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AVALUACIÓ DELS LÍDERS POLÍTICS
Cayo Lara (G. Llamazares)
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convergència i unió

Mariano Rajoy
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CONEIXEMENT 85,3%

3,0

4,0

5,0

JUN
07

NOV
07

MAI
08

ENTRE ELS
VOTANTS
D’UPD

8,1

OCT
08

5,0

FEB
09

-- -- -- --

EL PERIÓDICO

Augmenta el
pessimisme
ciutadà

El Partit Popular no està en el
seu millor moment, però tam-
poc el PSOE. L’estudi revela un
fort sentiment de disgust en
l’opinió pública, que valora
molt negativament la situació
política espanyola. Aquest ma-
lestar es tradueix en un incre-
ment notable de la desconfiança
envers les dues forces. I en críti-
ques a la gestió del govern del
PSOE i a la tasca d’oposició del
PP. Tampoc els seus líders en
surten ben parats: tant Zapatero
com Rajoy són més mal valorats
i el president del govern espa-
nyol apareix per sota de l’apro-
vat, la nota més baixa des de
l’any 2000.

De fet, tots o pràcticament
tots els indicadors són dels pit-
jors dels últims 10 anys. Per una
banda, a causa de la situació
econòmica, que preocupa i pa-
teix bona part de la ciutadania i,
per l’altra, per l’enrariment de
la vida política pels presumptes
casos de corrupció i d’espionat-
ge que afecten el PP. Aquests són
coneguts per bona part dels es-
panyols i tot i que la majoria
creuen que les informacions
aparegudes al voltant de la in-
vestigació del jutge Garzón són
creïbles, més d’un terç les posa
en dubte. Bastants relacionen
aquests casos amb problemes in-
terns al PP, i no manquen els
que pensen que tot plegat és un
muntatge per desacreditar el PP.
Segons els espanyols, Rajoy és
qui pot sortir més malparat dels
problemes actuals del PP, però
no està gens clar quin dels líders
populars actuals hi pot guanyar.
De moment, Gallardón és qui
els entrevistats creuen que en
pot sortir més reforçat.

Mentrestant, l’escenari electo-
ral indica que tant socialistes
com populars van enrere. El
PSOE tornaria a guanyar, però
per una diferència inferior a la
de fa un any: si aleshores els so-
cialistes van guanyar per gai-
rebé 4 punts ara ho farien per
2,5 i la diferència d’escons entre
tots dos es reduiria. ¿I qui hi
guanyaria? Especialment i signi-
ficativament la UPD de Rosa
Díez, més ben valorada que Za-
patero, que més que triplicaria
els seus vots i escons.

En definitiva, la situació ac-
tual que viu el PP i el context so-
cial de crisi econòmica es tra-
dueix en un escenari electoral
poc canviant pel que fa als
grans, però amb una força as-
cendent que rendibilitza part
del malestar existent. Les cites
electorals basques i gallegues i
europees són un primer examen
per mesurar la força actual de
cadascú.

DIRECTORA DE GESOP
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Els espanyols suspenen
Zapatero per primer cop
b

EL PERIÓDICO
BARCELONA

Rosa Díez és l’única
líder que aprova
i Rajoy només supera
el comunista Lara

E
l president del Govern, José
Luis Rodríguez Zapatero, és
castigat amb un suspens per
primera vegada per part

dels espanyols, segons la present en-
questa electoral de GESOP. La nota
mitjana que els enquestats atorguen
al secretari general del PSOE és de
4,9 punts. Amb aquest suspens, Ro-
dríguez Zapatero perd, també per
primera vegada, el primer lloc a fa-
vor de Rosa Díez.

Així, a part de l’espectacular
avanç electoral que ha registrat Uni-
tat, Progrés i Democràcia (UPD), el

partit de Díez, aquesta aconsegueix
la nota més alta, i també supera Ma-
riano Rajoy, Josep Antoni Duran
Lleida i el mateix Zapatero, i és l’úni-
ca líder a qui aproven els enquestats
amb un cinc just, una dècima per
sobre de la nota que atorguen al pre-
sident del Govern. Aquesta és la pri-
mera ocasió en què la dirigent
d’UPD apareix en la llista de diri-
gents perquè siguin puntuats pels
enquestats.

En el tercer lloc, dues dècimes per
sota de Rodríguez Zapatero, figura
el democristià Duran Lleida. Amb
set dècimes menys que Duran, en
quart lloc, hi ha el líder del PP, Ra-
joy, que supera només en una dèci-
ma el nou coordinador general
d’IU, Cayo Lara, que ocupa el cinquè
i últim lloc.

Contemplant els segments segons
el record de vot en les legislatives del
2008, els únics que aproven Zapate-

ro són els electors del PSOE (amb 6,8
punts) i els de IU-ICV (amb 5,2). Tots
els altres grups de votants suspenen
el president del Govern. Rajoy treu
les millors notes entre els votants
del PP (un 6,1) i els d’Unió, Progrés i
Democràcia (un 4,8).

LES PREFERÈNCIES / Malgrat el sus-
pens que li donen els enquestats a
Zapatero, el secretari general del
PSOE segueix sent el polític preferit
pels espanyols per ocupar el càrrec
de president del Govern si en
aquests moments se celebressin elec-
cions legislatives.

És més: el percentatge d’enques-
tats que opten per Rodríguez Zapa-
tero puja 2,1 punts respecte a l’úl-
tim baròmetre, mentre que el dels
que prefereixen Rajoy baixa 3,2
punts. La diferència en les preferèn-
cies augmenta a favor de Zapatero i
se situa a més de 22 punts. H

RODRÍGUEZ ZAPATERO RAJOY NS/NC

DE CARA A LES ELECCIONS, ¿A QUI PREFERIRIA
COM A PRESIDENT DEL GOVERN?
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sumarien en conjunt entre cinc i
sis escons.

La pujada del PSOE en estimació
de vot es correspon també amb un
ascens encara superior en la inten-
ció directa de vot –aquella que con-
fessen els enquestats dirigida als
partits i que es refereix a tot el
cens– respecte al novembre passat,
davant una baixada de gairebé
quatre punts en la intenció de vot
que recull el PP. No obstant, aques-
tes dades positives contrasten amb
altres que obliguen a posar sordina
a les temptacions d’optimisme:
l’opinió sobre l’actuació del Go-
vern segueix la seva ascensió nega-
tiva, amb sis punts per sobre de la
de novembre. En surt més malpa-
rada l’opinió sobre l’oposició del
PP, amb 50 punts de diferència en-
tre els que la consideren dolenta o
molt dolenta i els que la qualifi-
quen de bona o molt bona.

LA FIDELITAT / Pel que fa a l’índex
de fidelitat, els populars perden
3,5 punts dels seus antics electors,
mentre que el PSOE en recupera
2,4. A més, el grau de confiança
amb el PSOE està en el 25,9%, i el
de desconfiança, en el 42,4%,
aquest últim en augment. Però li
va pitjor al PP, amb el grau de con-
fiança del 18,3% i el de descon-
fiança en el 54,4%. Una diferència
notable que d’alguna manera ha
de tenir relació amb el comporta-
ment electoral dels enquestats. H
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EL DESGAST
DE LA SITUACIÓ

< La creença que la situació
política a Espanya és un
desastre és una opinió
generalitzada entre els
enquestats. Un cop
descomptat el 29,3% que diu
que està igual que fa un any,
gairebé ningú opina que està
millor ara. I aquesta opinió
negativa s’estén a tots els
segments, tant si es contempla
segons el sexe, les edats,
el nivell d’estudis i la dimensió
del municipi, com si es tracta
dels grups d’electors, inclosos
els del PSOE.


