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Laporta se situa com el quart 
líder preferit per a president

JOSE RICO
BARCELONA

A
lguns partits comencen 
a témer les conseqüènci-
es electorals d’un eventu-
al efecte Laporta, però el pre-

sident del FC Barcelona, que encara 
no ha confirmat el seu salt a la po-
lítica, només compta, de moment, 
amb la notorietat que li confereix 
el seu càrrec esportiu. En el pla po-

El dirigent del Barça 
és més conegut que 
Mas i només Montilla 
el supera en notorietat

lític, el grau de valoració i el de su-
port electoral que obtindria Joan La-
porta encara està en cotes molt bai-
xes. L’única dada que crida l’atenció 
és que el mandatari blaugrana figu-
ra en quart lloc com a líder preferit 
per presidir la Generalitat, segons 
el Baròmetre Polític de Catalunya 
del GESOP.
 Un 5% de catalans van citar La-
porta quan se’ls va preguntar quin 
polític preferien com a president. 
Davant del dirigent del Barça hi ha 
el líder de CiU, Artur Mas (31,9%), el 
primer secretari del PSC i actual cap 
del Govern, José Montilla (24,1%), i 
el president d’ERC, Joan Puigcercós 
(6,6%). El president del Barça es con-

firma així com la figura amb més 
ganxo per atraure vots independen-
tistes. No en va, un 97,3% afirma que 
coneix Laporta, cosa que el conver-
teix en el segon líder amb més noto-
rietat, únicament superat per Mon-
tilla (99,3%), però més conegut que 
Mas (96,3%).
 
ESCÀS SUPORT / Malgrat aquestes da-
des, l’impacte electoral de Laporta 
seria, avui, molt baix. L’enquesta re-
flecteix que els catalans el suspenen 
en valoració, amb una nota de 3,4, 
i en suport a les urnes. A penes un 
2,8% assegura que el votaria si es pre-
sentés a les eleccions. Per contra, un 
64,3% diu que mai li donaria el seu 

vot. A tot això s’hi ha de sumar el fet 
que, en intenció de vot, el sondeig 
deixa fora del Parlament Reagrupa-
ment, el partit amb què concorreria 
Laporta. L’ambigüitat del dirigent 
blaugrana sobre el seu futur polític 
afavoreix que els catalans l’associïn 
amb diversos partits. Un 27% el vin-
cula amb ERC, un 14,1%, amb CiU, i 
un 8,5%, amb Reagrupament.
 En tot cas, un detall que no agra-
da de Laporta és que flirtegi amb la 
política mentre ostenta un càrrec 
esportiu. Sis de cada 10 enquestats 
consideren que s’hauria d’abstenir 
d’opinar sobre qüestions polítiques 
fins que no deixi oficialment la pre-
sidència del Barça. H
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¿A quin partit associa Laporta?
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Mentre Joan Laporta sigui 
president del Barça, ¿és lliure 
d’expressar públicament les seves 
idees polítiques o ha de guardar 
silenci pel càrrec que ocupa?

Dels polítics que li llegiré a continuació, 
¿quin preferiria com a president de la Generalitat?
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Si Joan Laporta es presentés 
a les eleccions catalanes,
¿el votaria segur, el podria 
arribar a votar o és impossible 
que el voti?
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L’enquesta que avui es publica en 
aquestes pàgines posa de mani-
fest una percepció molt negativa 
de la situació del nostre país que 
es tradueix en una valoració crí-
tica de la gestió del tripartit, en 
unes expectatives electorals ne-
gatives pels partits que el formen 
i en un avanç considerable de les 
preferències cap a CiU que el situ-
en per sobre dels 60 escons. 
 ¿Seran aquests els resultats 
d’aquí set o vuit mesos quan tin-
guin lloc les eleccions autonò-
miques? Hi ha unes tendències 
que s’han anat consolidant en el 
temps, però hi ha indicis que ens 
porten a pensar que no es pot do-
nar per tancat l’escenari postelec-
toral. 
 Per un costat, l’avanç de CiU 
està més fonamentat en la debili-
tat dels adversaris que en la forta-
lesa pròpia, com indica la valora-
ció encara discreta del seu líder, 
Artur Mas. Per l’altre, no es pot 
deixar de prestar atenció als efec-
tes del malestar, que poden afa-
vorir l’aparició d’ofertes políti-
ques, com Reagrupament o Plata-
forma per Catalunya, que ja han 
confirmat que hi concorreran, o 
Laporta i Nebrera, que s’ho estan 
pensant. Fins que els ciutadans 
tinguin consciència de l’existèn-
cia d’aquestes ofertes no serà pos-
sible determinar les seves possibi-
litats. No podem oblidar que en 
intenció directa de vot la terce-
ra opció més citada són els blancs 
(gairebé un 9% votaria en blanc).
 Però les dades que avui publi-
ca EL PERIÓDICO posen de mani-
fest l’atractiu que per una part 
del cos electoral té Laporta o la 
formació d’Anglada. Si aquestes 
opcions fossin capaces de man-
tenir les simpaties que es despre-
nen de l’enquesta en la confron-
tació amb les altres forces polí-
tiques la seva presència estaria 
assegurada. Ara bé, el que pot ju-
gar en contra d’aquestes opcions 
és la gravetat de la situació econò-
mica, que pot portar els electors a 
buscar valors més segurs en lloc 
d’aventures de futur incert.
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