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Baròmetre preelectoral 3 La relació Catalunya-Espanya

El concert uneix els catalans i  
la meitat volen ja un referèndum

JOSE RICO
BARCELONA

Q
uan el debat sobre el mo-
del d’Estat s’ha imposat 
com a desacomplexat 
eix de la campanya elec-

toral del 28-N, els catalans es mullen 
i no amaguen les seves preferències. 
¿S’ha de canviar la relació amb Es-
panya? Sí, i sense descartar cap pos-
sibilitat. El concert econòmic susci-
ta el suport més ampli, fins al punt 
que gairebé el 81% dels ciutadans 
són partidaris que el pròxim Govern 
de la Generalitat reivindiqui un mo-
del fiscal similar al del País Basc i 

El 70% anhelen una 
Espanya federal i sols  
el 28% defensen la 
secessió unilateral

Vuit de cada 10 
ciutadans reclamen 
un model fiscal similar 
al d’Euskadi

Navarra. L’Espanya federal és la se-
gona preferència, mentre que la in-
dependència provoca una clara di-
visió. Mig Catalunya vol un referèn-
dum la pròxima legislatura; l’altra 
meitat, no. Aquests resultats supo-
sen un indirecte suport a l’estratè-
gia de CiU, que presenta com a  pro-
posta estrella el concert econòmic.
 Segons el baròmetre preelecto-
ral del GESOP, la majoria de votants 
de tots els partits, tret dels de Ciuta-
dans, estan a favor que Catalunya 
recapti els seus impostos. Curiosa-
ment, els més adeptes al concert 
són els votants d’ERC (93,2%), amb 

més partidaris que entre l’electorat 
de CiU (89,3%). Els convergents han 
convertit la consecució del concert 
en punta de llança del seu progra-
ma electoral. Els republicans tam-
bé el contemplen, encara que consi-
deren prioritària la celebració d’un 
referèndum d’autodeterminació. 
Fins i tot al calador del PP català hi 
ha més defensors de la reivindicació 
del concert: un 45,7% davant d’un 
28,6%.

FEDERALISME MALGRAT EL TC / Si CiU 
pot exhibir que el seu ganxo electo-
ral cala entre els catalans, els federa-
listes tampoc es queden enrere. Set 
de cada 10 enquestats opinen que 
Catalunya hauria d’entendre’s amb 
Espanya en el marc d’un Estat fede-
ral. Només el 20% rebutgen un mo-
del territorial que no és patrimoni 
de l’esquerra. La majoria de votants 

de CiU l’acceptarien. Malgrat que na-
cionalistes i independentistes han 
descartat l’opció federal després de 
la sentència del Tribunal Constituci-
onal sobre l’Estatut, els catalans no 
la donen per impossible.
 Al juny, abans de la retallada esta-
tutària, dos de cada tres catalans cre-
ien inoportuna la convocatòria d’un 
referèndum secessionista. Tres me-
sos després, els partidaris i detrac-
tors de la consulta estan molt més 
igualats. Un 49,3% estan d’acord a 
celebrar aquesta votació en els prò-
xims quatre anys, mentre que el 
43,5% s’oposen a la idea. Una divisió 
que els mateixos enquestats, votin el 
partit que votin, admeten quan se’ls 
pregunta directament. ¿El debat in-
dependentista divideix els catalans? 
Per un 60,3% sí; per un 35,6% no.
 Com és lògic, l’electorat d’ERC és 
el que abraça amb més força el re-
ferèndum en la pròxima legislatu-
ra, en la línia que defensa la direcció 
del partit. CiU, que prefereix mirar 
la consulta a vuit anys vista, és el que 
té els seus votants més dividits. Un 
55% dels convergents creuen opor-
tuna la votació davant d’un 38% que 
no ho veuen tan clar. I un terç de vo-
tants del PSC també volen el referèn-
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Cal reivindicar el
concert econòmic
per a Catalunya
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SEGONS RECORD DE VOT

Sí No
Indif.

Ns/nc

CiU 89,3 4,8 6,0

PSC 85,7 8,3 6,0

ERC 93,2 3,9 2,9

PP 45,7 28,6 25,7

ICV 82,9 11,4 5,7

C’s 28,6 71,4 --

No va votar 71,4 15,7 12,8
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Catalunya s’ha d’entendre 
amb Espanya en un marc 
d’una Espanya federal
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SEGONS RECORD DE VOT

Sí No
Indif.

Ns/nc

CiU 73,8 14,9 11,3

PSC 75,6 15,7 8,8

ERC 65,0 28,2 6,8

PP 40,0 57,1 2,9

ICV 85,7 11,4 2,9

C’s 42,9 42,9 14,3

No va votar 70,0 17,9 12,1

(en %)

El debat sobre la 
independència
divideix els catalans
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SEGONS RECORD DE VOT

Sí No
Indif.

Ns/nc

CiU 59,5 38,1 2,4

PSC 60,8 36,9 2,3

ERC 52,4 42,7 4,8

PP 77,1 17,1 5,8

ICV 54,3 42,9 2,9

C’s 71,4 28,6 --

No va votar 67,9 27,1 5,0

(en %)

Cal convocar un 
referèndum sobre
la independència
de Catalunya els
pròxims quatre anys

43,5%

No

7,3%

Indiferent
Ns/Nc

Sí 49,3%

SEGONS RECORD DE VOT

Sí No
Indif.

Ns/nc

CiU 55,4 38,7 6,0

PSC 35,5 55,3 9,3

ERC 85,4 12,6 1,9

PP 17,1 82,9 --

ICV 62,9 34,3 2,9

C’s 0,0 100,0 0,0 

No va votar 42,9 46,4 10,7

J Tècnica d’investigació: 
entrevista telefònica. 
Àmbit geogràfic: Catalunya. 
Univers: població de 18 anys i 
més amb dret a vot. 
Nombre d’entrevistes: 800.  
Error de la mostra: +/- 3,5% per 
a un nivell de confiança del 95% 
i p=q=0,5. 
Tipus de mostreig: estratificat 
per dimensió del municipi, 
selecció aleatòria de llars i amb 
quotes creuades de sexe i edat 
per a l’elecció de les persones 
entrevistades. 
Treball de camp: 26, 27 i 28 de 
setembre del 2010.
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GESOP

fitxa tècnica

Pocs canvis a la vista 
al mapa electoral

L
es previsions electorals de 
l’enquesta que avui publi-
ca EL PERIÓDICO són molt 
similars a les del mes de 

juny. Es consolida un escenari amb 
un clar vencedor, un retrocés de to-
tes les forces que integren el tripar-
tit i un manteniment amb una lleu-
gera tendència a l’alça del PP. Ciu-
tadans obtindria representació i la 
formació que encapçala Laporta hi 
estaria a prop.
 ¿És previsible que aquest mapa 
electoral canviï d’aquí a les elecci-
ons? Segur que hi haurà alguns can-
vis però la distribució de vot entre 
les diferents forces apuntarà en el 
sentit que indiquen les enquestes. 
És poc probable que les forces que 
integren el tripartit millorin els 
seus resultats respecte del 2006 i és 
segur que CiU els millorarà substan-
cialment. Algunes de les claus que 
s’han d’acabar resolent en les pro-
peres setmanes són el grau de mo-
bilització i les conseqüències de la 

presència de les noves i diverses op-
cions polítiques. 
 Pel que fa al nivell de participa-
ció, ara com ara, es preveu que es-
tarà per sota del 50%. Els ciutadans 
que diuen que aniran a votar amb 
seguretat sumen un 9% menys que 
els que deien el mateix ara fa quatre 
anys, els votants de les forces que in-
tegren el tripartit estan poc moti-
vats i la sensació general envers els 
actors polítics resulta poc engresca-

dora. Fins i tot CiU, amb uns resul-
tats estimats tan contundents, sus-
pèn la tasca que ha fet a l’oposició al 
llarg dels últims anys. D’altra ban-
da, l’arribada de noves candidatu-
res al mínim per obtenir escons pot 
condicionar la representació de les 
forces polítiques que la tenen asse-
gurada, fins al punt que pot facili-
tar o entorpir que CiU arribi a la ma-
joria absoluta. 
 De moment els pronòstics en re-
lació amb aquestes noves formaci-
ons han de ser prudents. En principi 
la dispersió d’ofertes fa pensar que 
tindran dificultats per poder arri-
bar al mínim exigible per obtenir 
representació. Carretero i Laporta 
han dividit el vot més radical favo-
rable a la independència i han afe-
blit una opció que, en les circum-
stàncies actuals, tindria assegura-
da la representació. La popularitat 
de Laporta l’afavoreix i les simpati-
es que desperta en determinats seg-
ments de població –els joves– fa pen-
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Al dividir el vot més 
radical, Carretero i 
Laporta han debilitat 
una opció que tindria 
assegurada 
la representació

sar que la campanya reforçarà les se-
ves possibilitats. 
 Un altre espai el poden ocupar 
Nebrera i la UpD, que entren en com-
petència amb Ciutadans. Aquesta 
formació, que va obtenir gairebé 
90.000 vots i tres escons fa quatre 
anys, tampoc apareixia a les enques-
tes dos mesos abans de les autonò-
miques del 2006. No sabem si cadas-
cuna d’aquestes opcions per separat 
sumarà el mínim per obtenir repre-
sentació, però conjuntament suma-
ran un volum de vots prou indicatiu 
del grau de desconcert regnant.
 A Catalunya hi ha un sentiment 
molt intens d’esgotament, barreja 
de la insatisfacció amb la marxa del 
país (Catalunya i Espanya) i d’una 
marcada desconfiança amb el go-
vern d’Entesa i els partits que l’inte-
gren. Més enllà de les múltiples ofer-
tes indicatives d’aquest malestar, es 
demana estabilitat i CiU s’erigeix 
com la única força que, als ulls dels 
ciutadans, pot aportar-la.
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