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Hi ha espai per a 
les sorpreses

I
nsatisfacció, preocupació, dis-
gust, por, decepció... Són els 
substantius amb els quals co-
mençàvem l’article del mes de 

gener passat sobre l’enquesta publi-
cada llavors. Com es pot observar al 
Baròmetre Polític que publica avui 
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, les 
percepcions i opinions dels ciuta-
dans han continuat empitjorant. 
Fa quatre mesos, ja eren tan nega-
tives que semblava impossible que 
poguessin agreujar-se més. Doncs 
s’han superat: tots els indicadors 
d’estat d’ànim del país han tornat 
a empitjorar.
 Augmenta el nombre dels que 
creuen que la situació econòmica 
encara està pitjor que fa quatre me-
sos; els que creuen que la situació 
política és negativa arriben al mà-
xim nivell de la sèrie de dades de 
què disposem; gairebé tothom diu 
que el país ha anat enrere l’últim 
any i creixen les expectatives negati-
ves sobre el futur més pròxim. Amb 

aquest escenari, no resulta estrany 
que s’incrementin les crítiques cap 
al Govern català i el seu president. 
Així, els ciutadans que creuen que 
Artur Mas no és un bon president 
avantatgen de 10 punts els que opi-
nen justament el contrari. Pel que 
fa a la gestió de l’Executiu català, no 
havia recollit mai tantes opinions 
negatives, ni en el pitjor moment de 
l’anterior Govern d’entesa.
 Aquesta situació general re-

percuteix, òbviament, en les va-
riables polítiques. Ja hem comen-
tat que els ciutadans estan molt 
descontents de la situació políti-
ca. Ho mostren quan valoren els lí-
ders polítics de les diferents forces. 
Artur Mas aprova per la mínima 
i, com en l’última enquesta, Oriol 
Junqueras, president d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, l’iguala 
en valoració. La resta de líders polí-
tics estan per sota de l’aprovat i el 
nou primer secretari dels socialis-
tes catalans, Pere Navarro, segueix 
sent bastant desconegut, fins i tot 
entre els votants del PSC. Cada ciu-
tadà té el seu referent, però no exis-
teix el referent.
 L’estat de salut de les diferents 
forces polítiques és feble. Conver-
gència i Unió continua la tendència 
a la baixa. Una bona part dels que la 
van votar el novembre del 2010 (al 
voltant del 30%) es mostren crítics 
amb la política que està portant a 
terme el Govern de Mas. Alguns es 
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Els ciutadans 
de Catalunya estan 
compromesos amb 
un espai ideològic, 
però cada cop menys 
amb unes sigles

refugien en altres forces polítiques i 
la majoria es mostra indecisa. El PSC 
no es mou: ni aconsegueix que els 
seus votants se sentin còmodes amb 
el partit, ni aprofita el desgast del 
partit de govern. El PP retrocedeix, 
mentre que ERC, ICV-EUiA i Ciuta-
dans són els únics que milloren. Els 
republicans reben vots de pràctica-
ment totes les formacions (menys 
del PP català, lògicament) i el par-
tit d’Albert Rivera guanya posicions 
gràcies als transvasaments dels con-
servadors.

Inestabilitat

Però la situació és tan convulsa i in-
estable que, d’aquí a les pròximes 
eleccions (anticipades o no), és pos-
sible que el que ara veiem tingui po-
ca cosa a veure amb el que passi. Els 
ciutadans estan compromesos amb 
un espai ideològic, però cada cop 
menys amb unes sigles. Així doncs, 
hi ha espai per a les sorpreses.

Mig Catalunya recolza excloure 
de la sanitat els ‘sense papers’

JOSE RICO
BARCELONA

A
rtur Mas pronosticava 
aquesta setmana al Parla-
ment que si les retallades 
i les pujades d’impostos se 

sotmetessin a referèndum, el poble 
les rebutjaria, però el país se n’ani-
ria «a fer punyetes». El Baròmetre 
Polític de Catalunya del GESOP dó-
na la raó a la primera conclusió del 
president, però amb dues significa-
tives excepcions que confirmen la 
regla. ¿Retallades? Segons a qui, de-
fensen els catalans. Totes les mesu-
res d’ajustos aprovades per Mas i per 
Mariano Rajoy els últims mesos re-
ben la desaprovació ciutadana, ex-
cepte les dues que només afectaran 
els estrangers: la taxa turística que 
implantarà la Generalitat a la tardor 
i el veto als immigrants irregulars 
en l’accés a la sanitat pública.
 La idea d’excloure els sense papers 
de l’atenció sanitària gratuïta ge-
nera una forta divisió d’opinions: 
la meitat dels entrevistats aposten 
perquè no se’ls permeti l’accés a la 
prestació, mentre que el 45,6% opi-
na que no s’hauria de limitar aquest 
dret. Són els votants de CiU i el PPC 
els que fan decantar la balança: el 
74% de l’electorat popular i el 64% 
del nacionalista subscriuen aquesta 

Els catalans, en 
contra del copagament 
farmacèutic i
l’amnistia fiscal

Ampli rebuig a la 
retallada de sou als 
funcionaris i, menys la 
turística, a les taxes

mesura. No obstant, tampoc resul-
ta menyspreable que el 46% dels vo-
tants del PSC donin suport a l’exclu-
sió, i gairebé superin el 47% els que 
s’hi oposen, tenint en compte que el 
partit hi és obertament contrari. Per 
perfils, els ciutadans amb menys ni-
vell formatiu i els residents en nu-
clis petits en són els més partidaris. 
Les persones amb formació universi-
tària, els residents a Barcelona capi-
tal i els votants d’ICV-EUiA hi són els 
més contraris.
 De les tisorades de Rajoy, els cata-
lans només avalen la prohibició de 
pagar en efectiu més de 2.500 euros 
a empreses i professionals: el 49% 
dels sondejats hi donen suport i el 
39% la rebutja. Aquesta mesura és 
molt popular entre els electors i obté 
el suport de la majoria dels votants 
de totes les forces, excepte dels d’Es-
querra. En canvi, l’altra gran refor-
ma en aquesta matèria anunciada 
fins al moment, l’amnistia fiscal, és 
fortament reprovada, amb un 67,5% 
d’oposició. No obstant, tres de cada 
10 catalans l’accepten. Es tracta, ma-
joritàriament, de votants del PPC.

MALESTAR EDUCATIU / El malestar amb 
la resta d’ajustos és molt significa-
tiu, sobretot amb els educatius. El 
rebuig és general a l’augment de la 
ràtio d’alumnes per aula (78,4%) i a 
la pujada del preu de les matrícu-
les universitàries (86,5%). Fins i tot 
als votants del PPC els desagraden 
aquestes dues mesures. L’empipa-
ment per l’increment d’hores lec-
tives al professorat és més moderat 
(51,3%). El que tampoc agrada gens 
és la idea de cobrar als pensionistes 
el 10% de les medecines (el 77,4% hi 
està en contra).
 Mas no en surt més benparat amb 
els ajustos de la Generalitat. La majo-
ria critica el cànon de l’aigua (81%), 
l’euro per recepta (57,6%) i la reta-
llada als funcionaris (59,3%). Els vo-
tants de CiU reproven la taxa hídri-
ca i es divideixen a parts iguals en la 
baixada de sous públics. Sí que be-
neeixen el copagament farmacèu-
tic i la taxa turística. Aquesta última 
agrada al 61,5% dels catalans i a tots 
els electorats.
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Excloure els immigrants
irregulars de la sanitat pública

Prohibir pagar en efectiu més 
de 2.500 € a empreses i professionals 
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de l’aigua


