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Estat de xoc
La deriva de la situació econòmi-
ca i l’anunci del rescat situen  
l’opinió pública en un estat de 
xoc i confusió que, lògicament, es 
trasllada a la valoració de la situ-
ació política general i de cada for-
ça política en particular. Aquesta 
percepció és la que s’extreu de 
l’enquesta que avui publica EL 
PERIÓDICO DE CATALUNYA so-
bre les opinions que els espanyols 
tenen pocs dies després que es fes 
públic el rescat d’Europa a la ban-
ca. Lògicament les preguntes 
s’han dedicat bàsicament a reco-
llir les opinions sobre aquesta in-
tervenció, l’acció del Govern i 
l’atribució de les corresponents 
responsabilitats. En la valoració 
del rescat i del Govern, les opini-
ons són força controvertides, 
però hi ha gairebé unanimi-
tat quan es pregunta per la 
responsabilitat que el siste-
ma financer té en tot aquest 
batibull.
 Anem per parts. Les opini-
ons sobre el rescat estan pràc-
ticament dividides a mitges. 
Uns el veuen positiu, altres 
negatiu. Uns agraeixen que 
la Unió Europea actuï, altres ho 
critiquen. De fet, sembla apreci-
ar-se una sensació ambivalent en 
relació amb Europa: pocs voldri-
en abandonar-la, però recelen del 
tracte rebut. En qualsevol cas, els 
votants del PP són els que més 
aplaudeixen el rescat i més confi-
en que això servirà per millorar 
la situació. De cara al futur, la ma-
joria segueix preocupada, per-
què creu que les coses aniran a 
pitjor. Davant d’aquesta situació, 
la valoració del Govern és gairebé 
impossible que sigui positiva. Pe-
rò més preocupants són les sensa-
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cions que transmet: no se li veu una 
estratègia clara i, pitjor encara, es 
pensa que el Govern no diu la veritat 
sobre el que està passant. L’ambiva-
lència i els canvis de posició de l’Exe-
cutiu afavoreixen aquestes percep-
cions. Però l’actual Govern, segons 
el parer de la majoria, no carrega no-
més la responsabilitat, considerant 
que més del 40% l’atribueix a l’Exe-
cutiu anterior.
 Quan es pregunta sobre el paper 
de bancs i caixes, pràcticament tot-
hom coincideix. Se’ls responsabilit-
za majoritàriament de la crisi eco-
nòmica i les seves derivades i les  
opinions proclius a demanar res-
ponsabilitats sobrepassen el 90%. 
Els ciutadans tenen por del futur, no 
veuen els seus estalvis segurs, perce-
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Els ciutadans tenen por 
del futur, no veuen segurs
els seus estalvis, perceben 
més retallades i creuen que 
pagaran els plats trencats

ben més retallades i, en definitiva, 
creuen que seran ells els que d’una 
manera o altra acabaran pagant tot 
el que es percep que van muntar en-
tre uns quants.
 Les expectatives electorals en 
aquest context indiquen exclusiva-
ment com està afectant tot això la 
imatge de cada partit: el Partit Popu-
lar de Mariano Rajoy retrocedeix 
d’una forma important i el PSOE 
d’Alfredo Pérez Rubalcaba no se’n 
beneficia gens; són les altres opci-
ons, incloent-hi l’abstenció, les dipo-
sitàries d’aquesta imprecisa i incer-
ta confusió.

Els espanyols volen un 
Govern de concentració
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alestar en potència: el 
92% dels espanyols con-
sideren negatiu l’estat 
de l’economia espanyo-

la, dos terços creuen que és pitjor 
que fa un any i tres de cada quatre no 
tenen cap confiança que millori 
l’any que ve. El 75% reconeix que té 
por del futur per culpa de la crisi. 
Desafecció imparable: la situació po-
lítica és dolenta o molt dolenta per 
al 82% dels ciutadans i més de la mei-
tat diuen que ha empitjorat en el 
transcurs dels últims 365 dies. Da-
vant aquesta cascada de dades ne-
gres i malgrat que la confiança en el 
PP i el PSOE està per terra i insufla 
energia a les minories, els entrevis-
tats pel GESOP perceben que un mo-
ment tan convuls requereix un trac-
tament de xoc inèdit: un Govern de 
concentració. El 78% dels enques-
tats volen que els grans partits go-
vernin junts.
 La dada potser més reveladora és 
que aquesta reclamació és majorità-
ria entre els votants de tots els par-
tits. Per descomptat és la solució per 
al 78% dels electors del PP i per al 
84% dels que van recolzar el PSOE a 
les generals del novembre passat. Pe-
rò també ho seria per al 79% dels vo-
tants d’Izquierda Unida, el 79% dels 
d’UPD i el 75% dels d’ERC. Sense dei-
xar de ser un clam, aquesta idea 
agrada una mica menys entre els 
electors de CiU (64%), el PNB (62%) i 
Amaiur (66%), però amb diferències  
força curtes.
 La reivindicació també concita 
àmplies majories en tots els seg-
ments de població, des dels més jo-
ves fins a la gent de més edat, un fe-

nomen que rarament es produeix 
en un sondeig polític. En aquest, es 
dóna en unes quantes preguntes. 
Per exemple, els ciutadans espa-
nyols de tots els perfils i de totes les 
preferències polítiques senten por 
pel seu futur a conseqüència de la 
crisi.

NO ÉS A L’AGENDA / El cert és que la idea 
del Govern de concentració no és a 
l’agenda de cap formació política. 
Només el secretari general de CiU i 
cap del grup nacionalista al Con-
grés, Josep Antoni Duran Lleida, ha 
plantejat en diverses ocasions, l’últi-
ma a principis d’aquest mes, la ne-
cessitat de conformar un Executiu 
d’unitat donada la situació d’«emer-
gència» que viu el país i la pressió 
constant dels mercats, però sense 
que aquest Gabinet es restringís al 
PP i al PSOE. Populars i socialistes, 
però també la resta de grups, van re-
butjar aquesta iniciativa. A la federa-
ció de CiU hi va haver opinions con-
traposades, però Duran no hi va tro-
bar gaires suports. H

El 78% creu que
PP i PSOE haurien
de governar junts per 
la gravetat de la crisi
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En el context actual, 
¿creu que seria positiu
per al país que PP i PSOE 
es posessin d’acord
per formar un 
govern de 
concentració?

RESSENTIMENTS
J El sondeig deixa patent els 
ressentiments que existeixen a 
Catalunya quan el PSOE i el PP 
es posen d’acord. El suport al 
Govern d’unitat és majoritari 
entre els catalans (72,5%), però 
amb una cota lleugerament 
inferior que a la resta de 
comunitats. Més baixa és encara 
al País Basc: 70%.

ELEVADA ACCEPTACIÓ
J Contràriament, el Govern de 
concentració rep una alta 
acceptació càlida del 83% a les 
dues Castelles i a Canàries. El 
80% de valencians i gallecs 
comparteixen la idea, com el 
78% d’andalusos i madrilenys.

MENYS SUPORT 
A CATALUNYA
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