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FETS 
CLAU

1 El carrer es mobilitza Una allau 
humana reivindica la independència 
en la manifestació de la Diada.

2 Cop de porta al pacte fiscal  
El president Mariano Rajoy rebutja, 
el dia 20, la petició del Parlament.

3 Eleccions anticipades El 
president anuncia, 5 dies després, 
eleccions per al 25 de novembre.

1 D’OCTUBRE DEL 2012 5DILLUNSBaròmetre electoral

cies semblen indicar que, ara per 
ara, els votants del PPC no se sen-
ten mobilitzats per l’hipotètic re-
ferèndum sobre la independència 
de Catalunya igual que una part 
substancial dels electors socialis-
tes. Representen el gruix de la pèr-
dua de representació d’aquests dos 
partits, encara que també pateixen 
fugues cap a altres formacions: els 
populars traspassen un 14% d’elec-
tors a Ciutadans i un 6% a CiU, que 
en aquesta frontera aconsegueix 
un saldo positiu de gairebé quatre 
punts. En el cas del PSC, la princi-
pal fuga és cap a CiU però també li 
marxen vots a Esquerra Republica-
na, gairebé un 7%, i a Iniciativa, el 
2,5%. Els republicans també recu-
llen dels ecosocialistes, però per-
den vots cap a CiU, fins a un 20 %.

ELS LÍDERS / Les expectatives de vot 
no deixen de ser un fidel reflex dels 
canvis en la valoració dels líders de 
les diferents formacions que fan 
els electors. Així, Mas recupera gai-
rebé un punt respecte al baròme-
tre del maig; Oriol Junqueras puja 
quatre dècimes; Joan Herrera, tres 
i torna a l’aprovat, i Alfons López 
Tena, de Solidaritat, cinc, però en-
cara suspèn. El retrocés correspon 
a Pere Navarro, amb set dècimes 
menys; Albert Rivera, que en baixa 
quatre, i Alicia Sánchez-Camacho, 
que es queda per sota dels tres 
punts de nota mitjana.
 Dos mesos de campanya han de 
confirmar aquestes tendències del 
sondeig o significar un tomb en 
les primeres reaccions després de 
l’avançament electoral i la mani-
festació de la Diada. Novament, la 
polarització entre dreta i esquerra 
queda mediatitzada al mapa elec-
toral català per la posició sobre 
l’autogovern. H

Ve de la pàgina anterior

J Tècnica d’investigació: 
entrevista telefònica assistida 
per ordinador.

J Àmbit geogràfic: Catalunya. 

J Univers: població de 18 anys i 
més amb dret a vot.

J Nombre d’entrevistes: 800.

J Error de la mostra: +/-3,5% per 
a un nivell de confiança del 95% i 
p=q=0,5.

J Tipus de mostreig: estratificat 
per dimensió de municipis amb 
selecció aleatòria de les cases i 
quotes encruades de sexe i edat 
per a la selecció dels 
entrevistats.

J Treball de camp: 26 i 27 de 
setembre del 2012.
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fitxa tècnica

Canvi d’escenari en 
una situació convulsa

S’
ha obert el període 
electoral, ¡i de quina 
manera! Menys de 
dos anys després 

d’unes eleccions se n’obren unes al-
tres. L’escenari ha canviat. El debat 
electoral serà diferent del que ha 
presidit les eleccions en qualsevol 
país d’Europa els últims anys. El te-
ma de les eleccions no és la crisi, és 
la independència de Catalunya. Ai-
xí és com es va sentir al carrer l’11-
S. L’enquesta realitzada entre di-
mecres i dijous d’aquesta setmana, 
quan encara no s’havia acabat el de-
bat de política general al Parla-
ment, quan els esdeveniments his-
tòrics no paren de produir-se, quan 
el país està una mica alterat per tot 
plegat, posa de manifest que la gent 
aprova les decisions que el presi-
dent ha pres fins ara: l’actitud adop-
tada després de la manifestació, la 
convocatòria de les eleccions i, tam-
bé, un referèndum o consulta, en-
cara que sigui fora de la legalitat vi-
gent. Molts, a més a més, confien 
que l’avançament electoral decidit 
pel president Mas respon més als 

interessos del país que als interes-
sos electorals de CiU.
 Les dades posen en relleu un re-
forç important de la figura del pre-
sident en relació amb les enquestes 
anteriors. Fa cinc mesos se’l valora-
va amb un aprovat just (5,1) i ara ob-
té un 5,9. De fet, els que el suspeni-
en han baixat 10 punts, els matei-
xos punts que han pujat els que ara 
li posen un excel·lent. S’haurà de 
veure si el president Mas és capaç 
de mantenir (o de millorar) aquest 
augment sobtat de confiança que 
ha aconseguit en pocs dies. És a dir, 

de mantenir l’impacte d’una actua-
ció aplaudida per una bona part de 
l’opinió pública. A curt termini, i si 
ens atenim a les expectatives elec-
torals, el punt de partida del can-
didat Mas i del seu partit no pot ser 
millor. Fins fa poc temps les esti-
macions electorals marcaven un 
lleuger retrocés de CiU. En aquest 
moment, en canvi, s’estima una 
lleugera millora. En un moment 
de crisi en què gairebé tots els go-
verns surten a perdre les eleccions, 
el Govern de CiU comença la car-
rera millorant resultats i amb un 

clar avantatge respecte a la resta 
de forces polítiques. És evident que 
no podem menysprear el context 
puntual de l’enquesta, on els socia-
listes no tenien candidat, on enca-
ra no es coneixen els programes ni 
les propostes, on encara no se sap 
exactament quines candidatures 
es presentaran... Però l’avantatge 
de CiU respecte a qualsevol de les al-
tres forces polítiques li posa les co-
ses fàcils. ¿CiU aconseguirà la ma-
joria absoluta? De moment hi és 
a prop, però certament l’escenari 
preelectoral està molt alterat: fide-
litats baixes en tots els partits, mol-
ta indecisió... Serà interessant se-
guir fins a quin punt les tendències 
que s’aprecien en aquest estudi es 
consoliden o no amb vista al resul-
tat final: un notable ascens d’ERC, 
un fort retrocés del PSC i del PP, i el 
manteniment d’ICV. Fa 5 mesos dè-
iem que la situació política era tan 
convulsa i inestable que les estima-
cions eren incertes. Ho segueixen 
sent. Malgrat algunes certeses, en-
cara hi ha marge per a sorpreses. Es-
tarem atents.
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EL DEBAT SOBIRANISTA PODRIA PROVOCAR UN RÈCORD DE PARTICIPACIÓ

Els votants consideren que 
són unes eleccions decisives

EL PERIÓDICO
BARCELONA

L
a solemnitat que va impri-
mir el president Mas al seu 
discurs de dimarts passat al 
Parlament en el moment 

de convocar les eleccions anticipa-
des sembla que ha calat entre l’elec-
torat. Pràcticament tres de cada 
quatre electors consultats, el 74,6%, 
ja tenen decidit que aniran a votar 
en aquests comicis. El 13,1% consi-
dera probable anar a les urnes, men-
tre que el 10% no ho pensa fer. Si 
aquesta tendència es confirmés, es-
taríem davant una participació inè-
dita en unes eleccions autonòmi-
ques. A aquest fet hi deu haver con-
tribuït, sens dubte, l’atenció dels 
mitjans de comunicació espanyols 
al que passa a Catalunya des de la 
Diada. Emissores de ràdio i televisió 
d’àmbit estatal, i que són majorità-
ries entre l’audiència catalana, han 
dedicat  aquestes últimes setmanes 
una atenció a la política catalana 
desconeguda en altres convocatòri-
es electorals. 
 Aquesta mobilització dels vo-
tants respon igualment a la impor-
tància que donen a la convocatò-
ria del 25 de novembre. Un 50,8% la 

El 74,6% 
dels enquestats 
asseguren que 
aniran a votar el 25-N

consideren molt important, i més 
del 25%, important, mentre que no-
més un de cada quatre dels consul-
tats la qualifica de poc o gens impor-
tant. Si analitzem aquesta actitud 
en relació amb el record de vot, l’en-
questa torna a detectar la fredor en-
tre els qui van votar el PSC i el PPC 
el 2010. Entre els electors socialis-
tes, només el 36,4% la consideren 
molt important, magnitud que bai-
xa al 10% entre els votants d’Alicia 
Sánchez-Camacho. En canvi, entre 
els qui van votar CiU, Esquerra Re-
publicana, Iniciativa i Solidaritat, 
en tots els casos més del 50% consi-
dera que les eleccions de novembre 
són molt importants.

LA MOBILITZACIÓ / Així, en les pròxi-
mes setmanes serà clau el lloc que 
ocupin els comicis catalans en les 
agendes dels mitjans de comunica-
ció. Els partits favorables a l’exer-
cici del dret a l’autodeterminació 
tenen el repte de mantenir mobi-
litzats els seus electorats per poder 
consolidar la tendència a l’alça que 
es detecta a l’inici de la carrera. En 
canvi, els partits que no van anar 
a la manifestació de l’Onze de Se-
tembre han de buscar nous argu-
ments per portar els seus votants 
a les urnes. En el cas del PSC, això 
implica col·locar en l’agenda l’op-
ció federalista amb la qual ha op-
tat concórrer l’actual direcció i re-
prendre les crítiques a les retalla-
des de Mas. H


