
BARÒMETRE DE GESOP PER A EL PERIÓDICO 

El 58,2% dels espanyols veuen necessària la 

tisorada de Zapatero 
• El 52,5% dels enquestats estan a favor de la rebaixa salarial mitjana 

del 5% per als funcionaris 

• Els votants del PP són els més crítics amb el pla del Govern amb un 

70% en contra 

ANTONI FUENTES 

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 27.05.10 

 

La majoria dels espanyols han rebut la tisorada de José Luis Rodríguez 

Zapatero amb resignació. Les mesures per retallar la despesa pública en 

15.000 milions durant aquest any i el vinent són vistes com un mal 

necessari per rectificar la perillosa deriva cap a l’endeutament que patien 

els comptes públics. Tot i que la meitat (50,2%) dels enquestats en un 

sondeig per a EL PERIÓDICO es mostren en contra del pla aprovat pel 

Consell de Ministres, una majoria una mica més àmplia del 58,2% 

considera inevitable i imprescindible mesures com la congelació de les 

pensions i la rebaixa salarial dels funcionaris. 

 

Només un quart de la població diu obertament que li sembla bé la 

tisorada, segons el baròmetre polític del maig realitzat pel Gabinet 

d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) per a aquest diari durant la 

setmana passada. 

 

Els partidaris de la retallada són més abundants entre els votants 

socialistes, que aproven les mesures en el 42,7% dels entrevistats. En 

canvi, els més crítics es troben a les files del PP, amb gairebé un 70% 



dels seus votants que veuen malament o molt malament els plans 

anunciats pel president del Govern. En general, les persones de 45 a 49 

anys, les que tenen estudis universitaris i les que viuen en grans ciutats 

són els que han encaixat pitjor la iniciativa de l’Executiu. 

 

UN 53% EN CONTRA A CATALUNYA / Per comunitats autònomes, els 

més disconformes es troben a Madrid, amb el 57,5% en contra del pla 

d’austeritat, seguida de les Canàries (55,4%) i Catalunya (53%). 

 

Però a l’entrar en el detall de les mesures, hi ha una gran discrepància pel 

que fa al nivell d’acceptació. La congelació de més de sis milions de 

pensions contributives el 2011 és la part del pla d’estalvi que té més 

detractors, amb gairebé el 75% dels entrevistats en contra. Els 

consultats que s’identifiquen com a votants del PSOE són els més 

comprensius amb aquesta polèmica mesura: el 35,7% donen el seu 

suport a la congelació de les jubilacions. 

 

A l’altre extrem es troba la mesura que preveu la reducció de la despesa 

farmacèutica, que únicament suscita el rebuig del 13,3% de la població 

malgrat la campanya en contra portada a terme pel lobby de fabricants, 

amb una forta presència a Catalunya, i per algun partit català. 

 

A FAVOR DEL FINAL DEL ‘XEC NADÓ’ / Malgrat que l’eliminació del xec 

nadó de 2.500 euros per naixement ha suscitat nombroses crítiques en 

l’àmbit de la política, una majoria del 55,3% dels enquestats es mostren 

a favor de la desaparició d’aquesta subvenció. 

 



Una cosa semblant passa amb la retallada salarial mitjana del 5% que 

patiran els funcionaris a partir de la nòmina del juny, que és aprovat pel 

52,5% dels espanyols. L’enquesta localitza el beneplàcit més elevat 

entre els votants del PNB i del PSOE, que en el 78,6% i el 64,1% dels 

entrevistats, respectivament, es manifesten a favor d’una mesura que va 

motivar en pocs dies la convocatòria d’una vaga general en la funció 

pública per al 8 de juny. 

 

En canvi, la reducció de la inversió pública divideix els enquestats en 

dues meitats gairebé idèntiques i la disminució de l’ajuda humanitària per 

a països en desenvolupament és vista de forma crítica per gairebé el 

54% dels entrevistats per GESOP. Els votants d’ERC es declaren com els 

més solidaris amb el rebuig més ampli (92,3%) a aquesta via de reducció 

de la despesa.  

 

La possibilitat d’una vaga general divideix la 

societat 
• El ‘no’ a l’aturada guanya per un punt (47,3%) els partidaris de 

convocar la protesta 

 

La convocatòria d’una vaga general esgrimida pels sindicats com a 

amenaça al Govern si persisteix en la línia de les retallades socials ha 

fracturat la societat en dues meitats gairebé idèntiques. La que seria la 

primera vaga general contra José Luis Rodríguez Zapatero compta amb 

el suport del 46,3% de la població, tan sols un punt menys que els que 

manifesten el seu rebuig davant aquesta mobilització social. 

 



En aquest 46,3% de partidaris de la vaga general destaquen els 

enquestats afins al PP, segons el resultat del baròmetre de maig elaborat 

per GESOP per a EL PERIÓDICO. Fidels a la línia marcada pels màxims 

dirigents populars d’atiar la mobilització social contra el Govern, el 

54,5% dels votants del PP consideren justificat que els sindicats 

convoquin l’aturada. 

 

Aquesta xifra contrasta amb el 35% de defensors de la protesta que 

s’identifiquen amb el PSOE, que supera fins i tot el 23,1% de 

convergents i el 28,6% de nacionalistes bascos que veuen bé la 

mobilització. No obstant, els més partidaris de la vaga general són els 

votants d’ERC (76,9%) i els d’IU (64,6%). 

 

MÉS SUPORT DELS JOVES / A priori, CCOO i UGT obtindrien més suport a 

la vaga general entre els joves (62,7% de partidaris), els que tenen de 

30 a 44 anys (50,3%), els universitaris (50,1%), els residents en 

localitats de menys de 10.000 habitants (51,7%) i a Canàries (50,8%). 

A Catalunya, el suport als sindicats és del 44,8%. 

 

La divisió respecte a la vaga general es produeix en un moment en què el 

pessimisme respecte a l’economia espanyola ha arribat al nivell màxim. El 

83,2% dels entrevistats consideren que el país es troba en una situació 

econòmica dolenta o molt dolenta, cosa que suposa tres punts més 

respecte al baròmetre de desembre. 

 

Amb una taxa de desocupació del 20,17% i més de 4,6 milions de 

desocupats fins al primer trimestre comptabilitzats per l’EPA, hi ha poc 

espai per a l’optimisme o l’esperança. El 71,4% dels entrevistats tenen 

poca o cap confiança que l’economia millori en un any. L’excepció són els 



votants del PSOE, amb un 43% que preveuen una evolució positiva 

davant del 87% de pessimistes del PP.  


