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Aquest Baròmetre, com l'anterior, mostra que a Catalunya preocupa 

l'evolució del país. Els ciutadans opinen que en els últims temps les coses 

no han anat prou bé i hi ha una certa desconfiança envers el futur. S'ha 

reduït força la inquietud per les infraestructures, però ha aparegut la 

incertesa que genera el problema de la sequera i la política de l'aigua. 

Ambdós centrats sobretot en el context català, però que generen debats 

entre els territoris i al voltant de la solidaritat entre ells. A més 

d'aquestes especificitats, la percepció de la crisi econòmica va guanyant 

terreny. 

 

Els efectes polítics que poden tenir aquestes qüestions són merament 

puntuals i, per tant, les dades polítiques o l'estimació de vot 

reprodueixen l'estat de salut dels partits i dels seus líders en un moment 

en què molts dels partits són un aparador de les seves contradiccions i 

debats. Per tant, l'anàlisi de les dades obliga a tenir en compte: 

 

1. Els resultats de les últimes eleccions generals, que han mostrat un 

PSC fort i uns partits més febles, que no han estat capaços d'aguantar 

(ERC) o de millorar notablement (PPC) els seus resultats. 

2. La crisi oberta a ERC desconcerta a bastants, en divideix altres i fa 

que els seus simpatitzants es mostrin relativament crítics i, en alguns 

casos, indecisos i allunyats. 



3. Quelcom similar li passa al PP després d'haver perdut les eleccions. 

Ara hi ha un debat sobre el lideratge, a Catalunya i a Espanya. Com a 

ERC, incertesa, crítica i divisió entre els simpatitzants. 

4. Tot i que CiU no va millorar els seus resultats a les generals, hi ha la 

percepció que no li han anat malament. No s'ha de perdre de vista que a 

l'inici de la campanya pràcticament totes les enquestes indicaven una 

certa tendència a la baixa que es va anar corregint a mesura que ens 

acostàvem a la cita electoral. 

 

En aquest context, ¿en quin punt se situa l'escenari polític català? 

L'enquesta assenyala un enfortiment dels partits grans (CiU i PSC) i un 

afebliment dels petits, especialment el PPC i ERC. Més enllà de les 

pujades i baixades, l'actual Entesa es podria continuar mantenint. També 

una eventual coalició nacionalista. Un escenari similar a l'actual, però amb 

una distribució interna de cadascun dels partits lleugerament diferent. 

 

I, finalment, una dada que pot semblar curiosa: CiU millora, i José Montilla 

també. Nacionalistes i socialistes estan gairebé empatats en intenció 

directa de vot, però Montilla surt amb avantatge en les preferències com 

a president. Mentre que CiU obté la millor intenció i la millor estimació de 

vot des de les autonòmiques, Montilla aconsegueix la millor nota i, 

sobretot, en la confrontació amb Artur Mas. És a dir: Montilla puja i Mas 

no es mou. Seguirem amb atenció aquesta dada, tan rellevant per a la 

mobilització electoral i de cada partit en particular. 

 


