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Les previsions electorals de l'enquesta que avui publica EL PERIÓDICO 

són molt similars a les del mes de juny. Es consolida un escenari amb un 

clar vencedor, un retrocés de totes les forces que integren el tripartit i 

un manteniment amb una lleugera tendència a l'alça del PP. Ciutadans 

obtindria representació i la formació que encapçala Laporta hi estaria a 

prop. 

 

¿És previsible que aquest mapa electoral canviï d'aquí a les eleccions? 

Segur que hi haurà alguns canvis però la distribució de vot entre les 

diferents forces apuntarà en el sentit que indiquen les enquestes. És poc 

probable que les forces que integren el tripartit millorin els seus resultats 

respecte del 2006 i és segur que CiU els millorarà substancialment. 

Algunes de les claus que s'han d'acabar resolent en les properes 

setmanes són el grau de mobilització i les conseqüències de la presència 

de les noves i diverses opcions polítiques. 

 

Pel que fa al nivell de participació, ara com ara, es preveu que estarà per 

sota del 50%. Els ciutadans que diuen que aniran a votar amb seguretat 

sumen un 9% menys que els que deien el mateix ara fa quatre anys, els 

votants de les forces que integren el tripartit estan poc motivats i la 

sensació general envers els actors polítics resulta poc engrescadora. Fins 

i tot CiU, amb uns resultats estimats tan contundents, suspèn la tasca 

que ha fet a l'oposició al llarg dels últims anys. D'altra banda, l'arribada 

de noves candidatures al mínim per obtenir escons pot condicionar la 



representació de les forces polítiques que la tenen assegurada, fins al 

punt que pot facilitar o entorpir que CiU arribi a la majoria absoluta. 

 

De moment els pronòstics en relació amb aquestes noves formacions 

han de ser prudents. En principi la dispersió d'ofertes fa pensar que 

tindran dificultats per poder arribar al mínim exigible per obtenir 

representació. Carretero i Laporta han dividit el vot més radical favorable 

a la independència i han afeblit una opció que, en les circumstàncies 

actuals, tindria assegurada la representació. La popularitat de Laporta 

l'afavoreix i les simpaties que desperta en determinats segments de 

població -els joves- fa pensar que la campanya reforçarà les seves 

possibilitats. 

 

Un altre espai el poden ocupar Nebrera i la UpD, que entren en 

competència amb Ciutadans. Aquesta formació, que va obtenir gairebé 

90.000 vots i tres escons fa quatre anys, tampoc apareixia a les 

enquestes dos mesos abans de les autonòmiques del 2006. No sabem si 

cadascuna d'aquestes opcions per separat sumarà el mínim per obtenir 

representació, però conjuntament sumaran un volum de vots prou 

indicatiu del grau de desconcert regnant. 

 

A Catalunya hi ha un sentiment molt intens d'esgotament, barreja de la 

insatisfacció amb la marxa del país (Catalunya i Espanya) i d'una marcada 

desconfiança amb el govern d'Entesa i els partits que l'integren. Més 

enllà de les múltiples ofertes indicatives d'aquest malestar, es demana 

estabilitat i CiU s'erigeix com la única força que, als ulls dels ciutadans, 

pot aportar-la. 

 


