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Fa uns quants mesos, comentàvem que l'opinió pública catalana estava a 

punt de superar l'etapa de la desafecció per entrar en la fase de la 

crispació. Desgraciadament, les dades que ens ho advertien a finals de 

l'any passat han empitjorat de manera més que notable durant el 2010. 

Ja fa gairebé dos anys que dura l'anàlisi negativa de la situació 

econòmica i al llarg de l'últim any no ha parat de créixer el nombre 

d'aquells que opinen que la situació política va a pitjor. Aquestes dades 

són un reflex i una barreja de la mala opinió de la política tant catalana 

com espanyola i, en especial, dels governs dels dos àmbits. 

 

A Catalunya, això ho capitalitza pràcticament en exclusiva CiU, que obté 

els millors registres dels últims anys en pràcticament totes les variables, 

gràcies a una fidelitat molt alta del seu electorat, però també als 

transvasaments de vots que li arriben de la resta dels partits. El PP i ICV-

EUiA es mantenen en l'àmbit autonòmic, potser gràcies a un marc de 

tendència a l'alça en l'àmbit estatal. En canvi, ERC i el PSC presenten una 

tendència a la baixa en els dos àmbits, especialment en aquells que els 

són més favorables: ERC en les autonòmiques i el PSC en les generals. En 

el cas del PSC, la creixent debilitat en l'escenari estatal se suma a la seva 

debilitat en l'autonòmic. El retrocés del PSC sobrepassa el vot dual i 

afecta el seu votant tradicional, que busca refugi en altres opcions, el 

vot en blanc o l'abstenció. És rellevant que el retrocés d'aquest partit 

sigui paral·lel a un increment més que notable de l'opció del vot en 

blanc, que en l'enquesta s'erigeix com la tercera opció de vot amb més 

suport, tant en les autonòmiques com en les generals. Pel que fa als 



minoritaris (Ciutadans, Reagrupament i Plataforma per Catalunya), ara 

mateix no obtenen suport suficient i no coneixerem les seves 

possibilitats reals fins a l'inici de la campanya. 

 

En definitiva, un escenari polític que en deixa orfes alguns, en 

desincentiva uns altres i que pot inclinar-ne uns quants cap a noves 

opcions. En qualsevol cas, posa CiU en excel·lents condicions de sortida 

per encarar les eleccions autonòmiques. 

 


