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D'aquí pocs dies hi ha les eleccions europees i la majoria dels ciutadans o 

no ho sap o en sap ben poca cosa. Així, al voltant del 60% no coneix el 

nom de cap candidat dels que encapçalen les llistes electorals i un 

percentatge similar no sap dir res del que es decideix al Parlament 

Europeu. Al seu torn, els entrevistats donen poca transcendència a 

aquestes eleccions. En aquest context l'estimació de la participació se 

situa al voltant del 40%. 

 

Però aquest fet no és nou. Fa cinc anys l'abstenció a les europees va ser 

del 55% a Espanya (el 60% a Catalunya). La forta abstenció d'aquestes 

eleccions resideix en la combinació de la poca importància, interès o 

emoció que senten els ciutadans juntament amb la situació de desencís i 

malestar que des de fa temps es percep en l'opinió pública. ¿Quin millor 

moment que les europees per mostrar-ho? 

 

D'aquí al dia de les eleccions els polítics i els seus partits intentaran 

atraure més gent a les urnes i caldrà veure si per fer-ho se centren en la 

política interior espanyola (catalana) o europea. També seran 

interessants les anàlisis posteriors que faran les diferents formacions 

polítiques. ¿Es referiran a l'Europa que volem o a l'Espanya que 

desitgem? L'estimació de vot que es fa per a les europees li posa bé al 

PP el discurs de l'endemà. Segons l'enquesta que avui publica EL 

PERIÓDICO el PP té 4 punts d'avantatge respecte del PSOE. Una 



diferència només lleugerament superior a la que s'estima en aquests 

moments per a unes generals. 

 

Aquestes estimacions van acompanyades d'un conjunt d'indicadors o 

variables que conflueixen i indiquen una pèrdua de confiança envers 

Zapatero, el seu Govern i el seu partit. Les crítiques segueixen dominant 

a l'hora d'opinar sobre la gestió del govern, baixa la confiança en el PSOE 

i Zapatero continua per sota de l'aprovat, en la mínima valoració des que 

és president. 

 

Enfront d'aquests indicadors negatius per al PSOE, milloren la majoria 

dels referits al PP (al qual semblen afectar ben poc els presumptes casos 

de corrupció que s'han fet públics). Així, augmenta la valoració sobre la 

seva tasca a l'oposició, incrementa la confiança envers aquest partit i 

millora la valoració de Mariano Rajoy. 

 

Pel que fa a la resta de forces polítiques, hi ha algunes observacions 

importants que cal destacar. L'opció de Rosa Díez es desinfla, sobretot 

de cara a les europees, en què Mayor Oreja sembla ser un candidat força 

atractiu per a aquest electorat. D'altra banda, es percep força 

desorientació entre els votants nacionalistes del PNB a Euskadi i d'ERC a 

Catalunya. 

 

El dia 8 de juny hi tornarà haver laments per la participació i lectures 

diverses sobre els resultats. Si la victòria del PP es confirma, la batalla 

per les generals començarà en ferm. Però siguin quins siguin els 

resultats, el PSOE s'ha de centrar a recuperar la credibilitat de l'opinió 

pública en general i la confiança d'una part important dels seus votants 



en particular. El que més necessita, fins i tot més enllà de la recuperació 

econòmica, és tornar a connectar amb els seus. 


