
BARÒMETRE D’OPINIÓ PÚBLICA -  març 2007 
 

• És la primera enquesta amb el govern d’Entesa. 

• L’opinió pública ha tornat a una situació de normalitat.  

• els indicadors tornen a la situació anterior a les eleccions autonòmiques.  

 

• El PSC supera a CiU: 

 

1. més simpatia de partit (23,8%) 

2. és el partit que pot donar més resposta als problemes 

3. més intenció de vot autonòmiques 

4. més intenció de vot generals 

5. Proximitat de partit (mitjana de 2,86 en una escala de 5) 

6. Ubicació escala esquerra-dreta. Mitjana de Catalunya és de 4,55 i 

el PSC se situa en el 4,38. 

7. Ubicació en l’escala de sentiment de pertinença: Mitjana de 

Catalunya és de 3,41 i el PSC se situa en el 2,93 i CiU en el 4,03 

 

• Es manté l’optimisme en l’opinió pública. 

• Hi ha confiança en un futur millor. 

• Diferència entre Catalunya i Espanya: Més tranquil·litat a Catalunya: 

 

Situació política actual: 

     CAT  ESP 

Bona/Molt Bona   36,4  23,5 

Dolenta/Molt Dolenta  37,9  59,2 

 

• Valoració de líders: 

 

1. La valoració general dels polítics torna a aprovar: 5,03 (4,76, nov 06) 

2. Josep Antoni Duran Lleida obté un 5,64   

3. José Montilla aprova amb 5,43 (4,79, oct.06 / 5,04, nov.06). Nivell de 

coneixement 93,1% 



4. Artur Mas és tercer amb el 5,42 (5,44 BOP nov.06). Nivell de 

coneixement 91,9% 

5. La millor nota de Duran Lleida confirma novament que l’electorat de 

CiU no està d’acord amb la radicalització sobiranista d’Artur Mas. 

 

• Comportament electoral: 
 

- El PSC arrasa en intenció (32,3%) i record (40,3%) de vot de les 

eleccions generals. 

 

- Eleccions autonòmiques: intenció de vot directa: 

 

1. PSC obté un 20,2%. Torna a estar en una situació semblant a 

abans de les eleccions autonòmiques. 

2. CiU té un 19,5%  

3. La resta de partits mantenen els seus espais electorals. 

4. ERC i ICV estan més a prop dels seus resultats reals de l’1 de 

novembre. 

5. C’s (ciutadans) torna al seu espai natural passa de 4,4% a 1,8%. 

 

• Evolució 
 

S’assenyala com a tendència la recuperació de l’espai socialista. 

 

• Fidelització 
 

El PSC és el partit que té una major fidelitat de vot 84,9%. 

Ciutadans té l’espai fragmentat. 

La resta de partits es troba en uns barems d’important fortalesa interna. 

 

 


