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¿Quins efectes electorals tindrà el recent canvi de Govern? Algunes 

enquestes i titulars diuen que pocs, perquè el PP segueix al davant. Per 

El Mundo del diumenge 24 d'octubre, el PP té un avantatge de 12,6 

punts i el PSOE patirà una derrota pitjor que la de Joaquín Almunia el 

2000 (majoria absoluta d'Aznar). El resultat és menys ampli en 

l'enquesta de La Vanguardia de diumenge, feta per l'acreditada Noxa de 

Julián Santamaría. El PP treu al PSOE 10 punts i queda a un escó de la 

majoria absoluta. 

 

L'escenari canvia més amb l'enquesta de la cadena SER. L'Instituto 

Opina, que realitza un sondeig mensual per a l'emissora, donava el 8 

d'octubre un avantatge de 12,5 punts al PP, però 20 dies després (amb 

la crisi de Govern enmig), l'avantatge s'ha reduït a 7,5 punts. 

 

Però la clau no és el resultat electoral (falta més d'un any per a les 

generals), sinó la inflexió en la percepció. Els enquestats de La 

Vanguardia no consideren encertat (amb un marge del 16 punts) el canvi 

de Govern, però sí que creuen (per 33 punts) que el nou Gabinet és 

millor. I set ministres (sobre 15) aproven, mentre Elena Salgado (crisi) i 

José Blanco (PSOE) obtenen un 4,9. No són males notes. I més optimista 

és l'enquesta de la SER, ja que el marge a favor del nou Govern és de 32 

punts (71 entre els electors socialistes). I el de Rubalcaba puja a 39, ni 

més ni menys que 80 entre els votants del PSOE. 

 



Anem a la pulsió de preferències. Per Noxa, el marge dels que creuen que 

guanyarà el PP és de 43 punts, però el dels que ho prefereixen és només 

de cinc. I hi ha una inversió en l'última enquesta d'Opina. El marge dels 

que prefereixen la victòria del PP cau -amb el nou Executiu enmig- des de 

7,7 punts a l'empat. Ara es prefereix per la mínima (0,1 punts) que 

guanyi el PSOE. 

 

De totes maneres, en les tres enquestes són àmplia majoria els que 

creuen que Zapatero no ha de tornar a ser candidat. La confiança en ell 

és molt baixa (passa en un any de -39 a -59, segons La Vanguardia). I 

totes tres apunten també a Rubalcaba com a successor. És possible, 

però hi ha una altra lògica en el canvi de Govern. Zapatero ha substituït 

un fusible gastat (Fernández de la Vega) per un nou primer ministre, 

Rubalcaba, perquè obri una nova etapa i li faci d'escut. És el que els 

presidents francesos fan quan les coses comencen a torçar-se. I en 

aquesta lògica, compta poc (passa ara amb Sarkozy i Fillon) que el 

primer ministre sigui més popular. 

 

El canvi ha alterat, doncs, poc les expectatives electorals. Però ja no 

sembla impossible. La Vanguardia i la SER coincideixen que la confiança 

en Rajoy (sense Govern i sense desgast) és encara inferior a la de 

Zapatero (-65 contra -59 per Noxa). 

 

 


