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¿Qui guanyarà el 9 de març? ¿Per quin marge? Off the record els 

socialistes estan inquiets però confien. Els populars sostenen que fins i 

tot amb un 1% menys de vots vencen en escons. El meu pronòstic és 

que guanya Zapatero i que augmentarà una mica l'avantatge dels comicis 

del 2004. ¿Per què? 

 

Aquí tenim la interessant enquesta mensual d'Ipsos per a Expansión. Al 

ser mensual no és la foto d'un moment sinó que indica tendència. I Ipsos 

és una acreditada multinacional dels sondejos (la que més va afinar el 

triomf de Sarkozy). A més, Expansión és un diari econòmic, de línia 

conservadora-liberal de dretes, sense cap simpatia per ZP. 

 

I Ipsos aixeca acta que la precampanya l'ha guanyat ZP. Zapatero va 

tornar malament de vacances. El seu saldo d'opinions del setembre (47% 

de favorables i 49% de contràries) era negatiu en 2 punts, cosa que no 

succeïa des del març amb el cas De Juana. Però des d'aleshores el seu 

saldo ha millorat: 9 punts positius a l'octubre, 7 al novembre i 13 al 

desembre (54% davant 41%). Mentrestant, al setembre Rajoy tenia un 

saldo negatiu de 26 punts (34% d'opinions a favor i 60% en contra). I 

en quatre mesos no ha millorat. Al desembre el saldo negatiu és de 27 

punts (33% a favor, 60% en contra). 

 

En resum: en quatre mesos ZP passa d'un saldo negatiu de dos punts a 

un altre de positiu de 13, mentre que Rajoy està ancorat en saldos 

descoratjadors. Costa creure que pot capgirar la situació. 



 

Si passem a la gestió, el balanç de les actuacions del Govern socialista 

des que va guanyar les eleccions fins a la data és, al desembre, de 12 

punts positius (54% contra 42%). I el resultat pitjor de la sèrie va ser de 

5 punts el desembre del 2005, després de l'escandalosa campanya que 

culpabilitzava ZP d'un demonitzat nou Estatut. Per contra, el balanç de 

les actuacions del PP és de ni més ni menys que 32 punts negatius (31% 

a favor contra 63% en contra). Encara pitjor que Rajoy. 

 

I en estimació de vot la predicció de la victòria del PSOE al setembre era 

d'un ajustadíssim mig punt (40,3% contra 39,8%) mentre que al 

desembre és de 3,3 punts (41,3% contra 38%), una mica més àmplia, 

tot i que inferior encara als 5 punts del 2004. 

 

A més Ipsos publica l'opinió sobre els polítics. Només n'hi ha sis amb 

saldo favorable (opinions positives menys negatives), quatre del PSOE i 

dos del PP. Però els quatre del PSOE van destacats a les llistes del març i 

dels dos del PP no n'hi va, per ara, cap. Els del PSOE són: Fernández de la 

Vega (28 punts positius), Solbes (18), ZP (13) i Rubalcaba (12). Els del 

PP: Gallardón (36) i Aguirre (4). Rajoy, Aznar i Acebes van a la cua amb 

27, 25 i 24 punts negatius. Amb Ipsos a la mà, Rajoy ho té difícil. 


