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L'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) ha sorprès els que creien 

que la crisi de Rodalies enfonsaria el PSC. El CEO mesura la intenció 

directa de vot (la que es contesta espontàniament) i no dóna estimació 

de vot (la corregida amb altres dades). No és, doncs, una predicció però 

marca tendència. I la intenció de vot autonòmic del PSC puja del 20,2% a 

l'octubre al 25,4%. I en unes generals arriba al 37,3%, davant del 31% 

de l'octubre. 

 

¿Per què el PSC no paga? Primer, perquè els ciutadans saben que els 

socialistes no són els únics culpables. Segon, perquè les eleccions 

s'acosten i el PSC capta vot desmobilitzat. Però la pregunta que tortura 

CiU és: ¿per què el PSC no només no paga sinó que puja? 

 

Les dades del CEO indiquen que el PSC té fonaments molt sòlids. Per als 

catalans el gran problema és la vivenda, seguit de les infraestructures, la 

immigració i l'atur. La relació Catalunya-Espanya arriba en vuitè lloc. Fer 

d'aquesta relació l'eix de tot no és bona estratègia. I a la pregunta de 

quin partit afronta més bé el principal problema, la resposta és 

il·lustrativa. El 38,6% (escepticisme) diu que cap, però el 18,3% 

assenyala el PSC. I els altres van al darrere (10,3%, CiU i 5,9%, ERC). 

 

Però la clau es troba en la ubicació privilegiada del PSC en l'eix esquerra-

dreta i també, encara que menys, en l'eix identitari. En l'esquerra-dreta 

(1, extrema esquerra i 10, extrema dreta) els catalans es col·loquen a la 

franja de centre-esquerra, 4,29. I situen el PSC (4,26) en la mitjana, 



mentre que CiU es col·loca en el 6,17, a 1,88 punts. Els altres partits 

estan més lluny, amb l'excepció d'ICV (3,36), més pròxima a la mitjana 

que CiU. Amb aquestes dades --recordem que la vivenda és el primer 

problema--, ¿algú creu que CiU ha fet un esforç de connexió amb la 

campanya contra l'"expropiació" de pisos buits? 

 

En l'eix identitari (1, només espanyol i 5, només català) el PSC està 

pitjor. Els catalans se situen en el 3,53. Al PSC se'l veu més espanyolista 

(2,87) i queda a 0,65 punts de la mitjana. Però CiU peca en sentit 

contrari (4,13) i li sobren 0,61 punts. Només ICV (3,74) està mes 

pròxima a la mitjana. 

 

Mentre no canviïn aquestes percepcions serà difícil que CiU, o altres 

partits, puguin recollir l'emprenyament perquè les seves actituds 

sintonitzen menys que les del PSC amb les del català mitjà. 

 

Llavors, ¿per què CiU va guanyar tants anys i per què Mas va treure més 

vots que Montilla? Crec que CiU es va convertir, gràcies al magnetisme 

de Pujol, en el partit natural de la Generalitat. I va usar l'avantatge del 

poder. I l'any 2006 el PSC patia un doble trauma. L'explosió del primer 

tripartit i la retirada de Pasqual Maragall, el seu únic candidat que havia 

superat en vots CiU. 


