
El CIS constata que l'allau de plans va sepultar 

Rajoy en el debat 
 

• El 37,6% dels espanyols creuen que va guanyar Zapatero, i el 14,4%, 

el líder del PP 

• El sondeig revela que els ciutadans no veuen una alternativa 

constructiva al PSOE 

 

MANEL MANCHÓN 

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 16.05.09 

 

Els assessors de José Luis Rodríguez Zapatero, els responsables de 

comunicació i els seus homes de confiança a la Moncloa no van tenir cap 

dubte: Zapatero tindria, amb totes les seves propostes --més ben o més 

mal rebudes per les autonomies o pel conjunt de l'arc parlamentari--, el 

suport ciutadà davant Mariano Rajoy. I el Centre d'Investigacions 

Sociològiques (CIS) va avalar ahir aquests presagis. 

 

Al marge que aquesta és la seva feina, oferir amb celeritat als periodistes 

la seva visió de la jugada, sempre amb un matís favorable al president, 

l'experiència d'anys anteriors no es podia ignorar. Rajoy va perdre el 

debat de l'estat de la nació, com ho va fer en les tres ocasions anteriors 

davant Rodríguez Zapatero. El CIS ho va constatar, d'acord amb les 

1.520 entrevistes fetes dijous: el 37,6% dels espanyols van veure 

vencedor Zapatero, enfront del 14,4%, que va donar com a guanyador 

Rajoy. 

 



¿Sorpresa o una victòria anunciada? El debat al Congrés dels Diputats de 

dimarts i dimecres passats, avançat pel Govern perquè es desenvolupés 

abans de les eleccions europees del 7 de juny, va arribar en unes 

condicions molt poc favorables per a l'Executiu. La crisi econòmica està 

en la fase més àlgida, amb la previsió que toqui fons en molt poc temps i 

es pugui iniciar una certa recuperació. Dues setmanes abans, Zapatero 

havia patit la primera pèrdua d'una votació al Congrés, de manera que va 

quedar clara l'evidència que no compta amb socis estables. I davant seu 

es presentava Rajoy, que ha salvat des de les eleccions del març del 

2008 tota mena d'obstacles interns al PP, i ha aconseguit fins i tot dues 

importants victòries electorals en el camí: a Galícia i en gran mesura a 

Euskadi, després del pacte del PP basc amb el PSE. Tot apuntava que el 

líder conservador tenia aquesta vegada una oportunitat. 

 

Però el CIS dóna dades que deixen en evidència la possibilitat que Rajoy 

acabi convencent la societat espanyola que té una alternativa sòlida 

davant Zapatero, just en el moment en què tindria més opcions per ser 

rebuda. Mentre que el 70,7% dels enquestats consideren que el 

president del Govern té capacitat per comunicar-se amb els ciutadans, 

només el 42,4% veu aquesta qualitat en Rajoy. També aporta un 

percentatge molt valuós per a Zapatero: el 73,5% destaca la seva 

moderació, davant del 39,7% que se li atribueix al president del PP. En 

canvi, Rajoy hauria de poder aprofitar que el 51,6% valora la seva 

capacitat de ser realista davant els problemes de la societat espanyola, 

enfront del 38,4% que aconsegueix Zapatero. 

 

No obstant, en els estudis de comportament electoral a Espanya hi ha 

una constant al llarg dels anys: la ubicació en l'eix esquerra-dreta. El CIS 

ho ha tornat a preguntar. Si s'agafa la posició 1 com a extrema esquerra 



i el 10 com a extrema dreta, el 22,5% s'ubica entre les posicions 3-4, i 

el 45,9%, entre el 5-6. El gruix dels espanyols se segueix veient com de 

centre-esquerra, i això ho saben Rodríguez Zapatero i els seus assessors. 

També els col·laboradors de Rajoy, encara que, pels resultats del CIS, no 

hagin sabut guanyar un debat que semblava idoni per canviar la situació 

política. I és que, donada aquesta predilecció pel centre i la moderació, 

només el 23,2% dels espanyols consideren que Rajoy és capaç 

d'impulsar una oposició constructiva. 


