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"¡Que maco que és el món pintat de socialista!" Aquesta va ser la frase irònica que 

el portaveu de CiU al Parlament, Oriol Pujol, va pronunciar després de conèixer les 

dades de l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) --el CIS català--, 

adscrit al Departament d'Economia de la Generalitat. Els números mostren un salt 

electoral important del PSC, que passa en només dos mesos del 31% al 37,3% 

d'intenció de vot directe --és a dir, el que expressa clarament quin partit es 

votaria, sense aplicar-hi correccions, l'anomenada cuina de les enquestes-- per a 

les eleccions legislatives del 9 de març, malgrat els problemes provocats pel caos 

de Rodalies. Pujol, davant aquests guarismes, va assegurar que no donava cap 

credibilitat a l'estudi, però aquest augment és tan significatiu que, segons el 

director del CEO, Gabriel Colomé, explica algunes qüestions importants de la 

política catalana. 

 

L'estudi pren una mostra de 2.200 enquestes fetes entre el 20 i el 30 de 

novembre, uns dies crucials en què es debatia si el PSC havia de sumar-se o no a la 

manifestació convocada per a l'1 de desembre per la Plataforma pel Dret de 

Decidir. Per a aquell mateix dia hi havia anunciada la recuperació del servei de 

Rodalies, després d'un mes de suspensió. 

 

Colomé va intentar explicar l'increment del PSC amb una pregunta: "¿Per què 

hauria de pagar un sol partit i un de determinat la crisi de les infraestructures?". 

Els resultats avalarien, si acaben sent reals, el president José Montilla, que es va 

mostrar convençut que, tot i ser ell el català "més emprenyat" per aquella situació, 

no havia de canviar el rumb traçat des del Govern català. 

 



¿I els socis de Montilla? Es queden igual. A penes varia la intenció de vot. Esquerra 

perd unes dècimes i passa del 8,1% al 7,6%, mentre que ICV puja lleugerament del 

4,2% al 4,4%. CiU també està estable. Passa de l'11,7% al 12%. I el PP puja dues 

dècimes, del 4,8% al 5%. ¿Quin fenomen s'està produint, per tant, darrere de 

totes aquestes dades? Per Colomé, l'increment del PSC es deu al fet que molts 

indecisos han optat ara per triar els socialistes. 

 

REACCIONS 

 

Tot això va fer que el secretari d'organització del PSC, José Zaragoza, en fes la 

seva pròpia interpretació: "Malgrat les dificultats i els problemes, els ciutadans 

saben perfectament que ningú millor que el PSC defensarà els seus interessos", va 

assegurar. Per part d'Esquerra, la portaveu del partit, Marina Llansana, es va limitar 

a precisar que l'enquesta demostra que els republicans s'han "consolidat". 

 

Llansana es va referir, principalment, a les estimacions sobre les encara llunyanes 

eleccions autonòmiques (2010), en què ERC passa, en relació amb l'últim 

baròmetre d'octubre, del 10,2% a l'11,4%. Però el PSC també és el que més puja: 

del 20,2% al 25,4% en intenció directa de vot. Mentre que CiU puja lleugerament 

del 16,6% al 17,4%. 

 

Una altra de les qüestions és la valoració de líders. Artur Mas i José Montilla estan 

igualats, encara que el president en queda lleugerament per sobre, amb una nota 

de 5,4, sobre el 5,2 de Mas. Sempre com el més valorat, no obstant, a tots els 

baròmetres hi apareix Josep Antoni Duran Lleida, amb un 5,7. 

 

INFRAESTRUCTURES I VIVENDA, PRIMERES PREOCUPACIONS DELS CATALANS 

 

Pot perjudicar o no el Govern català i en diferent mesura les forces polítiques que 

l'integren, però el problema de les infraestructures ha passat a ser el principal 



problema dels catalans, segons el nou estudi del CEO. El 34,6% veu amb 

preocupació aquesta qüestió, mentre que en segon lloc hi apareix la dificultat per 

accedir a una vivenda, malgrat la moderació de preus que es registra en el mercat: 

un 27,2% continua angoixat. Les relacions entre Catalunya i Espanya apareixen en 

la vuitena posició. 

 

La situació econòmica a Catalunya comença a inquietar els enquestats, tot i que 

encara de manera bastant moderada. El 44,5% considera que la situació és més 

dolenta que fa un any i el 34,5% pensa encara que empitjorarà. Però quan es 

qualifica la situació en general a la comunitat autònoma, el 41,2% diu que és bona. 

Respecte al futur polític català hi apareix un percentatge indicatiu de certa 

estabilitat: el 53,2% veu la situació política igual que la de l'any passat, i el 41,5% 

considera que serà igual l'any que ve. 


