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El PP ha perdut en molt poques setmanes un enorme suport en intenció 

de vot en el conjunt d'Espanya. L'últim baròmetre del Centre 

d'Investigacions Sociològiques (CIS) el deixa a sis punts del PSOE, amb el 

37,6%, enfront del 43,6% dels socialistes. La crisi interna i els 

problemes de lideratge de Mariano Rajoy han restat al Partit Popular dos 

punts i mig des de les eleccions, quan va arribar al 40,1%. 

 

El CIS va fer les entrevistes, 2.459 en 238 municipis de 48 províncies, 

entre el 24 i el 30 d'abril. En aquest període ja s'havia produït l'envit de 

Rajoy a Elx, el 19 d'abril passat, quan va invitar a anar-se'n a un altre 

partit aquells que no se sentissin a gust al PP, en una al.lusió a la 

presidenta de la Comunitat de Madrid, Esperanza Aguirre. Des d'aquell 

moment, la crisi interna no ha parat de créixer. 

 

El baròmetre del CIS deixa el PSOE en el mateix percentatge de vot que 

en les eleccions del 9 de març. La distància s'explica, per tant, per la 

pèrdua de confiança dels electors en el PP i és la més alta des de juliol de 

2004. Tres de cada quatre enquestats no confien en Rajoy. I el 38,1% 

dels que diuen haver votat el PP al març, afirmen que tenen "poca" 

confiança o "gens" en el líder del seu partit. 



El juliol del 2004, després del triomf de José Luis Rodríguez Zapatero, la 

diferència entre el PSOE i el PP va arribar a ser de 7,2 punts, encara que 

Rajoy va arribar a la campanya electoral del 2008 a una distància de 

només un punt dels socialistes. Ara, al baròmetre d'abril, abans que el 

CIS reelabori les dades, amb la pregunta directa sobre quin partit votaria 

l'enquestat, la distància és més gran i el PSOE apareix 16 punts per 

sobre del PP, amb el 40,3% i el 23,4% respectivament. 

 

“ARA SERIA MOLT PITJOR” 

Dirigents del PP van considerar que les dades demostren que Rajoy no 

pot seguir al capdavant del partit. I afegien que si les enquestes es fessin 

aquests dies "seria molt pitjor i la distància amb el PSOE seria més gran". 

L'entorn de Rajoy va treure importància a unes enquestes que apareixen 

en un període de turbulències, "habituals abans d'un congrés". 

 

La situació del PP contrasta amb la pujada, encara que des d'una posició 

molt minoritària, del partit de Rosa Díez. L'única diputada d'Unió Progrés 

i Democràcia (UPD) té una intenció de vot del 2,6%, quan el 9-M en va 

obtenir únicament l'1,6%. Aquest percentatge de Rosa Díez, que manté 

un discurs molt pròxim a les posicions dels sectors més durs del PP, és 

més gran que la intenció de vot del PNB, l'1,5%, o Esquerra Republicana, 

que obté l'1,6%, dues dècimes per sobre dels seus resultats al març. CiU 

augmenta lleugerament fins al 3,2% i IU arriba al 3,9%. 

 

Però Rajoy aconsegueix una de les seves millors notes de les sèries 

d'enquestes del CIS, ja que obté 4,24 punts, encara que per sota de 

Zapatero. Algunes respostes podrien orientar-lo davant dels seus 

adversaris. Amb prou feines el 0,6% opina que "els nacionalismes" són 

un dels principals problemes, i només un 0,2%, "l'Estatut". 



 

De la Vega i Chacón, les més valorades del 

Govern 
 

L'aposta de José Luis Rodríguez Zapatero per les dones al seu Govern té 

el suport dels enquestats en el baròmetre del CIS. Les dues polítiques 

més valorades, per sobre del mateix president, són la vicepresidenta 

María Teresa Fernández de la Vega i la ministra de Defensa, Carme 

Chacón, amb el 5,75 i el 5,73 respectivament. Chacón puja de forma 

espectacular, un 1,5 més que les valoracions que va tenir en la passada 

legislatura quan va dirigir el Ministeri de Vivenda. Les dues ministres 

estan al davant del 5,58 que obté Zapatero. I, ja sigui per imatge, o per 

la trajectòria professional, el quart més ben valorat del Govern és la 

ministra de Ciència i Innovació, Cristina Garmendia, amb un 5,46, encara 

que el 67,1% dels enquestats admeten que no la coneixen. 

 

Una de les qüestions que més destaca Zapatero, des que va ser elegit 

president el 2004, és la seva capacitat de diàleg. Aquesta percepció és 

compartida en el baròmetre del CIS, perquè fins al 66,9% assegura que la 

qualitat que més aprecia de l'Executiu és "la seva disposició al diàleg". 

 

Però el Govern s'enfronta a una conjuntura econòmica força complicada. 

I les seves actuacions no acaben de satisfer els ciutadans. El 31,9% 

considera "poc útils" les mesures adoptades per pal.liar la incipient crisi. 

Zapatero sí que es veu avalat en la seva política de transvasaments. El 

34,4% està d'acord amb la seva actitud, enfront del 26,3% que defensa 

la política de transvasaments de Rajoy. 


