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S'inicia un curs polític que acabarà amb les eleccions al Parlament, 

previstes per la tardor del 2010, per tant als partits només els queda un 

any per intentar mobilitzar i atraure el màxim de suports possibles. No és 

una feina fàcil en un context de desmobilització i allunyament d'una 

política que es percep cada cop més difusa i complicada, però és l'única 

possibilitat que tenen els partits per modificar els resultats de 2006. 

 

S'imposa la recerca de grups d'electors susceptibles de ser captats, i 

entre aquests, sobresurt amb força el col·lectiu de les dones que tenen 

entre cinquanta i seixanta-cinc anys. No tant pel nombre, que també 

(són prop del 12% del cens electoral), sinó pel seu perfil d'opinió. 

Comparteixen amb el comú de l'electorat un desencant manifest envers 

els polítics i la situació actual però, a diferència d'altres col·lectius, 

mantenen un lligam fort amb l'ideal del sistema democràtic i una certa 

idea de la política com a servei. Tot i que conceben el vot com un deure 

cívic (cosa que no passa amb les generacions més joves), a les eleccions 

de 2006 no van trobar ningú que les convencés. És per això que són el 

col·lectiu que més declara haver votat en blanc, un de cada quatre 

d'aquests vots els correspon. Al mateix temps, mostren els índexs de 

participació més alts (deu punts per sobre dels homes de la mateixa 

edat). Actualment es mantenen a l'espera, sense decantar-se per cap 

opció. El percentatge d'indecises de cara a les eleccions és més del doble 

que entre els homes. Volen votar, però no a qualsevol. 

 



En un context de forta atonia aquest grup és una mina d'or per als 

partits. Un col·lectiu exigent i difícil d'atraure, però al mateix temps 

fortament mobilitzat i amb capacitat d'irradiació. Són les joves de la 

Transició, forjades en l'idealisme, esdevingudes àvies pragmàtiques, que 

fa temps que han vist que l'emperador va nu i no accepten sopars de 

duro. El candidat que aconsegueixi el seu vot, el que sigui capaç de 

convèncer-les, gaudirà d'un avantatge que pot resultar crucial. 

 

 


