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La conclusió del baròmetre de primavera que avui publiquem és clara: la 

crisi econòmica castiga el PSOE i Zapatero. I, tot i que el PP és lluny 

d’aconseguir una recuperació apreciable de la seva imatge, és el favorit 

per a les eleccions europees del 7 de juny vinent. Amb un marge de 

quatre punts. I també guanyaria les legislatives si se celebressin en 

aquest moment. 

 

En aquest últim cas, es produiria gairebé una completa inversió de 

resultats. El PSOE baixaria del 43,6% del 2008 al 38,7%, un descens de 

5 punts, mentre que el PP pujaria del 39,7% al 42,3%. El PP puja menys 

en percentatge, no tant en diputats (la circumscripció provincial 

l’afavoreix), perquè l’erosió socialista beneficia el PP, però també una 

mica IU. I segurament els populars perden alguns vots a favor del partit 

de Rosa Díez, que millora resultats. D’altra banda, a part d’una lleugera 

pujada d’IU, s’aprecia l’estabilitat de CiU i una tendència a la baixa tant 

d’ERC com del PNB, que no ha de ser exagerada pel volum menor de la 

mostra a Catalunya i Euskadi. 

 

L’origen del desgast socialista és la greu crisi econòmica. Fa dos anys 

només el 35% dels enquestats deien que el primer problema era l’atur, 

ara són ni més ni menys que el 77%. I el 81% creu que la situació 

econòmica és dolenta o molt dolenta, enfront d’un minso 3,4% que diu 

que és bona. Aquesta és la causa de l’increment del saldo negatiu en la 

valoració del Govern (17 punts) i de la confiança en el PSOE (20 punts). 

És veritat que la nota de l’oposició del PP encara és una mica pitjor, 

però, finalment, s’imposen el malestar i la protesta contra el Govern. I 



això malgrat que Zapatero encara aconsegueix 11 punts d’avantatge 

sobre Rajoy en les preferències com a president del Govern. Però per a 

Zapatero i Rajoy és especialment humiliant que tant Duran Lleida com 

Rosa Díez rebin més bona puntuació per part dels enquestats. 

 

Respecte a les europees, encara que el 68% les considera importants, la 

participació s’estima que arribarà només al 40%. Jaime Mayor Oreja és el 

candidat més conegut, amb una bona nota (5,3), potser pel record de la 

seva etapa com a ministre d’Interior i favorit a la successió de José María 

Aznar. Però el candidat socialista, Juan Fernando López Aguilar, obté una 

qualificació encara superior: el 5,8%. Avui el PP és favorit, però la 

campanya acaba de començar, serà dura, els escàndols assetgen el partit 

i alguna cosa pot canviar. 


