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Enquesta sobre context polític a Catalunya del CEO 2021
Eleccions al Parlament de Catalunya
Enquesta context polític 2021
Intenció
directa

Estimació

(en %)

% vots

escons

% vots

12,9

23,8

34-35

23,03

33

ERC

15,9

24,0

36-37

21,30

33

Junts per Catalunya

8,6

18,0

28-29

20,07

32

escons

Vox

1,9

6,2

7-8

7,67

11

CUP

6,0

8,3

11-12

6,68

9

ECP-PEC

4,9

6,6

8-9

6,87

8

Cs

1,0

2,4

0-2

5,58

6

PP

3,1

6,4

6-7

3,85

3

Altres

3,4

3,7

---

4,11

0

Vots en blanc

2,5

0,6

---

0,85

---

Vots nuls

0,8

Abstenció

11,6

Molt d'acord

48,0

44,5

44,1

Des. 14

Feb. 15

21,8

Ni d'acord ni en
desacord

2,8

Bastant en desacord

42,9
Juny 15

47,8
46,7
Oct. 15

Salvador Illa

4,41

Laura Borràs

4,48
3,90

No ho sap
No contesta

4,78

Jèssica Albiach

4,80
5,01

Jaume Asens

Molt en desacord

Participació: 60%

4,06

Carles Riera

Dolors Sabater

10,4
8,3

4,68

Alejandro Fernández

3,31

Carlos Carrizosa

1,9

2,40

Ignacio Garriga

1,4

2,31

Ignacio Martín Blanco

8,7

50,0

4,81

Carles Puigdemont

53,3

Bastant d'acord

Vol que Catalunya esdevingui un estat independent?
45,3

5,51

Pere Aragonès

Miquel Iceta

18,7

No contesta

Oriol Junqueras

Els catalans i les catalanes tenen
dret a decidir el seu futur com a
país votant en un referèndum?

Resultats 2021

PSC

Indecisos

Valoració dels líders

Fins a quin punt està d’acord o en desacord
amb l’afirmació següent:

48,2
46,6
Nov. 15

45,5

47,7

45,1

45,3

42,4

44,9

Març 16

Juny 16

Nov. 16

46,8
45,3
Des. 16

48,5

44,3
Març 17

49,4

41,1
Juny 17

2,62

No

Sí
48,7

48,0

46,7

47,2

48,4

48,3

47,9

43,6

43,7

44,9

43,2

44,1

44,0

43,7

Oct. 17

Abril 18

Oct. 18

Març 19

Jul. 18

Jul. 19

GRÀFIC: EL PUNT AVUI

Nov. 19

47,1

44,9
Feb. 20

50,5

42,0
Jul. 20

46,3
45,5
Oct. 20
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El suport a ERC creix i en cas
d’eleccions superaria el PSC

a L’enquesta del CEO feta durant la setmana de l’acord de govern els donaria entre 36 i 37 escons, al PSC
dos més que ara i JxCat en perdria fins a quatre a Albira la desaparició de Cs i la baixada de Vox
Jordi Alemany
BARCELONA

El suport a ERC va créixer
durant els nou dies de maig
–de l’11 al 19– en què es va
passar de la hipòtesi d’un
govern en solitari a tancar
l’acord de govern entre republicans i JxCat. Si s’haguessin fet eleccions al
Parlament dos dies abans
que Pere Aragonès fos investit, ERC les hauria guanyat, ja que hauria passat
dels 33 escons actuals als
36 o 37, i hauria superat així el PSC, que també hauria pujat un o dos escons
respecte als 33 obtinguts el
14-F. Així ho recull el Centre d’Estudis d’Opinió
(CEO) en l’enquesta sobre
context polític a Catalunya
2021 feta per telèfon a una
mostra de 1.200 persones.
Els resultats cuinats
després, en creuar les dades directes d’intenció de
vot, el record de vot i altres
dades, atorguen a JxCat
entre 28 i 29 diputats res-

pecte als 32 que té actualment i, en l’àmbit de les formacions independentistes,
dona a la CUP entre 11 i 12
escons, situant-la com la
quarta força parlamentària. En conjunt, l’independentisme encara augmentaria més la majoria que ja
té ara al Parlament, ja que
passaria dels 74 diputats
actuals als 75 o 78.
L’extrapolació de resultat amb un 60% de participació de l’enquesta també
confirmaria la trencadissa
de Cs, que en els darrers
comicis va perdre 30 diputats, ja que fins i tot el deixa, en el pitjor dels casos,
fora de l’hemicicle. En el
millor, li dona dos diputats,
quatre menys dels que té
actualment. Els auguris
del CEO no van caure bé a
les files de la formació taronja i el seu líder al Parlament, Carlos Carrizosa, va
comentar que en l’enquesta ja s’hi comença a veure
“la mà d’ERC”.
A l’extrema dreta tam-

Suport al referèndum i suspesa l’acció dels governs

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

L’opció que els catalans decideixin el seu futur en un referèndum té un 75,1% de suport, entre els que hi estan
molt d’acord (53,3%) i els que
hi estan bastant d’acord
(21,8%). Són percentatges
lleugerament inferiors als de
l’octubre del 2020, quan els
partidaris se situaven en el
76,3%, els contraris en un
18,2% i els indiferents en un
2,2%. Ara els que estan en

desacord amb el referèndum
han pujat fins al 18,7%. Per
contra, i en comparació amb
l’any passat, augmenta el suport de la gent que prefereix
una república, amb un 72,3%,
i els que voldrien mantenir la
monarquia representen un
15,1%. El CEO també demana
una valoració de la gestió del
govern català dels últims mesos i els enquestats la suspenen, amb una nota mitjana de

3,39, i en aquesta qüestió el
percentatge més alt (23,2%)
qualifiquen la seva actuació
de molt dolenta. La valoració
del govern espanyol encara és
pitjor, ja que obté una nota de
3,33. El distanciament dels polítics amb la ciutadania queda
reflectit perfectament quan es
demana una nota sobre el
grau de confiança. La mitjana
és del 2,66, i un 32,3% dels enquestats els posen un 0.

poc la deixa amb uns bons
resultats, ja que després
d’entrar per primera vegada al Parlament amb 11 escons en retindria entre 7 i
8 i passaria de la quarta posició en representació a la
sisena, superada per En
Comú Podem (ECP), que
mantindria els 8 actuals o
en guanyaria un. El PP és
l’altra formació que en uns
comicis fets el 19 de maig
hauria obtingut uns mi-

llors resultats, ja que hauria passat dels 3 diputats
actuals a 6 o 7.
L’altre escenari que dibuixa el CEO són les eleccions espanyoles, en què
ERC tornaria a guanyar i
podria passar de 13 a 14 escons, seguida del PSC, que
podria perdre’n un dels 12
actuals o guanyar-lo;
JxCat, que mantindria els
8, i ECP, que en perdria tres
i es quedaria amb 5. I al PP,

la CUP i Vox els n’atorga
entre 3 i 4, quan tots en van
obtenir 2 el 2019. Cs es quedaria sense representació.
A la clàssica pregunta
sobre si vol que Catalunya
esdevingui un estat independent, els partidaris del
sí se situen en un percentatge igual que el del novembre del 2016 (44,9),
mentre que els contraris
pugen un punt percentual
respecte al gener passat,

49,0

43,6
Oct. 20

49,9

47,7

48,7

45,1

44,5

44,9

Des. 20
tel.

Gen. 21
tel.

Maig 21
tel.

fins a arribar al 48,7%.
L’octubre del 2017 es va
obtenir el màxim de suport
a
la
independència
(48,7%), i fins al juliol del
2019 el percentatge dels
favorables sempre va ser
superior al dels contraris.
Des de llavors els percentatges s’han invertit i el suport dels que s’hi oposen
sempre ha estat superior.
Malgrat tot, un 34,2% dels
enquestats
consideren
que Catalunya hauria de
ser un estat independent,
contra un 28,1% que volen
que continuï sent una comunitat autònoma i un
25,6% un estat dins d’una
Espanya federal. El CEO
també recull que un 57,8%
creuen que Catalunya té
un nivell d’autonomia insuficient, en comparació
amb un 29,7% que la veuen
suficient i un 5,8% que
pensen que en té massa.
Valoració dels líders
Carles Puigdemont, Oriol
Junqueras, Salvador Illa,
Miquel Iceta, Pere Aragonès, Laura Borràs i Carles
Riera són els líders del partits més coneguts, però
quan demanen que se’ls
valori només aproven Junqueras, amb una nota del
5,5, i la cupaire Dolors Sabater (5). Els segueixen Pere Aragonès i Jessica Albiach (4,8), Carles Riera
(4,7), Jaume Asens (4,6)
Salvador Illa i Laura Borràs
(4,4), Miquel Iceta (4) i Carles Puigdemont (3,9). ■
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El PP recollirà firmes contra
els indults, com amb l’Estatut

a El govern català diu que detecta un canvi de tarannà de La Moncloa a l’hora d’abordar el conflicte
català a Cuixart vaticina que la mesura de gràcia tindrà poc recorregut perquè serà revocada
F. Espiga
BARCELONA

El PP ha vist en la possible
concessió de l’indult als
presos independentistes
catalans un filó molt valuós per desgastar políticament Pedro Sánchez. La
consigna, doncs, és i serà
no donar treva i multiplicar els gestos de pressió, i
amb aquest objectiu el líder de la formació conservadora, Pablo Casado, va
anunciar ahir que promouran una campanya de
recollida de firmes entre la
població en contra de la
mesura de gràcia. L’estratègia és calcada, en fons i
forma, a la que ja van adoptar el 2006 amb l’aprovació de Estatut, i que anys
més tard va suscitar reflexions crítiques dins la mateixa formació. El mateix
Xavier García Albiol, quan
va ser candidat dels populars a la presidència de la
Generalitat, reconeixia,
en una entrevista a El País
del setembre del 2015, que
aquella campanya de captació de firmes va ser “poc
afortunada”. Casado, però, no està ara mateix per
mirar enrere, i ahir justificava la iniciativa: “Hem de
defensar la unitat nacional
i, per tant, la justícia, que
legalment ha imposat una
sentència als qui van intentar trencar la llei”, proclamava. El dirigent popular igualment ha donat ordres perquè els regidors
del partit presentin mocions a 8.000 ajuntaments
estatals de rebuig als indults. Per tancar el cercle,
el PP també participarà,
juntament amb Vox i Cs,
en una manifestació de
protesta a la plaça Colón
de Madrid que es farà el diumenge 13 de juny, i que
ha estat organitzada per
una plataforma impulsada
per la que va ser eurodiputada, entre d’altres càrrecs, Rosa Díez. Ciutadans, al seu torn, també ha
convocat una concentració davant de la delegació
del govern estatal a Catalunya pel dia 11 de juny.
Mentre La Moncloa in-

Nova moratòria
per a camions i
autocars a la ZBE
Camions i autocars petits podran circular sense etiqueta
ambiental per la zona de baixes emissions (ZBE) de l’interior de les rondes fins a l’1 de
gener del 2022, mentre que la
moratòria per als autocars i
autobusos s’allarga fins a l’1 de
juliol del 2022. D’aquesta manera es vol donar resposta als
requeriments dels transportistes. La crisi econòmica ha dificultat la renovació del parc de
vehicles pesants i altres tipus
de vehicles singulars que, per
les característiques específiques de personalització o
adaptació a un servei concret,
tenen un cost d’adquisició més
alt que altres tipus de vehicles
o uns terminis de fabricació
més llargs. ■ M.M.

MEDI AMBIENT

Sant Adrià tanca la
platja del Litoral
per contaminació

Militants del PP recollint signatures l’any 2006 contra l’Estatut, en una parada que es va instal·lar a Figueres ■ JOAN SABATER

Les frases

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

“Hem de defensar la
unitat nacional i, per
tant, la justícia, que
legalment ha imposat
una sentència”

“L’indult seria igual
d’efímer que els
tercers graus. Lesmes
ja ha dit que no
tindran recorregut”

“Segur que el PSOE
serà valent per aplicar
mesures que
resolguin la situació
que vivim al país”

“El nostre indult i el
dels condemnats per
l’1-O s’assemblen com
un ou a una
castanya”

Pablo Casado

Jordi Cuixart

Laura Vilagrà

José Barrinuevo

PRESIDENT DEL PP

PRESIDENT D’ÒMNIUM CULTURAL

CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA

L’Ajuntament de Sant Adrià de
Besòs manté tancada a partir
d’avui i de forma cautelar la
platja del Litoral, situada al
nord de la desembocadura
del Besòs, perquè té un estudi
que ha determinat que hi ha
risc per a la salut en una zona
concreta de la platja. Davant
d’aquest resultat, el consistori
ha demanat nous informes al
Consorci del Besòs i a l’Agència Catalana de Residus, i ha
decidit tancar la platja amb
caràcter preventiu i prioritzant
la protecció de la salut de les
persones, atès que aviat començarà la temporada de
bany. La zona no es tornarà a
obrir fins que no es tinguin els
informes definitius que determinin que es pot fer. ■ M.M.

EXMINISTRE DE L’INTERIOR

SOCIETAT
tenta contenir com pot
l’hemorràgia –la vicepresidenta, Carmen Calvo, va
cridar ahir a l’ordre els barons díscols–, l’executiu
català es mira aquest escenari amb prudència. La titular del Departament de
Presidència, Laura Vilagrà, aprofitava, en una entrevista a Catalunya Ràdio, per tornar a reivindicar l’amnistia com a solució, però alhora assegurava que havien detectat que
el PSOE ha adoptat una
“visió més estadista” a l’hora d’enfocar la qüestió catalana. “Segur que seran
valents per aplicar mesures que resolguin la situació personal i política que
vivim aquí”, era la seva
conclusió.
Qui també va parlar ahir

a través de les ones, en
aquest cas de RAC1, va ser
Jordi Cuixart. La seva sempre és una veu autoritzada
i, com a tal, va mirar de rebaixar les expectatives al
voltant dels indults. “Seria
igual d’efímer que ho van
ser els tercers graus. El senyor Lesmes ja ha dit que
els indults no tindran recorregut”, va assegurar, i
va afegir tot seguit que si
s’acaba concedint la mesura de gràcia, el Tribunal Suprem intentarà revocar-la
per terra, mar i aire.
Per la seva banda, la presidenta del Parlament,
Laura Borràs, va recalcar
també ahir que els indults
no poden convertir-se en
“una eina de mercadeig polític”, i al mateix temps va
retreure que es vulgui uti-

litzar aquesta figura legal
per solucionar el “conflicte
polític”, exigint un “penediment” als presos polítics
per uns actes que volien donar compliment a un
“mandat democràtic” de
forma “cívica, pacífica i democràtica”. Molt més crítica es va expressar la presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC, Elisenda Paluzie, per a qui els
indults “si arriben, no seran cap èxit. De fet, seria
una decisió política intel·ligent per part del govern espanyol contra l’independentisme. No només perquè queden fora els exiliats
i els 3.000 represaliats, sinó
perquè políticament ens
desarmen i internacionalment són nefastos”, va
asseverar. ■

Barrionuevo i
Vera s’afegeixen
a les crítiques
—————————————————————————————————

El que va ser ministre de l’Interior José Barrionuevo i la
seva antiga mà dreta, Rafael
Vera, condemnats i després
indultats pel segrest de Segundo Marey, van criticar ahir
la concessió dels indults als
presos, i van negar que es pugui establir un paral·lelisme
entre tots dos casos. “S’assemblen com un ou a una
castanya”, va manifestar Barrinuevo, per a qui la seva excarceració va ser un gest de
reparació: “El PP ens va indultar per corregir el seu error en trencar el consens en
la lluita contra ETA”, va dir.

Els serveis socials
del Raval fan una
jornada de vaga
Els serveis socials del Raval de
Barcelona van fer ahir una jornada de vaga que és l’avançament de l’aturada total que
viurà aquest sector a la capital
de Catalunya el 7 de juny que
ve. Els treballadors d’aquest
àmbit demanen unes millors
condicions de treball, que
s’han vist sobrecarregades arran de la crisi social derivada
de la Covid. Els treballadors
també volen que es modifiqui
el seu paper en els desnonaments, ja que ara es considera
que han de donar auxili a la
comitiva judicial, una circumstància que deixa en segon terme l’objecte real de la seva
presència en els llançaments,
que són els afectats. ■ J.P.

