
 
 

 
 
 

 

CÀPSULES 
14 de març de 2010 

 
 

Avui La Vanguàrdia ha publicat una enquesta, elaborada per l’Institut Noxa, sobre la 
intenció de vot a les properes eleccions al Parlament. Segons l’enquesta CiU 
obtindria entre 65-67 diputats, PSC 32-33, Esquerra 11-12. ICV 11-12, PP 13-14 i 
Ciutadans 0. Davant d'aquest sondeig cal apuntar: 

  

1. NO QUADRA AMB ALTRES ENQUESTES 
Aquests resultats no quadren amb la majoria de les enquestes que estem veient 
aquestes darreres setmanes. La majoria donen les següents forquilles: CiU 53-56, 
PSC 32-35, ERC 16-18, PP 14-15, ICV 10-11 i Ciutadans 0. 

 
2. LES ENQUESTES DE LA VANGUARDIA TENEN PRECEDENTS ERRONIS 
Recuperant altres enquestes publicades per La Vanguardia en altres períodes 
preelectorals observem que els resultats disten bastant dels resultats finalment 
obtinguts a les eleccions. Per posar un exemple, a les eleccions al Parlament del 
2006 La Vanguardia va publicar un sondeig que donava a CiU fins a 54 diputats (6 
més dels obtinguts finalment) i a Esquerra 16 (5 menys dels que varem obtenir). 

 
3. L'IMMOBILISME CENTRARÀ ELS SEUS ATACS CONTRA ESQUERRA 
És evident que des del dia d’avui fins a les eleccions patirem tota mena d’atacs i 
intents de desmobilització del nostre electorat. CiU i altres entorns consideren que el 
soci més feble del Govern és Esquerra perquè els altres partits tenen un electoral 
més fidel, per aquest motiu tots els atacs estaran centrats en nosaltres. Aquesta és 
una estratègia molt antiga, però n’hem de treure una conclusió positiva: si els més 
immobilistes concentren els seus atacs contra Esquerra és perquè ens veuen 
com el vertader motor de canvis d'aquest país. 
 
4. ELS ATACS APAREIXEN EN UN PERIODE D’ÈXITS D’ESQUERRA 
No és casualitat que després d’aquestes setmanes en les que s’aprova al Parlament 
la Llei de consultes; s'inicia el tràmit de la Llei de vegueries; es posa fil a l'agulla amb 
la Llei del cinema; i es debat la rebaixa de l'Impost de Successions; aparegui 
aquesta enquesta. Precisament hem detectat entre la militància i l’electoral, però 
també des dels mitjans de comunicació, que se’ns està reconeixent que estem fent 
la feina ben feta, per tant és lògic que en el moment en que es comencem a 
visualitzar importants èxits d'aquest govern apareguin els atacs més ferotges.  

 



5. HEM DE TREURE PIT I EXPLICAR LA FEINA FETA 
Venen vuit mesos molt durs en els quals el relat que intentaran imposar des de 
l’oposició és que aquests dos governs d’esquerres no haurien d’haver existit. Davant 
d’això tenim dues opcions: acomplexar-nos o treure pit i explicar tot els avebços 
aconseguits com a Páis. En aquests anys hem impulsat moltes lleis com ara la Llei 
d’acollida, d’educació, del cinema, la de vegueries, la de consultes, la de serveis 
socials o la de barris, només per citar-ne algunes. Iniciatives que suposaran canvis 
històrics, tot i que alguns d’ells trigarem un temps en veure’s. Ara, doncs, toca 
treballar i explicar l’obra de Govern, una obra que cap govern de CiU hauria 
pogut fer.  

  

 


