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El CCN fa un estudi que certifica que el 2013 el suport a la 
independència de Catalunya pot arribar al 70 per cent dels vots

El Cercle Català de Negocis ha 
elaborat un estudi on, basant-se 
en l’evolució del vot recollit en 
vint-i-tres enquestes diferents 
fetes per entitats públiques i 
mitjans de comunicació privats, 
entre 2007 i 2012, conclou que 
l’any vinent el suport a la 
independència de Catalunya 
podria arribar al 70% dels vots i 
el 2014 ja prodria haver superat 
el 76%.
Els autors de l’estudi basen la 
seva afirmació en la progressiva 
tendència de vot recollida en les 
enquestes. En promig, el 
percentatge de vots favorables al 
“sí” està creixent 6 punts 
percentuals per any, si ens 
atenem al que diuen les 
enquestes fetes fins ara.
Aquesta tendència és 
especialment notòria en els 

darrers quatre anys. Entre 2009 
i 2012, el suport a la 
independència de Catalunya ha 
crescut 17 punts, passant de 
representar el 46% dels vots el 
2009 al 64 per cent en la 
darerra enquesta del CEO, del 
març d’aquest any.
A les darreres mostres, el “sí” 
sempre supera el 50% dels vots i 
en diverses d’elles arriba el 
60%.
Aquest conjunt de dades porta 
el president del Cercle Català 
de Negocis, Ramon Carner, a 
afirmar que “com està passant a 
Escòcia, si es convoca un 
referèndum, amb una 
campanya electoral activa en 
favor del “sí”,vhi haurà encara 
un major nombre de ciutadans 
catalans que es pronunciaran a 

favor de la independència de 
Catalunya”.
Per a Joan Canadell, secretari 
general del CCN, “aquesta 
tendència correspon a un major 
coneixement de la població de 
la realitat econòmica generada 
pel dèficit fiscal, i a l’assumpció 
cada cop més generalitzada que 
només amb un Estat propi 
Catalunya serà econòmicament 
viable”.

Adjuntem l’estudi.

Per a més informació Àlex 
Hernàndez, al telèfon 
673 436 937

comunicacio@ccncat.cat
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Per a més informació contacta amb el CCN a info@ccncat.cat

La pàgina web del Cercle
Català de Negocis
www.ccncat.cat

La pàgina web de la
campanya JO TeP
www.jotep.cat Evolució de la tendència de suport a la independència.
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El Suport Social a l’Estat propi creix 17 
punts en quatre anys 

Març de 2012 
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Resum executiu 

 
}  Vint-i-tres enquestes fetes entre 2007 i 2012 per institucions públiques, privades i 

mitjans de comunicació demostren que el suport a l’Estat propi ja és un sentiment 
majoritari a Catalunya 

}  En els últims quatre anys, des de 2009 fins a 2012, el suport a la independència de 
Catalunya ha crescut 17 punts, passant del 46% de la població el 2009 al 64% a la 
darrera enquesta feta el març de 2012 

}  A les darreres enquestes, el “Sí” sempre supera el 50% dels vots, i en diverses d’elles 
el 60% dels vots 

}  Amb la tendència actual, el “Sí” arribarà al 70% dels vots a principis del 2013 

}  Igual com està passant a Escòcia, si es convoca un referèndum, la campanya electoral 
farà que un major nombre de catalans voti a favor del “Sí” 

}  El CCN considera que aquesta tendència evidencia que la població té més 
coneixement de la realitat econòmica generada pel dèficit fiscal 
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Al llarg del període 2007-2012, diferents entitats han realitzat 
enquestes sobre el suport dels catalans a l’Estat Propi 

Font:Viquipèdia,http://ca.wikipedia.org/wiki/
Estudis_del_suport_social_a_la_independ%C3%A8ncia_de_Catalunya 

Institucions 
públiques 

Diaris 

Televisions i 
ràdios 
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La majoria d’aquestes entitats han preguntat específicament sobre 
el vot en un referèndum per la independència o el suport a un Estat 
propi 

Institucions 
públiques 

Diaris 

Televisions i 
ràdios 

Font:Viquipèdia,http://ca.wikipedia.org/wiki/
Estudis_del_suport_social_a_la_independ%C3%A8ncia_de_Catalunya 
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Les enquestes agrupen o separen les respostes que no són ni “Sí” 
ni “No” en “abstenció”, “en blanc”, “no sap”, “no contesta”, i altres 

Organitzador Data de 
publicació 

Votaria Sí  
(%) 

Votaria No  
(%) 

S’abstindria 
(%) 

Votaria en 
blanc  
(%) 

No sap  
(%) 

No contesta 
(%) 

Altres 
respostes 

(%) 

Institut de Ciències Polítiques i Socials nov-11 41,4 22,9 25,5 1,0 8,3 0,9 - 

Centre d'Estudis d'Opinió 
jun-11 42,9 28,2 23,3 0,0 4,4 0,8 0,5 
oct-11 45,4 24,7 23,8 0,0 4,6 1,0 0,6 
mar-12 44,6 24,7 24,2 0,0 4,6 0,9 1,0 

Universitat Oberta de Catalunya 
feb-08 36,5 22,1 27,1 0,0 11,7 0,0 0,0 
feb-09 50,3 17,8 24,6 0,0 5,8 1,4 0,0 
feb-10 50,4 17,8 24,6 0,0 5,8 1,4 0,0 

Baròmetre de la Comunicació i la Cultura abr-11 34,2 30,0 9,6 3,2 23,0 - 

Diari Ara 
nov-10 38,5 42,8 7,2 0,0 8,8 2,8 
sep-11 42,0 37,7 7,7 0,0 10,7 1,8 

El Periódico 

abr-07 44,9 40,0 15,1 
oct-07 33,9 43,9 9,8 12,5 - 
dic-09 39,0 40,6 7,0 2,0 11,4 - 
jun-10 48,1 35,3 6,1 2,6 7,9 - 
ene-12 53,6 32,0 14,4 

La Vanguardia 

nov-09 35,0 46,0 19,0 - 
mar-10 36,0 44,0 20,0 - 
may-10 37,0 41,0 22,0 - 
jul-10 47,0 36,0 7,0 3,0 5,0 - 

sep-10 40,0 45,0 7,0 3,0 5,0 - 
TV3 mar-10 39,3 47,8 - - 11,0 1,8 - 
RAC 1 sep-10 48,8 41,4 - - 9,7 - - 
SER nov-10 42,3 52,8 - - 2,8 2,1 - 

Font: Viquipèdia, ICPS, CEO, UOC, Baròmetre, Ara, La Vanguardia, El Periódico, TV3, RAC1, SER 
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Els resultats de les diferents enquestes varien en funció de com 
s’agrupen les respostes que no són ni “Sí” ni “No” 

Resultats desglossats de les enquestes en ordre cronològic 
(%) 
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Font: Viquipèdia, ICPS, CEO, UOC, Baròmetre, Ara, La Vanguardia, El Periódico, TV3, RAC1, SER 



7 

Però en un referèndum, el resultat de la votació es basa 
només en els vots vàlids de “Sí” i “No” 

Resultats del referèndum en base a les enquestes, en ordre cronològic 
(%) 
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Font: Viquipèdia, ICPS, CEO, UOC, Baròmetre, Ara, La Vanguardia, El Periódico, TV3, RAC1, SER 
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En base a aquestes dades, es constata que el suport a l’Estat propi 
està creixent de forma continuada i ja és majoritari 

Conclusions extretes de les enquestes 

Totes les enquestes mostren que el suport al “Sí” està 
creixent 

En promig, el % de vots favorables al “Sí” està creixent en 6 
punts percentuals cada any 

Si aquesta evolució es manté, el “Sí” s’acostaria al 70% dels 
vots a principis del 2013 

Totes les enquestes dutes a terme el 2011 i el 2012 donen la 
majoria al “Sí” 

Tres de les enquestes dutes a terme el 2011 i el 2012 donen 
al “Sí” més del 60% dels vots 

1 

2 

3 

4 

5 
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Totes les entitats que han fet més d’una enquesta, mostren 
que el suport al “Sí” està creixent (1/2) 

Font: Viquipèdia, CEO, UOC, Ara 

Evolució de les enquestes sobre el resultat d’un 
referèndum d’independència a Catalunya 
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Totes les entitats que han fet més d’una enquesta, mostren 
que el suport al “Sí” està creixent (2/2) 

Font: La Vanguardia, El Periódico 

Evolució de les enquestes sobre el resultat d’un 
referèndum d’independència a Catalunya 
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Comparant totes les enquestes, es constata un clar 
creixement del suport social al “Sí” 

Font: Anàlisi del CCN en base a dades de Viquipèdia, ICPS, CEO, Baròmetre, Ara, La Vanguardia, El Periódico, TV3, RAC1, SER 
Nota: anàlisi excloent els resultats de l’enquesta de la UOC, per ser estadísticament dispars amb la resta 
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Evolució dels vots favorables al “Sí” respecte el total de 
vots vàlids (“Sí” i “No”) 
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nivell de correlació (R2) de 0,64 

Sí 
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En promig, el % de vots favorables al “Sí” està creixent en 6 
punts percentuals cada any 

Font: Anàlisi del CCN en base a dades de Viquipèdia, ICPS, CEO, Baròmetre, Ara, La Vanguardia, El Periódico, TV3, RAC1, SER 
Nota: anàlisi excloent els resultats de l’enquesta de la UOC, per ser estadísticament dispars amb la resta 

46% 49% 
59% 63% 

2009 2010 2011 2012 (gener) 

Evolució dels vots al “Sí” respecte el total de vots 
vàlids (“Sí” i “No”) per any 

(mitjana simple) 

3 pp 

10 pp 

4 pp 

Creixement promig anual = 
= 6 punts percentuals 

Sí 
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Si aquesta evolució es manté, el “Sí” s’acostaria al 70% dels 
vots a principis del 2013 

Font: Anàlisi del CCN en base a dades de Viquipèdia, ICPS, CEO, Baròmetre, Ara, La Vanguardia, El Periódico, TV3, RAC1, SER 
Nota: anàlisi excloent els resultats de l’enquesta de la UOC, per ser estadísticament dispars amb la resta 

Extrapolació als anys 2013 i 2014 dels vots al “Sí” 
respecte el total de vots vàlids (“Sí” i “No”) 

46,1% 
49,4% 

59,1% 
63,5% 

70,0% 
76,2% 

2009 2010 2011 2012 2013 
(estimat) 

2014 
(estimat) 

Sí 
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Totes les enquestes dutes a terme el 2011 i el 2012 donen la 
majoria al “Sí” 

Font: Anàlisi del CCN en base a dades de Viquipèdia, ICPS, CEO, UOC, Baròmetre, Ara, La Vanguardia, El Periódico, TV3, RAC1, SER 
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Tres de les enquestes dutes a terme el 2011 i el 2012 donen 
al “Sí” més del 60% dels vots 

64,4% 

64,4% 

62,6% 

53,3% 

52,7% 

Inst. de Ciències Polítiques i Socials 

Centre d'Estudis d'Opinió 

El Periódico 

Baròmetre de la Comun. i la Cultura 

Diari Ara 

Vots favorables al “Sí” respecte el total de vots vàlids (“Sí” i “No”) 

Font: Anàlisi del CCN en base a dades de Viquipèdia, ICPS, CEO, UOC, Baròmetre, Ara, La Vanguardia, El Periódico, TV3, RAC1, SER 

50% Sí 
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En conclusió, el suport social majoritari a l’Estat propi és ja 
una realitat 

}  En les darreres enquestes, el “Sí” sempre supera el 50% dels vots, i en vàries d’elles el 
60% dels vots 

}  Amb la tendència actual, el “Sí” arribarà al 70% dels vots a principis del 2013 

}  Igual com està passant a Escòcia, si es convoca un referèndum, la campanya electoral 
farà que un major nombre de catalans voti a favor del “Sí” 

Demanem al govern de la Generalitat que posi en marxa ja una consulta, sigui amb un 
referèndum, o unes eleccions anticipades amb un debat centrat en Estat Propi Sí o No 



Empresaris per l’Estat propi 

www.ccncat.cat       info@ccncat.cat  

Només amb un Estat propi  
Catalunya serà econòmicament viable 


