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Estimació de vot en un 
referèndum sobre la independència de Catalunya

millor
model de relació entre 
Catalunya i Espanya? ¿què votaria?
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mateix
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EL PERIÓDICOFont: GESOP

JOSE RICO
BARCELONA

A mb tota probabilitat, la 
manifestació d’avui li po-
sarà foto a una composició 
de lloc que s’ha apoderat 

en pocs anys del mapa identitari ca-
talà, amb els estudis d’opinió com a 
únic testimoni. Fa només cinc anys, 
l’octubre del 2007, la idea de trencar 
amb Espanya atreia el 34% dels cata-
lans. Malgrat que el context ja justi-
ficava en aquell moment el cabreig 
català i, de fet, dos mesos després va 
tenir lloc la massiva manifestació de 
protesta pel dèficit d’infraestructu-
res i les successives avaries a les Ro-
dalies de Barcelona, la independèn-
cia encara era una idea hostil per al 
44% dels ciutadans. Incitat pels greu-

Tot i que la ruptura té 
més adeptes, la majoria 
d’indecisos estan més 
a prop del ‘no’

El 49,5% votaria ‘sí’, 
mentre que el 48% 
rebutjaria la secessió, 
segons el vot estimat

ges i la incomprensió de la resta d’Es-
panya, el secessionisme ha guanyat 
múscul i ja es mou en les albors de la 
majoria. Però els temors i les incerte-
ses fan que la seva base encara no si-
gui sòlida.
 Un estudi elaborat pel Gabinet 
d’Estudis Socials i Opinió Pública 
(GESOP) per a EL PERIÓDICO reflec-
teix que el 46,4% dels catalans vota-
rien sí en un hipotètic referèndum 
d’independència. ¿Suficient per ser 
majoria? Per estrany que sembli, la 
resposta és depèn. Un 22% té clar 
que escolliria la papereta del no. Pe-
rò una quarta part de la ciutadania, 
el 25,7%, no es decanta ara mateix 
per cap de les dues opcions i es refu-
giaria en el vot en blanc o l’absten-
ció. I és el pes dels indecisos el que 
podria impedir als independentis-
tes destapar cava.
 L’estimació de vot, el que es co-
neix com la cuina del sondeig, dei-
xa la balança pràcticament equili-
brada, en situació d’empat tècnic, i 
amb Catalunya partida en dues mei-
tats. El 49,5% recolzaria un Estat ca-
talà i un 48% el rebutjaria. L’explica-
ció del GESOP és que el gruix de ciu-
tadans que dubten avui entre el sí i el 
no apostarien al final per mantenir 
els llaços amb Espanya. Diverses res-
postes permeten arribar a aquesta 

conclusió. Quan als ciutadans se’ls 
posa en la tessitura d’haver de votar 
demà mateix, i no a mitjà o llarg ter-
mini, s’incrementa tant el percen-
tatge de favorables a la independèn-
cia com, especialment, el de detrac-
tors. El 51,8% votaria sí amb total 
seguretat o probablement si el refe-
rèndum se celebrés demà. El 32,5% 
es decantaria pel no. És a dir, men-
tre els partidaris de la secessió crei-
xen cinc punts, els opositors sumen 
10 punts més.

VOT OSCIL·LANT / Una altra dada clau: 
entre els que no es posicionen ni a fa-
vor ni en contra de la independèn-
cia, dominen els que votarien no o 
s’abstindrien si el referèndum tin-
gués lloc demà. El 46,6% dels indeci-
sos mantindrien la seva indecisió en 
aquest cas, però un 34,5% rebutjaria 
la ruptura, enfront d’un 18,8% que 
l’avalaria. Igual que fa el Centre d’Es-
tudis d’Opinió (CEO) de la Generali-
tat, el GESOP ha preguntat als cata-
lans pel seu model territorial prefe-
rit, amb resultats molt similars 
respecte a l’últim sondeig oficial del 
Govern català. L’Estat independent 
és l’opció majoritària (34,1%), però 

Els catalans, dividits a parts  
iguals davant la independència

Passa a la pàgina següent

Un terç dels votants 
del PSC recolzaria 
el ‘sí’, gairebé
tants com el ‘no’
33 Una dada que cada cop crida 
menys l’atenció en les enquestes 
sobre el sentiment independen-
tista és el de votants del PSC que, 
tot i la línia política del partit, es 
declaren disposats a recolzar la 
secessió de Catalunya. En aquest 
sondeig, el 32,1% dels enques-
tats que simpatitzen amb els so-
cialistes confessen que triarien, 
segur o probablement, la papere-
ta del sí en cas d’un referèndum.

33 Però més significatiu resulta 
que aquest percentatge es dis-
tancia tot just un punt i mig del 
33,7% que es declara contrari a la 
ruptura amb Espanya. A poca dis-
tància de les dues parts, un 29% 
dels votants del PSC asseguren 
estar indecisos sobre la qüestió. 
De fet, és l’electorat que té més in-
decisos, seguit, curiosament, del 
PPC. El 26% de votants populars 
no tenen clar ara quina papereta 
escollirien.

XIFRA INÈDITA
J La victòria o la derrota dels 
partidaris de la independència 
en un hipotètic referèndum 
també depèn de la dada de 
participació. L’estudi estima 
que, en cas de celebrar-se en 
aquest moment la consulta, la 
mobilització seria del 73%, dada 
que contrastaria amb les últimes 
convocatòria electorals, que no 
han superat el 70%, o el 
referèndum de l’Estatut del 2006, 
al qual va anar a votar el 49%.

REQUISITS DE LA UE
J Prenent com a referència 
l’última consulta 
independentista celebrada a 
Europa, la de Montenegro el 
2006, Catalunya no compliria ara 
mateix una de les condicions de 
la UE per acceptar la secessió, ja 
que el sí no arriba al 55,5%, però 
la participació sí que supera 
àmpliament el 50%.

PARTICIPACIÓ 
ESTIMADA: 73%

la dada clau
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Més per indignació
que per convicció

¿Catalunya votaria 
a favor de la inde-
pendència si avui 
hi hagués un refe-

rèndum? L’estimació de vot efec-
tuada per GESOP a partir de les da-
des de l’enquesta dibuixa uns re-
sultats molt ajustats a favor de la 
independència de Catalunya en 
cas de referèndum. Ara bé, ens cal 
ser curosos a l’hora d’interpretar 
les dades.
 Per una bona anàlisi, és relle-
vant tenir molt present el context 
en què es pregunta per aquest te-
ma. Ara mateix no 
estem interrogant 
sobre una convoca-
tòria real, amb una 
data concreta, si-
nó que estem fent 
una simulació del 
que passaria si el 
referèndum es fes 
avui, sabent que, si 
s’acaba plantejant, 
el context real serà 
totalment diferent 
de l’actual. Ara ma-
teix, els que es mos-
tren partidaris de 
la independència 
estan molt  més 
mobilitzats o cohe-
sionats al voltant 
d’aquesta idea que 
no pas aquells que 
no en són partida-
ris o els que en són 
obertament con-
traris.
 Quan es pregun-
ta als catalans pel 
model d’estat pre-
ferit, la indepen-
dència apareix en 
primer lloc, però representa poc 
més d’una tercera part del con-
junt de persones amb dret a vot. 
Per tant, hi ha gairebé dues terce-
res parts que no refusen la relació 
amb Espanya. De fet, aquest fet no 
és tan estrany si tenim present que 
les persones que es defineixen com 
a únicament catalanes sumen al 
voltant del 25%. És a dir, al voltant 
de tres quartes parts dels ciuta-
dans amb dret a vot a Catalunya 
senten, en major o menor mesu-
ra, algun tipus de vincle amb Espa-
nya.
 Malgrat aquesta vinculació 
«sentimental», quan es pregunta 
per la disjuntiva entre indepen-
dència o no, fent referència  a un 
hipotètic referèndum, els favora-
bles doblen els contraris, per bé 
que aquesta proporció es redueix 
quan s’especifica quin comporta-
ment tindria si el referèndum fos 

Anàlisi 

demà mateix. És a dir, en un esce-
nari més concret («demà mateix») 
s’incrementen els que diuen que 
votarien que no.
 El que es posa de manifest una 
vegada més en aquesta enquesta 
és que els partidaris de la indepen-
dència a Catalunya han anat crei-
xent en els últims anys. Tant o més 
important que això és el fet que el 
rebuig que genera aquesta idea és 
cada vegada menor; per a una part 
de la població, la independència 
pot no ser la seva opció preferida, 
però no se’n declara contrari. Però 

també és cert que només un 28,6% 
creu que Catalunya arribarà a ser 
independent. No es pot oblidar 
que, segons les enquestes del CEO, 
una bona part dels partidaris de la 
independència addueixen moti-
vacions de tipus econòmic, potser 
unes raons poc sòlides, pel fet de 
ser excessivament conjunturals, 
tenint en compte el marc econò-
mic actual. És a dir, ho són més per 
«indignació» que no pas per «con-
vicció».

Àngels Pont Domènech
DIRECTORA DEL GESOP

33 Senyeres en balcons de Barcelona, ahir.

ALBERT BERTRAN

Ara mateix, els que 
es mostren partidaris 
de la independència 
estan més mobilitzats 
i cohesionats que 
aquells que no ho són

J Tècnica d’investigació: 
Entrevistes telefòniques 
assistides per ordinador. 

J Àmbit geogràfic: Catalunya. 

J Univers: Població de 16 anys i 
més residents en cases amb 
telèfon i que fa més d’un any que 
viuen a Catalunya. 

J Nombre d’entrevistes: 1.600, 
de les quals 1.313 són persones 
amb dret a vot. 

J Error de la mostra: 2,49% per a 
un nivell de confiança del 95% i 
p=q=0,5. 

J Tipus de mostreig: Assignació 
no proporcional a raó de 400 
entrevistes segons els següents 
àmbits geogràfics: Barcelona, 
resta de l’àrea metropolitana, 
resta de la regió metropolitana i 
resta de Catalunya. Estratificada 
per dimensió de municipi, 
selecció aleatòria de les cases i 
quotes creuades de sexe i 
edat. 

J Treball de camp: del 10 al 18 de 
juliol del 2012.

EMPRESA RESPONSABLE

GESOP

fitxa tècnica

són més els que s’inclinen per que-
dar-se a Espanya, entre els que de-
fensen l’statu quo autonòmic (27%) 
i els que advoquen perquè Cata-
lunya sigui un Estat en una Espa-
nya federal (26,1%).
 Els últims estudis del CEO de-
mostren que, si bé la crisi i el dèfi-
cit de finançament impel·leixen a 
abraçar la independència com a so-
lució, els llaços amb Espanya cons-
titueixen el principal fre perquè el 
secessionisme avanci a nivell so-
ciològic. Per això, a preguntes del 
GESOP, el 44,8% de catalans asse-
guren que sol·licitarien la doble na-
cionalitat en el cas que Catalunya 
s’independitzés. Però un percen-
tatge similar, el 41,1%, voldria te-
nir únicament la nacionalitat ca-
talana. I amb prou feines un 9% es 
quedaria només amb la nacionali-
tat espanyola.

VOLER O CREURE / Els desitjos, en oca-
sions, topen amb la realitat. Gaire-
bé un 60% dels catalans creuen 
que Catalunya no acabarà sent in-
dependent, enfront d’un 31,3% 
que sí que hi confia. D’aquest úl-
tim terç dels entrevistats, l’opti-
misme desborda un 6%, que entre-
veu la ruptura amb Espanya en un 
termini màxim de cinc anys. Un 
9% prefereix fixar aquest horitzó 
bastant més lluny, a no menys de 
20 anys vista. El fort caràcter volà-
til de l’independentisme obliga a 
la prudència. Tot pot canviar amb 
una manifestació. O amb un pacte 
fiscal. H

Ve de la pàgina anterior
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¿I després de la 
manifestació...?

L’ evolució de l’opinió pú-
blica catalana en els úl-
tims anys té un sentit 
molt clar: el continuat 

creixement de les opinions favora-
bles a la independència de Catalunya, 
que ja s’afirma com la posició majo-
ritària, ara com ara, entre els cata-
lans.
 Podem analitzar els matisos 
d’aquesta evolució, mostrar com les 
diverses clienteles polítiques evolu-
cionen de manera més o menys cohe-
rent o com es relaciona aquesta opi-
nió amb les característiques sociolò-
giques dels enquestats, el seu lloc de 
residència o la seva edat (la variable 
més fortament explicativa de l’opi-
nió expressada pels enquestats): el 
lector trobarà en l’anàlisi de GESOP 
la resposta a aquestes preguntes.
 Però la pregunta bàsica és una 
altra: ¿què passa a partir d’aquí? Si 
d’una mirada sociològica passem a 
l’examen de la situació en termes po-
lítics, la primera reacció és clara i di-

recta: ¿què s’ha de fer respecte d’ai-
xò? I afinem una mica més: ¿qui ha 
de fer alguna cosa?
 ¿Es pot permetre el Govern espa-
nyol, o l’establishment espanyol en ge-
neral, no fer res? Sí, pot. El juliol del 
2010, una multitud immensa va re-
córrer els carrers de Barcelona en 
protesta per la sentència del Tribunal 
Constitucional contra l’Estatut votat 
pels catalans; l’endemà, Madrid va 
tornar al business as usual. És clar que 

és una actitud miop i poc responsa-
ble, perquè significa anar acumulant 
un pòsit d’insatisfacció, de frustració 
i d’injustícia, que a la llarga pot aca-
bar per ser explosiu; però a curt ter-
mini no passa res, i si alguna cosa de-
fineix avui la nostra classe política és 
que només és capaç de raonar a curt 
termini.
 La pilota cau, llavors, cap a aquest 
costat: ¿què faran els independentis-
tes? Amb seguretat, la manifestació 
d’avui serà molt nombrosa i política-
ment ambigua, però predominant-
ment independentista. ¿Qui en trau-
rà conclusions i les traduirà en pro-
postes i iniciatives? ¿I quines poden 
ser?
 L’enquesta del GESOP té una dada 
interessant respecte d’això: una ma-
joria dels enquestats veuen desitja-
ble la independència; però una ma-
joria encara més àmplia, el 59%, no 
la creu possible (davant del 31% que 
sí que ho creu).
 El nacionalisme català, en la seva 

Anàlisi
Joan Botella
CATEDRÀTIC DE CIÈNCIA POLÍTICA (UAB)

El Govern de Mas 
corre un risc immens: 
com més alta és 
l’expectativa, 
més dura pot 
ser la frustració

transició d’un plantejament lingüís-
tic i cultural a un plantejament de 
tipus economicista, ha tingut èxit: 
una majoria dels ciutadans compar-
teixen l’opinió que en una Catalunya 
independent s’hi viuria millor. Però 
s’acosta l’hora que els mateixos naci-
onalistes hauran de respondre a du-
es preguntes més, les dues preguntes 
bàsiques de tot moviment polític: ¿ai-
xò com es fa? I, en segon lloc, ¿quant 
costa?
 Més enllà de les ambigüitats po-
lítiques del Govern d’Artur Mas, lli-
gat per mil llaços al PP i al Govern de 
Rajoy, la qüestió política clau que es 
plantejarà és aquesta: com donar res-
posta a aquestes preguntes. I amb un 
risc immens: com més alta és l’expec-
tativa, més dura pot ser la frustració. 
 Si, una vegada convençuts que un 
horitzó independentista és desitja-
ble, aquest acabés per resultar invia-
ble, no és segur que la reacció indig-
nada dels catalans acabés per dirigir-
se només contra Madrid.

L’ajuntament 
aconsella agafar el 
metro o anar a peu

L’Ajuntament de Barcelona sug-
gereix als ciutadans que vul-
guin desplaçar-se al centre que 
ho facin a peu o en metro per 
evitar congestions, a més d’evi-
tar les estacions de Catalunya 
(L-1 i L-3) i Passeig de Gràcia (L-2, 
L-3 i L-4). Així mateix, ha reforçat 
quatre línies d’autobús i ha alte-
rat el recorregut de 40 més per les 
restriccions de trànsit.

El Govern demana un 
ús racional del mòbil 
per evitar el col·lapse

El Govern recomana un ús racional 
del telèfon mòbil durant la mani-
festació per evitar una saturació de 
la xarxa. S’aconsella, en cas d’emer-
gència, trucar al 112 des d’un telè-
fon fix, així com reduir l’enviament 
d’imatges pel mòbil i utilitzar la rà-
dio per informar-se en lloc de nave-
gar per internet. Interior ha creat 
el compte @seguretat11s on recull 
aquests consells.

JORDI CATALÀ
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«V isc en l’embolic», li 
va dir Mariano Ra-
joy a Artur Mas el fe-
brer passat en la se-

va primera trobada a la Moncloa des-
prés de les eleccions generals. «En 
aquests moments el que no toca és 
l’embolic, ni la disputa ni la polèmi-
ca», va respondre ahir el president 
del Govern central quan, en una en-
trevista a TVE, li van preguntar sobre 
el pacte fiscal i l’auge de l’indepen-
dentisme a Catalunya. «Siguem 
conscients que a Espanya no estem 
per a grans guirigalls», va subratllar 
amb rotunditat per donar a enten-
dre que el nou model de finança-
ment va per llarg.
 «Espanya té avui el problema de la 
falta de llocs de treball. A Catalunya 
hi ha més de 700.000 catalans que vo-
len treballar i no poden. Catalunya, 
com moltes altres autonomies, té 
molts problemes», va argumentar el 
cap de l’Executiu central per justifi-
car que la seva prioritat ara és sortir 
de la crisi. El pacte fiscal, per tant, és 
secundari. «Si aconseguim créixer i 
crear ocupació, la Generalitat s’en-
durà més diners», va asseverar, enca-
ra que no sense insistir que «ara toca 
la unió i la cooperació».

Cospedal afirma 
que la manifestació 
independentista és 
«inconstitucional»

El president creu 
secundari el pacte 
fiscal perquè «Espanya 
no està per a guirigalls»

 Al matí, la secretària general del 
PP, María Dolores de Cospedal, ja va 
mostrar la seva repulsa a les procla-
mes sobiranistes i, en concret, a la 
manifestació independentista, que 
va qualificar d’«inconstitucional». 
Un missatge que se suma al seguit 
d’advertències que els populars han 
llançat els últims dies, amb el Go-
vern de CiU al centre de la diana. An-
teriorment, l’Executiu central ja ha-
via subratllat que els discursos so-
biranistes aviven la confrontació i 
«allunyen les inversions estrange-
res», unes alertes que gairebé tots els 
partits catalans van criticar al consi-
derar que no responien a cap altra 
cosa que a la d’una «estratègia de la 
por».

AVIVAR LA PARTICIPACIÓ / I si la presiden-
ta de Castella-la Manxa va aprofitar 
per carregar contra el secretari gene-
ral del PSOE, Alfredo Pérez Rubalca-

ba, per «animar» el PSC a participar 
en la mobilització de la Diada –cosa 
que en realitat no es va produir per-
què el mandatari socialista es va li-
mitar a «respectar» la decisió que 
prenguin els socialistes catalans–, la 
presidenta del PPC, Alicia Sánchez-
Camacho, no va ser menys dura en 
els seus retrets al partit que encapça-
la Pere Navarro i a Unió Democràti-
ca de Catalunya i el seu màxim diri-
gent, Josep Antoni Duran Lleida (que 
va agrair irònicament l’envestida de 
Cospedal perquè «farà que vagi més 
gent a la manifestació»). «Que no ju-
guin a l’ambigüitat i a la confusió, 
perquè tots els que vagin a la mani-
festació estaran recolzant la ruptu-
ra», va deixar anar Camacho com a 
resposta als arguments d’aquests 
dos líders que la mobilització ha 
transcendit el discurs merament in-
dependentista.

CAMACHO I MONAGO / Camacho, que va 
censurar el «suport logístic» que ha 
donat el Govern de CiU a la marxa 
sobiranista i la utilització dels mit-
jans públics «com TV-3» per publici-
tar la mobilització, no va voler pole-
mitzar sobre la frase lapidària de Jo-
sé Antonio Monago de divendres 
passat: «Catalunya demana i Extre-
madura paga». La líder del PPC es va 
limitar a reclamar-li al president re-
gional que eviti les confrontacions 
entre les autonomies i que li deixi a 
ella qualsevol valoració de la políti-
ca catalana.
 No obstant, el cap de l’Execu-
tiu extremeny es va fer el desentès 
i ahir va tornar-hi al declarar que 
sent «llàstima» pels dirigents cata-
lans que «vulguin mirar per sobre 
de l’espatlla» Extremadura. «El que 
demano és una mica de respecte 
a tots aquests dirigents», va mani- 
festar. H

Rajoy: «Ara el que no toca 
és l’embolic ni la disputa»

33 Mariano Rajoy.


