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ELECCIONS GENERALS:
POSSIBLES MAJORIES

CAMINANT CAP A LES ELECCIONS (IV)

Mostra: 400 entrevistes Error màxim: +-5,5%. Nivell de confiança: 95,5% Treball de camp: febrer 2019

En aquest moment s'estan configurant dos possibles
escenaris electorals: el centredreta, format per PP, C's i
VOX; i el centreesquerra format per  PSOE, Unidos
Podemos i les seves les confluències territorials.

De moment qualsevol possibilitat d'una majoria formada
per un sol partit està totalment descartada, encara que es
tracti del partit més votat. Un acord postelectoral entre
PSOE i Ciutadans queda descartat, donades les darreres
declaracions del líder de Ciutadans, Albert Rivera, negant
la possibilitat d'aquest pacte (amb Sánchez o sense ell),
la qual cosa també afecta a la nostra comunitat.

Segons els diversos sondejos apareguts en les darreres
setmanes, PP i C's no poden formar majoria ni govern
sense el suport de VOX. El tripartit de dreta (Trifàsics)
mostra símptomes positius, tot i que no significa,
necessàriament, que aconsegueixen la majoria suficient
d'escons per poder formar govern.

El centreesquerra, format per PSOE, i U. Podemos, encara
que els socialistes puguin ser el partit més votat, difícilment
poden obtenir majoria parlamentària.

Per això mateix, sense negar aquesta opció, en plantegem
una altra, possible però força complicada. Ens referim a
una majoria integrada pel centreesquerra amb el suport
dels part i ts nacionalistes, catalans i bascos.

La dificultat pot radicar en què els partits independentistes
catalans es neguen a renunciar, com a condició sine qua
non al reconeixement del dret a l'autodeterminació. Cosa
inacceptable, tant pel PSOE com per U. Podemos.

Està per veure si dins el conjunt de partits independentistes
sorgeix algun moviment més possibilista que pugui facilitar
formar una majoria amb possibilitats d'arribar a un acord
de govern amb la fortalesa suficient per esgotar la
legislatura.

POSSIBILITAT DELS BLOCS IDEOLÒGICS DE FORMAR MAJORIA SEGONS RECORD DE VOT
Eleccions generals*

37%

31%

63% 29% 18% 39%

9% 32% 24% 22%

10% 36% 34% 24%

Font: Baròmetres Gadeso. Febrer 2019.
(*) Mitjana ponderada referida al vot de les darreres eleccions generals.

25%

TAULA  1

PP PSOE PODEM MÉS El PiC's VOX**

67% 57% 34%

17% 15% 41%

9% 10% 35%

7% 18% 3% 7% 15%7% 18% 7%

Centredreta (PP, C's, VOX)

Centreesquerra (PSOE,
U. PODEMOS i Confluències)

Centreesquerra amb suport
dels nacionalistes bascos i catalans

No sap / No contesta

(**) Segons intenció de vot

CAMINANT CAP A LES ELECCIONS
Quaderns Gadeso al igual que en els eleccions de 2015, publicarà des d'ara fins a les eleccions municipals,

autonòmiques i europees del pròxim 26 de maig diverses investigacions i anàlisis relacionats amb la campanya.

-Tomb a la dreta 25-01-2019 / - La (des) confiança en les institucions 08-02-2019
-Temps de crispació : a qui beneficia? 15-02-2019

-Eleccions generals: Possibles majories 22-02-2019
- Dia de la dona treballadora 08-03-2019

  - Els/les canditats i candidates 15-03-2019
-Sondejos electorals
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FUTURIBLES OPCIONS
L'únic que sembla segur de les pròximes eleccions generals és que cap partit aconseguirà la majoria
suficient per a formar govern per ell mateix. Caldrà, doncs, arribar a pactes amb altres formacions. Com
ja hem dit a la pàgina anterior, ens trobem davant un procés electoral caracteritzat per la confrontació de
dos blocs ideològics, el centreesquerra i el centredreta. En un escenari normal qualsevol opció seria
factible, però en el moment actual i a la llum de la crispació existent i de les declaracions d'uns i altres
sembla clar que les opcions possibles de formar majories es van reduint més cada dia.

Les preferències dels votants balears semblen moure's
en la mateixa línia que ho fan els partits. Així l'opció que
aglutina més preferències és la formada per PP, C's i
VOX, és a dir, el "trifàsic" (25%), confirmant el tomb cap
a la dreta de l'electorat balear al qual ja vam fer esment
en el número 356 d'aquesta revista. L'altra opció de dreta
és la conformada per PP i C's (22%) una opció més
moderada que l'anterior ans no incorpora la postura radical
de VOX.

Pel que fa a l'electorat que es decanta per les opcions
d'esquerra, la preferència majoritària és la formada per
PSOE i Unidos Podemos amb les seves confluències
(24%). L'electorat nacionalista, tot i decantar-se per les
opcions d'esquerra, més donades al diàleg amb Catalunya
que les de dreta, preferiria una majoria de centreesquerra
amb el suport dels partits nacionalistes (23%). L'opció
més centrada, PSOE i C's (6%) és quasi residual.

Però més enllà de les preferències el que s'imposa és la
realitat nua i crua. Els sondejos electorals que apareixen
contínuament en la premsa mostren, a hores d'ara, la clara
polarització de l'electorat amb una tendència cap a la dreta.
Així el 43% dels illencs creu que l'opció que té més opcions
de formar una majoria de govern és la formada per PP,i
C's amb la necessària participació de VOX. L'opció més
moderada, PP i C's (3%) no sembla ser factible en aquests
moments.

La segona opció que, segons els ciutadans de balears, té
més possibilitats d'aglutinar el suport parlamentari suficient
per a formar una majoria de govern és la integrada per
PSOE i U. Podemos juntament amb la participació dels
partits nacionalistes (25%), la mateixa correlació de
forces que va portar a P. Sánchez a la Moncloa. Sembla
clar, doncs, que sigui quina sigui la majoria que es formi,
aquesta haurà de comptar amb posicionaments "radicals".

EU-EV

QUI LI AGRADARIA QUE FORMÉS MAJORIA I GOVERN?

PP+Ciutadans

PP+Ciutadans+VOX

Ciutadans+PSOE

PSOE+U. Podemos i confluències

PSOE+U. Podemos+Nacionalistes

22%

23%

24%

25%

6%

Font: Baròmetres Gadeso. Febrer 2019

TAULA 2

EU-EV

QUI CREU QUE FORMARÀ MAJORIA I GOVERN?

PP+Ciutadans

PP+Ciutadans+VOX

Ciutadans+PSOE

PSOE+U. Podemos i confluències

PSOE+U. Podemos+Nacionalistes

3%

25%

17%

43%

2%

Font: Baròmetres Gadeso. Febrer 2019

TAULA 3
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LES PRIORITATS DEL NOU GOVERN

D'aquests quatre blocs de prioritats hem volgut concretar
quines són les principals mesures que haurà de prendre
el govern que surti de les urnes el 28 d'abril. Entre les
reformes socioeconòmiques, el tema més important és
l'augment de les pensions en funció de l'IPC anual
(52%). Una de les reivindicacions que ha estat més present
durant la legislatura que estem esgotant.

La millora del sistema de finançament autonòmic (45%),
és la principal prioritat pel que fa al tema autonòmic,
quelcom curiós si tenim en compte la preferència de
l'electorat cap a la dreta, la qual sembla apostar per una
recentralització de competències més que de reforçar
l'statu quo actual invertint-hi més doblers.

El conflicte català és el que més clarament mostra la
polarització de l'electorat. Així el 34% s'inclina pels
postulats de la dreta i aposta per l'aplicació  immediata
de l'art. 155 i suspendre l'autonomia catalana. Davant
d'aquests se situa el 31% dels electors que prefereixen
una sortida dialogada del conflicte, posicionament
defensat per l'esquerra, PSOE i U. Podemos, sense
renunciar, però, a mantenir la unitat territorial de l'estat.

Quant a les reformes institucionals, el més urgent és
reformar la llei electoral i la de partits (42%) seguit de
l'aprofundiment en la separació de poders (29%), un
aspecte que ha estat molt criticat, especialment per part
del bloc sobiranista i d'un sector de l'esquerra.

REFORMES SOCIOECONÒMIQUES 38%

52%

28%

TAULA 5

Augment pensions / IPC

Finançament de la dependència

10%

10%

Reforma laboral

Reducció d'impostos

REFORMA ESTAT DE LES AUTONOMIES 24%

12%

Font: Baròmetres Gadeso. Febrer 2019

20%

TAULA 6

Reconversió en estat federal

Conservar l'estatu quo actual

45%

23%

Millorar el sistema de finançament

Recentralitzar competències

EL CONFLICTE CATALÀ 24%

31%

Font: Baròmetres Gadeso. Febrer 2019

14%

TAULA 7

Recerca d'una sortida dialogada

Nou estatut, millora de l'autogovern

34%

21%

Aplicació immediata del 155

Prohibir els partits independentistes

REFORMES INSTUCIONALS 14%

29%

Font: Baròmetres Gadeso. Febrer 2019

18%

TAULA 8

Aprofundir en la separació de poders

Reforma de la Constitució de 1978

11%

42%

Supressió estat autonomic

Reforma lleis partits i electoral

TAULA 4

Reformes institucionals

Reforma estat de les autonomies
El Conflicte català

Font: Baròmetres Gadeso. Febrer 2019

Reformes socioeconòmiques 38%
24%
24%
14%

Font: Baròmetres Gadeso. Febrer 2019

Independentment de la majoria que aconsegueixi formar govern, aquest haurà
de respondre d'una manera o altra (en funció de la ideologia de cadascun) a les
expectatives del seu electorat. Les reformes socioeconòmiques semblen ser la
principal prioritat del nou govern (38%), seguit per la reconfiguració de l'estat de
les autonomies (24%).

El que segurament serà un dels temes estrelles de la campanya, si més no per
part de les forces de la dreta, és l'anomenat conflicte català, i així ho pensa el
24% de l'electorat balear. Finalment el 14% creu que la principal prioritat és tirar
endavant les reformes institucionals que el país necessita.
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EL FUTUR PRESIDENT
Si bé en les eleccions generals es trien els nostres representants al congrés i una part del senat, sent
aquests els que, per delegació, trien el nou president del govern el qual és l'encarregat de formar govern,
els caps de llista dels principals partits es pronuncien en campanya com candidats a la presidència,
convertint les eleccions en "presidencials". Així la preferència de l'electorat per un partit o l'altre o cap a
un posicionament ideològic possibilista fa que els votants es decantin per un candidat o altre en funció
de la proximitat amb els postulats d'uns i altres o bé per les possibilitats de cadascun d'arribar a la Moncloa.

EL FUTUR PRESIDENT DEL GOVERN ESPANYOL
TAULA 9

Pablo Casado (Partit Popular) 20,0%

Pedro Sánchez (PSOE)

13%

Pablo Iglesias (U. Podemos / Confluències)

Cap

Albert Rivera (Ciutadans)
Santiago Abascal (VOX)
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QUI CREU QUE HO SERÀ

20,0%

19%

QUIN LI AGRADARIA

10%

21% 41%

4%

17% 9%

-

30% 33%

Com ja hem dit, la preferència per un candidat a president
del govern o l'altre, la configura, en la majoria de casos,
la intenció de vot cap a un partit determinat. Això, però no
és sempre així, i alguns electors es decanten per un
candidat diferent del partit al qual es té intenció de donar
suport si el candidat del qual no té possibilitats reals
d'assumir la presidència del govern.

Així en el cas dels ciutadans de les nostres illes el principal
candidat de l'esquerra, Pedro Sánchez (30%) és el preferit
per major nombre d'electors, força per davant dels candidats
de la dreta, sent el popular Pablo Casado (21%) el que
li segueix en suports. Ja hem comentat en aquesta revista

el tomb cap a la dreta de l'electorat. Doncs, com s'explica
que el sector majoritari dels votants s'inclini cap a un
candidat de l'esquerra? L'explicació la trobem en la
dispersió de les preferències dels votants de la dreta, els
quals les reparteixen entre els tres candidats d'aquest
bloc. Així Albert Rivera de Ciutadans aglutina el 19%
de preferències i el candidat de la dreta més extremista,
Santiago Abascal el 10%.

Pablo Iglesias és el preferit pel 17% dels electors,
responent d'aquesta manera a la realitat d'un partit en
caiguda lliure (U. Podemos). Finalment un 3% d'electors
no vol cap d'aquests candidats com a president.

Les preferències, però, sovint xoquen amb la realitat. Així,
el 41% dels electors de les illes creuen que el candidat
amb més possibilitats de presidir el consell de ministres
és Pablo Casado, el qual se situava en el segon lloc quant
a preferència.

El seu principal adversari, el socialista i actual president
del govern, Pedro Sánchez, continuarà en el càrrec
segons el 33% dels enquestats, sempre i quant, però,
sigui capaç de repetir la confluència de suports que el van
portar a la Moncloa amb el triomf de la moció de censura
contra M. Rajoy.

El que sembla clar és que com més alta és la intenció de

vot cap a un partit més alta és la possibilitat del seu principal
candidat d'esdevenir president, tot i la ja comentada
necessitat de pactes postelectorals. D'aquesta manera
molt hauria d'augmentar el suport cap a Ciutadans perquè
Albert Rivera assumeixi el càrrec. Tot i aixíó, el 13% dels
electors creuen que serà ell qui finalment serà el president
del govern. Pel que fa a Santiago Abascal (4%), el qual
sembla que s'haurà de conformar en ser decisiu en la
formació de la majoria i poca cosa més.

Pablo Iglesias (9%) sembla que no aconsegueix escapar
de les continuades polèmiques i enfrontaments interns de
la seva formació i això es reflecteix en les poques
possibilitats que li atorguen els electors.

3%
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