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ÀREA

Catalunya

Àrea de realització de l'estudi:

Població major de edat de l'àrea enquestada:

Poblacions:

Totes

Catalunya

> 5.500.000
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SÍNTESIS

A CATALUNYA

TOT DEPÈN DE LA PARTICIPACIÓ

En el conjunt de Catalunya, és probable que es produeixin equilibris "inestables" entre les forces pro-

independència i també a la resta, podent dependre de Cat.Comu-Podem la definició del futur Govern.

És difícil que Junts x Cat. superi a ERC, encara que ara no estigui tan lluny com en sondejos 

anteriors. Per tant, la continuïtat de l'actual equip del Procés hauria de pactar la no preponderància 

d'ERC, encara que aquesta obtingui bastants més escons.

Sens dubte, la participació ho decideix tot. En igualtat d'abstenció que en les anteriors eleccions, ja 

de per si molt baixa, el conjunt de partits pro-independència requeriria per poder formar govern 

d'almenys l'abstenció d'CatComú-Podem, que en l'actualitat obtindria menys escons; de ser la 

participació inferior al 70 per cent no seria necessari, si bé no sembla molt probable que més d'un 30 

per cent de l'electorat es quedi a casa. Fins i tot, de ser la participació no molt superior al 60 per cent, 

els pro-independents podrien obtenir majoria percentual.

Per contra, d'augmentar la participació més d'un cinc per cent la de l'última convocatòria, batent 

rècords històrics, el que no és impossible, els partits no independentistes podrien governar, fins i tot 

sense la col·laboració de Cat.Comu-Podem.

De qualsevol manera, aquests escenari que hauria d'unir P.S.C. amb Ciutadans i P.P., seria 

probablement poc estable.
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Mostra: població major de edat de Catalunya

Resposta % Respostes % Absoluts *
Escons 

sondeig

Escons 

diferencia
Probables

percentatge 

d'escons 

probables

JUNTSxCAT 8,9% 19,5% 26 0 25-26 18,9%

ERC-CatSí 10,6% 23,2% 32 -1 31-32 23,3%

C's 8,7% 19,0% 26 10 32-34 24,4%

CatComú-Podem 4,2% 9,1% 12 -7 6-8 5,2%

PSC-PSOE 8,5% 18,6% 25 -5 21-23 16,3%

PP 1,8% 3,9% 5 3 7-8 5,6%

CUP 3,1% 6,7% 9 0 8-9 6,3%

Altres 0,8%

No votarà / votarà en blanc 18,3%

No sap / no contesta 35,0%

* "Percentatges absoluts" és el percentatge de vots que es converteix en escons. No és el percentatge del recompte de vots.

Si avui hi hagués eleccions a la Generalitat de Catalunya, a quin partit votaria?
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Mostra: població major de edat de Catalunya

Respuesta % Respostes % Absoluts*
Escons 

sondeig
Escons reals

Escons 

diferencia

JUNTS PEL SÍ 23,3% 46,4% 63 62 -1

C's 5,6% 11,3% 15 25 10

PSC-PSOE 7,8% 15,6% 21 16 -5

Catalunya Sí que es Pot 6,7% 13,4% 18 11 -7

PP 3,0% 5,9% 8 11 3

CUP 3,7% 7,3% 10 10 0

Altres 0,8%

No va votar / va votar en blanc 20,3%

No sap / no contesta 28,7%

* "Percentatges absoluts" és el percentatge de vots que es converteix en escons. No és el percentatge del recompte de vots.

A quin partit va votar en les anteriors eleccions a la Generalitat de Catalunya?
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