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El PSC es referma com el
partit que guanyaria les
eleccions al Parlament, se-
gons indica el tercer barò-
metre del Centre d’Estu-
dis d’Opinió (CEO), com ja
destacava en els dos ante-
riors de l’abril i juliol, i ob-
tindria de 35 a 41 diputats
i trencaria l’empat a 33
amb ERC dels darrers co-
micis, del 14-F del 2021.
Les dues principals forces
independentistes, fins fa
poc sòcies de govern, ex-
perimenten una davallada
respecte als anteriors ba-

ròmetres, tot i que ERC
podria mantenir els ac-
tuals diputats o superar-
los (30-36), però Junts
manté la tendència a la
baixa i es quedaria entre
els 19 i els 24, el que repre-
senta 8 o 13 menys que els
actuals. L’enquesta es va
fer a 2.000 persones entre
el 27 de setembre i el 21
d’octubre, una setmana
abans i una després que
Junts sortís del govern i
confirma la tendència de
pèrdua de vots de les ante-
riors, que els donaven en-
tre 23 i 28 diputats a l’abril
i entre 22 i 27 al juliol.

És d’hora per saber

l’efecte del trencament del
govern de coalició, com va
explicar el director del
CEO, Jordi Muñoz, ja que
l’enquesta només mostra
“moviments força petits”
respecte de la setmana
abans i la de després de la
separació. Per a Muñoz, la
davallada de Junts no es
produeix perquè perdi
vots, sinó perquè no es ca-
paç d’atreure abstencio-
nistes, cosa que sí aconse-
gueixen el PSC i ERC.

El PP se situaria com a
quarta força al Parlament,
amb entre 11 i 16 dipu-
tats, pels tres actuals,
mentre que Ciutadans po-

dria perdre els sis actuals o
quedar-se en quatre. La
CUP obtindria entre 8 i 12
diputats –ara en té 9–, En
Comú Podem (ECP), en-
tre 6 i 10 –8 ara–, i Vox,
entre 6 i 10 –11 ara–. Els
resultats reiteren que pot
perillar la majoria inde-
pendentista, situada en
els 68 escons –ERC, Junts
i CUP en sumen 74 actual-
ment–, ja que a l’enquesta

en sumen entre 57 i 72.
El lider polític més co-

negut és Carles Puigde-
mont (96%), que té la no-
vena posició en valoració
–3,8 de nota–, seguit
d’Oriol Junqueras (94%),
que és el més ben valorat
(4,9). Inés Arrimadas és
la tercera més coneguda i
de les pitjors valorades
(2,2). El president, Pere
Aragonès, és el quart més

conegut i el tercer més
ben valorat (4,4), però cu-
riosament és l’onzè me-
nys valorat pels seus pro-
pis votants, que li posen
un 5,7. En grau de conei-
xement el segueixen Sal-
vador Illa, Miquel Iceta,
Laura Borràs, Carlos Car-
rizosa, Jéssica Albiach i
Jaume Asens.

En la ja tradicional pre-
gunta sobre si s’és parti-
dari que Catalunya esde-
vingui un estat indepen-
dents, el 50% no hi estan
d’acord i el 42%, sí, uns
percentatges iguals que
els del juliol del 2020.
Tant els partidaris de la
independència com els de
la unitat consideren, en
un 30 i un 28% respectiva-
ment, que s’ha d’aconse-
guir per la via del pacte i
no de la unilateralitat
(11%).

El CEO també pregun-
ta pels llegats dels expre-
sidents Jordi Pujol i Pas-
qual Maragall. El 42% con-
sidera molt bo o bo el del
primer i un 38% el consi-
dera dolent o molt dolent,
mentre que el de Maragall
obté un 58% d’aprovació i
un 14% de rebuig. ■

Jordi Alemany
BARCELONA

El PSC guanyaria i
Junts podria perdre
entre 8 i 13 escons
aTindria entre 35 i 41 escons, seguit d’ERC (30-36) i JxCat
(19-24)a La majoria independentista, en risc, segons el CEO

Salvador Illa celebra els resultats del 14-F del 2021 ■ ACN



| Nacional | 11EL PUNT AVUI
DIJOUS, 10 DE NOVEMBRE DEL 2022

18
72

35
-1

26
36

44
L

.

El president Pere Arago-
nès va instar ahir a espe-
rar al 31 de desembre per
avaluar els resultats de la
taula de diàleg, que confia
que donarà fruits “ben
aviat”. “És el termini que
ens havíem marcat, a par-
tir de llavors vostès poden
jutjar si ho hem fet bé o
no”, va recordar en sessió
de control al líder parla-
mentari de Junts, Albert
Batet, que li va demanar
“transparència” per expli-
car la “llista” de “suposats
èxits” fins ara de la taula.
“A final d’aquest semes-
tre, com teníem compro-
mès, acordat i és públic,
vostès podran fer l’avalua-
ció i serem absolutament
transparents”, va respon-
dre el president, en una rè-
plica amb un punt de ten-
sió i retrets mutus, en què
va dir que estan sent “molt
exigents” i es va mostrar
tan confiat que fins i tot va
desafiar els exsocis que “si
arriben fruits, ho recone-
guin”. “Vostè no concreta,
perquè la taula de diàleg
no dona resultats”, va con-
cloure, en canvi, Batet,
que va recordar que els ex-
plicats fins ara, com el re-
coneixement del conflicte
polític entre Catalunya i
Espanya, “ja va quedar per
escrit” arran de la reunió
que van tenir a Pedralbes
els presidents Quim Torra
i Pedro Sánchez el desem-
bre del 2018. “No intentin

centrifugar el seu fracàs a
la taula a qui vostè ha vetat
participar-hi”, va etzibar.

Aragonès també va to-
par amb la CUP, que a tra-
vés de la diputada Mont-
serrat Vinyet li va recla-
mar, després de l’informe
europeu sobre Pegasus
que apunta a La Moncloa,
que “no hi ha diàleg possi-
ble amb un estat que espia
els seus ciutadans”. “De
debò creu que el govern es-
panyol no sap que a vostè
l’espiaven? Aquestes són
les condicions per a una
negociació?”, li va retreu-
re, punt que va enutjar el
president, que es va man-
tenir ferm a defensar
igualment el diàleg. “No
m’hauria imaginat mai
que vostès utilitzarien la
meva condició de víctima
d’espionatge per criticar
l’estratègia política”, va
respondre, tot dient-los
que “no és la millor mane-
ra de cercar complicitats”.

Aragonès, que interpel-
lat pel PP els va instar a ac-
ceptar un acord de claredat
per parlar de les condicions
d’un referèndum i va reco-
manar a Cs que deixin d’in-
tentar “tapar” el debat par-
lant d’una corrupció inexis-
tent a ERC, també va res-
pondre als comuns que les
subvencions que denun-
cien a les estacions d’esquí
privades per fer neu artifi-
cial corresponen a ajuts als
sectors econòmics afectats
per la pandèmia, i que s’han
prioritzat els destinats a
l’eficiència energètica. ■

Aragonès insta
a avaluar la
taula de diàleg
a final d’any

Ò. Palau
BARCELONA

a Recorda a Junts que era el termini
pactat i creu que donarà fruits “aviat”
a Topa amb la CUP pel cas Pegasus

El president Pere Aragonès, ahir al Parlament ■ EFE

Un jutge de Barcelona in-
vestiga l’expresident del
Partit Popular Pablo Casa-

do per haver dit, el desem-
bre passat, en el marc d’un
acte a Galícia quan encara
dirigia el partit, que hi ha
professors a l’escola cata-
lana amb instruccions de

no deixar anar al lavabo
nens perquè parlen caste-
llà. El jutge l’investiga per
un possible delicte d’injú-
ries, sense descartar-ne
un de calúmnies i un altre
d’odi o discriminació, i l’ha
citat a declarar el pròxim
30 de gener per mitjà de vi-
deoconferència. La Gene-
ralitat va presentar una
querella contra Casado
per aquestes fake news,
que ha estat admesa a trà-
mit. ■

Casado, investigat
per ‘fake news’ sobre
l’escola catalana

Redacció
BARCELONA

L’expresident del PP Pablo
Casado ■ ACN
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