
• ESTIMACIÓ DE VOT SUGGERINT EL CANDIDAT A
LA GENERALITAT:

També s’ha volgut mesurar l’impacte de la presentació de
Convergència Democràtica i Unió Democràtica per separat.
En aquestes circumstàncies la suma de la intenció de vot que
obtindrien CDC i UDC per separat no arriba al tant per cent
assolit per aquests dos partits en coalició.
Així doncs s’ha demanat als enquestats quin seria el seu vot
en unes eleccions al Parlament de Catalunya en les que,
hipotèticament, els caps de llista de les candidatures de les
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PSC amb Pasqual Maragall

CDC amb Artur Mas

UDC amb Josep A. Duran Lleida

PP amb Josep Piqué

ERC amb Josep Ll. Carod Rovira

IC-V amb Joan Saura

Altres

44,0-45,0

18,5-19,5

7,0-8,0

10,0-11,0

8,0-9,0

4,0-5,0

2,5-3,5
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• PREFERÈNCIA ENTRE MARAGALL i MAS.
Si confrontem la candidatura de Maragall amb el possi-
ble candidat alternatiu les diferències s'eixamplen molt:

Pasqual Maragall

Artur Mas

Ns/ Nc

Cap dels dos

Indiferent

62,8%

24,9%

5,5%

4,5%

2,3%

• PREFERÈNCIA COM A PROPER PRESIDENT DEL
GOVERN CENTRAL.

Pràcticament la meitat dels catalans prefereix Zapatero a
Aznar com a president del govern. José Luís Rodríguez
Zapatero és preferit a Aznar en tots els electorals, amb l’ex-
cepció lògica del P.P. Fins i tot entre els votants de CiU a les
darreres generals Zapatero es situa 25 punts per sobre
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• VALORACIÓ DE LÍDERS POLÍTICS ESPANYOLS.

José Luís Rodríguez Zapatero és, de lluny, el polític
espanyol més ben valorat, mentres que J. M. Aznar
aprova només per dues dècimes, el Secretari General
del PSOE arriba al 6’6.
El líder socialista és conegut per més del 90 per cent
dels entrevistats.
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DADES DE SONDEIG: Empresa: Voxpública - Tècnica d’investigació: Entrevista telefò-
nica assistida per ordinador. - Àmbit geogràfic: Catalunya. - Univers: Individus de 18 i més
anys residents a llars amb telèfon en l’àmbit  geogràfic considerat. - Nombre d’entrevis-
tes: 600 - Error de la mostra: L’error mostrat associat a un nivell de confiança del 95,5%
(2 sigma) i p=q=50% és del + 4.08. - Tipus de mostreig: Estratificat per dimensió de muni-
cipi. Selecció de llars aleatòria. Selecció dels individus segons quotes de sexe i edat
representatives de la població. Treball de camp: 27, 28 i 29 de novembre.

El Govern Alternatiu és l'equip de dones i homes encarregat d'oferir una nova política per a Catalunya. L'exemple d'un altre estil de
governar: que dóna resposta adequada als problemes. Que adverteix de les actuacions del govern català. I que proposa alternatives
de govern. Amb aquest equip les ciutadanes i ciutadans de Catalunya poden comprovar que hi ha un projecte alternatiu sòlid i engres-
cador. El govern alternatiu l'encapçala Pasqual Maragall com a President. I el formen 12 consellers i conselleres, 1 conseller i 2 conse-
lleres adjunts, un secretari general i un Consell Tècnic amb 13 membres.

P.Maragall es consolida com a proper President de la Generalitat de Catalunya.
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