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La suma de PP i C's frega la
majoria absoluta, segons dues
noves enquestes
Els sondejos de l'«ABC» i «El Confidencial» castiguen Podem que podria perdre
fins a 23 diputats | El PSOE i IU es beneficiarien de la caiguda del partit d'Iglesias

Enquesta d'«El Confidencial» publicada aquest dilluns 11 d'abril

La possibilitat cada vegada més real de repetir eleccions provoca l'aparició de noves enquestes.
Aquest dilluns se'n publiquen dues, de l'ABC i El Confidencial, que coincideixen en dibuixar un
escenari on el bloc format per PP i C's estaria força a prop d'aconseguir la majoria absoluta. A
més, també assenyalen una caiguda notable de Podem de la qual se'n beneficiarien el PSOE
però, sobretot, Esquerra Unida. Els sondejos, sens dubte, s'han d'emmarcar en el joc de pressions
de les darreres setmanes de negociacions per intentar repetir uns nous comicis.
L'enquesta de l'ABC, l'única de les dues que ofereix estimació de diputats, mostra lleugers
augments del PP -de 123 a 127- i de C's -de 40 a 45- que els permetria sumar 172 diputats,
quatre menys que la majoria absoluta. També pujaria el PSOE -de 90 a 95- malgrat que menys
que en enquestes precedents. El gran perjudicat d'unes noves eleccions seria Podem -cauria de
69 a 46- mentre IU assoliria 11 escons, deu menys que el 20-D. A Catalunya, segons la mateixa
enquesta, els partits sobiranistes mantindrien resultats: nou diputats per ERC i vuit per a
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Democràcia i Llibertat.
Escenari similar segons El Confidencial
L'enquesta d'El Confidencial mostra un escenari similar malgrat que no fa estimacions de diputat.
El PP aconseguiria un 29-2% dels vots -3,6 punts més que al sondeig que van publicar el febrer i
mig punt més que el 20-D- mentre que C's passaria del 13,9% al 15,2%.
El PSOE, per la seva banda, cauria del 22 al 20,7% mentre que Podem també recularia del 20,7
al 19,6% davant d'una Esquerra Unida que faria un pas endavant, del 3,7 al 5,9%.
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