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La independència guanya
El 43,7 % dels catalans votaria "sí" a un estat propi en un referèndum
Manifestació multitudinària i amb molts símbols independentistes a Girona. Foto: Xavier Pi / ACN

Cada cop hi ha més catalans que volen un estat propi. Ho corroboren tots els darrers estudis. Un
de nou: el 43,7% de la població votaria "sí" a la independència si ara mateix se celebrés un
referèndum, segons el sondeig anual de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS ),
corresponent a 2011, i que s'acaba de fer públic. El "no" no passaria del 25,1 per cent de la
població, una xifra semblant a la de l'abstenció, que se situa en el 22,3%.
Pel que fa als partits, sobta que el 16,1%t dels que es declaren votants del PP votaria "sí" a la
independència, mentre que també ho farien el 24%t dels del PSC, el 52,6 per cent dels de CiU,
el 91,8 per cent dels d'ERC i el 100 per cent dels de Si. I ni un de Ciutadans.
A la pregunta: Catalunya hauria de ser?, el 34,4% respon que una comunitat autònoma, el 24,1 un
estat dins d'una Espanya federal, el 4,4 una regió, i un 30,5 un estat independent.
Els resultats del sondeig de l'ICPS són molt semblants a la prospecció feta pel Centre d'Estudis
d'Opinió ( CEO ) http://www.naciodigital.cat/noticia/33053&passaact=1)
(
a principis de juny i
confirmen la tendència a l'alça. Fa cinc mesos, davant la pregunta de "si demà es fes un
referèndum per decidir la independència de Catalunya vostè que faria?", el 42,9% afirmava que
votaria a favor; el 28,2%, en contra; un 23,3% s'abstindria i un 4,4% no ho sabia. El mateix CEO
, el passat mes d'octubre
(http://www.naciodigital.cat/noticia/36368/independentisme/cada/cop/opcio/majoritaria) explicava
que l'augment trimestral d'independentistes a Catalunya era d'un 2% .
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