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Què és la comarca?

La Comarca. Associació Divulgativa de Ciències Socials és
l’entitat ciutadana que naix de La Comarca Científica i que té com
a objectiu la divulgació de la ciència social al públic valencià en
particular, així com fomentar la comprensió de la mateixa entre la
ciutadania menys formada i impulsar una cultura científica que
permeta combatre negacionismes i notícies falses d’una manera
més efectiva.

https://www.lacomarcacientifica.com/projecte-ciencies-socials/


el cis valencià

En La Comarca també realitzarem el nostre baròmetre particular:
el CIS Valencià. A partir de les dades del Centre d’Investigacions
Sociològiques i altres baròmetres electorals, abordarem la seua
traducció i efecte arreu de les comarques valencianes. Com
voten els valencians? Quina ideologia tenen? Què opinen sobre
determinades qüestions?



En l'edició de novembre analitzem dues qüestions importants per a la política valenciana a través de la
valoració de la ciutadania: la qüestió del finançament i l’afectació o no de l’eixida de Mónica Oltra a la
visió que la ciutadania valenciana té del Govern del Botànic.

Moviments profunds al govern valencià a menys d’un any electoral i no a qualsevol any electoral: les
enquestes continuen sense ubicar concretament la tendència i no ens donen massa informació
concreta sobre quin serà el pròxim govern dels valencians i valencianes. En este 'CIS Valencià' tractem
d’esclarir-ho amb els resultats de l’enquesta del 9 d’octubre de 2022 i algunes comparatives i anàlisis que
potser ens ajuden a concebre de forma més clara el context electoral pròxim.

novembre 2022



finançament autonòmic

Segons una enquesta realitzada entre agost
i setembre d’este any, en la qual es
preguntava, d’entre altres qüestions, sobre
allò que hauria de fer el Govern de la
Comunitat Valenciana sobre el finançament
autonòmic, la resposta majoritària per part
dels enquestats és que cal “negociar amb el
Govern Central i les CCAA un nou model de
finançament més favorable”. Es mostra que
pràcticament la totalitat de les
valencianes i valencians veu clar que hi
ha un tractament econòmic perjudicial i
injust i la seua consideració és pactar o
lluitar un millor model de finançament.



finançament autonòmic

Resulta interessant veure esta pregunta
desglossada en funció al partit polític que
van votar els enquestats. En este sentit,
observem que els votants d'Unides Podem i
PSOE opten, amb més d’un 70%, per
l’afirmació de “negociar amb el Govern
Central i les CCAA un nou model de
finançament més favorable”. Hem de
ressaltar que es tracten dels votants dels
partits que conformen la coalició del govern
espanyol actual el que es mostren partidaris
de negociar.

Convé assenyalar que els votants de
Compromís mostren una actitud de
confrontació davant esta situació. 



eixida de mònica oltra del govern

Les dades d'esta enquesta d'Electomania
van en consonància amb estudis previs
sobre la percepció ciutadana dels casos de
presumpta corrupció que indiquen que,
excepte en aquells en què es produeix una
apropiació de fons públics, la judicialització
d’estos casos i la seua arribada a l’opinió
pública no afecta en termes generals en
més d’un 3% a la intenció de vot del partit
afectat ni altera la percepció dels votants
consolidats, a causa de l’existència de
nombrosos biaixos cognitius que fan que
rebutgem les informacions que ens creen
dissonàncies a les nostres creences.



No obstant això, resulta interessant observar
amb els resultats desglossats per partits. Ací
destaca que, d’entre els partits del Botànic,
existeix una diferència prou significativa pel
que fa a l’opinió respecte a l’eixida d’Oltra
del Govern. Els resultats són clars: els
votants del PSPV veuen, en termes
generals, amb bons ulls la seua eixida,
mentre que per als votants de Compromís i
Unides Podem l’eixida de l’exvicepresidenta
ha suposat un empitjorament de la seua
percepció del Govern en un 18,4% i un
41,4% respectivament.

eixida de mònica oltra del govern



L’última enquesta publicada, la tradicional que elabora Gesop per a Prensa Ibérica cada 9 d’octubre,
manté i reafirma esta tendència revelant la màxima igualtat entre blocs. L’última enquesta publicada
dona la victòria al Botànic, però amb una majoria molt reduïda i algunes variables que preocupen a
l’esquerra valenciana. Perquè no tot és el pronòstic absolut dels escons o percentatge de vot… Altres
variables també són necessàries d’avaluar per a poder veure com es mou l’electorat i predir el seu
comportament. 

botànic 3 o govern de dretes?

https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2022/10/09/botanic-resiste-frente-pp-alza-77019516.html
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2022/10/09/botanic-resiste-frente-pp-alza-77019516.html


L’aritmètica és clara: si no governa la dreta, governa l’esquerra. La política valenciana ja no va en funció
d’una formació o altra, la lectura sols té sentit si es fa en clau de blocs. El sondeig pronostica una
tendència creixent per al PPCV que el posiciona com a primera força política valenciana amb un 30,2%
dels vots i una traducció en escons d’entre 33 i 35. De donar-se estos resultats la principal força de la
dreta valenciana estaria experimentat un creixement que provocaria aconseguir quasi el doble de
parlamentaris que el 2019. L’explicació és clara: Ciutadans es quedaria fora de les Corts Valencianes,
perdent els actuals 18 escons que serien absorbits pels populars quasi completament. 

botànic 3 o govern de dretes?
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