
1 
 

FINESTRA D’OPORTUNITAT 
 

Aprèn a cuinar amb els mass media 
 

per Fernando Gascón (@fergaskon) 
 

 
 

Empassa-t’ho 

 
“Si no t’ho vols menjar per dinar, ho tindràs per sopar”. Potser literalment, coincidint amb 
programes del prime time com La Sexta Noche o els informatius del vespre, sense mencionar ja els 
programes del costat fosc de la TDT. I si no t’agrada, no et preocupis: els nostres cuiners són dignes 
de guanyar totes les estrelles Michelin que calguin.  
 

Cuinant 
 
Els Mass Media, a més de ser mitjans d’informació, són els creadors i seleccionadors dels plats del 
menú principal. Tant pel que fa als ingredients escollits, com al seu grau de cocció i la seva 
guarnició, com per la decisió del xef d’excloure plats que no encaixin amb la seva proposta 
gastronòmica.  
 

La Minipimer 
 
Ja sigui en èpoques de comunions o de cites electorals, els nostres cuiners necessiten utensilis a 
l’alçada de l’ocasió. És conegut que una de les millors eines són els famosos baròmetres d’opinió i 
d’intenció de vot. Són fiables les seves conclusions?  
 

Les eleccions generals de desembre 2015 
 
La majoria dels lectors sabran que va haver-hi una diferència considerable entre les previsions 
publicades per les diferents agències i mitjans de comunicació i els resultats finals dels comicis. 
Enlloc d’intentar presentar una opinió subjectiva, he optat per calcular la desviació entre els 
resultats de tres enquestes que es van publicar entre l’octubre i el desembre, i els resultats finals 
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que van donar lloc a la legislatura més curta de la democràcia espanyola. L’elecció d’aquestes tres 
enquestes s’ha fet perquè es van publicar en dates i mitjans diferents. 
 

 Enquesta de TNS Demoscopia (26 d’octubre)  

 Enquesta de Metroscopia per El País (30 de novembre) 

 Enquesta de El Confidencial (11 de desembre) 
  
Les dades són les següents: 
 

Partits Enq. Oct Enq. Nov Enq. Des 
Resultats Eleccions 

(% vots) 
Desviació 
enquestes 

PP 26,00 22,70 26,70 28,70 3,57 

PSOE 20,50 22,60 17,00 22,01 1,98 

Ciudadanos 19,20 22,50 23,20 13,93 -7,70 

Podemos 14,60 17,10 19,10 20,66 3,73 
IU / Unidad 
Popular 4,40 5,20 6,30 3,67 -1,63 
Altres o 
autonòmics 15,30 9,90 7,70 11,03 0,06 

 
 

 
 
 
Com podem observar, les enquestes van sobredimensionar alguns partits i en van infravalorar uns 
altres. Alguns d’aquests resultats poden entrar dins d’un cert marge d’error, però no en el cas de 
Ciudadanos, que va estar sobrerepresentat en un 7,7% de mitjana durant els mesos previs a les 
eleccions. Aquesta cuina podria respondre, pels més desconfiats, a una maniobra dels xefs per 
tractar de crear opinió. Davant d’una situació com aquesta, m’adreço als webs de les agències i 
diaris que cuinen aquests plats.  
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La recepta secreta 
 
De la mateixa manera que amb la coca-cola, els creadors d’opinió no solen ensenyar la seva 
metodologia. Després d’indagar una bona estona, puc afirmar que o bé les firmes i diaris no 
publiquen enlloc la seva forma de treballar o bé tracten d’amagar-ho tant que es fa impossible de 
saber trobar-la. Els diaris petits, en canvi, donen algunes pinzellades de la seva forma de cuinar; per 
exemple, en dos articles al diari “El Español” on fa un càlcul propi a partir d’altres enquestes, Kiko 
Llaneras diu:  
 
“Nuestro promedio es una media ponderada según la muestra y la fecha de cada sondeo. Además 
aplico dos ajustes según la empresa encuestadora: doy menos peso a las firmas poco activas —
porque históricamente tienen peores resultados— y corrijo lo que se conoce como 'house effects'. 
 
De los cuatro factores que afectan al peso de las encuestas, la fecha es el más importante. El resto 
tienen efectos menores y sirven sobre todo para saber que esos factores no son determinantes”  
 
“La alternativa es promediar encuestas. De esa forma reducimos el error de muestreo y 
consensuamos los criterios de los encuestadores. El resultado es más parsimonioso y libre de ruido, 
y capturará mejor la corriente de profundidad: los cambios lentos en la intención de voto de los 
encuestados.” 
 
Aquest diari, per tant, admet l’opció de fer una mitjana entre diferents enquestes com a un resultat 
final vàlid, sense que importi la manera de com s’ha cuinat cadascuna. Com acabem de veure, però, 
les diferents enquestes publicades no s’allunyen tant unes d’altres i la desviació en unes direccions 
determinades ha sigut prou elevada. 
 
 

Doncs a mi mai no m’han preguntat… 
 
Ni a tu, ni a mi, ni a la majoria dels comensals del restaurant. Com a dada, i seguint la ironia general 
d’aquest article, només un 18% dels lectors de Finestra d’Oportunitat que han participat en 
l’enquesta publicada a Twitter (@Finesop) diu haver estat consultat alguna vegada per aquests 
mitjans per a un baròmetre electoral. 
 

La repetició d’eleccions del juny. Un canvi d’estratègia? 
 
Després de la pèrdua de credibilitat per una banda i davant del context polític que s’ha generat 
aquests mesos per una altra, podria ben bé ser que els cuiners optessin per canviar la seva 
estratègia. Davant el fracàs del PSOE i la seva mala gestió dels resultats, i davant de la inutilitat de 
Ciudadanos quant al paper que podria haver interpretar si no hagués obtingut un nombre d’escons 
tan inferior al pronosticat, els mitjans de comunicació podrien optar per no donar un avantatge 
fictici als seus partits preferits, i en canvi cercar la polarització pronosticant el possible sorpasso al 
PSOE de la coalició de Podemos, confluències i Izquierda Unida. Les modes tornen i és possible que 
la campanya del vot útil, també. Ho sabrem aviat.  
 

https://twitter.com/FinesOp/status/739484392012324865
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