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ANÀLISI DE LA REALITAT SOCIOECONÒMICA DE LES ILLES BALEARS. Nº352. NOVEMBRE 2018

POSICIONAMENT CIUTADÀ (LXV)
CONTINUEN LES PREOCUPACIONS I LES INCERTESES
Clímax
Malgrat l'evident millora de la situació
econòmica, tant a la nostra comunitat
com a la resta de l'estat, entre la
ciutadania es percep una certa preocupació
respecte d'alguns temes de l'agenda
política.
L'estancament del problema català, amb
l'inici de la causa judicial contra els
polítics independentistes implicats en el
procés no ha servit per res més que per
posar bastons a les rodes dels pressupostos
del govern Sánchez, cosa que dificultat,
de manera important, la viabilitat de
l'executiu estatal, condemnat a governar
per decret davant la negativa d'alguns
dels seus socis de moció de censura, com
són els partits independentistes catalans,
a donar suport als comptes de l'estat.
L'aparició de nous casos de corrupció,
que afecten especialment al principal
partit de l'oposició i la radicalització cap
a la dreta de certs sectors de l'espectre
polític no contribueixen a estabilitzar
una situació política que sembla sumida
en la confrontació permanent.

L 'atur, la inestabilitat laboral i els

problemes d'índole econòmica ocupen
des de fa temps, juntament amb la
corrupció i la classe política, els primers
llocs en el rànquing de preocupacions
ciutadanes. La taula número 1 ofereix
precisament aquestes preocupacions
ciutadanes i fa una comparació entre
els principals problemes percebuts a
Espanya (Baròmetre del CIS) i a
Balears (Baròmetres Gadeso).
Com és habitual, a Espanya se situa
en primer lloc l'atur, mentre que a
Balears, tot i la reducció d'aquest,
s'insisteix en la inestabilitat laboral
(62,8%), un problema que segons
denuncien els sindicats es manté
inalterable, tot i les bones temporades
turístiques. És a dir, millora econòmica
sense millora de les condicions
laborals.

S'ha enregistrat un fort descens dels
que consideren que el "procés" cap
a la independència de Catalunya és
un problema que afecta no només a
aquesta comunitat sinó al conjunt de
l'estat. Així i tot continua sent una de
les grans preocupacions dels
espanyols, els quals no semblen albirar
una solució al problema més enllà de
la radicalització de les postures dels
uns i els altres, malgrat els esforços
del govern Sànchez.

Tant a Espanya com a Balears els
partits i la classe política són
considerats com uns dels principals
problemes, si bé a les illes s'enregistra
una major intensitat. A les illes es
relaciona directament la corrupció amb

És significatiu que en el cas de Balears,
la preocupació per l'accés a
l'habitatge (45,3%) continui en
augment, gràcies, sobretot a
l'encariment dels preus de lloguer i la
no concessió d'hipoteques.

PRINCIPALS PROBLEMES D'ESPANYA I DE BALEARS

BALEARS

ESPANYA

TAULA 1

En aquest número de Quaderns Gadeso
volem donar un cop d'ull a la percepció
dels ciutadans de les illes davant els
principals problemes que els afecten, tant
a escala estatal com comunitaria, així
com a les valoracions que tenen de les
polítiques dels governs central i balear i
dels líders polítics.
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la classe política. Aquesta preocupació
és molt negativa tant per la pròpia salut
del sistema democràtic com per la
desconfiança que demostren els
ciutadans vers les persones que,
almenys en teoria, han de gestionar i
solucionar els problemes, i pels efectes
perversos de la corrupció, tan present
en els darrers anys.

1) Atur

(59,8%) Inest. laboral

(62,8%)

2) Corrupció/Frau

(30,5%) Accés Habitatge

(45,3%)

3) Partits/Classe política

(27,8%)

(30,2%)

4) Prob. econòmics

(21,0%) Atur

(29,8%)

5) Independència
Catalunya

(12,2%) Les pensions

(29,6%)

Respostes múltiples.

Corrupció/Classe política

Font: Baròmetre CIS. Octubre 2018 / Barometres Gadeso Novembre 2018
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SITUACIÓNS POLÍTIQUES INCERTES
Dos dels índexs que millor permeten captar l'opinió ciutadana envers la situació política del país i les
polítiques que s'apliquen, és la valoració que la ciutadania fa dels seus principals líders polítics (govern
i oposició). En el cas espanyol, cap dels líders més destacats obté una qualificació per sobre del 5, sent
el més valorat el president del govern, Pedro Sánchez, el qual també és el que presenta un major nivell
de coneixement. Cal esmentar que a major nivell de coneixement hi ha més possibilitats d'obtenir puntuacions
més negatives.

Valoració de la situació política espanyola
TAULA 2

Com es pot comprovar la valoració de la situació
política espanyola és força negativa. Només un 10%
considera que la situació és bona, mentre que un 49%
la considera regular i el 37% dolenta. Si apliquem una
mitjana ponderada a aquests resultats on 3 significa
bona i 1 dolenta el resultat és d'1,7, la qual cosa ens
mostra que la situació és regular.

10%

Bona

49%

Regular

A la taula 3 hem demanat la valoració davant les
polítiques més candents del moment actual. Com es
pot veure les percepcions són positives, però cal
agafar això amb pinces. Moltes respostes les podríem
considerar més un desig que una realitat. Sigui com
sigui aquestes valoracions es poden diluir en la
negativitat si no millora la situació política estatal, la
qual no facilita, en absolut, la implementació de
polítiques sense que això suposi un enfrontament
constant lluny de qualsevol mena de consens.

Dolenta
Ns/Nc

37%
4%

MITJANA PONDERADA 1,7/3
Font: Barometres Gadeso Novembre 2018

TAULA 3

Com considereu les polítiques del Govern Sánchez?
Positiu

Negatiu

Agenda: retirar copago,
reforma laboral....

65%

Era
molt necessari
20%

80% Salari mínim interprofessional

Promesa complerta:
actualització amb IPC

85%

Diàleg i negociació
política

54%

Absolutament necessari

53%

Polítiques socials

Només promeses

25%

Demagògia.
Crearà atur
20%

10%

Pensions

No garantitzades a mitjà
termini

7%

Catalunya

Cal mà dura

26%

Cal passar pàgina

23%

Exhumació Franco

*Percentatges de persones que han contestat

Font: Baròmetres Gadeso. Novembre 2018

PRINCIPALS LÍDERS POLÍTICS
TAULA 4

C
V

CONEIXEMENT

VALORACIÓ

Pedro
Sánchez

Pablo
Casado

Albert
Rivera

Pablo
Iglesias

Santiago
Abascal

PSOE

PP

Ciudadanos

Podemos

Vox

84%

74%

76%

78%

39%

4,4

3,4

4,1

3,4

3,3
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SITUACIÓNS POLÍTIQUES INCERTES
En aquesta pàgina em pretès aprofundir en la valoració de l'opinió de la ciutadania balear respecte de la
situació política de la nostra comunitat, així com en la valoració que fa els ciutadans de les polítiques que
el Govern Armengol ha implantat o intenta implantar.
La situació política no és precisament bona, però les sensacions són lleugerament millors que les
corresponents a la resta de l'estat. Pel que fa a les polítiques, com es podrà veure, hi ha disparitat d'opinions
segons quin sigui la política de la qual es tracti.

Valoració de la situació política balear
TAULA 5

Si apliquem la mateixa formula que hem aplicat a la
situació espanyola obtenim una mitjana ponderada
d'1,8 la qual cosa ens mostra que la percepció dels
balears no és tan negativa com la del conjunt de l'estat,
sense arribar a ser bona.

15%

Bona

49%

Regular

Pel que fa a la valoració de les polítiques del Govern
Armengol (Taula 6) podem observar-hi alts i baixos,
avent-hi dues polítiques valorades força negativament.
La primera és l'accés a l'habitatge, tot i la Llei que
pretén regular-ho, com a conseqüència de l'encariment
del preu de lloguer que fa gairebé impossible accedir
a una casa o un pis, especialment entre els més joves.
La segona és la sanitat. Els temps d'espera per a la
cirurgia o per ser visitat per un especialista es continuen
fent eternes, sense que s'albiri, de moment, una solució
al problema, en part per la manca de professionals.

31%

Dolenta
Ns/Nc

5%

MITJANA PONDERADA 1,8/3
Font: Barometres Gadeso Novembre 2018

TAULA 6

Com considereu les polítiques del Govern Armengol?
Positiu

Negatiu
Règim especial de Balears

És molt necessari*

75%

Llei
d'habitatge
20%

20%

Accés a l'habitatge

Millores: sanitat
universal...

43%

Sanitat

Reducció de l'atur /
convenni d'hoteleria...

64%

Ocupació

Descompte 75%

64%

*Abans de la reunió Sánchez-Armengol

Conectivitat i mobilitat

Està per veure*

19%

Impossibilitat d'accés a
20% assequibles
lloguers

70%

Continuen les llistes
d'espera

58%

Temporalitat / precarietat

25%

Conectivitat : Menorca,
Eivissa i Formentera

23%

*Percentatges de persones que han contestat

Font: Baròmetres Gadeso. Novembre 2018

PORTAVEUS PARLAMENTARIS (que no formen part del govern)
Biel
Company

Alberto
Jarabo

Jaume
Font

Nel
Martí

Xavier
Pericay

Silvia
Tur

PP

Podem

El Pi

MÉS per Menorca

C's

Gent per Formentera

CONEIXEMENT

62%

64%

68%

30%

49%

30%

VALORACIÓ

4,1

3,8

4,6

4,3

3,2

TAULA 7

C
V
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(a Menorca)

4,6

(a Formentera)
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ELS GOVERN BALEAR
EQUIP DE GOVERN
Francina Armengol
Presidenta del Govern

Bel Busquets
Vicepresident. Innovació,
Recerca i Turisme

Pilar Costa
Presidència

Catalina Cladera
Hisenda i
Administracions Públiques

Martí March
Educació i
Universitat

Fina Santiago
Serveis Socials
i Cooperació

Patricia Gómez
Salut

Iago Negueruela
Treball, Comerç
i Indústria

Vicenç Vidal
Medi Ambient,
Agricultura i Pesca

Marc Pons
Territori, Energia
i Mobilitat

Francesca Tur
Cultura, Participació
i Esports
TAULA 8

CONEIXEMENT

C

VALORACIÓ

95%

4,7

44%

3,9

72%

4,4

V

71%

4,3

70%

4,3

74%

4,5

67%

4,1

72%

4,4

66%

3,5

68%

4,0

66%

4,1

Com es pot comprovar, i com sembla lògic, la presidenta
Francina Armengol és el membre del govern més conegut,
assolint un percentatge del 95%. Superen el 50% Pilar
Costa, consellera de Presidència, amb un 72%, Fina
Santiago, (74%), Iago Negueruela, (72%), Martí March,
(70%) i Catalina Cladera, (71%).
Cap valoració arriba al 5. Els més valorats són: la presidenta
(4,7), na Fina Santiago (4,5), Iago Negueruela (4,4) i Pilar
Costa (4,4). La mitjana de valoració dels membres del
govern se situa en el 4,4, mentre que la mitjana dels líders
de l'oposició es queda en el 3,9
Crida l'atenció la baixa valoració que es té de la
vicepresidenta i consellera de turisme, Bel Busquets (3,9),
la qual no només es deu a la dificultat de gestionar temes
conflictius com el lloguer turístic o l'ecotaxa, especialment
degut al que s'han destinat els doblers recaptats .
El nivell de coneixement dels portaveus de la resta de
partits presents al nostre parlament (veure pàgina 3, Taula
7), tant del que dóna suport al govern (Alberto Jarabo),
com dels que formen part de l'oposició és notablement
baix, es situa per sota del 70% de mitjana. Cal fer esment
que a la taula 5 no hem inclòs les dues membres del grup
mixt donat que el coneixement que d'elles té la ciutadania
era pràcticament insignificant.
El més conegut és Jaume Font (Pi), amb un 68%, seguit
d'Alberto Jarabo (PODEM), que és conegut pel 64% dels
balears, i de Biel Company (PP) amb un 62%. Crida
l'atenció el baix nivell de coneixement que es té de Xavier
Pericay (C´s), el qual és conegut només per un 49%. És
relativament normal el baix nivell de coneixement de Nel
Martí (30%) i Silvia Tur (30%) donat que els seus partits
estan subscrits a l'àmbit insular de Menorca i Formentera.
La millor valoració la té Jaume Font (4,6) que supera moltes
de les millors valoracions dels membres de l'equip de
govern. Biel Company té una valoració significativament
baixa (4,1). Xavier Pericay (3,2) i Alberto Jarabo (3,8)
presenten les valoracions més negatives. No reflectim la
valoració de Nel Martí i Silvia Tur per l'escàs coneixement
a escala autonòmica, però obtenen valoracions acceptables.

Font: Baròmetres Gadeso. Novembre2018
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