
 

 

 

 

 

CAMINANT CAP A LES ELECCIONS 

 

 

 

 



ÍNDEX 

 

 

INTRODUCCIÓ 2 

DESLIZAMIENTO HACIA LAS DERECHAS 4 

QUADERNS GADESO Nº 356. CAMINANT CAP A LES ELECCIONS 
(I). TOMB A LA DRETA 

6 

LA DESAFECCIÓN POLITICA, LOS PARTIDOS 10 

QUADERNS GADESO Nº 357. CAMINANT CAP A LES ELECCIONS 
(II). LA (DES)CONFIANÇA EN LES INSTITUCIONS 

12 

PARANOIA ELECTORAL, Y ¿AHORA QUÉ? 16 

QUADERNS GADESO Nº 358. CAMINANT CAP A LES ELECCIONS 
(III). TEMPS DE CRISPACIÓ: A QUI BENEFICIA? 

18 

ESPAÑA PLURAL, DIVERSA Y TOLERANTE 22 

QUADERNS GADESO Nº 359. CAMINANT CAP A LES ELECCIONS 
(IV). ELECCIONS GENERALS: POSSIBLES MAJORIES 

24 

ASIGNATURAS PENDIENTES 28 

QUADERNS GADESO Nº 361. CAMINANT CAP A LES ELECCIONS 
(V). ELS PROBLEMES REALS 

30 

NUESTRA JUVENTUD Y LAS ELECCIONES 34 

QUADERNS GADESO Nº 362. CAMINANT CAP A LES ELECCIONS 
(VI). EL NOSTRE JOVENT I LES ELECCIONS 

36 

LA CLASE MEDIA, OBJETO DE DESEO ELECTORAL 40 

QUADERNS GADESO Nº 363. CAMINANT CAP A LES ELECCIONS 
(VII). LA CLASSE MITJANA I LES ELECCIONS 

42 

LOS INMIGRANTES EN EL DEBATE ELECTORAL 46 

QUADERNS GADESO Nº 364. CAMINANT CAP A LES ELECCIONS 
(VIII). COM VEIEM ELS IMMIGRANTS? 

48 

LA GENTE MAYOR ANTE LAS ELECCIONES 52 

QUADERNS GADESO Nº 365. CAMINANT CAP A LES ELECCIONS 
(i IX). LA GENT GRAN DAVANT LES ELECCIONS 

54 

A MODE DE CONCLUSIÓ 58 

 

1



INTRODUCCIÓ 

 

Sion Gelabert 

Fundació Gadeso 

 

Quan el passat 15 de febrer el president del Govern, Pedro Sánchez va 

dissoldre les corts espanyoles i convocà les eleccions generals pel dia 28 

d’abril d’enguany, les persones que treballem a la Fundació Gadeso, 

seguint el nostre costum, vam posar en marxa la sèrie “CAMINANT CAP A 

LES ELECCIONS”, amb la qual hem pretès donar un cop d’ull a l’opinió 

que la ciutadania de les Illes Balears, en el seu conjunt i des del punt de 

vista d’alguns col·lectius (joves, classe mitjana, gent gran), sobre tota una 

sèrie de temes que tenen incidència en la campanya electoral que ens ha 

de portar a les eleccions. 

 

En dossier Gadeso us presentem la sèrie completa de “CAMINANT CAP A 

LES ELECCIONS” juntament amb un seguit d’articles escrits pel President 

de la Fundació Gadeso, Antoni Tarabini, publicats al Diario de Mallorca i 

que servien de reflexió i comentari de les dades presentades en cadascun 

dels Quaderns. 

 

El llistat de quaderns que s’engloben en aquesta sèrie i l’article que 

l’acompanya, és el que us mostrem tot seguit: 

 

1. QUADERNS GADESO Nº 356. CAMINANT CAP A LES ELECCIONS (I). 
TOMB A LA DRETA. 

 

 Article: “Deslizamiento hacia las derechas” 
 
2. QUADERNS GADESO Nº 357. CAMINANT CAP A LES ELECCIONS (II). 

LA (DES)CONFIANÇA EN LES INSTITUCIONS 
 

 Article: “La desafección política, los partidos” 
 
3. QUADERNS GADESO Nº 358. CAMINANT CAP A LES ELECCIONS (III). 

TEMPS DE CRISPACIÓ: A QUI BENEFICIA? 
 

 Article: “Paranoia electoral, ¿y ahora qué?” 
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4. QUADERNS GADESO Nº 359. CAMINANT CAP A LES ELECCIONS (IV). 
ELECCIONS GENERALS: POSSIBLES MAJORIES 

 

 Article: “España plural, diversa y tolerante” 
 
5. QUADERNS GADESO Nº 361. CAMINANT CAP A LES ELECCIONS (V). 

ELS PROBLEMES REALS 
 

 Article: “Asignaturas pendientes” 
 
6. QUADERNS GADESO Nº 362. CAMINANT CAP A LES ELECCIONS (VI). 

EL NOSTRE JOVENT I LES ELECCIONS 
 

 Article: “Nuestra juventud y las elecciones” 
 
7. QUADERNS GADESO Nº 363. CAMINANT CAP A LES ELECCIONS (VII). 

LA CLASSE MITJANA I LES ELECCIONS 
 

 Article: “La clase media, objeto de deseo electoral” 
 
8. QUADERNS GADESO Nº 364. CAMINANT CAP A LES ELECCIONS 

(VIII). COM VEIEM ELS IMMIGRANTS? 
 

 Article: “Los inmigrantes en el debate electoral” 
 
9. QUADERNS GADESO Nº 365. CAMINANT CAP A LES ELECCIONS (i 

IX). LA GENT GRAN DAVANT LES ELECCIONS 
 

 Article: “La gente mayor ante las elecciones” 
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DESLIZAMIENTO HACIA LAS DERECHAS 

Antonio Tarabini 

 

Vivimos unos momentos políticos, y no sólo políticos, fluidos, inestables, 

variables… Tal como puede comprobarse en las diversas encuestas 

electorales la intención de voto de los encuestados es volátil. Hace un 

decenio las encuestas electorales parecían más fiables, una de las  razones 

es que los/las votantes mantenían una notable fidelidad de voto a su 

partido de referencia; hoy tal lealtad es “fluida” hasta el punto que un 

porcentaje relevante decide su voto pocas fechas antes del Día D. Más allá 

de las encuestas electorales ocurre lo mismo respeto los posicionamientos 

ideológicos de los/as ciudadanos/os. En consecuencia puede resultar de 

interés investigar cuales son tales cambios y deslizamientos. En él número 

356 de Quaderns Gadeso (www.gadeso.org) se publican los resultados 

correspondientes al presente mes de enero, en comparación con los 

propios del año 2015, las ultimas elecciones autonómicas y municipales. 

Primera constatación: el deslizamiento de la ciudadanía española hacia el 

centro-derecha (del 12,1% en 2015 al 17 % en la actualidad) y hacia la 

derecha (del 2,5% al 3,1%) es una realidad. La derecha española 

permanecía unida, con diversos matices, en un solo partido, antes AP y 

después PP. Pero tal unidad comenzó a diluirse al aparecer Ciudadanos 

que, al menos inicialmente, podía arrebatarle parte de los votos de centro-

derecha. Y últimamente la presencia fulgurante de Actúa-VOX, derecha 

extrema sin complejos, ha ampliado el campo de la derecha donde 

compiten entre si PP, C’s y Actúa-Vox. Ahora la derecha es múltiple a pesar 

de que el resucitado Aznar reclame y exija que el PP sea “la casa común y 

única de derecha”.En Balears el deslizamiento, con algunos matices, 

propios sigue las mismas pautas del conjunto de la ciudadanía española. 

En nuestra Comunidad tal desplazamiento significativo es desde el centro 

(del 41,9% al 37%) hacia el centro-derecha (del 21,8% al 25,1 %) y hacia la 

derecha pura y dura del 2,5% al 7,1%) A su vez se percibe de manera clara 

una reubicación de la izquierda y centro/ izquierda (del 33,1% al 31%).  

Segunda constatación: el deslizamiento hacia la derecha/centro-derecha 

se produce no sólo entre las clases altas y medias-altas, sino también entre 

clases media-media, medias-bajas e incluso bajas, siguiendo la tendencia 

de diversos países europeos (Francia, Italia, Alemania, Austria, Hungría, 

Polonia…). Mensajes “simples” y enemigos “identificables”, frente a los 

“miedos” provocados por la incertidumbre e inestabilidad política y socio-

económica. La Patria antídoto al separatismo catalán; la “invasión” de 

inmigrantes y refugiados que nos quitan el trabajo, saturan y abusan de 

nuestros servicios públicos, y que no se quieren integrar; la degradación 

de las instituciones básicas (el matrimonio tradicional, entre otras) que 

fueron garantía de nuestras múltiples seguridades. 

Tercera constatación: la ubicación ideológica, así como los perfiles 

sociológicos, que asignan los/las ciudadanos/as a los diversos partidos 

pueden determinar la intención de voto, especialmente en el bloque 
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derecha/centroderecha (PP,C’s,Vox), al coincidir con la deriva hacia 

derecha/centro-derecha de nuestra ciudadanía. Pero la volatilidad del voto 

no permite deducir conclusiones definitivas. 

Visto lo visto ¿Cómo puede repercutir tales deslizamientos en el voto de 

Balears? El voto en nuestra Comunidad tiene sus propias peculiaridades 

que no suelen reflejarse en las encuestas realizadas a escala nacional. En 

concreto no suelen incluir las opciones de los partidos propios de aquí 

(MÉS ubicado en el centro-izquierda soberanista y El Pi de centro-derecha 

regionalista). Por otra parte, la presencia de Actúa-VOX puede provocar 

distorsiones en el voto de la derecha. La dirección regionalista del Pi jura 

por Belcebú que no apoyará una mayoría en la que esté Actúa-VOX. El voto 

de Actúa-VOX procede mayoritariamente de exvotantes del PP, ¿seguirá 

esta tendencia o triunfará la llamada de arrebato de Aznar? 

Finalmente el bloque de centro-izquierda ¿puede recuperar su espacio? 

Además de los imputs propios de Balears que analizaremos próximamente,  

también dependerá entre otros factores del placet (o no) a los 

Presupuestos; del avance (o no) de las elecciones generales; del desarrollo 

(o no) de la Agenda Social del Gobierno. Y también de la estabilidad (o no), 

y capacidad (o no) de gestión del gobierno PP/Cs con apoyo de Vox en 

Andalucía,sin pasar por alto la inclusión (o no) de propuestas legislativas 

de Vox. 

Faltan cuatro meses menos dos días para las elecciones. Se marcan 

tendencias, pero el resultado no está escrito. 
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Q U A D E R N S

ANÀLISI DE LA REALITAT SOCIOECONÒMICA DE LES ILLES BALEARS. Nº356. GENER 2019

1/05/19

www.gadeso.org

TOMB CAP A LA DRETA
CAMINANT CAP A LES ELECCIONS (I)

    l tomb de la ciutadania espanyola
cap a la dreta/centredreta (del 14,6%
en 2015 al 20,1% en l'actualitat) és
força rellevant.

La dreta espanyola romania unida,
amb diversos matisos, en un solo partit
abans AP i després PP. Però tal unitat
va començar a diluir-se en aparèixer
Ciutadans que, almenys inicialment,
podia arrabassar-li part dels vots de
centredreta. I últimament la presència
fulgurant d'Actúa-VOX, dreta extrema
sense complexos, ha ampliat el camp
de la dreta on competeixen entre si
PP, C's i Actúa-VOX; a pesar que el

ressuscitat Aznar reclami i exigeixi que
el PP sigui “la casa comuna i única de
la dreta”. Mentre l'esquerra a la baixa,
no només l'espanyola, es definia com
a “plural”, tendència que ha augmentat
amb PODEM.

A Balears el lliscament cap al centre
segueix pautes del conjunt de la
ciutadania espanyola. En la nostra
Comunitat el desplaçament significatiu
és des del centre (del 41,9% al 37%)
cap al centredreta (del 21,8% al 25%).
Al seu torn es percep de manera clara
una reubicació de l'esquerra/centre,
(del 33,1% al 31%).

E
     mb aquest número iniciem la sèrie
de Quaderns Gadeso "CAMINANT
CAP A LES ELECCIONS", que
vol polsar l'opinió ciutadana sobre temes
fonamentals que inevitablement tendran
protagonisme durant la campanya (i
precampanya) electoral.

Vivim uns moments polítics, i no només
polítics, fluids, inestables, variables…Tal
com pot comprovar-se en les diverses
enquestes electorals la intenció de vots de
les enquestats és canviant.

Fa un decenni les enquestes electorals
semblaven més fiables, la raó és molt
simple: els/les votants mantenia una
notable fidelitat de vot al seu partit de
referència; avui tal lleialtat és “fluida”
fins al punt que un percentatge rellevant
decideix el seu vot poques dates abans
del Dia D.

Més enllà de les enquestes electorals ocorre
el mateix respecte els posicionaments
ideològics de els/as ciutadans/us, pot
resultar d'interès investigar quals són
tals canvis i lliscaments.

A

Mostra: 400 entrevistes
Error màxim: +-5,5%.
Nivell de confiança: 95,5%
Treball de camp: gener 2019

UBICACIÓ IDEOLÒGICA DELS CIUTADANS

Font: CIS. Baròmetre Gener 2019 / Barómetres GadesoGener 2019

TAULA 1

Espanya Illes Balears

33,0%

10,8%

36,1%

17,0%
3,1%

37,0%

5,3%

25,7%
25,1%

7,1%

Esquerra Centre-Esquerra Centre Centre-Dreta Dreta

CAMINANT CAP A LES ELECCIONS
Quaderns Gadeso al igual que en els eleccions de 2015, publicarà des d'ara fins a les eleccions municipals,

autonòmiques i europees del pròxim 26 de maig diverses investigacions i anàlisis relacionats amb la campanya.

- La (des) confiança en les institucions 08-02-2019
- Posicionament davant els valors i les institucions democràtiques 22-02-2019

-Eleccions europees 22-03-2019  - Els/les canditats i candidates 05-04-2019
- Sondeig electoral Ajuntament de Palma 12-04-2019
- Sondeig electoral Parlament i Consells 03-05-2019
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Q U A D E R N S

ANÀLISI DE LA REALITAT SOCIOECONÒMICA DE LES ILLES BALEARS. Nº 356

2/06/19

LA CLASSE SOCIAL I LA IDEOLOGIA

TAULA 2 (elaboració pròpia)

BAIXA MITJANA-
BAIXA MITJANA MITJANA-

ALTA ALTA

CLASSES SOCIALS: TIPOLOGIES

- Aturats de llarga
  durada

- Joves sense
   formació

-  P e n s i o n i s t e s

- Immigrants sense
  xarxa social

- Treballadors
   temporals

- Treballadors amb
   contracte inestable
   (precarietat)

-  T r e b a l l a d o r s  a u t ò n o m s

- Fixos discontinus -  P r o f e s s i o n a l s

- Petits comerciants

- Treballadors amb contracte estable

- Grans empresaris

- Rendistes:

- Alts directius

- Empresaris mitjans

- Inmobiliaris
- Capital

ALTA

MITJANA-ALTA

MITJANA

MITJANA-BAIXA

BAIXA

ESQUERRA CENTRE-
ESQUERRA CENTRE CENTRE-

DRETA DRETA

0,3%

0,6%

5,1%

8,3%

6,4%

1,0%

3,2%

27,0%

33,0%

27,0%

11,1%

7,1%

2,8%

3,1%

4,4%

74,1%

53,0%

13,0%

20,6%

17,1%

13,5%

36,0%

52,0%

35,0%

45,1%
% horitzontals Font: Barómetres Gadeso. Gener 2019

UBICACIÓ IDEOLÒGICA PER CLASSES SOCIALS
TAULA 3

Un aspecte interessant és veure com s'ubica ideològicament una persona depenent de la classe social a la
qual pertanyi. Per concretar de què parlam, us oferim com a referència una aproximació socioeconòmica a
les tipologies de les diverses classes socials, considerant que aquestes no es defineixen per temes purament
econòmics i que, com és lògic, pot haver-hi col·lectius englobats en diverses classes socials.

Com és lògic, la classificació que es mostra a la taula
número 3 no pretén ser exhaustiva, però sí que reflecteix
prou bé la distribució per classes socials en funció de
la situació socioeconòmica de cadascú. Així doncs, és
probable que hi hagi treballadors autònoms o pensionistes
que se situïn dins la classe alta o professionals que es
considerin de classe mitjana-baixa, però de manera
majoritària es pot considerar adequada.

La taula inferior mostra la distribució percentual de la
població de les Illes Balears segons la seva ideologia i
classe social. Com es pot veure, i com sembla lògic, les
classes més altes s'ubiquen més en el centre-dreta i la
dreta. En concret, el 85,2% de la classe alta i el 60,1% de
la mitjana-alta s'ubiquen en aquesta franja ideològica. Les
classes mitjanes mitjana i mitjana-alta) encara que es
mostren relativament fidels al centre-esquerra, llisquen cap

al centre (des del centre-esquerra) continuant cap al centre-
dreta i a la dreta.

Per la seva banda la classe més baixa mostra un
comportament preocupant amb un transvàs de persones
que es desplacen, ideològicament, cap a la dreta.

Aquest desplaçament seguint la tendència de diversos
països europeus (França, Itàlia, Àustria, Hongria, Polònia…)
es deu a "missatges simples” i enemics “identificables”
enfront de les “pors” i a la incertesa i inestabilitat política i
socioeconòmica. La Pàtria antídot al separatisme català;
la invasió d'immigrants i refugiats que ens lleven el treball,
saturen i abusen dels nostres serveis públics, que no es
volen integrar; la degradació de les institucions bàsiques
(el matrimoni tradicional) com a garantia de les nostres
múltiples inseguretats.
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Q U A D E R N S

ANÀLISI DE LA REALITAT SOCIOECONÒMiCA DE LES ILLES BALEARS. Nº 356

3/07/19

EL POSICIONAMENT IDEOLÒGIC DELS PARTITS
A més de la ubicació ideològica de la ciutadania, un altre aspecte important és la que els ciutadans atorguen
als partits polítics. Per això, hem considerat interessant analitzar el posicionament de les formacions que
es presentaran a les pròximes eleccions autonòmiques a Balears no segons el seu argumentari, ni del que
diuen els seus líders ni tan sols de la imatge que tenen per a la ciutadania, si no en funció de l'opinió que
els balears tenen sobre a on se situen els partits en una escala ideològica. Aquest exercici és interessant,
sobretot per veure com s'apropen o es distancien els partits (i les seves propostes i actuacions) dels seus
possibles electors.

PP (7,5)

VOX (9,0)

PSOE (4,0)

POSICIONAMENT IDEOLÒGIC DELS PARTITSTAULA 4

PODEM (3,0)

1,9 4,5

MÉS (4,7)

4,0 5,7

C's (6,5)

6,0 8,0

El PI (5,5)

5,2 6,5

8,3 9,5

6,2 8,23,4 4,7

En el requadre, el posicionament ideològic dels partits segons la ubicació que els atorguen els ciutadans.
Les xifres de les fletxes indiquen els límits on elsinclouen el 95% de la ciutadania.

Així doncs, a la gràfica inferior es pot veure el posicionament
de cada formació política en una escala d'esquerra a dreta
(1=extrema esquera; 10=extrema dreta). El número que
figura dins el requadre, al costat del nom del partit, és la
mitjana, mentre que les fletxes indiquen la franja ideològica
on els inclouen el 95% de la ciutadania.

Per tant, segons els ciutadans, el PSOE (4,0) continuaria
situat en el centre-esquerra, però una part de persones els
veuen més escorats a l'esquerra (3,4) i uns altres que els
defineixen clarament més al centre (4,7).

Per part seva, MÉS (4,7), quedaria situat en una posició
prou centrada, més tendent al centre. Així i tot, un part dels
ciutadans i ciutadanes els situen en el centre-esquerra però
amb un distanciament significatiu entre la seva vessant
més d'esquerra i la de més dretana (4,0 i 5,7). Això es deu
a la doble vessant del seu electoral potencial. Per una
banda un sector sobiranista i un altre amb components de
l'esquerra.

PODEM (3,0) és el partit més escorat cap a l'esquerra
segons l'opinió de les persones enquestades, situant-se
entre el centre-esquerra (4,5) però dominat l'esquerra pura

i dura (1,9).

El Partit Popular (7,5) se'l col·loca en el centre-dreta amb
tendència significativa cap a la dreta (8,2), encara que
mantèn una relativa imatge de partit de centre (6,2).

Per la seva banda Ciutadans (6,5), concebut, en el moment
del seu naixement com de centre (6,0). Però amb el pas
del temps s'accentua el seu perfil més dretà (8,0).

El Pi (5,5), l'altre partit amb representació al Parlament
Balear se situa en un centre-dreta moderat. Encara que el
seu caràcter regionalista eixampla la seva base electoral
tant cap a la dreta (6,5) com cap al centre (5,2).

Finalment hem de fer esment a Actúa-VOX (9,0), partit
que segons els darrers sondejos pot entrar al nostre
parlament, és vist com el partit més radicalitzat cap a la
dreta (8,3) i fins i tot fregant posicions pròpies de l'extrema
dreta (9,5), com a conseqüència de les seves propostes.
Val a dir però, que la irrupció d'aquest tipus de partit, al
qual alguns qualifiquen de "feixista" és quelcom que s'està
produint a tota Europa, la qual cosa se pot qualificar, com
a mínim, de "preocupant".
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Q U A D E R N S

ANÀLISI DE LA REALITAT SOCIOECONÒMICA DE LES ILLES BALEARS. Nº 356

4/08/19

EL PERFIL SOCIOLÒGIC DELS PARTITS
En aquesta darrera pàgina volem exposar quin seria el perfil sociològic de l'electorat dels partits amb
possibilitats d'entrar al Parlament Balear segons el parer dels ciutadans i ciutadanes de les nostres illes.

PP

PSOE

El PI

Podemos

MÉS

Actúa-VOX

Ciutadans

Edat Món laboral Classe social

De 40 a 65 anys

De 35 a 65 anys

PERFILS SOCIOLÒGICS DELS DISTINTS PARTITS A BALEARS
Baròmetres Gadeso. Gener 2019

Ideologia

De 20 a 45 anys

De 18 a 35 anys

De 40 a 65 anys

De 25 a 55 anys

Alta
Mitjana-Alta

Mitjana
Mitjana-Baixa

Mitjana
Mitjana-Baixa

Transversal

Mitjana

Centre-Dreta
Dreta

Esquerra

Centre-Esquerra

Sobiranista
Centre-Esquerra

Regionalista
Centre-Dreta

Centre-Dreta

Extrema dreta

Professional
Empresari/Executiu

Assalariat

Estudiant
Assalariat (funció pública)

Petit empresari
Autònom

Transversal

Mitjana
Mitjana-Alta

Transversal

Transversal

Professional
Empresari/Executiu

Professional

De 30 a 65 anys

Per tant, la taula inferior ens mostra, d'un sol cop d'ull, quin
seria el perfil típic de l'electorat de cada un dels partits que
es presenten a les eleccions autonòmiques de dia 26 de
maig. El Partit Popular, per exemple, té el seu major nínxol
electoral en les persones de mitjana edat, professionals
liberals o empresaris, de classe alta o mitjana alta i
d'ideologia de dreta i centre-dreta, mentre que l'electorat
del PSOE es defineix de centre-esquerra i està composat
pr incipalment per assalar iats i  professionals.

Llegint la taula en vertical, es pot concloure que les
categories més disputades entre els distints partits (val a
dir que també són els més nombrosos) són les classes
mitjanes i el centre i centre-dreta. Com es pot veure, el
centre-dreta tendria com a referents el PP,Ciutadans i El

Pi. De fet, el resultat de les eleccions deprendrà molt del
percentatge d'aquest electorat que sigui capaç d'atreure
cada una de les formacions esmentades.

Pel que fa a MÉS els ciutadans el qualifiquen més pel
"cleavage" nacional-identitari que per l'esquerra-dreta. Així
el seus electors són considerats sobiranistes i de centre-
esquerra, sent, juntament amb els de PODEM els més
joves. L'electorat de PODEM és considerat transversal i
clarament d'esquerra.

Per la seva banda Actúa-VOX també comptaria amb un
electorat transversal, però a diferència del de PODEM
aquest estaria totalment escorat a la dreta, concretament
a l'extrema dreta.

TAULA 5

Dreta

A MODE DE CONCLUSIÓ
La ubicació ideològica, així com els perfils sociològics, que assignen els/les ciutadans/as als diversos partits
 poden determinar la intenció de vot, especialment cap al bloc centre/centre-dreta (PP, C's, El Pi) en coincidir
amb la deriva cap a dreta/centredreta de la nostra ciutadania. Però la volatilitat del vot no permet deduir
conclusions definitives.

Fundació GADESO: C/Ter nº14 1er. Palma de Mallorca - 07009
TEL. +34 971 479503   PÁGINA WEB: www.gadeso.org
E-MAIL: fundaciogadeso     gadeso.org                         Dipòsit legal: PM-436-2011
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LA DESAFECCIÓN POLITICA, LOS PARTIDOS 

Antonio Tarabini 

 

La pluriconvocatoria electoral está servida. El 28 de abril elecciones 

generales; el  26 de mayo municipales, autonómicas (excepto Catalunya, 

País Vasco, Galicia y Andalucía, europeas, y en nuestra Comunidad los 

Consells Insulars. Se escribirán ríos de tintas. Desde la Fundación 

Gadeso exploramos los distintos “estamos de ánimo” que pueden 

condicionar el voto ciudadano.  En  la serie “Caminant cap a les 

eleccions” se afrontan los niveles de confianza/desconfianza en nuestras 

instituciones democráticas de ámbito nacional y de ámbito propio. 

Desafección generalizada, cuyos resultados pueden consultarse en 

Quaderns Gadeso 357 “La (des)confiança en les institucions” 

(www.gadeso.org). Hoy analizamos la visible desafección política hacia 

todo lo que “huele” a política, incluidos los partidos que se supone son 

los instrumentos de participación de los ciudadanos en la vida política. 

La continúa aparición de casos de corrupción es considerada para un 

63% de los ciudadanos como la causa principal de la desafección, lo que 

supone un ataque a la línea de flotación de la confianza. Es cierto que no 

todos los políticos son corruptos, pero es una idea que se ha extendido 

entre la población y que en gran parte provoca esta animadversión. En 

segundo lugar hay que destacar la brecha percibida entre los 

representados y los representantes que parecen vivir a sociedades 

distintas y no sufrir los mismos problemas; seguido del mal 

funcionamiento del sistema de partidos, que hace que para cualquier 

cargo público sea más importando la obediencia a la cúpula de la 

formación que el compromiso adquirido con el electorado. Y, como no 

podía ser de otra manera, la “falsa” salida de la crisis también afecta 

significativamente a la desafección política e institucional 

 

Un 68,3% resalta la falta de credibilidad de los partidos políticos. Un 25% 

consideran que “No luchan contra la corrupción” (25,2%), no olvidemos 

que en nuestra Comunidad ,después del empleo inestable y la dificultad 

de acceso a la vivienda, el tercer problema es “la corrupción” relacionada 

con la clase política (Quaderns Gadeso 352). A su vez un 22,1% considera 

que los políticos/as hacen uso de las “puertas giratorias” (un buen 

empleo en empresa pública o privada una vez finiquitado su cargo 

político). Un 20% considera que “los partidos no representan a los 

ciudadanos”, Suma y sigue. Las opiniones negativas recaen no sólo en 

los partidos que han ocupado el poder en las instituciones nacionales y/o 

autonómicas, sino también en los partidos “nuevos” (C’s, Podemos).  

El tema no es baladí. Los partidos políticos son las organizaciones que, 

mediante el voto articulan la representación ciudadana en las 

10
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instituciones democráticas Y por lo mismo es preocupante la indefinición 

de un porcentaje de hipotéticos votantes que no tienen decidido si van a 

votar, y en caso de hacerlo a favor de que opción política. Tal desafección 

conlleva la aparición y relativo auge de los partidos de talante populista, 

ofreciendo recetas simples, salvavidas en quienes confiar, y enemigos 

“identificables” como causa de todos los males. 

La campaña electoral está servida. 
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LA (DES)CONFIANÇA EN LES INSTITUCIONS
CAMINANT CAP A LES ELECCIONS (II)

Mostra: 400 entrevistes. Error màxim: +-5,5%.  Nivell de confiança: 95,5%. Treball de camp: gener-febrerl 2019

LES INSTITUCIONS: GENEREN CONFIANÇA?
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TAULA 1

En la cultura política dels països democràtics coexisteix un estès sentiment de desconfiança cap a la política, els partits,
els polítics professionals, i  les seves equivalent institucions i organitzacions.. Entre els factors que podrien explicar aquesta
paradoxa figuren els canvis socials que han erosionat la identificació dels ciutadans amb els partits i la frustració davant
els resultats de la política, sobretot en el cas en el qual les principals forces polítiques, incloses les “noves”, es revelen
incapaces de garantir un model econòmic de creixement estable. Però existeix un factor addicional: els canvis socials han
complicat també el procés d'agregació de preferències, i els partits polítics s'enfronten a la difícil tasca de compatibilitzar
la resolució dels problemes generals amb la satisfacció de demandes particulars. Aquesta desafecció  es concreta en la
desconfiança en les institucions, teòricament representatives i participatives, que mostra la seva màxima expressió en
els processos electorals.

Pretenem en primer lloc afrontar els diversos nivells de
confiança/desconfiança en les nostres institucions
democràtiques que configura la nostra realitat.

Només una organització mereix un aprovat: les ONG’s
(5,3). Freguen l'aprovat Les forces i cossos de la
seguretat de l'Estat (4,7) amb una peculiaritat  significativa:
mereixen alhora màxima consideració entre els votants
de VOX (5,3), PP (5,1) i C’s (5,0). Una valoració relativament
positiva per part dels votants del Pi (4,8). Valoració mitjana
entre els socialistes (4,7). Valoració negativa entre l'electorat
de MES (4,0) i el de PODEM (3,5).

S'agreuja respecte a l'anterior procés electoral la
desconfiança en la Justícia i la Monarquia (3,8 i 3,1
respectivament). I segueixen arrelats en la desafecció
els Partits polítics (2,7), Sindicats i Patronal (2,2),
l'Església Catòlica (2,1) i més significativament les
Entitats financeres (1,2).

Aquesta tendència de recel envers les institucions és
pròpia no només de la realitat política espanyola  sinó que
afecta, també, a la Unió Europea. No són pocs els països
que davant aquest fet han optat per solucions de caràcter
populista (Itàl ia, Àustria, Hongria, Polònia...).

CAMINANT CAP A LES ELECCIONS
Quaderns Gadeso al igual que en els eleccions de 2015, publicarà des d'ara fins a les eleccions municipals,

autonòmiques i europees del pròxim 26 de maig diverses investigacions i anàlisis relacionats amb la campanya.

-Tomb a la dreta 25-01-2019 - La (des) confiança en les institucions 08-02-2019
- Posicionament davant els valors i les institucions democràtiques 22-02-2019

-Eleccions europees 22-03-2019  - Els/les canditats i candidates 05-04-2019
- Sondeig electoral Ajuntament de Palma 12-04-2019
- Sondeig electoral Parlament i Consells 03-05-2019

ONG's
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LA DESAFECCIÓ CIUTADANA

LA CREDIBILITAT DELS PARTITS

Font: Baròmetres Gadeso Febrer 2019

TAULA 3

La confiança ciutadana en les distintes institucions és un factor bàsic si realment volem superar aquesta
crisi de manera eficient (sense deixar-nos a ningú pel camí i reduint la rasa que actualment separa representants
i representats) i per assolir una vertadera qualitat democràtica. I per això cal esbrinar quines són les causes
que s'amaguen darrere l'enorme desafecció que es detecta dins la societat i treballar de valent per eliminar-
les, tot minimitzant els seus efectes i recuperant la credibilitat perduda.

La contínua aparició de casos de corrupció és considerada
per a un 63% dels ciutadans com la causa principal de la
desafecció actual, doncs suposa un atac a la línia de flotació
de la confiança. És cert que no tots els polítics són corruptes,
però és una idea que s'ha estès entre la població i que en
gran part provoca aquesta animadversió.

En segon lloc cal destacar la bretxa percebuda entre els
representats i els representants, que semblen viure a
societats distintes i no patir els mateixos problemes, seguit
del mal funcionament del sistema de partits, que fa que
per a qualsevol càrrec públic sigui més important l'obediència
a la cúpula de la formació que el compromís adquirit amb
l'electorat. Com no  podia  ser  d'altra  manera,  la  falsa
sortida de la crisi  també  afecta significativament a la
desafecció política i institucional.

Però, a més, és causa bàsica de desafecció la falta de
credibilitat dels partits polítics (68,3%), “No lluiten
contra la corrupció” (25,2%), no oblidem que en la nostra

Comunitat  el tercer problema és “la corrupció” relacionada
a la classe política, després de l'ocupació inestable  i la
dificultat d'accés a l'habitatge  (*Quaderns *Gadeso 352).
Per la seva banda el 22.1% considera que  els  polítics/as
fan ús de les “portes giratòries” (una bona ocupació en
empresa publica o privada una vegada liquidat el seu càrrec
polític. El 20% considera que “els partits no representen
als ciutadans”.

Les opinions negatives recauen sobretot en els partits que
han ocupat poder en les institucions nacionals i/o
autonòmiques, però tampoc se salven de la crítica
negativa els partits “nous” (C’s; Podem).

Resulta també rellevant i preocupant que el relat de les
causes de la desafecció política dels ciutadans, i la
falta de credibilitat dels partits polítics siguin
pràcticament idèntics ja sigui en referència a les seves
referències electorals i/o al lloc de residència (Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera).

NO 68,3%

SÍ 25,2%

6,5%
No representen els ciutadans 20,0%

No lluiten contra la corrupció 25,2%

Fan ús de les "portes giratòries 22,1%

No compleixen els seus programes 17,4%

Només van a lo seu 15,3%

CAUSES DE LA MANCA DE CREDIBILITAT

LES CAUSES DE LA DESAFECCIÓTAULA 2

63%

6%10%17%
23%

33%
44%
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Els casos
de corrupció

El funcionament
del sistema
de partits

La falsa sortida
a la crisi

econòmica

La bretxa entre
representants i
representats

La no renovació
de les institucions

El desinterès
dels ciutadans

Els mitjans de
comunicació
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ORGANITZACIÓ TERRITORIAL I POLÍTICA

ORGANITZACIÓ TERRITORIAL I POLÍTICA DE L'ESTAT

Un estat centralitzat,
sense autonomies

Autonomies amb menys
competències que ara

Un estat federal

El model autonòmic actual

4%

39%

23%

5% 1% 3% 5%

26% 12% 20% 20%

39% 36% 41% 38%

16% 30% 14% 25%

Font: Baròmetres Gadeso. Febrer 2019

22%

TAULA 4

Autonomies amb més
competències que ara

Permetre a les autonomies
optar a la independència

10%

2%

15% 15% 7% 7%

1% 1% 1% 1%

Quina de les següents opcions preferiu?

Una de les qüestions bàsiques en qualsevol estat és com s'organitza políticament el seu territori. Arreu del
món hi trobam estats totalment centralitzats, alguns dividits en regions o autonomies, altres de federals...
Cap fórmula és per se millor que una altra, però nosaltres hem volgut demanar als ciutadans de les illes quin
model prefereix, i també, degut a la nostra particular arquitectura institucional, quin és la seva opinió sobre
l'existència i les competències dels consells insulars, doncs tot plegat pot afectar al tema central d'aquest
Quadern: la confiança en les institucions.

Dels resultats globals reflecteixen dues tendències
extremes: el 26% opten per la recentralització i el 35% per
 l'assoliment de més competències i autogovern.

A Mallorca ressalta el model autonòmic actual (39%), amb
una certa tendència cap a la reducció de competències
(26%), a Menorca el 46% s'inclina per més competències
(23%, un estat federal (10%) i el 2% per l'autodeterminació.
A Eivissa i Formentera opten pel model autonòmic actual
(41% i 38% respectivament).

Pel conjunt de l'electorat, exceptuant VOX, el model preferit
és el manteniment del model autonòmic actual (39%). Dit
això, els partits de centre-dret,  menys el Pi pel seu caràcter
regionalista, mostren una tendència a la recentralització:
PP (40%), C's (26%). Ressalta de manera significativa el
79% de l'electorat de VOX que opta aquesta via.

En el cas del centre-esquerra, els socialistes (30%) i
PODEM (20%) s'inclinen per un estat federal. El 6% de
MÉS opta pel dret a l'autodeterminació.

1%

ORGANITZACIÓ TERRITORIAL I POLÍTICA DE L'ESTAT SEGONS RECORD DE VOT

Un estat centralitzat,
sense autonomies

Autonomies amb menys
competències que ara

Un estat federal

El model autonòmic actual

4%

39%

23%

1% 1% 3% 14%

2% 1% 23% 65%

42% 30% 45% 10%

20% 50% 1% 0%

Font: Baròmetres Gadeso. Febrer 2019

22%

TAULA 5

Autonomies amb més
competències que ara

Permetre a les autonomies
optar a la independència

10%

2%

20% 6% 3% 0%

2% 6% 0% 0%

Quina de les següents opcions preferiu?

(*)  Segons intenció de vot

PP PSOE PODEM MÉS El Pi C's VOX*Mitjana

6%

34%

48%

5%

0%

2%

No es reflecteixen els No sap o No contesta

No es reflecteixen els No sap o No contesta

1% 1%

2% 1%

42% 41%

30%

1% 2%

20% 40%

5%
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LES NOSTRES INSTITUCIONS

LES INSTITUCIONS PER ILLES

Parlament

Consells Insulars

Ajuntaments

4%

42%

4% 3% 5% 4%

25% 45% 30% 35%

44% 46% 43% 35%

Font: Baròmetres Gadeso. Febrer 2019

34%

TAULA 6

Valoracions positives

LES INSTITUCIONS PER PARTITS POLÍTICS SEGONS RECORD DE VOT

4%

42%

3% 4% 4% 2%

37% 42% 31% 18%

40% 45% 45% 40%

Font: Baròmetres Gadeso. Febrer 2019

34%

TAULA 5

Quina de les següents opcions preferiu?

(*)  Segons intenció de vot

PP PSOE PODEM MÉS El Pi C's VOX*Mitjana

Parlament

Consells Insulars

Ajuntaments

Les valoracions cap a les nostres institucions no són excessivament positives. En qualsevol cas els
Ajuntaments ocupen el primer lloc (42%) i el Parlament el darrer (4%). Els menorquins(45%) i formenterencs
(35%) valoren positivament el seu Consell Insular. El Consell de Mallorca rep una mala valoració (25%).

L'electorat de tots els partits polítics valoren millor els ajuntaments. MÉS i el Pi són els que millor consideren
els Consells Insulars. El Parlament mereix escassa consideració excepte pels votants del PSOE i de C's.

La desafecció comporta l'aparició i relatiu auge dels partits de tarannà populista, oferint
receptes simples, salvavides en els qui confiar, i enemics “identificables” com a causa
de tots els mals.

No es reflecteixen els No sap o No contesta

No es reflecteixen els No sap o No contesta

4% 6% 5%

33% 39% 40%

44% 44% 40%

Fundació GADESO: C/Ter nº14 1er. Palma de Mallorca - 07009
TEL. +34 971 479503   PÁGINA WEB: www.gadeso.org
E-MAIL: fundaciogadeso     gadeso.org                         Dipòsit legal: PM-436-2011
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PARANOIA ELECTORAL, Y ¿AHORA QUÉ? 

Antonio Tarabini 

En poco más de tres meses se nos convoca a depositar nuestro voto para 

elegir quiénes van a regir los destinos de todas y cada una de las 

instituciones democráticas. El 28 de abril elecciones generales, diputados 

y senadores. EL 26 de mayo elecciones europeas para remodelar el 

parlamento de la UE, las Municipales para renovar todos y cada uno de 

los ayuntamientos, las Autonómicas (excepto Catalunya, País Vasco, 

Galicia y Andalucía), y en nuestro caso también los Consells Insulars.  

Mucho me temo que tal concentración y exceso electoral provoque que la 

paranoia, que nos afecta en nuestra confusa realidad política y 

socioeconómica, se trasfiera a los procesos electorales. La paranoia, que 

tiende a transformarse en confrontación, es un trastorno de personalidad 

personal y/o colectiva que se manifiesta por brotes de desconfianza y de 

recelos. Se visualiza en estados de crispación, hostilidad, desconfianza y 

aislamiento. Como prueba, consulten los resultados de la investigación 

de la Fundació Gadeso referida al impacto de la crispación política en el 

proceso electoral, sus causas y consecuencias, publicados en Quaderns 

Gadeso 358 “Tens de crispació, a qui beneficia?”  (gadeso.org) 

Pero ¿cuál es el contexto político del proceso electoral abierto? Primero 

el bipartismo y las mayorías absolutas reposan en el baúl de los 

recuerdos. Las mayorías y los gobiernos serán plurales y fruto del 

diálogo y de pactos. Segundo, existe un problema preocupante de 

convivencia en Catalunya de naturaleza política. Tercero, la aparición 

relevante de VOX, desde planteamientos radicales, ha removido el 

gallinero de la derecha. Hoy, con matices, PP, C,s y Vox, ocupan el 

granero electoral de la derecha española hasta ahora ubicado en el PP. Y 

cuarto, un modelo de sociedad polarizada donde los poderosos son mas 

poderosos y la gran mayoría (incluidas las clases medias) sigue sufriendo 

los efectos de la crisis. 

Frente a tal compleja realidad política y socioeconómica, la crispación ha 

tomado carta de ciudadanía. Crispación definida  como "Un desacuerdo 

permanente y sistemático sobre iniciativas propuestas, gestos o 

actuaciones del otro, presentadas desde la otra parte (...) como un signo 

de cambio espurio de las reglas del juego, incompetencia, electoralismo, 

ausencia de proyecto, corrupción, revanchismo, oportunismo, etcétera, y 

en última instancia como una amenaza a la convivencia, al imperio de la 

ley, a los valores establecidos o al consenso democrático " (Informe 

sobre la democracia en España. Fundación Alternativas, 2007).  

La no aprobación de los presupuestos del gobierno Sánchez, 

conjuntamente por la derecha y los independentistas, ha provocado un 

adelanto de las elecciones generales al 28 de abril. Estos procesos 

electorales llegan en un momento social y político fuertemente marcado 

por un estado de crispación evidente, tanto en los discursos de los 

partidos y sus líderes, basta repasar las declaraciones de Pablo Casado 

contra Pedro Sánchez raíz del tema del "relator", o las declaraciones de 
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los líderes de VOX como Ortega Smith, las cuales parecen más las de un 

inquisidor fanático que las de un político del siglo XXI. Pero no sólo se 

trata de declaraciones, la manifestación del pasado 10 de febrero en 

Madrid, convocada por PP, C's ya la que se adhirieron VOX y otros grupos 

de la extrema derecha más rancia, sólo puede ser tachada de provocación 

en toda regla. Todo ello contribuye a generar más crispación, y puede 

influir significativamente en los resultados electorales. Así, las personas 

encuestadas creen, en un 92,9% de que la crispación está bastante o muy 

arraigada en España, mientras que este porcentaje se reduce hasta el 90% 

en el caso de nuestras Islas. Tampoco los independentistas contribuyen a 

relajar el ambiente político, con un empecinamiento incomprensible en 

posiciones políticamente poco viables. A su vez era imposible gobernar 

con 84 diputados, y  a su vez todos los partidos (incluido el Gobierno) 

mostraron su incapacidad de encontrar vías de diálogo y distensión. La 

crispación y la confrontación están servidas. 

La crispación tiene dos lecturas. Por un lado puede provocar el cansancio 

del electorado y, consecuentemente, un aumento de la abstención (¿a 

quién beneficia la abstención?). Y por otro, ¿a quién puede beneficiar el 

uso de  la crispación y la confrontación como estrategia electoral?. 

17



Q U A D E R N S

ANÀLISI DE LA REALITAT SOCIOECONÒMICA DE LES ILLES BALEARS. Nº358. FEBRER 2019

1/13/19

www.gadeso.org

TEMPS DE CRISPACIÓ: A QUI BENEFICIA?
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Mostra: 400 entrevistes. Error màxim: +-5,5%.  Nivell de confiança: 95,5%. Treball de camp: gener-febrer 2019
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L'Informe sobre la democracia en España (Fundación Alternativas, 2007), defineix LA CRISPACIÓ com “Un desacord
permanent i sistemàtic sobre iniciatives proposades, gestos o actuacions de l'altre, presentades des de l'altra part (…)
com un signe de canvi espuri de les regles del joc, incompetència, electoralisme, absència de projecte, corrupció,
revengisme, oportunisme, etcètera, i en última instància com una amenaça a la convivència, a l'imperi de la llei, als valors
establerts o al consens democràtic”.

La no aprovació dels pressupostos del govern Sánchez,
par part, conjuntament, de la dreta i els independentistes
ha provocat un avançament de les eleccions generals al
28 d'abril, menys d'un mes abans de les europees,
autonòmiques i municipals (en el cas de Balears també
les dels Consells insulars).

Aquests processos electorals arriben en un moment social
i polític fortament marcat per un estat de crispació evident,
tant en els discursos dels partits i els seus líders, només
cal repassar les declaracions de Pablo Casado contra
Pedro Sánchez arran del tema del "relator", o les
declaracions dels líders de VOX com Ortega Smith, les
quals semblen més les d'un inquisidor fanàtic que les d'un
polític del segle XXI. Però no només es tracta de
declaracions, la manifestació del passat 10 de febrer a
Madrid, convocada per PP, C's i a la qual s'hi adheriren

VOX i altres grups de l'extrema dreta més rància, només
pot ser titllada de provocació en tota regla. Tot això
contribueix a generar més crispació, i pot influir,
signif icat ivament, en els resultats electorals.

Tampoc els independentistes contribueixen a relaxar
l'ambient polític, amb un entroncament incomprensible en
unes posicions políticament poc viables. Davant tot això
cal ressenyar la incapacitat política del govern de trobar
vies de diàleg i distensió. La crispació està servida.

Així, les persones enquestades creuen, en un 92,9% que
la crispació està bastant o molt arrelada a Espanya,
mentre que aquest percentage es redueix fins al 90% en
el cas de les nostres Illes. Caldrà estar atents  a com la
preocupant irrupció de VOX pot incrementar, encara més
la crispació en el panorama polític balear.

CAMINANT CAP A LES ELECCIONS
Quaderns Gadeso al igual que en els eleccions de 2015, publicarà des d'ara fins a les eleccions municipals,

autonòmiques i europees del pròxim 26 de maig diverses investigacions i anàlisis relacionats amb la campanya.

-Tomb a la dreta 25-01-2019 / - La (des) confiança en les institucions 08-02-2019
-Temps de crispació : a qui beneficia? 15-02-2019

-Posicionament davant els valors i les institucions democràtiques 22-02-2019
-Eleccions europees 22-03-2019 /  - Els/les canditats i candidates 05-04-2019

- Sondeig electoral Ajuntament de Palma 12-04-2019
- Sondeig electoral Parlament i Consells 03-05-2019

CONSIDERA QUE LA CRISPACIÓ ESTÀ ARRELADA A....TAULA 1

Espanya  Illes Balears

28,7%

0,5%

64,2%

3,4% 3,1%

52,1%

5,6%

37,9%

3,1%
0,2%

Molt

Bastant

Poc
Gens

Ns/Nc
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LA CRISPACIÓ A BALEARS

QUIN PARTIT POLÍTIC PROVOCA MÉS CRISPACIÓ?TAULA 3

En aquest apartat de la nostra revista volem pegar un cop d'ull a com es percep el nivell de crispació existent
en l'àmbit polític balear segons el partit al qual es va votar a les darreres eleccions al Parlament de la nostra
comunitat; i, a més, quin creuen els ciutadans de les nostres illes que és el partit (o partits) que contribueix
a augmentar més aquest nivell de crispació, no tan sols a les Illes Balears, sinó també en el conjunt de l'estat
espanyol.

Com ja hem dit, la percepció dels ciutadans de les nostres
illes respecte de la crispació és que aquesta està  bastant
(39,9%) o molt arrelada (53,1%) a la nostra comunitat.
Aquesta percepció és transversal, així els partits que formen
el govern de la nostra comunitat, PSOE (94,2%) i MÉS
(97,3%), juntament amb els que els donen suport, PODEM
(93,1%), presenten percentatges per sobre del 90% i fins
i tot del 95%, cosa que també fan els dos principals partits
de l'oposició a la cambra autonòmica, PP (97,4%) i C's
(92%). Dit això caldria preguntar-se si aquesta percepció
respon al fet de sentir-se objecte de l'atac constant i furibund
per part dels adversaris polítics cap al partit al qual es dóna
suport o si és conseqüència de què la crispació és
interpretada com una estratègia que pot generar benefici
electoral.

Els votants de l'altre partit amb representació al Parlament
Balear, El Pi (84,1%), possiblement pel fet que graviten
entre els dos pols, gràcies al seu posicionament més
centralitzat, són els que semblen més aliens a la crispació,

tot i que el nivell que manifesten és, també força elevat.

No podem deixar de fer esment a un partit que tot i no tenir
representació, encara, a la cambra balear, està acaparant
força portades en els darrers mesos, gràcies al seu discurs
reaccionari, antiimmigració, antifeminista i ultra espanyolista,
es tracta de VOX (95,4%), els possibles votants del qual
es manifesten en els mateixos termes que la resta de
partits.

Pel que fa al partit que provoca més crispació, els enquestats
creuen que en l'àmbit nacional són els independentistes,
ERC i PDCAT (54,3%), i VOX (52,1%) els que més
contribueixen a alterar l'ambient polític. A Balears, VOX
(53,3%) i el PP (44,2%), són vistos com els més crespadors.
En el cas del PP, però, possiblement arrossegat per les
contínues declaracions, fora de to i força radicals, del seu
líder nacional, Pablo Casado, que no pas pel comportament
dels seus dirigents balears, força més moderats en el seu
discurs, amb algunes excepcions (Isern).

PARTIT POPULAR 20,0%

PSOE

30,1%

PODEMOS / PODEM

MÉS*

LA CRISPACIÓ A BALEARS VALORADA SEGONS RECORD DE VOT

Molt

Bastant

Poc

53,1%

6,2%

0,8%

53,8% 56,2% 53,3% 57,1%

39,3% 41,1% 38,7% 38,3%

6,9% 4,0% 7,2% 5,0%

0,9% 0,7% 1,0% 0,2%

Font: Baròmetres Gadeso. Febrer 2019

39,9%

TAULA 2

Gens

(*)  Segons intenció de vot

PP PSOE PODEM MÉS El Pi C's VOX*Mitjana

57,3%

40,1%

3,7%

0,6%

50,1% 47,3%

44,1% 36,8%

6,2% 9,8%

0,8% 1,2%

En els resultats de la taula no s'han tingut en compte els No sap/No contesta

CIUDADANOS / CIUTADANS

El Pí*

VOX

*P. INDEPENDENTISTES
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20,0%

36,2%
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52,1%

(*) Només a Espanya / Només a Balears (*)Respostes múltiples

54,3%

48,8% 44,2%

53,3%

-

34,5% 32,8%

28,0%

12,0%
-
-

40,3% 35,1%

35,9% 36,2%
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LES CAUSES DE LA CRISPACIÓ
Una vegada ja hem vist quins són els nivells de crispació a Espanya i a les
Balears i quins són els partits que més contribueixen a ella, volem, ara,
veure quines són les causes, segons els ciutadans, de l'augment de la
crispació, precisament en un moment en el qual ja es palpa l'ambient electoral.

El principal factor que contribueix a la crispació és, segons el parer de les
persones enquestades, la classe política (42%), seguida per la inestabilitat
política (38%) i la inestabilitat socioeconòmica (20%).

Tot seguit veurem quins són els elements que configuren  aquests factors
com a les principals causes de la crispació política en la qual ens hem
instal·lat, actualment, al nostre estat i a la nostra comunitat i que no
contribueix, gens ni mica, a gaudir d'una campanya basada en propostes i
programes i no en una centrada en la desqualificació, l'insult i la tergiversació
dels mèrits d'uns i altres.
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38%
20%

TAULA 4
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La classe política

Inestabilitat política

Inestabilitat socioeconòmica

LA CLASSE POLÍTICA

47%

25%

Font: Baròmetres Gadeso. Febrer 2019

28%

TAULA 5

Mitjana

La classe política en general

Independentistes catalans

La dreta i extrema dreta

INESTABILITAT POLÍTICA

46%

22%

Font: Baròmetres Gadeso. Febrer 2019

32%

TAULA 6

Mitjana

Governar en minoria

El procés català

Pactes contra natura

INESTABILITAT SOCIOECONÒMICA

47%

23%

Font: Baròmetres Gadeso. Febrer 2019

30%

TAULA 7

Mitjana

Inestabilitat laboral

Bretxes socials i econòmiques

Crisi de la classe mitjana

La classe política en general (47%), és a dir, els polítics serien el principal
element que contribueix a fer de la classe política la principal causa de crispació.
Discursos radicalitzats, la corrupció o fins i tot la incapacitat de prendre decisions
consensuades podrien ser alguns dels factors que explicarien aquest fet.

D'altra banda, l'ambient de confrontació permanent que sembla voler implantar
la dreta i l'extrema dreta (28%), cada vegada més radicalitzada i, perquè no
dir-ho, més allunyada del que hauria de ser una democràcia moderna, constitueix
el segon factor.

Finalment, l'immovilisme i la caparrudesa dels independentistes catalans (25%),
obstinats, tant si es vol com si no, en tirar endavant la República Catalana, no
ajuden a apaivagar l'escenari polític preelectoral.

Governar en minoria (46%) és el primer factor que defineix a la inestabilitat
política com a segona causa principal de la crispació. La necessitat d'arribar a
pactes i de negociar qualsevol iniciativa o política per part del govern, i la debilitat
que això suposa, provoca que d'una banda no es puguin aprovar lleis claus com
la dels pressupostos de l'any 2019 i que s'estigui permanentment  lligat a la
voluntat d'altres partits els quals pretenen treure profit de la situació. Precisament,
la necessitat d'arribar a pactes fa que alguns d'ells siguin contra natura (32%),
la qual cosa significa que les lleialtats fluctuïn en funció dels interessos d'uns i
altres i es debiliti l'acció de govern.

També cal fer referència al procés català (22%), el qual ha contribuït,
significativament a la radicalització de postures ja força confrontades no tan sols
en l'àmbit polític sinó que també en el social.

Les "suposades" sortida de la crisi i recuperació econòmica, no s'ha reflectit en
una millora de les condicions laborals dels ciutadans tant de Balears com de la
resta de l'Estat, instal·lats en la precarietat i la inestabilitat laboral (47%).

La crisi de la classe mitjana (30%), ha contribuït, substancialment, a la reducció
de la capacitat de despesa i estalvi d'aquestes persones.  La caiguda dels sous
i l'augment del preu de necessitats essencials com ara l'habitatge, juntament
amb la disminució de la seva capacitat d'emprenedoria han situat a aquesta
classe en nivells molts més baixos als enregistrats just abans de la crisi.

Donat un escenari macroeconòmic eficient no hauria de consolidar que els
poderosos tenguin més, mentre que els menys afavorits han tenguin menys.
Això provoca les anomenades bretxes socials  i econòmiques (23%).
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REPERCUSSIONS ELECTORALS

REPERCUSSIONS  A LES BALEARS PER ILLES

Augmentara l'abstenció

Afavorirà majoria
dreta/extrema dreta

De rebot afavorirà
un nou pacte d'esquerra

21%

25%

20% 19% 25% 20%

28% 24% 29% 25%

25% 27% 24% 24%

Font: Baròmetres Gadeso. Febrer 2019

27%

TAULA 8

LES REPERCUSSIONS A BALEARS PER PARTITS POLÍTICS SEGONS RECORD DE VOT

21%

25%

20% 23% 21% 19%

32% 27% 24% 22%

19% 30% 29% 22%

Font: Baròmetres Gadeso. Febrer 2019

27%

TAULA  9

PP PSOE PODEM MÉS El PiC's VOX*

Quines poden ser les repercussions de la crispació en el panorama electoral que se'ns acosta?. en aquest
apartat volem saber quines poden ser, sempre des del punt de vista de les persones enquestades. Malauradament
per manca d'espai no podem aprofundir en l'anàlisi, per aquest motiu us presentem només els resultats, nus
i crus, per illes i segons record de vot, però pensem que són força il·lustratius de l'opinió que els nostres
conciutadans tenen al respecte.

La crispació té dues lectures. D'una banda pot provocar el cansament de l'electorat, conseqüent-
ment, un augment de l'abstenció (a qui beneficia?). I d'altra banda, la crispació com a estratègia
de confrontació amb l'objectiu de aconseguir rèdit electoral (a qui beneficia?).

20% 22% 22%

30% 29% 25%

22% 23% 27%

27% 25% 26% 30%No canviarà res 27%

27% 29% 25% 25% 32%28% 26% 26%

Augmentara l'abstenció

Afavorirà majoria
dreta/extrema dreta

De rebot afavorirà
un nou pacte d'esquerra

No canviarà res

(*) Segons intenció de vot

Fundació GADESO: C/Ter nº14 1er. Palma de Mallorca - 07009
TEL. +34 971 479503   PÁGINA WEB: www.gadeso.org
E-MAIL: fundaciogadeso     gadeso.org                         Dipòsit legal: PM-436-2011
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ESPAÑA PLURAL, DIVERSA Y TOLERANTE 

Antonio Tarabini 

El Presidente del Gobierno ha convocado elecciones generales el próximo 

día 28 de abril. Las Cortes, Congreso de Diputados y Senado, se disuelven 

el 5 de marzo. En consecuencia, en teoría, aún no estamos en Campaña 

Electoral. 

Pero en el entretiempo se celebrarán diversos Consejos de Ministros donde 

se aprobarán mediante Decreto Ley diversas medidas que quedaron en 

stand by debido a la no aprobación de los Presupuestos. Este es el caso 

del Régimen Especial de Balears aprobado en el Consejo de Ministros del 

pasado viernes, el cual incorpora el descuento del 75 por ciento para los 

residentes, así como los descuentos ya pactados para el transporte de 

mercancías y las inversiones del fondo de insularidad. A su vez hasta el 5 

de marzo con toda probabilidad se celebrarán Plenos parlamentarios con 

la seguridad de encontronazos entre tirios y troyanos. Mientras los 

ciudadanos, los electores, malvivimos inmersos en descalificaciones y 

mentiras de unos contra otros; mientras esperamos que los distintos 

partidos nos ofrezcan sus programas electorales para hacer frente a 

necesarias e imprescindibles reformas estructurales en nuestro entramado 

institucional anticuado y obsoleto; y en el ámbito socio-económico donde 

los buenos datos macroeconómicos no repercuten en bienestar estable en 

una parte relevante de la ciudadanía, incluidas las clases medias. 

Pero, y los partidos ¿cómo enfocarán su Campaña Electoral? El punto de 

partida es la consolidación de dos (o tres) bloques enfrentados entre sí, sin 

ninguna posibilidad (al menos hoy por hoy) de ningún diálogo constructivo 

ni acuerdo transversal entre ellos. Ciudadanos ya ha explicitado su rotunda 

negativa a un pacto postelectoral con los socialistas, con Sánchez o sin él. 

Lo que le ubica, en principio, en el bloque de Centro-Derecha con el PP y 

VOX, el trío trifásico. El otro bloque, el centroizquierda, lo conforman a nivel 

estatal PSOE y PODEMOS con sus confluencias. Pero, a su vez, nos guste 

o no, existe un tercer frente que puede ser determinante: los partidos 

independentistas catalanes formados básicamente por ERC y PDeCat (con 

sus variables), que de momento no parece que se presenten a las 

Elecciones Generales  en una sola candidatura. 

Lo que voy a exponer sin duda es un simplismo, pero probablemente define 

los trazos fuertes, los slogans, de la campaña. Mucho me temo que el 

Centro Derecha, PP-C’s-VOX, con matices propios, situará en su frontal la 

defensa de España, con sus banderas al viento hondeando frente a sus 

enemigos, los independentistas. Ni agua, aplicación pura y dura del 155. Al 

otro lado de la barrera los independentistas, ERC y PDeCAT, anclados en 

pleno akelarre judicial en la exigencia sine qua non del derecho de 

autodeterminación .. El slogan de los socialistas será su Agenda Social, los 

avances ya conseguidos y los pendientes; pero a su vez tendrá que optar 

y definirse por una España plural, diversa y tolerante, radicalmente opuesta 

a la España una, grande y libre. Podemos, inmerso todavía en su crisis, 
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intentará presentarse como la garantía de una agenda social con una cierta 

apertura al diálogo en Cataluña. 

De momento el centroderecha, PP-C’s-VOX, se presentan como alternativa 

posible, especialmente desde que CIUDADANOS han perjurado por 

Belcebú no pactar con los socialistas, inclusive en las Autonómicas en 

Balears. En el marco del centroizquierda el PSOE parece configurarse 

como el partido más votado, lo que no le garantiza poder formar una 

mayoría ni gobernar. Unidos Podemos con sus confluencias, hoy por hoy, 

no parecer tener unas perspectivas muy halagüeñas, lo que no facilita una 

mayoría suficiente. Se podría especular sobre una mayoría parlamentaria 

estable de centro-izquierda con el apoyo parlamentario de nacionalistas 

catalanes y vascos. Y aquí surge el interrogante del millón: los partidos 

independentistas ¿se mantendrían en sus trece si la alternativa es una 

victoria de la derecha española , con el 155 incluido? ¿Jugarán al peligroso 

juego de “cuanto peor, mejor”? Viendo la imposibilidad real de una nueva 

declaración de Independencia, sin renunciar a su ideario propio, ¿podrían 

aceptar y convenir una “solución a medio plazo” basada en un Estatuto 

abierto con fundamentos jurídicos y reales de autogobierno? Hipótesis 

nada clara, visto el fundamentalismo vigente en Puigdemont y sus 

entornos. El futuro no está definitivamente cerrado. Posible es, fácil no. 

 

 

 

 

 

23



Q U A D E R N S

ANÀLISI DE LA REALITAT SOCIOECONÒMICA DE LES ILLES BALEARS. Nº 359. FEBRER 2019

1/17/19
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ELECCIONS GENERALS:
POSSIBLES MAJORIES

CAMINANT CAP A LES ELECCIONS (IV)

Mostra: 400 entrevistes Error màxim: +-5,5%. Nivell de confiança: 95,5% Treball de camp: febrer 2019

En aquest moment s'estan configurant dos possibles
escenaris electorals: el centredreta, format per PP, C's i
VOX; i el centreesquerra format per  PSOE, Unidos
Podemos i les seves les confluències territorials.

De moment qualsevol possibilitat d'una majoria formada
per un sol partit està totalment descartada, encara que es
tracti del partit més votat. Un acord postelectoral entre
PSOE i Ciutadans queda descartat, donades les darreres
declaracions del líder de Ciutadans, Albert Rivera, negant
la possibilitat d'aquest pacte (amb Sánchez o sense ell),
la qual cosa també afecta a la nostra comunitat.

Segons els diversos sondejos apareguts en les darreres
setmanes, PP i C's no poden formar majoria ni govern
sense el suport de VOX. El tripartit de dreta (Trifàsics)
mostra símptomes positius, tot i que no significa,
necessàriament, que aconsegueixen la majoria suficient
d'escons per poder formar govern.

El centreesquerra, format per PSOE, i U. Podemos, encara
que els socialistes puguin ser el partit més votat, difícilment
poden obtenir majoria parlamentària.

Per això mateix, sense negar aquesta opció, en plantegem
una altra, possible però força complicada. Ens referim a
una majoria integrada pel centreesquerra amb el suport
dels part i ts nacionalistes, catalans i bascos.

La dificultat pot radicar en què els partits independentistes
catalans es neguen a renunciar, com a condició sine qua
non al reconeixement del dret a l'autodeterminació. Cosa
inacceptable, tant pel PSOE com per U. Podemos.

Està per veure si dins el conjunt de partits independentistes
sorgeix algun moviment més possibilista que pugui facilitar
formar una majoria amb possibilitats d'arribar a un acord
de govern amb la fortalesa suficient per esgotar la
legislatura.

POSSIBILITAT DELS BLOCS IDEOLÒGICS DE FORMAR MAJORIA SEGONS RECORD DE VOT
Eleccions generals*

37%

31%

63% 29% 18% 39%

9% 32% 24% 22%

10% 36% 34% 24%

Font: Baròmetres Gadeso. Febrer 2019.
(*) Mitjana ponderada referida al vot de les darreres eleccions generals.

25%

TAULA  1

PP PSOE PODEM MÉS El PiC's VOX**

67% 57% 34%

17% 15% 41%

9% 10% 35%

7% 18% 3% 7% 15%7% 18% 7%

Centredreta (PP, C's, VOX)

Centreesquerra (PSOE,
U. PODEMOS i Confluències)

Centreesquerra amb suport
dels nacionalistes bascos i catalans

No sap / No contesta

(**) Segons intenció de vot

CAMINANT CAP A LES ELECCIONS
Quaderns Gadeso al igual que en els eleccions de 2015, publicarà des d'ara fins a les eleccions municipals,

autonòmiques i europees del pròxim 26 de maig diverses investigacions i anàlisis relacionats amb la campanya.

-Tomb a la dreta 25-01-2019 / - La (des) confiança en les institucions 08-02-2019
-Temps de crispació : a qui beneficia? 15-02-2019

-Eleccions generals: Possibles majories 22-02-2019
- Dia de la dona treballadora 08-03-2019

  - Els/les canditats i candidates 15-03-2019
-Sondejos electorals
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FUTURIBLES OPCIONS
L'únic que sembla segur de les pròximes eleccions generals és que cap partit aconseguirà la majoria
suficient per a formar govern per ell mateix. Caldrà, doncs, arribar a pactes amb altres formacions. Com
ja hem dit a la pàgina anterior, ens trobem davant un procés electoral caracteritzat per la confrontació de
dos blocs ideològics, el centreesquerra i el centredreta. En un escenari normal qualsevol opció seria
factible, però en el moment actual i a la llum de la crispació existent i de les declaracions d'uns i altres
sembla clar que les opcions possibles de formar majories es van reduint més cada dia.

Les preferències dels votants balears semblen moure's
en la mateixa línia que ho fan els partits. Així l'opció que
aglutina més preferències és la formada per PP, C's i
VOX, és a dir, el "trifàsic" (25%), confirmant el tomb cap
a la dreta de l'electorat balear al qual ja vam fer esment
en el número 356 d'aquesta revista. L'altra opció de dreta
és la conformada per PP i C's (22%) una opció més
moderada que l'anterior ans no incorpora la postura radical
de VOX.

Pel que fa a l'electorat que es decanta per les opcions
d'esquerra, la preferència majoritària és la formada per
PSOE i Unidos Podemos amb les seves confluències
(24%). L'electorat nacionalista, tot i decantar-se per les
opcions d'esquerra, més donades al diàleg amb Catalunya
que les de dreta, preferiria una majoria de centreesquerra
amb el suport dels partits nacionalistes (23%). L'opció
més centrada, PSOE i C's (6%) és quasi residual.

Però més enllà de les preferències el que s'imposa és la
realitat nua i crua. Els sondejos electorals que apareixen
contínuament en la premsa mostren, a hores d'ara, la clara
polarització de l'electorat amb una tendència cap a la dreta.
Així el 43% dels illencs creu que l'opció que té més opcions
de formar una majoria de govern és la formada per PP,i
C's amb la necessària participació de VOX. L'opció més
moderada, PP i C's (3%) no sembla ser factible en aquests
moments.

La segona opció que, segons els ciutadans de balears, té
més possibilitats d'aglutinar el suport parlamentari suficient
per a formar una majoria de govern és la integrada per
PSOE i U. Podemos juntament amb la participació dels
partits nacionalistes (25%), la mateixa correlació de
forces que va portar a P. Sánchez a la Moncloa. Sembla
clar, doncs, que sigui quina sigui la majoria que es formi,
aquesta haurà de comptar amb posicionaments "radicals".

EU-EV

QUI LI AGRADARIA QUE FORMÉS MAJORIA I GOVERN?

PP+Ciutadans

PP+Ciutadans+VOX

Ciutadans+PSOE

PSOE+U. Podemos i confluències

PSOE+U. Podemos+Nacionalistes

22%

23%

24%

25%

6%

Font: Baròmetres Gadeso. Febrer 2019

TAULA 2

EU-EV

QUI CREU QUE FORMARÀ MAJORIA I GOVERN?

PP+Ciutadans

PP+Ciutadans+VOX

Ciutadans+PSOE

PSOE+U. Podemos i confluències

PSOE+U. Podemos+Nacionalistes

3%

25%

17%

43%

2%

Font: Baròmetres Gadeso. Febrer 2019

TAULA 3
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LES PRIORITATS DEL NOU GOVERN

D'aquests quatre blocs de prioritats hem volgut concretar
quines són les principals mesures que haurà de prendre
el govern que surti de les urnes el 28 d'abril. Entre les
reformes socioeconòmiques, el tema més important és
l'augment de les pensions en funció de l'IPC anual
(52%). Una de les reivindicacions que ha estat més present
durant la legislatura que estem esgotant.

La millora del sistema de finançament autonòmic (45%),
és la principal prioritat pel que fa al tema autonòmic,
quelcom curiós si tenim en compte la preferència de
l'electorat cap a la dreta, la qual sembla apostar per una
recentralització de competències més que de reforçar
l'statu quo actual invertint-hi més doblers.

El conflicte català és el que més clarament mostra la
polarització de l'electorat. Així el 34% s'inclina pels
postulats de la dreta i aposta per l'aplicació  immediata
de l'art. 155 i suspendre l'autonomia catalana. Davant
d'aquests se situa el 31% dels electors que prefereixen
una sortida dialogada del conflicte, posicionament
defensat per l'esquerra, PSOE i U. Podemos, sense
renunciar, però, a mantenir la unitat territorial de l'estat.

Quant a les reformes institucionals, el més urgent és
reformar la llei electoral i la de partits (42%) seguit de
l'aprofundiment en la separació de poders (29%), un
aspecte que ha estat molt criticat, especialment per part
del bloc sobiranista i d'un sector de l'esquerra.

REFORMES SOCIOECONÒMIQUES 38%

52%

28%

TAULA 5

Augment pensions / IPC

Finançament de la dependència

10%

10%

Reforma laboral

Reducció d'impostos

REFORMA ESTAT DE LES AUTONOMIES 24%

12%

Font: Baròmetres Gadeso. Febrer 2019

20%

TAULA 6

Reconversió en estat federal

Conservar l'estatu quo actual

45%

23%

Millorar el sistema de finançament

Recentralitzar competències

EL CONFLICTE CATALÀ 24%

31%

Font: Baròmetres Gadeso. Febrer 2019

14%

TAULA 7

Recerca d'una sortida dialogada

Nou estatut, millora de l'autogovern

34%

21%

Aplicació immediata del 155

Prohibir els partits independentistes

REFORMES INSTUCIONALS 14%

29%

Font: Baròmetres Gadeso. Febrer 2019

18%

TAULA 8

Aprofundir en la separació de poders

Reforma de la Constitució de 1978

11%

42%

Supressió estat autonomic

Reforma lleis partits i electoral

TAULA 4

Reformes institucionals

Reforma estat de les autonomies
El Conflicte català

Font: Baròmetres Gadeso. Febrer 2019

Reformes socioeconòmiques 38%
24%
24%
14%

Font: Baròmetres Gadeso. Febrer 2019

Independentment de la majoria que aconsegueixi formar govern, aquest haurà
de respondre d'una manera o altra (en funció de la ideologia de cadascun) a les
expectatives del seu electorat. Les reformes socioeconòmiques semblen ser la
principal prioritat del nou govern (38%), seguit per la reconfiguració de l'estat de
les autonomies (24%).

El que segurament serà un dels temes estrelles de la campanya, si més no per
part de les forces de la dreta, és l'anomenat conflicte català, i així ho pensa el
24% de l'electorat balear. Finalment el 14% creu que la principal prioritat és tirar
endavant les reformes institucionals que el país necessita.
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EL FUTUR PRESIDENT
Si bé en les eleccions generals es trien els nostres representants al congrés i una part del senat, sent
aquests els que, per delegació, trien el nou president del govern el qual és l'encarregat de formar govern,
els caps de llista dels principals partits es pronuncien en campanya com candidats a la presidència,
convertint les eleccions en "presidencials". Així la preferència de l'electorat per un partit o l'altre o cap a
un posicionament ideològic possibilista fa que els votants es decantin per un candidat o altre en funció
de la proximitat amb els postulats d'uns i altres o bé per les possibilitats de cadascun d'arribar a la Moncloa.

EL FUTUR PRESIDENT DEL GOVERN ESPANYOL
TAULA 9

Pablo Casado (Partit Popular) 20,0%

Pedro Sánchez (PSOE)

13%

Pablo Iglesias (U. Podemos / Confluències)

Cap

Albert Rivera (Ciutadans)
Santiago Abascal (VOX)
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QUI CREU QUE HO SERÀ

20,0%

19%

QUIN LI AGRADARIA

10%

21% 41%

4%

17% 9%

-

30% 33%

Com ja hem dit, la preferència per un candidat a president
del govern o l'altre, la configura, en la majoria de casos,
la intenció de vot cap a un partit determinat. Això, però no
és sempre així, i alguns electors es decanten per un
candidat diferent del partit al qual es té intenció de donar
suport si el candidat del qual no té possibilitats reals
d'assumir la presidència del govern.

Així en el cas dels ciutadans de les nostres illes el principal
candidat de l'esquerra, Pedro Sánchez (30%) és el preferit
per major nombre d'electors, força per davant dels candidats
de la dreta, sent el popular Pablo Casado (21%) el que
li segueix en suports. Ja hem comentat en aquesta revista

el tomb cap a la dreta de l'electorat. Doncs, com s'explica
que el sector majoritari dels votants s'inclini cap a un
candidat de l'esquerra? L'explicació la trobem en la
dispersió de les preferències dels votants de la dreta, els
quals les reparteixen entre els tres candidats d'aquest
bloc. Així Albert Rivera de Ciutadans aglutina el 19%
de preferències i el candidat de la dreta més extremista,
Santiago Abascal el 10%.

Pablo Iglesias és el preferit pel 17% dels electors,
responent d'aquesta manera a la realitat d'un partit en
caiguda lliure (U. Podemos). Finalment un 3% d'electors
no vol cap d'aquests candidats com a president.

Les preferències, però, sovint xoquen amb la realitat. Així,
el 41% dels electors de les illes creuen que el candidat
amb més possibilitats de presidir el consell de ministres
és Pablo Casado, el qual se situava en el segon lloc quant
a preferència.

El seu principal adversari, el socialista i actual president
del govern, Pedro Sánchez, continuarà en el càrrec
segons el 33% dels enquestats, sempre i quant, però,
sigui capaç de repetir la confluència de suports que el van
portar a la Moncloa amb el triomf de la moció de censura
contra M. Rajoy.

El que sembla clar és que com més alta és la intenció de

vot cap a un partit més alta és la possibilitat del seu principal
candidat d'esdevenir president, tot i la ja comentada
necessitat de pactes postelectorals. D'aquesta manera
molt hauria d'augmentar el suport cap a Ciutadans perquè
Albert Rivera assumeixi el càrrec. Tot i aixíó, el 13% dels
electors creuen que serà ell qui finalment serà el president
del govern. Pel que fa a Santiago Abascal (4%), el qual
sembla que s'haurà de conformar en ser decisiu en la
formació de la majoria i poca cosa més.

Pablo Iglesias (9%) sembla que no aconsegueix escapar
de les continuades polèmiques i enfrontaments interns de
la seva formació i això es reflecteix en les poques
possibilitats que li atorguen els electors.

3%

Fundació GADESO: C/Ter nº14 1er. Palma de Mallorca - 07009
TEL. +34 971 479503. PÁGINA WEB: www.gadeso.org
E-MAIL: fundaciogadeso     gadeso.org                         Dipòsit legal: PM-436-2011
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ASIGNATURAS PENDIENTES 

Antonio Tarabini 

Resulta como mínimo preocupante el tono, talante y contenidos de la 

precampaña convertida en campaña!) de los partidos y candidatos a las 

elecciones generales del 28 de abril para renovar el Parlamento y el 

Senado y, en función de los resultados la elección, del Presidente del 

Gobierno de España. Mientras quedan pendientes múltiples asignaturas 

tanto en el ámbito político como en el socioeconómico, se suceden las 

ocurrencias múltiples, insultos y descalificaciones cotidianas, propuestas 

escasas. 

A la ciudadanía le ocupan y preocupan los problemas políticos y reales 

que afecta, especialmente en algunos segmentos, a sus niveles de 

bienestar y al futuro de sus hijos. Es cierto que las aplicaciones concretas 

de mejoras dependen de las competencias de cada autonomía; pero a su 

vez éstas dependen de múltiples y necesarias reformas estructurales de 

diversa índole propias de las competencias de la Administración Central. 

En la última publicación de Quaderns Gadeso nº 361 “Continuen els 

problemes reals”, incluida en la serie “Caminant cap a les eleccions (V)”, 

se analizan y evalúan las principales asignaturas pendientes que se 

supone deberían abordarse desde los partidos en liza electoral.  

La situación política española está evaluada con un 1.6/3, no llega a 

“regular” (2/3). Pero ¿Cuáles son tales problemas? En primer lugar 

Catalunya (45%), seguido de la estabilidad política (39%) de la crispación 

(25%), la Reforma de la Constitución (24%) y la Reforma del Estado de las 

Autonomías (20%)- Pero, ¿por qué habrá casi siempre un “pero”? La 

interpretación es radicalmente distinta según cada uno de los “bloques”. 

En el caso de Catalunya, para el centro-derecha la aplicación del 155, para 

el centro-izquierda la apuesta por una salida negociada sin por ello 

reconocer la independencia ni la autodeterminación. Al tratarse de la 

estabilidad política, especialmente la derecha la considera como 

patrimonio suyo. La crispación según el centroizquierda es patrimonio de 

la derecha. Y ésta no está por la labor de una Reforma de la Constitución, 

pero el centroizquierda sí, En el caso de la reforma de las autonomías, el 

centroizquierda aboga mayoritariamente por un estado federal; y la 

derecha por una “re-centralización” de las competencias. Se considera 

que el PSOE y el PP (ambos con un 25%) son los más adecuados para 

afrontar los problemas políticos, léase “bipartidismo imperfecto” 

La evaluación de la realidad socioeconómica es más negativa (1.4/3). 

Principales problemas: las pensiones (56%), el acceso a la vivienda (50%), 

el paro (49%), la ley dependencia (47%) y la reforma laboral (26%). Como 

puede observarse los porcentajes (respuestas múltiples) son mucho más 

elevados que en el ámbito político, lo que implica un mayor interés por 

los problemas socioeconómicos que les afectan. A su vez la comprensión 

de cada asignatura pendiente, así como las medidas a aplicar, son 

sustancialmente distintas en los partidos de centroderecha respecto de 

los de centroizquierda. Siguiendo el bipartismo imperfecto, los socialistas 
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se consideran como los más aptos (27%) seguidos de los populares 

(20%). 

El análisis concluye con la valoración de los “presidenciables”. Ninguno 

aprueba. Los resultados son muy similares a los múltiples y diversos 

sondeos publicados a nivel estatal. P. Sánchez (PSOE) 4.2; A. Rivera 

(Ciudadanos) 3,8; P. Casado (PP) 3,4; P. Iglesias (Unidos Podemos) 2,9; S. 

Abascal (Vox) 2,1. Lo significativo es que en el ámbito del centro-derecha, 

a pesar de que se considera al PP como partido más fiable para hacer 

frente a los problemas políticos y socioeconómicos, la ciudadanía de 

Balears (y también del conjunto de España) valora mejor al candidato de 

Ciudadanos. 

 

Visto lo visto, sea cual sea la nueva mayoría parlamentaria, será muy 

difícil alcanzar un consenso básico de mínimos para afrontar de manera 

coherente y eficaz las asignaturas pendientes tanto en el ámbito político 

como en el socioeconómico. El resultado de las próximas elecciones 

generales, nos guste o no, repercutirán sobre la capacidad de afrontar 

nuestras asignaturas desde nuestras instituciones autonómicas y 

municipales.  
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www.gadeso.org

CONTINUEN ELS PROBLEMES REALS

CAMINANT CAP A LES ELECCIONS (V)

Estem a un mes i mig de les eleccions
generals a Espanya, i amb les corts dissoltes
i el govern en funcions, tot i que legislant
a cop de decret llei, els partits polítics ja
han iniciat la precampanya. Una
precampanya que ve clarament marcada
per la confrontació dels dos blocs ideològics
en què s'ha dividit l'arc parlamentari
espanyol. Per una banda el centreesquerra,
integrat pel PSOE i per UNIDOS
PODEMOS. De l'altra el centredreta,
compost pel PP i C's, amb el suport del
fins ara extraparlamentari VOX. Des
del moment de la dissolució de les corts
hem assistit a una confrontació acarnissada
entre els partits, més interessats en acusar-
se els uns als altres de tots els mals que
en escoltar a la ciutadania  i elaborar
propostes per a solucionar els problemes
del país.

En aquest número de Quaderns Gadeso
hem volgut copsar l'opinió que té la
ciutadania de les nostres illes respecte de
la situació política i socioeconòmica
espanyola, dels problemes polítics i
socioeconòmics i sobre qui seria el candidat
més adient per a donar-los solució.

Escoltar

Mostra: 400 entrevistes
Error màxim: +-5%.
Nivell de confiança: 95,5%
Treball de camp: Març 2019

   i apliquem una ponderació als
resultats de l'enquesta on "Bona" és
3, "Regular" és 2 i "Dolenta és 1,
la situació política espanyola es pot
titllar de dolenta tirant a regular (1,6)
segons el parer de la ciutadania de
les Balears. La majoria de les
persones enquestades creuen que és
dolenta (43%) i el 41% opinen que és
regular, només el 9% creu que la
situació és bona.

La inestabilitat política i la crispació
en què s'ha instal·lat la vida política
espanyola amb confrontacions
constants entre els partits semblen
ser les principals causes d'aquesta
percepció per part dels electors de
les illes.

La situació socioeconòmica no és
millor que la política. La ciutadania
illenca considera és dolenta (1,4).

Malgrat la sortida de la crisi, la millora
de la macroeconomia no s'ha vist
reflectida en la població. La solució
als grans problemes que afecten el
país ha quedat en suspens per la
manca de consens per a portar-la a
terme i per la convocatòria d'eleccions.
La no aprovació dels pressupostos i
el trencament de l'acord del Pacte de
Toledo per part d'Unidos Podemos
han provocat que calgui esperar a la
legislatura vinent per fer front als
problemes. Caldrà veure, llavors, si
hi ha voluntat de solució per part de
la majoria que governi.

S

TAULA 1

9%

41%

7%

43%

Ns/Nc

Bona

Dolenta

Regular

MITJANA PONDERADA 1,6/3
Font:  Barometres Gadeso. Març 2019

SITUACIÓ POLÍTICA
ESPANYOLA

TAULA 2

3%

34%

9%

54%

Ns/Nc

Bona

Dolenta

Regular

MITJANA PONDERADA 1,4/3
Font:  Barometres Gadeso Març 2019

SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA
ESPANYOLA

CAMINANT CAP A LES ELECCIONS
Quaderns Gadeso al igual que en els eleccions de 2015, publicarà des d'ara fins a les eleccions municipals,

autonòmiques i europees del pròxim 26 de maig diverses investigacions i anàlisis relacionats amb la campanya.

-Tomb a la dreta 25-01-2019 / - La (des) confiança en les institucions 08-02-2019
-Temps de crispació : a qui beneficia? 15-02-2019

-Eleccions generals: Possibles majories 22-02-2019
- Dia de la dona treballadora 08-03-2019

  - Continuen els problemes reals 15-03-2019
-Sondejos electorals
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PRINCIPALS PROBLEMES POLÍTICS
La dicotomia entre els dos grans blocs ideològics també es trasllada a la percepció que els electors d'un
bàndol i l'altre tenen respecte dels principals problemes que afecten la situació política espanyola.

En aquesta pàgina volem conèixer quins són, en funció del record de vot, els principals problemes que
segons el parer de l'electorat illenc són presents e la situació política, així com quin creuen que és el partit
més adient per a donar-los solució.

25%

59% 20% 20% 60%

56% 47% 2% 1%

PODEM

Font: Baròmetres Gadeso. Març 2019.

45%

TAULA  3

PPPSOE MÉS El Pi C's VOX

45% 40% 70%

40% 30% 1%

24% 38% 25% 1% 1%55% 50% 1%

Catalunya

Crispació

Reforma Constitucional

PRINCIPALS PROBLEMES DE LA SITUACIÓ POLÍTICA ESPANYOLA
Segons record de vot. Respostes múltiples.

20% 35% 40% 5% 7%20% 30% 1%Reforma estat autonomic

TAULA 4
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Font:  Barometres Gadeso Març 2019

QUIN PARTIT ÉS EL MÉS ADIENT
PER FER FRONT A LA SITUACIÓ POLÍTICA

VOX

El principal problema que afecta la situació política espanyola , segons el parer de les persones enquestades, és
Catalunya (45%). Cal assenyalar, però que existeixen dos punts de vista contraposats. D'una banda el centreesquerra,
PSOE i Unidos Podemos, el qual advoca per una sortida dialogada al conflicte; i de l'altra el centredreta, PP, C's i VOX,
bàndol que renega de qualsevol diàleg amb els sobiranistes i que pretén aplicar l'art, 155 de la Constitució Espanyola
en el mateix moment de prendre possessió del govern de l'estat.

La dicotomia centreesquerra-centredreta que es dóna en el tema català també es pot observar en els altres problemes.
Així quant a la Inestabilitat política (39%), és més vist com a problema pel centredreta que pel centreesquerra.

La Crispació política que viu el país (25%) és el tercer principal problema. Però mentre que perl centreesquerra és
un tema força important, el centredreta gairebé no li dóna importància.

Tres quarts del mateix succeeix amb la possible Reforma de la Constitució (24%), la qual només interessa a l'esquerra.

La Reforma de l'estat autonòmic (20%) es divideix entre els que volen assumir més competències per part de les
CCAA i els que com determinats sectors de la dreta directament pretenen eliminar-lo.

Com hem anat comentant, la política espanyola s'ha
convertit en un camp de batalla on s'enfronten dos blocs
ideològics absolutament irreconciliables, però això no vol
dir que dins els blocs no hi hagi discrepàncies entre els
partits que els integren i, per tant, també entre els electors.
Així el 25% dels enquestats creuen que PSOE i PP són
els més adients per fer front a la "dolenta" situació
política que viu el país.

Podem veure, dins cada bàndol  hi ha un partit que ostenta
més força que els altres, i en  aquest cas es tracta dels
partits tradicionals PSOE i PP. Podem parlar, doncs, d'un
bipartidisme imperfecte. Les dues grans formacions
continuen sent les opcions preferides pels votants, encara
que el cansament de la ciutadania hagi provocat l'aparició
de partits que advoquen per un canvi, Podemos i C's, i
d'altres que aglutinen als nostàlgics de temps passats,
els quals seria millor desterrar de la política pel bé de
totes i tots.

Unidos Podemos

25%

6%

39% 23% 15% 60% 75%10% 20% 70%Estabilitat política
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PRINCIPÀLS PROBLEMES SOCIOECONÒMICS
En aquesta pàgina em pretès aprofundir en la valoració de l'opinió de la ciutadania balear respecte dels
principals problemes que afecten la situació socieconòmica espanyola.

Com es podrà veure, es manté, encara que de manera més atenuada, la dicotomia de la que hem anat
parlant durant tot aquest número de Quaderns Gadeso entre els dos blocs ideològics que s'han instal·lat
en la vida parlamentària i social del nostre país.

56%

50%

52% 50% 55% 57%

58% 48% 43% 39%

Font: Baròmetres Gadeso. Març 2019.

TAULA  5

PPPSOEPODEM MÉS El Pi C's VOX

59% 62% 60%

65% 58% 40%

49% 40% 35% 42% 38%66% 64% 46%

Pensions

Accés a l'habitatge

Atur

PRINCIPALS PROBLEMES DE LA SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA ESPANYOLA
Segons record de vot. Respostes múltiples.

26% 30% 12% 2% 4%65% 64% 7%Reforma laboral
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QUIN PARTIT ÉS EL MÉS ADIENT PER
FER FRONT A LA SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA

VOX

Unidos Podemos

20%

6%

El garantiment del sistema de Pensions i la seva actualització anual en funció de l'IPC (56%) és el principal
problema socioeconòmic del país segons les persones enquestades. Aquest és gairebé l'únic problema en el qual hi
ha més o menys consens entre els electors de cada un dels bàndols, un consens que no es manté quan es tracta de
decidir com es resol aquest problema.

L'accés a l'habitatge i el tema de l'atur (50% i 49%, respectivament) són els altres dos temes on s'hi pot observar
una certa proximitat entre tots els electors, si més no en la percepció del problema com a tal  però no en la manera
com aquest ha de ser abordat pels nostres representants ni sobre a quines persones s'ha de donar preferència.

En la Llei de dependència (47%) ja comencem a apreciar diferències substancials entre els dos blocs. El centreesquerra
aposta per reforçar econòmicament la llei i universalitzar-la el més possible, mentre que el centredreta preferiria donar
preponderància a la iniciativa privada, en comptes d'atacar el problema amb doblers públics.

La Reforma Laboral (26%) és la que presenta una major discrepància entre els sectors d'esquerra i de la dreta. Els
primers aposten clarament per la seva derogació, si més no parcial, mentre que els segons pretenen el seu manteniment
o fins i tot ampliar-la.

49% 40% 32% 29%47% 75% 68% 36%Llei de dependència

El principal partit del bloc de centreesquerra, el PSOE
(27%) és vist per l'electorat com el més adient per donar
solució als problemes socioeconòmics del país. Sembla
que la voluntat mostrada pel govern Sánchez de fer front
de manera efectiva a alguns d'aquests problemes ha
tingut calat entre una part de l'electorat, especialment el
d'esquerra.

El PP (20%) tot i la seva política de retallades i el seu
entestament amb privatitzar tot el privatitzable, se situa
com la segona opció preferida pels ciutadans de les
nostres il les favorables a una política menys
intervencionista en aquestes matèries. C's  és l'opció
elegida pel 19% tot i que porta una línia molt semblant
a la del PP.

Els missatges en favor del reforçament dels drets socials,
alguns d'ells molt interessants però força "increïbles" de
Podemos rep el suport del 18%.
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ELS PRESIDENCIABLES

El més conegut és Pedro Sánchez (PSOE), amb un 92%,
seguit de Pablo Iglesias (U. Podemos), que és conegut pel
85% dels balears, i d'Albert Rivera (C's) amb un 80%. Crida
l'atenció el relatiu baix nivell de coneixement que es té de
Pablo Casado (PP), el qual és conegut només per un 78%,
tot i els seus esforços en ser notícia, fins i tot a risc de dir
autèntiques bajanades, cosa que se li dóna força bé. És
relativament normal el baix nivell de coneixement de  Santiago
Abascal (42%) donat que pertany a una formació que fins
ara no era gaire coneguda.

Tot i ser el més conegut, Pedro Sánchez (4,2) és el candidat
millor valorat pels ciutadans de les illes. Darrere d'ell hi trobem
a Albert Rivera (3,8) i Pablo Casado (3,4). Aquestes baixes
valoracions no vénen només des de l'esquerra, sinó que la
divisió en tres partits del bloc de centredreta provoca que els
electors de cada un dels dos partits valorin negativament al
candidat de l'altre. Pablo Iglesias (2,9) continua amb la seva
tendència negativa, fins i tot entre alguns electors d'esquerra,
probablement degut a un discurs prepotent i poc realista. I
què hem de dir de Santiago Abascal (2,1)?. Les seves
propostes, les "fake news" de VOX i les seves idees envers
les dones parlen per elles mateixes. Només direm que les
dones no l'estimen gaire. I fan ben fet.

CCONEIXEMENT VVALORACIÓEls Candidats

Pedro Sánchez 92% 4,2

85% 2,9

80% 3,8
Albert Rivera

Ciudadanos

Pablo Iglesias
Unidos Podemos

78% 3,4
Pablo Casado

Partit Popular

PSOE

42% 2,1
Santiago Abascal

VOX

TAULA  7 Font: Baròmetres Gadeso. Març 2019

La valoració dels líders polítics és quelcom que s'ha d'agafar en pinces. La raó és molt senzilla, a més
coneixement major és la possibilitat d'obtenir una puntuació baixa. Això és degut al fet que valora tot
l'electorat, així, els candidats no solen ser ben valorats pels electors dels partits rivals. En canvi, però amb
excepcions que responen a corrents internes de cada partit, acostumen a ser molt ben valorats pels electors
propis.Val a dir però, que algunes vegades aquesta norma es trenca, com és el cas que ens ocupa.

A MODE DE CONCLUSIÓ
- El panorama polític espanyol està totalment bipolaritzat en dos blocs contraposats i irreconciliables. El centreesquerra
amb el PSOE al capdavant, i el centredreta, liderat, de moment, pel PP.
-Les situacions política i socioeconòmica espanyoles són dolentes segons els ciutadans de les illes. El PSOE i el PP són,
segons els enquestats, els partits més capacitats per resoldre ambdós tipus de problemes, ens trobem doncs, davant el
que s'anomena "bipartidisme imperfecte".
-El principal problema polític és el tema català. Per uns pel fet de buscar el diàleg (centreesquerra) i els altres per estar
perdudament enamorats de l'art. 155 de la Constitució Espanyola (centredreta). Les pensions són el principal problema
seocioeconòmic, amb un gran consens, el qual no es manté quan es tracta de decidir com es resol el problema.
-La valoració dels candidats força baixa, cap d'ells supera l'aprovat, la qual cosa demostra la gran dispersió d'afinitats que
hi ha actualment entre l'electorat espanyol.
-Totes això és referent a les eleccions generals, aviat abordarem les eleccions autonòmiques a Balears.

Fundació GADESO: C/Ter nº14 1er. Palma de Mallorca - 07009
TEL. +34 971 479503 FAX. +34 971 470042. PÁGINA WEB: www.gadeso.org
E-MAIL: fundaciogadeso     gadeso.org                         Dipòsit legal: PM-436-2011
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NUESTRA JUVENTUD Y LAS ELECCIONES 

Antonio Tarabini 

La mayoría de las veces, las afirmaciones rotundas suelen ser medias 

verdades (o medio mentiras). Y éste es el caso, según mi opinión, del 

aforismo que está ganando carta de ciudadanía: “Dejaremos a nuestra 

juventud una sociedad peor de la que heredamos nosotros”. Nuestros hijos 

e hijas heredaran unos niveles de bienestar superiores a los nuestros; pero 

a su vez la inestabilidad forma parte consustancial en el empleo y en su 

desarrollo profesional, y la emancipación es mera utopía ya sea por los 

salarios que condicionan (entre otros factores) el acceso a una vivienda en 

régimen hipotecario o de alquiler; lo que pone en jaque cualquiera que sean 

sus expectativas a corto, medio y largo plazo. 

En el número 362 de Quaderns Gadeso, titulado “Caminant cap a les 

eleccions (VI): El nostre jovent i les eleccions” (gadeso.org), se pretende 

abordar cuales pueden ser los previsibles niveles de participación en las 

próximas elecciones generales. Para ello se parte de su problemática 

específica y sus expectativas de futuro; así como que niveles de interés 

muestra nuestra juventud hacia la política, y la credibilidad, que para ésta, 

tienen los partidos políticos como entes de participación. 

Sus problemas son claros: paro/inestabilidad (77%), dificultad de acceso a 

una vivienda (59%), problemas económicos (28%), y futuro incierto (27%). 

Sus expectativas son negativas tanto en el ámbito laboral como en el 

acceso a vivienda. Un 30% declara estar en paro, y sólo un 18% del total de 

entrevistados piensa que su situación sociolaboral mejorará frente a un 

35% que opina que seguirá igual, un 15% peor, y un 32% que no lo sabe. 

En referencia a su situación residencial un 64% convive con sus padres y/o 

familiares próximos. Sus expectativas son inciertas: un 68% seguirá en la 

situación actual, frente a un 20% que considera que tiene posibilidades de 

acceso a una vivienda de alquiler y un 2% a un préstamo hipotecario. 

Dicho lo cual, a pesar de la desconfianza que generan las vigentes 

instituciones políticas (Q.G. 362), especialmente los partidos políticos 

(2,7/10) como “instrumentos” de participación, el interés de nuestra 

juventud hacia la política es elevado (40%) pero con un concepto de 

“política” diverso a los vigentes en nuestros entornos. Por franjas de edad 

el interés medio es del 38% en la franja de 18-21 años, y de un 22% en la 

correspondiente a 22-25 años. Tal comportamiento es similar a las 

evaluaciones del resto de España y de la UE. Donde gana significado es al 

referirnos a las clases sociales: la juventud de clases alta y media-alta, se 

sitúa a un punto por encima de la media, mientras puede resultar 

inquietante que la política solo interesa a un tercio de los/las jóvenes que 

se ubican en la clase baja. En la publicación se incluye un 

autoposicionamento en el marco ideológico, no respecto a los partidos  

que configuran nuestro arco político. A pesar de una cierta tendencia hacia 

una “derechización” (Q.G. 356 “Tomb cap a la dreta), el colectivo joven en 

nuestra Comunidad  mantiene un cierto equilibrio un 46% se ubican en el 

34



centro-derecha, y un 45% en el centro-izquierda. Pero un 32% de jóvenes 

optan por el centro-derecha y un 15% por la derecha pura y dura. 

A pesar de que la suma de todos los factores no pueda considerarse 

positiva, la intención de ir a votar es significativamente halagüeña. Un 52% 

de nuestra juventud iría a votar si las elecciones se celebrarán hoy: un 38% 

ya tienen decidido a que partido van a votar, un 14% piensa votar pero no 

tiene decido a quién, y un 2% votaría en blanco. La abstención decidida es 

del 28%. El 18% no tiene decidido si votará o no: una parte de dicho voto 

indeciso puede reactivarse en positivo. En la publicación se incluye un 

análisis detallado por franjas de edad y por segmentos sociales. 

La actitud de nuestra juventud frente a la política, y más concretamente su 

participación en las ya próximas Elecciones Generales, es compleja y no 

puede banalizarse. Política, sí; a esta política, no. Se percibe un cierta 

desilusión respecto a los “nuevos” partidos de cuño populista 

especialmente en el ámbito de la izquierda; en los segmentos de clase alta 

un 24% y un 19% del la clase media/alta se ubican en la derecha pura.  

35



Q U A D E R N S

ANÀLISI DE LA REALITAT SOCIOECONÒMICA DE LES ILLES BALEARS. Nº362. MARÇ 2019

1/29/19
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CAMINANT CAP A LES ELECCIONS (VI)

    empre hem defensat que una de
les millors maneres de polsar les
opinions d'una societat o d'un
determinat col·lectiu és demanar als
seus integrants quines són les seves
principals preocupacions. De fet, la
Fundació Gadeso publica periòdica-
ment (de manera habitual, a principi
d'any) el seu baròmetre sobre els
problemes que la ciutadania illenca
assenyala com a més greus i
necessitats de solució.

En la mateixa línia, avui que parlem
del jovent de 18 a 25 anys de les Illes
Balears, no hem trobat millor manera
per encetar aquest Quadern que
esbrinar quins són els aspectes que
més els preocupen i que sovint no són
atesos com caldria pels governs.

Com es mostra a la taula inferior, i tal
com passa amb la població en general,
l'atur i la precarietat laboral (77%)
se situa al capdavant d'aquest llistat
de problemes, seguit de la dificultat
per accedir a un habitatge (59%) i
dels problemes econòmics (28%).
Tots ells, òbviament, suposen grans
obstacles que impedeixen a una
m a j o r i a  a s s o l i r  u n  s o m n i :
l'emancipació.

Un col·lectiu que assenyala com a
quarta preocupació, precisament, la
manca d'expectatives (27%) i un futur
que, almenys, és incert. Cal, doncs,
que els nostres futurs representants
incloguin aquestes persones en
l'agenda política i que les seves
demandes siguin ateses.

S
     eguint amb la sèrie "CAMINANT
CAP A LES ELECCIONS" aquest
número Quaderns Gadeso vol centrar
l'atenció en un col·lectiu molt concret i
que sovint és oblidat: el jovent. En concret,
d'aquelles persones de les nostres illes que
tenen entre 18 i 25 anys.

Aquest és un col.lectiu el qual ha patit
molts problemes des de l'inici de la crisi
i que en la postcrisi no veu com la millora
de l'economia redundi en el seu en la
millora de les seves condicions de vida,
laborals i d'habitatge.

Així, volem saber quines són les seves
principals preocupacions. Quina és la
seva situació laboral i residencial i les
seves expectatives de futur. Quin és el
seu interès cap a la política i com
s'ubiquen ideològicament en funció de la
seva edat i classe social.

Finalment, ens interessa conèixer com
veuen els partits polítics i quines són les
seves intencions respecte d'exercir, o no,
el seu dret a vot.

S

Mostra: 400 entrevistes
Error màxim: +-55%.
Nivell de confiança: 95,5%
Treball de camp: març 2019

EL NOSTRE JOVENT I LES ELECCIONS

1

2

3

4

Atur / Precarietat laboral

Dificultat d'accés a l'habitatge

Futur incert / Manca d'expectatives

Problemes d'índole econòmica

LES PREOCUPACIONS DEL JOVENT

Font: Baròmetres Gadeso Març 2019

TAULA 1

Quins creus que són els principals problemes
del jovent de les Illes Balears?

Respostes múltiples (màxim 2)

77%

59%

28%

27%

CAMINANT CAP A LES ELECCIONS
Quaderns Gadeso al igual que en els eleccions de 2015, publicarà des d'ara fins a les eleccions municipals,

autonòmiques i europees del pròxim 26 de maig diverses investigacions i anàlisis relacionats amb la campanya.

-Tomb a la dreta 25-01-2019 / - La (des) confiança en les institucions 08-02-2019
-Temps de crispació : a qui beneficia? 15-02-2019 -Eleccions generals: Possibles majories 22-02-2019

- Dia de la dona treballadora 08-03-2019 - Continuen els problemes reals 15-03-2019
-El nostre jovent i les eleccions 29-03-2019 -Com veiem els immigrants 04-04-2019

-Les nostres classes mitjanes i les eleccions 12-04-2019 -Els nostres jubilats i les eleccions 16-04-2019
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MÓN LABORAL I HABITATGE

15%

18%

32%

35%

La taula 2 reflecteix la situació del jovent de les Illes
Balears en relació al món laboral. Com es pot veure, un
24% de les persones d'entre 18 i 25 anys es dedica en
exclusivitat als seus estudis, mentre que un 34% està
actualment treballant (un 9% afirma compaginar ambdues
activitats). Això no obstant, el més preocupant és el terç
de joves que es troba en situació d'atur, percentatge que
es manté estable tot i la sortida de la crisi.

Pel que fa a les expectatives a mitjà termini, predomina
la incertesa: un 32% dels joves assegura no saber com li
anirà d'aquí a un any. Dels que sí que es pronuncien, un
38% creu que no viurà grans canvis, mentre que els que
afirmen que la seva situació personal serà millor només
suposen un 18%. Els pessimistes suposen el 15%. Per
tant el nostre jovent no té perspectives gaire falagueres.

La taula 4 ens mostra la distribució percentual dels joves
de 18 a 25 anys segons la seva situació residencial. Com
es pot veure, gairebé dos terços (64%) viu a la llar familiar
amb els pares, enfront del 36% que s'han establert pel
seu compte, tot i que això no significa que siguin ells o
elles les que facin front a les despeses relacionades amb
l'habitatge, fins i tot pot ser que no hi visquin, ja que s'han
desplaçat fora de les illes per motius d'estudis.

Pel que fa a les seves expectatives envers la seva
situació residencial d'aquí a un any, aquestes són igual
de poc falagueres com les laborals. El 68% creu que no
es patirà canvis. Entre els més agosarats, el 20% creu
que viurà de lloguer i un 2% que pagarà una hipoteca.
Un 10% no ho té clar. Aquestes dades vénen a reflectir
el gran problema que pel jovent balear suposa l'habitatge.

Només
estudia

Només
treballa

Estudia
i treballa

Es troba
a l'atur

Altres
situacions
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ACTUALMENT, EN QUINA DE LES
SEGÜENTS SITUACIONS ET TROBES?

24%

34%

9%

30%

3%

EXPECTATIVES
En un any, creus que la teva situació personal serà...?

La tradicional facilitat per trobar feina a la nostra comunitat va provocar que molts de joves abandonessin
els seus estudis per entrar en el mercat laboral. Avui, aquest model ha entrat en crisi, i ens trobem amb un
volum molt considerable de joves que estan a l'atur, amb molt poques possibilitats de trobar una feina estable
i no precària. En aquesta pàgina es reflecteixen alguns aspectes del món del treball, principal preocupació
dels joves de les illes, així com la seva situació i perspectives en relació a l'habitatge, un aspecte que suposa
un dels grans problemes de la nostra comunitat, amb escassetat de pisos de lloguer, amb preus desorbitats
i amb nul·les perspectives de poder accedir a una hipoteca, conseqüència de la precarietat laboral.

MillorIgual Pitjor No ho sé
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TAULA 4 EXPECTATIVES

En un any, creus que el teu habitatge serà...?

Situació actual Lloguer Hipoteca No ho sé
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TAULA 5

Viu a la llar familiar

No viu a la llar familiar

64%

36%

SITUACIÓ RESIDENCIAL

10%

20%

2%

68%
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LA POLÍTICA
La relació del jovent amb la política ve definida, en la majoria de casos per l'edat, com més jove s'és menys
interès hi ha i, en gran part, amb l'estatus socioeconòmic familiar, com més mitjana és la classe social a la
qual es pertany més inquietud cap a la política es demostra. En molts casos el jovent sol repetir els
comportaments polítics que veuen o viuen a casa seva i en altres totalment els contraris. La tipologia de
classes socials  la podeu veure al Quaderns Gadeso nº 356 (http://www.gadeso.org/files/2019/01/qg-n-356.pdf).
Aquests dos aspectes, sovint, també influeixen de manera directa en l'autoubicació ideològica d'aquestes
persones.

Algú, fa molts anys, va dir que quan s'és jove ser d'esquerra
i revolucionari és quasi una obligació. Avui en dia, aquesta
afirmació no sembla tenir validesa i menys si ens fixem en
la taula 7. És cert, però que els més joves, 18-21 anys, es
posicionen lleugerament més a l 'esquerra o al
centreesquerra que els de més edat, 22-25 anys, els quals
mostren un tomb cap al centredreta. Encara que els
percentatges entre els dos blocs ideològics són molt
semblants en cada grup d'edat, igual que ocorre a escala
general.

D'altra banda, les teories clàssiques de la lluita de classes
associaven l'esquerra amb la classe obrera i a la dreta amb
la burgesia i l'aristocràcia i anaven molt lligades al concepte
de "materialisme" el qual es pot entendre com la capacitat
de cada persona per satisfer les seves necessitats bàsiques.
D'aquesta manera com més alta és la classe a la que es

pertany més a la dreta se solen situar les persones en
termes ideològics.  Però amb l'aparició de l'anomenat "Estat
del Benestar", impulsat principalment per la socialdemocràcia
i la democràcia cristiana de postguerra, aquesta distinció
entre esquerra i dreta s'ha anat difuminat en la mesura que
les classes proletàries augmentaven el seu estatus
socioeconòmic i es convertien en classes mitjanes, fins al
punt en què persones d'estrats socials relativament baixos
esdevenien ideològicament de dreta. Això explica el fet que
un 14% de les persones de classe alta es defineixen
ideològicament d'esquerra o centreesquerra i un 25% de
les de classe baixa, més enllà de la possibilitat de sentir-
se atrets per populismes de bandereta, s'alineïn amb el
centredreta o la dreta, tot i que en línies generals es manté,
encara que alguns partits neguin la major, el binomi clàssic
entre classe i ideologia, és a dir, els rics són de dreta i els
pobres d'esquerra.

CLASSE ALTA

C.MITJANA-ALTA

CLASSE MITJANA

C. MITJANA-BAIXA

CLASSE BAIXA

18-21 22-25

39%

41%

41%

38%

33%

41%

45%

44%

40%

39%
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INTERÈS DEL NOSTRE JOVENT PER LA POLÍTICA SEGONS EDAT I CLASSE SOCIALTAULA  6

% Respostes positives

ESQUERRA

CENTREESQUERRA

CENTREDRETA

CENTRE

DRETA

16%

30%

9%

31%

15%

15%

29%

9%

33%

14%

27%

42%

3%

20%

8%

13%

31%

7%

36%

13%

5%

18%

17%

41%

19%
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TAULA  7

18-21 22-25

EDAT
Alta Mitjana-

Alta
Mitjana Mitjana-

Baixa
Baixa

3%

11%

20%

42%

24%

28%

45%

2%

19%

6%

CLASSE SOCIAL

UBICACIÓ IDEOLÒGICA DELS NOSTRES JOVES PER EDAT I CLASSES SOCIALS

Mitjana

15%

30%

9%

32%

14%

Classe
Social

40%
43%

43%

39%

36%

MITJANA 38% 42%40%

Pel que fa a l'interès del nostre jovent envers la política,
entesa com a instrument per resoldre els problemes que
l'afecten, podem veure entorn del 40% declaren sentir-
hi interès.
Com hem dit, l'edat és un dels aspectes que poden influir
en l'interès que s'hi té. Pel que fa a la primera, les persones
d'entre 18 i 31 anys (38%) demostren una atenció cap a
la política lleugerament inferior que les d'entre 22 i 25
anys (42%).
L'altre aspecte que pot tenir certa rellevància en l'interès
cap a la política és la classe social. En aquest cas els que
més atenció demostren cap al joc polític són els de les
classes mitjana i mitjana alta, en canvi les persones que
se situen en els estrats més baixos són les que mostren
menys interès. Possiblement perquè no perceben que la
política els pugui solucionar els seus problemes.
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LES ELECCIONS
En aquest intens any electoral, a més d'analitzar la situació laboral, residencial de jovent també és interessant
conèixer quina és la seva actitud davant la política i com valoren la credibilitat dels partits polítics, els quals,
al cap i a la fi, són els encarregats d'introduir les seves demandes en l'escena política i parlamentària a fi
que es doni resposta als seus problemes. També hem volgut saber quines són les seves intencions davant
la marató electoral que tenim per davant els dos pròxims mesos, si pensen votar, si s'abstindran, etc.

Com ja hem dit, els partits polítics, són els encarregats de
recollir les demandes del jovent en els seus programes de
govern i plasmar-les en accions i iniciatives que donin
solució als problemes d'aquest col·lectiu. Però segons es
veu a la taula 8, no sembla que el jovent hi confiï gaire.

El 69,7% considera que els partits no tenen credibilitat,
enfront del 24,2% que opina que sí. Les causes d'aquesta
desconfiança són diverses, sent la principal que no
compleixen els seus programes (23,4%), seguida de
ben aprop pel fet que no lluiten contra la corrupció
(23,2%) i que no representen als ciutadans (22,1%). L'ús
de les portes giratòries (17,2%) i que només van a lo
seu sense escoltar a ningú (14,1%) són les altres causes

que expliquen la manca de credibilitat dels partits polítics.

Quant a l'actitud del jovent enfront de les eleccions hi ha
disparitat d'opinions. En línies generals, el 54% té clar que
anirà a votar i el 28% que s'abstindrà. No hi trobem grans
diferències entre els dos grups d'edat, però sí entre les
classes socials. En aquest sentit són les persones de classe
alta i mitjana alta (67% i 70%, respectivament) les que
tenen més intenció d'acudir al reclam de les urnes, mentre
que per contra només el 51% de les de classe mitjana,
el 46% de les de classe mitjana baixa i el 34% de les
de classe baixa tenen decidit exercir el seu dret de vot.
Sent aquesta darrera classe la que mostra més predisposició
cap a l'abstenció, amb el 45%.

LA CREDIBILITAT DELS PARTITS SEGONS ELS NOSTRES JOVENT

Font: Baròmetres Gadeso Març 2019

TAULA 8

NO 69,7%

SÍ 24,2%

Ns/Nc 6,1%
No representen els ciutadans 22,1%

No lluiten contra la corrupció 23,2%

Fan ús de les "portes giratòries 17,2%

No compleixen els seus programes 23,4%

Només van a lo seu 14,1%

CAUSES DE LA MANCA DE CREDIBILITAT

Aniré a votar i sé a qui
Aniré a votar però

no sé a qui

No sé si votaré

Votaré en blanc

M'abstindré

35%

15%

3%

18%

29%

41%

13%

1%

17%

28%

33%

10%

3%

24%

30%

37%

12%

2%

22%

27%

49%

20%

1%

7%

23%
Font: Barómetres Gadeso. Març 2019

ACTITUD DEL NOSTRE JOVENT DAVANT LES ELECCIONS
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18-21 22-25

EDAT
Alta Mitjana-

Alta
Mitjana Mitjana-

Baixa
Baixa

48%

17%

2%

11%

22%

24%

9%

1%

21%

45%

CLASSE SOCIAL

Mitjana

38%

14%

2%

18%

28%
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LA CLASE MEDIA, OBJETO DE DESEO ELECTORAL 

Antonio Tarabini 

Iniciado el proceso electoral quien más quien menos pretende seducir a 

lo que de una manera imprecisa se ha denominado “clase media”. Se 

trata de unos amplios colectivos, no necesariamente homogéneos, de 

contextos urbanos, de profesiones y ocupaciones múltiples y diversas, de 

difícil catalogación ideológica, enrollados de manera prioritaria en sus 

quehaceres y necesidades próximas. Hablamos de una mayoría social, 

con frecuencia silenciosa, pero que puede dar y quitar mayorías políticas, 

y que se convierte en objeto de oscuros deseos de las diversas 

organizaciones políticas que, ¡no faltaría más!, se autodefinen como de 

centro-derecha, de centro-izquierda o transversales, independientemente 

de cuál sea su real naturaleza. 

Con el boom turístico se produce un cambio radical en nuestros modos 

de vivir y convivir. Dejamos de estar “aislados” en un tiempo y espacio en 

concreto, para tener que “abrirnos” con mayor o menor éxito a un tiempo 

y espacio global. Cambiamos de modelo social rompiendo con los tintes 

feudales. Aparece un modelo social abierto con una burguesía pujante, y 

nuevas subclases medias. Dominaba un optimismo casi antropológico al 

observar y comprobar que eran posibles “ascensos sociales” relevantes 

relacionados con las dos actividades “claves”, el turismo y la 

construcción. Con la crisis política y socioeconómica tal modelo entró en 

barrena. La sociedad se polariza, la clase media (la vieja y la nueva) se 

resquebraja, instalándonos en una significativa inestabilidad personal, 

familiar, profesional… Nuestro modelo social pierde su carácter inclusivo 

y transversal e impone riesgos de exclusión, que afecta especialmente a 

las generaciones jóvenes con un mercado  laboral donde la norma es  la 

movilidad y la inestabilidad. Mientras se evaporan sus expectativas 

personales, profesionales, familiares... Y desgraciadamente la pretendida 

“superación”(?) de la crisis, aún reconociendo ciertas mejoras, sigue sin 

alcanzar a las microeconomías, incluida la clase media.  

¿Cuál será la actitud de nuestra clase media en las ya próximas 

elecciones generales? Precisamente Quaderns Gadeso (nº 363), “La 

classe mitjana i les eleccions” (gadeso.org), pretende dar respuesta al 

interrogante. Unicamente me referiré a tres de los indicadores incluidos 

en Q.G. Primero, Los posicionamientos ideológicos son claros. Segmento 

Medio-alto un  46,% centro-derecha y un 5,7% derecha; los subgrupos 

media-media y media-baja un 41,%  centro-izquierda y un 10,5% izquierda. 

Segundo, Indice de participacion Según la mayoría de analistas una 

participación relevante beneficiaría al bloque de centro-izquierda. Un 44% 

ya tiene decidido a quién votará, y un 2% votará en blanco; mientras un 

25% opta por la abstención. Se confirma una elevada indecisión (29%), 

dividido entre los que piensan votar aunque todavía no saben a quién 

(19%) y los no saben si irán a votar o no (10%). Es probable que un 

porcentaje de tal volatilidad opte por participar y otro por la abstención. Si 

un 50% de tal reactivación se concretara en una participación activa y el 
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otro 50% en la abstención; tendríamos unos relevantes índices de 

participación (65%) con una abstención del 35%. 

Tercero nuestras subclases medias, a veinte días del Dia D, ¿Quiénes 

desearían que obtuvieran la victoria?, y ¿quiénes creen que sean los 

vencedores? No nos referimos al partido más votado, sino a la coalición 

que obtenga una mayoría parlamentaria y en consecuencia formar 

gobierno. A un 30% les gustaría que obtuviera mayoría PP-Cs, 

especialmente la subclase media-alta (21%). A un 25% les agradaría la 

victoria de PSOE-Cs, especialmente la subclase media-media (30%). A un 

25%  les gustaría el éxito de PSOE- UnidosPodemos, especialmente a la 

subclase media-baja (30%) . Llama la atención el bajo índice de PP-Cs-

VOX (17%) incluso en el segmento medio-alto; así como el de PSOE-

PODMOS- Nacionalistas (8%), sólo superado por el segmento medio-

medio (12%). Tales índices sufren modificaciones significativas al 

preguntarles acerca de que coalición formará la mayoría y gobernará. La 

diferencia entre las distintas opciones de estrechan. Un 28% opta por PP-

Cs, y un 22% por PSOE-UnidosPodemos. Disminuye cuatro puntos PSOE-

Cs, probablemente por el cierra a cal y canto de tal opción por parte de 

los  líderes y lideresas de Ciudadanos. 

A veinte días de las elecciones se perfilan tendencias, pero no se define 

una mayoría evidente. La reactivación del voto indeciso (29%)) puede 

resultar decisivo.  
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LA CLASSE MITJANA I LES ELECCIONS
CAMINANT CAP A LES ELECCIONS (VII)

     n qualsevol anàlisi electoral, és de
g r a n  i m p o r t à n c i a  c o n è i x e r
l'autoubicació ideològica de la
ciutadania, en aquest cas de la classe
mitjana, que podeu veure a la taula
número 1.

Una primera ullada ens deixa veure
com el percentatge de persones que
es declara de centre és la majoritària
en aquesta classe social: un 43,3%
als quals cal sumar-los el 25,6% que
es declara de centre.esquerra i el
21,8% que se situa en el centre-dreta.

Això no obstant, potser el més
significatiu sigui la diferència observada
entre l'esquerra i la dreta. Les persones

que es posicionen en l'esquerra i el
centre-esquerra suposen gairebé el
31,9%, de les d'aquesta classe, mentre
que les que es col·loquen a la dreta i
el centre-dreta representen el 24,8%.
Davant això, no resulta agosarat
afirmar que la classe mitjana de les
nostres és predominantment de centre
i centre-esquerra

Els factors que expliquen aquests
posicionaments són, principalment la
ideologia i la situació socio-econòmica.
En la propera pàgina analitzarem, com
ja hem dit, com se situen les persones
d'aquesta classe en funció de la
subclasse social a la qual pertanyen
en funció de la seva renda disponible.

E
     rribem al setè capítol de la sèrie de
Quaderns Gadeso "CAMINANT
CAP A LES ELECCIONS", que
vol polsar l'opinió ciutadana sobre les
eleccions generals del pròxim 28 d'abril,
avui volem analitzar l'opinió d'un
col·lectiu importantíssim a les nostres
illes: la classe mitjana.

Iniciat el procés electoral qui més qui
menys pretén seduir al que d'una manera
imprecisa s'ha denominat "classe
mitjana". Es tracta d'un ampli col·lectiu,
no necessàriament homogeni, de contextos
urbans, de professions i ocupacions
múltiples i diverses, de difícil catalogació
ideològica, enrotllats de manera prioritària
en els seus quefers i necessitats pròximes.

Es tracta d'una majoria social, sovint
silenciosa, però que pot donar i treure
majories polítiques, i que es converteix
en objecte de foscos desitjos de les diverses
or gani tzac ions po l í t iques  que,
s'autodefineixen com de centre-dreta, de
centr e-esquer ra o transversals,
independentment de quina sigui la seva
real naturalesa.

A

Mostra: 400 entrevistes
Error màxim: +-5,5%.
Nivell de confiança: 95,5%
Treball de camp: Març-Abril 2019

UBICACIÓ IDEOLÒGICA DE LE CLASSE MITJANA DE BALEARS

Font: Barómetres Gadeso. Març-Abril 2019

TAULA 1

43,3%

6,3%

25,6%
21,8%

3,0%

Esquerra Centre-Esquerra Centre Centre-Dreta Dreta

CAMINANT CAP A LES ELECCIONS
Quaderns Gadeso al igual que en els eleccions de 2015, publicarà des d'ara fins a les eleccions municipals,

autonòmiques i europees del pròxim 26 de maig diverses investigacions i anàlisis relacionats amb la campanya.

-Tomb a la dreta 25-01-2019 / - La (des) confiança en les institucions 08-02-2019
-Temps de crispació : a qui beneficia? 15-02-2019 -Eleccions generals: Possibles majories 22-02-2019

- Dia de la dona treballadora 08-03-2019 - Continuen els problemes reals 15-03-2019
-El nostre jovent i les eleccions 29-03-2019 -Les classes mitjanes i les eleccions 05-04-2019

-Com veiem els immigrants 12-04-2019 -Els jubilats i les eleccions 17-04-2019
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LA SEVA IDEOLOGIA

TAULA 2 (elaboració pròpia)

BAIXA MITJANA-
BAIXA

MITJANA-
MITJANA

MITJANA-
ALTA ALTA

CLASSES SOCIALS: TIPOLOGIES

- Aturats de llarga
  durada

- Joves sense
   formació

-  P e n s i o n i s t e s

- Immigrants sense
  xarxa social

- Treballadors
   temporals

- Treballadors amb
   contracte inestable
   (precarietat)

-  T r e b a l l a d o r s  a u t ò n o m s

- Fixos discontinus -  P r o f e s s i o n a l s

- Petits comerciants

- Treballadors amb contracte estable

- Grans empresaris

- Rendistes:

- Alts directius

- Empresaris mitjans

- Inmobiliaris
- Capital

MITJANA-ALTA

MITJANA

MITJANA-BAIXA

ESQUERRA CENTRE-
ESQUERRA CENTRE CENTRE-

DRETA DRETA

1,6%

6,9%

10,5%

9,2%

31,0%

36,6%

5,7%

1,5%

1,8%

46,1%

10,5%

8,8%

37,4%

50,1%

42,3%

% horitzontals Font: Barómetres Gadeso. Març-Abril 2019

UBICACIÓ IDEOLÒGICA PER NIVELL SOCIO-ECONÒMIC
TAULA 3

Com acabam de dir, és interessant veure com s'ubica ideològicament una persona depenent de la classe
social a la que pertenyi. Per concretar de què parlam, us oferim com a referència una aproximació
socioeconòmica a les tipologies de les diverses classes socials, seguint els models de la Unió Europea,
aplicat a la realitat socioeconòmica de les Illes Balears.

Com és lògic, la classificació que es mostra a la taula
número 3 no pretén ser exhaustiva, però sí que reflecteix
prou bé la distribució per classes socials en funció de
la situació socioeconòmica de cadascú. En aquest número
de Quaderns Gadeso només feim referència a la classe
mitjana amb les seves subclasses: mitjana-baixa, mitjana-
mitjana i mitjana-alta.

La taula inferior mostra la distribució percentual de la
població de classe mitjana de les Illes Balears segons la
seva ideologia i subclasse social. Com es pot veure, i
com sembla lògic, els membres de la subclasse mitjana-
alta s'ubiquen més en el centre-dreta i la dreta. En concret,
el 51,8% d'aquestes persones s'ubiquen en aquesta franja
ideològica. El 46,1% en el centre-dreta i el 5,7% en la dreta
nua i crua. Ben al contrari, dins el centre-esquerra i
l'esquerra són majoria les persones de subclasse mitjana
i mitjana-baixa, mentre que només el 10,8% de les persones

de subclasse mitjana-alta es posicionen cap a aquest sector
de l'escala.

Així i tot, és el centre de l'escala ideològica el que segueix
aglutinant el nombre més gran de persones de la subclasse
mitjana i de la subclasse mitjana-baixa. Com es pot veure,
el 50,1% de les persones situades en la subclasse mitjana
i el 42,3% de la mitjana-baixa es defineixen de centre, un
espai molt cobdiciat doncs la inclinació d'una part significativa
d'aquests votants pot inclinar la balança cap a un costat o
cap a l'altre.

Recordem que els de centre són uns electors que en moltes
ocasions no voten "ideològicament", sinó d'una manera
més racional (bé sigui per donar suport a unes determinades
propostes que els semblen adequades o, més habitualment,
per castigar els partits que no han complert amb les seves
expectatives).
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POSSIBLES PACTES POSTELECTORALS
Sembla segur de les pròximes eleccions generals que cap partit aconseguirà la majoria suficient per a
formar govern per ell mateix. Caldrà, doncs, arribar a pactes amb altres formacions. En aquesta pàgina
estem interessats a esbrinar quin possible pacte postelectoral agradaria a les persones de classe mitjana
segons la subclasse a la qual pertanyen. Els pactes que es proposen són els més factibles segons les
matemàtiques i el posicionament de cada partit i les declaracions dels uns i dels altres. Així no seria realista
parlar d'un pacte a la "grega" que aglutinés a Unidos Podemos i a VOX o als primers amb PP o Ciutadans.
Finalment, a més de la simpatia per una o altra possible majoria de govern també hem volgut saber quina
d'aquestes majories té, segons el seu parer, més possibilitats d'esdevenir la que governi el país a partir del
28 d'abril.

Així doncs, a la taula anterior podem veure com el pacte
que més VOLDRIEN les persones de classe mitjana és el
format pel PP i Ciutadans (30%), seguit pel que integrarien
e l PSOE i Ciutadans (25%), un pacte que si feim cas de
les declaracions d'Albert Rivera, líder de C's, no sembla,
ara com ara, possible. L'altre pacte "natural" és el compost
per PSOE i Unidos Podemos, però només suma el 20%
de les preferències, un percentatge lleugerament superior
al pacte format pels tres partits de dreta PP, C's i VOX
(17%).

El 66% les persones de subclasse mitjana-alta voldrien
un pacte de dreta i centre-dreta, amb o sense VOX, però
baixa al 24% els que inclouen, explícitament a VOX. La
subclasse mitjana s'inclina majoritàriament (30%) pel
pacte PSOE+C's, però el 62% voldria un govern en el qual
hi figurés el PSOE, cosa que també voldria el 65% de les

persones de subclasse mitjana-baixa, les quals en un
percentatge del 35% voldrien una majoria de dreta.

Pel que fa a quina majoria es CREU que formará govern,
la majoritària és l'opció de centre-dreta composta pel PP
i C's (28%), especialment entre les persones de subclasse
mitjana-alta i subclasse mitjana, seguida de l'opció de
centre-esquerra integrada pel PSOE i U. Podemos (22%),
la qual té molt de pes entre les persones de subclasse
mitjana-baixa. (30%).
L'opció PSOE+C's (21%) seria la tercera en possibilitats
de govern. Curiosament, l'opció de dreta i centre-dreta,
formada per PP+C's i VOX, tot i el rebombori dels
darrers mesos, només seria factible pel 17% de persones,
especialment entre les de subclasse mitjana-alta. Un
majoria d'esquerra amb els nacionalistes només és
possible per al 8% dels enquestats.

22%

13%

28%

30%

7%

24%

14%

30%

20%

12%

42%

24%

20%

9%

5%
Font: Barómetres Gadeso. Mar-Abril 2019
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Classe
Mitjana- Alta

Classe
Mitjana-Mitjana

Classe
Mitjana-Baixa

CLASSE SOCIAL

Mitjana

30%

17%

25%

20%

8%

PP+Ciutadans

PP+Ciutadans+VOX

PSOE+U. Podemos

PSOE+Ciutadans

PSOE+U. Podemos+Nacionalistes

20%

14%

26%

32%

6%

24%

14%

20%

24%
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40%

23%

18%

10%
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Classe
Mitjana- Alta Classe Mitjana

Classe
Mitjana-Baixa

CLASSE SOCIAL

Mitjana

28%

17%

21%

22%

8%

QUI LI AGRADARIA QUE FORMÉS MAJORIA I GOVERN?

QUI CREU QUE FORMARÀ MAJORIA I GOVERN?

PP+Ciutadans

PP+Ciutadans+VOX

PSOE+U. Podemos

PSOE+Ciutadans

PSOE+U. Podemos+Nacionalistes
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DAVANT DE LES ELECCIONS
En aquesta darrera pàgina volem saber quina serà l'actitud de les persones de classe mitjana davant la cita
electoral del pròxim 28 d'abril, en concret si pensen exercir, o no, el seu dret de vot i si saben a qui votaran,
més enllà del partit en el qual dipositaran la seva confiança. Però abans d'això, també volem conèixer quina
credibilitat els mereixen els partits polítics, i les causes que generen la desconfiança envers aquestes
institucions, les quals constitueixen el mitjà que exerceix la representació de la sobirania popular.

Per les persones de classe mitjana de les nostres illes, els
partits polítics no tenen gaire credibilitat. Només el 29,6%
els atorga confiança, enfront del 64,7% que opina que
no es mereixen la més mínima credibil i tat.

Les causes d'aquesta desafecció envers els partits la
constitueix, per una banda, el fet que una vegada assolit
el govern, el programa amb el que han concorregut a
les eleccions queda en paper mullat (25,3%). El poc
interès que mostren en combatre la corrupció (24,3%),
suposa la segona causa de la manca de credibilitat. El fet
que els polítics, en abandonar la seva carrera política,
passin a engrossir els consells d'administració de grans
multinacionals, especialment companyies elèctriques,
(20,6%) representa la tercera causa. Finalment, la sensació
que no representen els ciutadans (19,9%) i que només
van a lo seu (9,9%) son les darreres causes que expliquen
la manca de credibilitat dels partits

Pel que fa a actitud cap a les eleccions, el 44% té decidit
anar a votar i ja sap a quin partit ho farà, especialment
les persones de subclasse mitjana-alta, el 56% de les quals
anirà a votar sabent per quin partit ho farà. Això  també ho
tenen clar el 42% de les de subclasse mitjana però només
el 35% de les de subclasse mitjana-baixa. Per la seva
banda  el 19% té intenció d'acudir a la seva cita amb
les urnes però no sap a quin partit atorgaran la seva
confiança. Per subclasses, aquesta és una circumstància
que manifesten el 20% de la subclasse mitjana-alta, el 19%
de la subclasse mitjana i el 17% de les de mitjana-baixa.

Un 25% del total té decidit abstenir-se, percentatge que
augmenta fins al 29% entre les persones de les subclasses
mitjana i mitjana-baixa, i un 10% no sap si finalment
exercirà el seu dret de vot, especialment el 17% de les
persones de subclasse mitjana-baixa. Pel que fa al vot en
blanc, aquesta és una opció residual.

Votaré i sé a qui

Votaré però no sé a qui

No sé si votaré

Votaré en blanc

No votaré (abstenció)

35%

17%

2%

17%

29%

42%

19%

2%

8%

29%

56%

20%

1%

5%

18%
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Mitjana

44%
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LA CREDIBILITAT DELS PARTITS SEGONS LA CLASSE MITJANA
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NO 64,7%

SÍ 29,6%

Ns/Nc 5,7%
No representen els ciutadans 19,9%

No lluiten contra la corrupció 24,3%

Fan ús de les "portes giratòries 20,6%

No compleixen els seus programes 25,3%

Només van a lo seu 9,9%

CAUSES DE LA MANCA DE CREDIBILITAT
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TEL. +34 971 479474   PÁGINA WEB: www.gadeso.org
E-MAIL: fundaciogadeso     gadeso.org                         Dipòsit legal: PM-436-2011
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LOS INMIGRANTES EN EL DEBATE ELECTORAL 

Antonio Tarabini 

Vox se presenta a las próximas elecciones con un mensaje claro: rechazo 

radical a los inmigrantes (con “papeles” o sin ellos), a los refugiados (sean 

niños o mujeres). No en vano su líder, Santiago Abascal, sin ningún 

complejo, ha afirmado: “Haremos lo posible para que los extranjeros, 

aunque tengan la nacionalidad, sean expulsados de España.” Siguiendo el 

relato de los partidos populistas de talante xenófobo, desde Trump hasta 

los partidos instalados, incluso, en el seno de la UE (Francia, Italia, Francia, 

Austria…) VOX y sus entornos ofrece como causa de (casi) todos  los 

inmigrantes como un único enemigo fácilmente identificable, los males y 

sinsabores, a los inmigrantes.Por tal razón la Fundación Gadeso ha 

investigado las actitudes de la ciudadanía de nuestra Comunidad ante los 

mensajes explícitos o implícitos de xenofobia. 

En el número 364 de Quaderns Gadeso, Com Veim els inmigrants?, se 

publican los resultados de la investigación comparándolos con los propios 

de Q.G nº 343 del mes de julio de 2018. Primera constatación: los 

ciudadanos y ciudadanas de Balears seguimos considerando que la 

inmigración, los inmigrantes, es un problema real; aunque es significativo 

que hayan disminuido los que creen que es un problema grave.  

En referencia a la presencia de inmigrantes en situación legal, un 62% 

manifiesta una opinión claramente negativa. De ellos un 50% porque no 

quieren integrarse; y aunque tal índice haya decrecido, un 35% siguen 

considerando que ocupan puestos de trabajo propios de los autóctonos. 

En contrapartida mejora el porcentaje (28%) de los que piensan que la 

presencia de inmigrantes regularizados (muchos de ellos con años de 

residencia conjuntamente con su familia) no tiene por qué ser una realidad 

negativa. En principio porque “tienen los mismos derechos que nosotros”, 

y “los trabajos que realizan son los que nosotros no queremos o no 

podemos hacer”. 

La opinión referida a la presencia de inmigrantes irregulares (“sin papeles”) 

es  mucho más negativa, un 75%. Especialmente porque “generan 

inseguridad y delincuencia”, así como “economía sumergida”. Aunque 

siga siendo significativo, disminuye el porcentaje que pide la “expulsión”; 

En contrapartida un escaso 15%, sin negar el problema, no valora tal 

presencia como una realidad radicalmente negativa. El motivo relevante, 

es “su procedencia de zonas de hambruna y/o conflicto bélico”, y una de 

las soluciones propuestas “regularizar a los que llevan años entre 

nosotros”, rechazada visceral y radicalmente por un amplio abanico. 

La situación de los refugiados, especialmente en el Mare Nostrum, merece 
una consideración propia. Un 5O%, aunque haya disminuido, considera 
que “nuestra mala situación no nos permite acogerlos”, mientras un 32% 
piensa que se les “está dando un trato indigno a personas desesperadas”. 
Las soluciones propuestas son múltiples y diversas según el partido 
político de preferencia. Un 78,25%  de  VOX “Cerrar las fronteras”. Un 17%, 
por igual de PP Y VOX propone “la creación de centros de internamientos 

46



en países fronterizos (Turquía, Libia…)”. Como contrapunto un 42% del 
bloque de centro-izquierda (PODEMOS, y PSOE) apuesta por la “Acogida 
de refugiados según parámetros aprobados por la UE”, que dicho sea de 
paso ningún país ha cumplido; y un 43% opta por una “Reforma de la 
vigente legislación de la UE referida a inmigración, refugiados…” que, entre 
otras habilidades, permite a cambio de 3.000 millones de euros que las 
fronteras  e islas del mar Egeo (cfr, Lesbos) soporten campamentos de 
largos miles de refugiados en condiciones infrahumanas. 
Los inmigrantes, no lo inmigración, se han convertido en “objetos” de 

debate electoral. No en vano en el centro-derecha  un 78,8% de los votantes 

y simpatizantes de VOX consideran grave la presencia de inmigrantes, un 

55,5% del  PP , y un 53%  de Ciudadanos. En consecuencia el mensaje 

xenófobo de VOX puede tener muy buena acogida entre sus fans; y 

relativamente buena entre parte de los simpatizantes/votantes del bloque 

de centro-derecha (C’s y PP), especialmente entre los populares. Sin 

devaluar la posibilidad de que VOX con su mensaje xenófobo pueda 

“encantar” a ciudadanos/as inquietos por la presencia de inmigrantes, pero 

indefinidos en sus posibles caminos de solución (No sabe / No contesta) 

y/o con voto indeciso a menos de dos semanas del Día D. Cada día falta un 

día menos. A partir de ahora  a la  caza y captura del 41% de indecisos. 
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Q U A D E R N S

ANÀLISI DE LA REALITAT SOCIOECONÒMICA DE LES ILLES BALEARS. Nº 364. Abril  2019

1/37/19

COM VEIEM ELS IMMIGRANTS?
  antiago Abascal (VOX) a Echenique (U. Podemos): " Haremos lo posible para que los extranjeros, aunque tengan
la nacionalidad, sean expulsados de España". Aquesta frase pot resumir, a grans trets, el fet que  la immigració
sigui un dels temes que formin part de la campanya electoral en vista de les eleccions generals del 28 d'abril.

En aquest número de Quaderns Gadeso, que abant amb aqueste sèrie "CAMINANT CAP A LES ELECCIONS",
referida a les eleccions generls, pretenem donar un cop d'ull a com la ciutadania de les Illes Balears veu la
immigració, si aquesta suposa o no un problema,  si hi ha, o no, massa immigrants regularitzats, que cal fer amb
els que es troben en situació irregular, i, l'opinió envers el tema dels "nous immigrants", concretament els refugiats,
i quines creuen que són les mesures a emprendre per part de la UE sobre aquest tema.

CAMINANT CAP A LES ELECCIONS (VIII)

s

VOX afronta les pròximes eleccions deixant ben clar el
seu rebuig cap als immigrants als quals considera un
problema greu a Espanya, estiguin, o no, en situació
regular. Però, què en pensa d'aquest tema la ciutadania
de les illes? Davant la pregunta de si creuen que es
tracta d'un problema trobem que el 82% considera que
sí, però d'aquests, només el 46% opina que es tracta
d'un problema greu.

Per la seva banda els que pensen que de cap manera
suposa un problema representen només el 16%.

Són els votants de centre-dreta i dreta els que més
creuen que la immigració suposa un problema greu,
especialment els de VOX (78,8%). Per la seva banda, el
44,4% dels del PSOE (44,4%) són els que ho veuen
com un problema, però de poca gravetat, aspecte que
comperteixen, amb petites diferències, els votants de
centre-esquerra (PSOE, U. Podemos i MÉS).

Els que més creuen que no és un problema són els
votants de U. Podemos (33,6%), percentatge que
contrasta, com és lògic, amb el 2,5% dels votants de VOX.

DADES TÈCNIQUES: Mostra: 400 entrevistes. Error màxim: +-5%. Nivell de confiança: 95,5%. Treball de camp: Abril 2019

Font: Baròmetres Gadeso. Abril 2019.

TAULA  1

PPPSOEPODEM MÉS El Pi C's VOX*

És una problema greu

És un problema, pero no és greu

No és un problema

EN QUINA MESURA CONSIDERA QUE LA IMMIGRACIÓ ÉS UN PROBLEMA?
Segons record de vot darreres eleccions generals

Ns/Nc

(*) Intenció de vot

46,0%

36,0%

16,0%

2,0%

22,8%

43,6%

33,6%

0%

33,7%

44,4%

16,7%

2,2%

37,2%

42,5%

17,2%

3,1%

39,3%

40,3%

18,2%

2,2%

53,0%

33,3%

13,7%

0,0%

55,5%

32,2%

9,4%

3,1%

78,8%

15,5%

2,5%

3,2%

CAMINANT CAP A LES ELECCIONS
Quaderns Gadeso al igual que en els eleccions de 2015, publicarà des d'ara fins a les eleccions municipals,

autonòmiques i europees del pròxim 26 de maig diverses investigacions i anàlisis relacionats amb la campanya.

- 1.-Tomb a la dreta 25-01-2019 - 2.-La (des) confiança en les institucions 08-02-2019
-3.-Temps de crispació: a qui beneficia? 15-02-2019 -4.-Eleccions generals: Possibles majories 22-02-2019

- 5.-Continuen els problemes reals 15-03-2019 -6.-El nostre jovent i les eleccions 29-03-2019
-7.-Les classes mitjanes i les eleccions 05-04-2019 -8.-Com veiem els immigrants 12-04-2019

-9.-Els jubilats i les eleccions 17-04-2019
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Q U A D E R N S

ANÀLISI DE LA REALITAT SOCIOECONÒMICA DE LES ILLES BALEARS. Nº 364

2/38/19

SÓN MASSA?
Hem analitzat les diverses opinions dels "autòctons" sobre la problemàtica de la immigració. Tot i que, com
hem vist, per a la majoria de la població illenca la immigració suposa un problema, disminueix el nombre de
persones que creuen que aquesta és una problemàtica "greu", i, per contra, augmenten els que ho veuen
com una problemàtica "no greu". En aquesta pàgina tractem, específicament, l'opinió envers les persones
que han regularitzat la seva situació i quines són les causes per les quals es té aquesta opinió, tant si és
en sentit positiu com en negatiu. També volem saber l'opinió envers si aquestes persones han de tenir els
mateixos drets que nosaltres respecte de diferents aspectes com l'accés a l'educació, la sanitat i el mercat
de treball.

Positiva

Negativa

TAULA  2

Font: Baròmetres Gadeso Abril 2019

10%

Ns/Nc

28%

62%

Tenen els mateixos
drets que nosaltres
La diversitat com
a fet positiu

70%

16%

14%Fan feines que no
volem o no podem fer

IMMIGRANTS REGULARITZATS (AMB PAPERS)
Quina opinió us mereixen els immigrants estables?

Ocupen llocs de
feina dels autòctons
Saturen els serveis
públics

No volen integrar-se 50%

35%

15%

(% damunt valoració negativa) (% damunt valoració positiva)

Creieu que els immigrants regularitzats o que duen molt temps entre nosaltres han de tenir el
mateix dret que els autòctons per...?

TAULA 3

portar a la família a viure amb ells
(reagrupació familiar)

accedir a l'educació en igualtat
d'oportunitats

accedir a la sanitat pública en igualtat
de condicions

obtenir un lloc de treball en igualtat
de condicions que els espanyols

30%

25%

52%

65%

Font: Baròmetres Gadeso Abril 2019
(% de respostes positives)

Encara hi ha un 62% de persones que té una percepció
negativa sobre el nombre d'immigrants en situació
"regular". Les causes d'aquesta percepció es deuen,
principalment a dos motius: no volen integrar-se (50%)
i que ocupen llocs de feina dels "autòctons" (35%).
En aquest sentit i en comparació a l'enquesta de juliol de
2018 (QG Nº 343), disminueixen les persones que creuen
que ocupen els nostres llocs de feina, però pugen els que
pensen que no es volen integrar.

Per contra, hi ha un 28% que considera positiu el fet
que hi hagi immigrants establerts entre nosaltres. El motiu
principal que al·leguen fa referència al fet que tenen els
mateixos drets que nosaltres (70%).

Malgrat que parlem de persones i famílies regularitzades
o que fa molt temps que estan entre nosaltres, no les
considerem amb els mateixos drets que nosaltres. Ni
per obtenir un lloc de feina (25%), ni per la reagrupació
familiar (30%). Així i tot, val a dir que ambdós percentatges
decreixen respecte del juliol passat.

Encara que el percentatge sigui superior al 50%, resulta
força preocupant que només el 52% consideri que tenen
dret a accedir a una sanitat pública en igualtat de
condicions, percentatge que es manté respecte del juliol.
I un 65% (un 35% es posicionen en contra) pensen que
tenen dret a accedir a l'educació en igualtat
d'oportunitats, un 3% menys que l'enquesta anterior.
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Q U A D E R N S

ANÀLISI DE LA REALITAT SOCIOECONÒMICA DE LES ILLES BALEARS. Nº 364

3/39/19

SENSE PAPERS, QUÈ FER?

Com era previsible, la reacció dels autòctons davant els
anomenats "immigrants sense papers" és absolutament
negativa (75%), tot i que ha disminuït lleugerament.

Els motius, com es pot veure a la taula adjunta, són evidents:
el primer és que generen inseguretat i delinqüència,
(45%), lleugerament superior a l'estiu passat. Per contra
baixa, tot i el discurs de VOX i de la dreta en general en
aquest sentit, el nombre de persones que creuen que
aquests  immigrants fan un ús abusiu dels serveis públics
(41%).

Què fer donar sortida a aquesta problemàtica?. La majoria
dels que consideren negativa la presència d'aquestes
persones, pensa que la solució passa per la seva expulsió
immediata (42%). Sorprèn el significatiu descens respecte
del juliol de 2018 tot i, com ja hem esmentat, la forta
campanya de criminalització que es fa d'aquestes persones,
les quals juntament amb les que estan en situació "regular"
s'han convertit en l'enemic "identificable" o cap de turc, per
part d'una dreta reaccionaria que sembla haver oblidat que
Espanya, els agradi o no, ha sigut i encara és, un país
d'emigrants. També augmenta molt sensiblement el nombre
de balears que no saben que cal fer amb els immigrants

en situació irregular (30%), mentre que un 28% és
partidari d'internar-los en els anomenats CIE's pendents
de què se'ls expulsi.

Contràriament, trobem un 15% de la ciutadania de les
nostres illes que té una sensibilitat positiva cap a
aquestes persones. El principal motiu esgrimit és que
procedeixen de zones de conflicte (52%), el que
s'anomenen "refugiats", aspecte que tractarem a la pàgina
següent amb més profunditat.

Altres aspectes que generen aquesta sensibilitat positiva
cap a les persones immigrants en situació no regularitzada
són, d'una banda, per garantir els seus drets com a
persones (28%) i, de l'altra, el fet que fugen de zones
esquitxades per la fam (30%).

Respecte a què cal fer amb ells i elles, el 48% de les
persones enquestades creu que s'ha d'elaborar un Pla
o protocol d'acollida per les persones refugiades. D'altra
banda, i centrant-nos amb els immigrants en situació
irregular, el 22% creu que cal regularitzar els que fa molt
temps estan entre nosaltres, mentre que un 30% no
sap que es pot fer amb aquestes persones.

Malgrat la llegenda urbana, no els és gens fàcil regularitzar la seva situació als diferents estats de la UE. La
realitat és que resulta notable el nombre de persones que fa anys que resideixen entre nosaltres en situació
irregular. Aquesta pàgina reflectim el posicionament dels autòctons enfront dels anomenats "immigrants
sense papers".

IMMIGRANTS IRREGULARS (SENSE PAPERS)

Garantir els seus drets
com a persones

Procedeixen de
zones en conflicte

Fugen de zones
on es passa fam

52%

28%

20%

PER QUÈ?

TAULA  4

10%
Ns/Nc

15%

75%

Font: Baròmetres Gadeso Abril 2019

Generen inseguretat
i delinqüència

Ús abusiu dels
serveis públics
Generen economia
submergida

45%

41%

14%

PER QUÈ?

Regularitzar els que
duen molts anys al país

Pla d'acollida pels
refugiats

No ho sé

48%

30%

22%

QUÈ FER?

(% damunt valoració positiva)

Expulsió

Centre d'internament
pendent expulsió

No ho sé

42%

30%

28%

QUÈ FER?

(% damunt valoració negativa)

Negativa

Positiva

Quina opinió us mereixen els immigrants en situació irregular?

A aquest percentatges cal sumar-hi un 15% que no expressa la seva opinió

Fundació GADESO: C/Ter 14 1er. Palma de Mallorca - 07009
TEL. +34 971 479474.  PÁGINA WEB: www.gadeso.org
E-MAIL: fundaciogadeso     gadeso.org                         Dipòsit legal: PM-436-2011
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Q U A D E R N S

ANÀLISI DE LA REALITAT SOCIOECONÒMICA DE LES ILLES BALEARS. Nº 364

4/40/19

"NOUS IMMIGRANTS": ELS REFUGIATS
Que fer davant "la invasió" massiva de persones migrants que pretenen arribar a Europa a través de la
Mediterrània?. Com es pot veure, reflectim  l'opinió de la ciutadania de les illes referides a les polítiques
comunitàries referents a la immigració, així com les propostes, concretes, fetes per diferents estats membres
per "donar solució" als morts quotidians que estan convertint el Mare Nostrum en un cementiri.

Més enllà de solucionar les seves causes
últ imes (guerra, manca de l l ibertats,
repressió...), com qualificau l'actuació de la UE
en l'actual crisi dels refugiats?

Font: Baròmetres Gadeso Abril 2019

TAULA  5 ELS REFUGIATS A LA MEDITERRÀNIA

S'està fent un gran
esforç per acollir-los

11%

50%

32%

La nostra mala
situació no ens

permet acollir-los

S'està donant un
tracte indigne a

persones
desesperades

Font: Baròmetres Gadeso. Abril 2019.

TAULA  6

PPPSOEPODEM MÉS El Pi C's VOX*
Tancar les fronteres
(Hongria, Chèquia, Itàlia...)

Centres d'internament a països
fronteners (Turquia, Líbia, Líban...)

Centres d'internament
en territori europeu

QUINA CREU QUE HAURIA DE SER LA MESURA PRIORITÀRIA PER PART DE LA UE EN MATÈRIA DE REFUGIATS?
Segons record de vot darreres eleccions generals

Acollida refugiats segons paràmetres
acordats pels països de la UE

(*) Intenció de vot

Reformar la legislació referida a
la immigració, refugiats, asil...

38%

10%

17%

5%

22%

3,0%

2,7%

42,2%

2,5%

43,4%

8,0%

2,3%

40,9%

2,0%

42,8%

25,0%

4,3%

22,1%

6,2%

34,7%

41,8%

9,9%

7,2%

6,4%

24,4%

51,7%

16,1%

4,5%

8,3%

9,7%

61,3%

17,9%

1,0%

9,5%

2,1%

73,2%

17,9%

0,1%

3,0%

0,5%

Ns/Nc 8% 6,8% 3,4% 7,6% 10,1% 9,3% 8,2% 6,1%

Ns/Nc

7%

Més enllà d'aspectes morals i humanitaris sembla
que entre la població illenca pesa més la creença
que no els podem acollir perquè la nostra
situació no és l'adequada per fer-ho(50%), tot
i els contingents aprovats l'any passat per la Unió
Europea per a l'acolliment.

D'una manera més empàtica, el 32% considera
que s'està donant un tracte indigne a aquestes
persones.

Per la seva banda, un 11% té la convicció que
s'està fent un gran esforç per acollir-los, cosa
que contradiu, en gran manera, el fet que cap país
de la UE ha complert amb el contingent assignat.

Sobre quines mesures hauria d'emprendre la Unió Europea per fer front a la problemàtica de la immigració irregular a
la Mediterrània (taula 6), veiem que hi ha dos posicionaments molt definits. D'una banda tancar les fronteres sense
més miraments (38%), a l'estil de països com Hongria, Chèquia o Itàlia, posició que es defensa de manera important
des del bloc de centre-dreta i dreta, especialment entre els potencials votants de VOX (73,2%). I de l'altra , reformar
la legislació referida a la immigració, refugiats, dret d'asil...(22%) i complir amb els paràmetres acordats pels
països de la UE (17%), postures clarament defensades pel bloc de centre-esquerra (PSOE i U. Podemos).

Com a conclusió caldria preguntar-nos si realment era "necessari" introduir el tema migratori en una campanya
electoral suficientment crispada i bipolaritzada o si respon a una estratègia dirigida a captar vots a costa
d'uns "cap de turc" a l'estil de Le Pen a França o de Salvini i Orban a Itàlia i Hongria, respectivament. Sembla
que aquesta és la motivació més probable.

El discurs de VOX, d'identificar culpables de tots els mals d'Espanya i atacar-los sense cap mirament, xenòfob
es miri per on es miri, pot tenir una molt bon acolliment entre els seus fans i relativament bona entre la resta
de simpatitzants i votants del bloc de centre-dreta (C’s i PP) especialment entre els populars. Sense passar
per alt la possibilitat que VOX amb el seu missatge xenòfob pugui “encantar” a ciutadans/es inquiets/es per
la presència d'immigrants però indefinits en els possibles camins de solució (No sap / No contesta) i/o amb
vot indecís a menys de dues setmanes del 28 d'abril.
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LA GENTE MAYOR ANTE LAS ELECCIONES 

Antonio Tarabini 

El voto de las personas mayores suele ser de los más solicitados por los 

partidos políticos sea cual sea su naturaleza. Se han utilizado, y se siguen 

utilizando, múltiples tretas para conseguir su voto. Desde excursiones, 

merendolas, ball de bot, a múltiples artilugios. En el número 365 de 

Quaderns Gadeso, novena y última entrega de las monografías Caminant 

cap a les eleccions, se definen cuáles son las expectativas electorales i la 

situación de los diversos colectivos y tipologías incluidos en el epígrafe 

genérico de “Gente Mayor”. 

Las inquietudes y problemas de los segmentos alto, medio y bajo, son 

radicalmente distintas y sus preferencias electorales también. Un 82% de 

la gente mayor perteneciente al segmento alto considera que su situación 

personal y económica es satisfactoria; su máxima preocupación es su 

deterioro físico y/o mental (Alzheimer); su cobertura económica está 

cubierta por rentas y/o ahorros.; consideran que la principal dedicación 

de las administraciones publicas debería ser facilitar el acceso a 

residencias privadas y los planes privados de pensiones. La mitad, un 

50%, de las personas pertenecientes al segmento medio consideran que 

su situación es regular y un 40% mala; su principal preocupación es no 

poder valerse de si mismo (dependencia), así como sus escasos recursos 

económicos; su principal cobertura son las pensiones públicas y un 20% 

complementadas por planes privados; su principal demanda es una 

aplicación real y efectiva de la Ley de Dependencia. El 83% de los/as 

incluidos/as en el denominado segmento bajo consideran sin ambages 

que su situación es mala; Sus principales inquietudes son sus escasos 

recursos económicos (pensiones, viudedad…) y su dependencia; en 

consecuencia malviven de las pensiones y la mayoría no se benefician de 

la ley de dependencia; sus exigencias básicas son la revaloración de las 

pensiones de acuerdo con el IPC (especialmente las más bajas y las de 

viudedad, así como un acceso real y justo a los planes de dependencia. 

Incluimos también un apartado dedicado a los mayores de 52 años sin 

trabajo o parados (con cobertura o no) de larga duración.  

¿Cuáles son sus preferencias electorales? Aunque cada segmento tenga 

sus lógicas preferencias, éstas se distribuyen con menor relevancia  en 

las diversas tipologías El PP es elegido mayoritariamente en el segmento 

alto, aunque también tiene presencia significativa en todos los segmentos 

incluido el bajo. La elección de C’s, aunque tenga presencia, no es 

relevante en ningún segmento. El PSOE fundamentalmente en segmento 

medio y bajo. Los mayores de 52 años, sin trabajo o parados de larga 

duración, optan por Podemos; la razón probablemente es la “presencia y 

apoyo” de Podemos a las manifestaciones masivas exigiendo pensiones 

justas y apoyos reales a los mayores de 52 años. Vista la segmentación y 

pluralidad incluidas bajo el epígrafe “Gente Mayor” parece confirmarse el 

slogan de que tal colectivo es objeto del deseo de todos los partidos. 
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Todos bucean en los caladeros de la “gente mayor” en busca de sus 

votos. 

A modo de conclusión del conjunto de investigaciones de la Fundación 

Gadeso, publicados en Quadens Gadeso  (“Caminant cap a les 

eleccions”) con el objetivo de definir las tendencias electorales de los 

diversos grupos y clases sociales con sus diversos segmentos y 

tipologías, se desprende que en la sociedad balear domina la tendencia 

de centro/izquierda, mientras el amplio espectro del centro/derecha se 

resquebraja con la aparición de Vox perjudicando básicamente a los 

populares. Tal como señalan prácticamente todas las encuestas, el voto 

es muy volátil llegando a alcanzar el 40% el voto indeciso. 

Pero tal índice de indecisión muestra peculiaridades en nuestra 

Comunidad. Un 44% tiene la voto decidido y sabe a quien tiene que votar, 

y un 19% tiene decidido votar aunque no sabe a quien; mientras un 25% 

opta por la abstención y un 10% no sabe si votará o no. Aunque la 

volatilidad del voto se mantenga, es probable que la indecisión pierda 

intensidad. Los diversos sondeos prevén una participación entorno a un  

65/67% con una abstención del 35/33%. La mayoría de expertos opinan 

que una participación alta favorece al centro izquierda, mientras una 

abstención relevante beneficia al centro-derecha. 

Con sus evidentes tendencias, los resultados definitivos del Día D no 

están escritos. Dependen de la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas. 

Esta es una de las grandezas de las democracias. 
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LA GENT GRAN DAVANT LES ELECCIONS
CAMINANT CAP A LES ELECCIONS (i IX)

     l vot de les persones majors sol ser dels més sol·licitats pels partits polítics sigui quina sigui la seva naturalesa. S'han utilitzat, i
es continuen utilitzant, múltiples ardits per a aconseguir el seu vot. Des d'excursions, berenades, ball de bot, a múltiples artefactes.
Però després són un dels col·lectius més perjudicats quan es tracta d'establir prioritats en matèria pressupostària. Aspectes com l'augment
de les pensions o la dotació econòmica de la llei de dependència no són temes fútils. En el número 365 de Quaderns Gadeso, novè i
últim lliurament de les monografies "CAMINANT CAP A LES ELECCIONS", es defineixen quines són les expectatives
electorals, la situació dels diversos col·lectius i tipologies inclosos en l'epígraf  genèric de “Gent gran”.

E

Abans de començar la nostra anàlisi,
hem volgut establir una tipologia de
la gent gran, en funció dels seus
recursos: un segment alt, que
disposa de recursos suficients; un
segment mitjà, que té alguns
problemes econòmics; i un segment
baix, que pateix grans dificultats i
que a vegades es troba en risc
d'exclusió. També hem volgut afegir
un altre segment com és el de les
persones majors de 52 anys. Els
grans oblidats del mercat laboral,
els quals estan sense feina i, en
molts casos en situació d'atur de
llarga durada. En aquest Quadern
es tractaran la majoria de temes
sobre la base d'aquestes categories.

La taula 1 mostra la pertinença a un

determinat segment és un factor
clau a l'hora de valorar la situació
actual de la gent gran a les Illes
Balears, respecte del període de
crisi. Com es pot veure l'opinió més
rellevant és que un 42% opina que
la seva situació actual és dolenta,
especialment la del segment baix
(82%).

Per contra, un 32% creu que la
seva situació és bona, com és lògic
és el segment alt el que més
assenyala aquest fet (82%).

El 27% afirma que la seva situació
és regular, sent el segment mitja
(50%) el que més es troba en
aquesta circumstància, amb
l'excepció que tendeix a dolenta.

Segment Alt

Segment Mitjà

Segment Baix

- Amb recursos propis
  (patrimoni, negocis...)
- Significatiu percentatge
  d'actius o "semiactius"
- Residència pròpia o residèn-
   cies privades per a majors

- Amb algunes dificultats
  econòmiques (majoritària-
  ment pensionistes i vídues)
- Amb residència pròpia o, en
  menor mesura, lloguer i
  residències públiques
  (i també privades)

- Amb dificultats econòmiques
  (pensions baixes)

- Risc d'exclusió

- La importància de la viudetat

TIPOLOGIES

- Lloguers elevats;
  elevat ús dels centres de dia

Segment Alt

Segment Mitjà

Segment Baix

82% 16% 2%

10% 50% 40%

3% 14% 83%

Font: Baròmetres Gadeso Abril 2019

TAULA 1 COM ÉS EL VOSTRE ESTAT ACTUAL?

Mitjana

Bo Regular Dolent

27% 42%32%
Majors de 52 anys
- Sense feina
- Aturats de llarga durada amb
  prestació o sense ella
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PREOCUPATS PER LA VELLESA?
En aquesta pàgina hem volgut esbrinar si les persones majors de 65 anys estan preocupades per la seva
vellesa, pel fet de fer-se grans, i quins en són els motius principals. A més, donada la situació de vulnerabilitat
d'una part important d'aquesta població, hem volgut visualitzar amb quin tipus de recursos, propis o aliens,
compten per fer front a les necessitats bàsiques.

Segment Alt

Segment Mitjà

Segment Baix

Deteriorament
físic

Deteriorament
mental

Dependre d'al-
tres persones

Aïllament,
soledat

Disminució
de recursos

PRINCIPALMENT, PER QUIN MOTIUS?**ESTAU PREOCUPATS
PER LA VOSTRA VELLESA?*

* % de persones que han contestat "molt" o "bastant"

32%

62%

71%

65% 71% 7%11% 7%

45% 65% 70%57% 70%

49% 62% 87%66% 92%

Font: Baròmetres Gadeso Abril 2019

Segment Alt Segment Mitjà Segment Baix

Font: B
aròm

etres G
adeso A

bril 2019

QUINA ÉS LA PRINCIPAL COBERTURA DE LES VOSTRES NECESSITATS?

58%

Com es pot apreciar a la taula número 3, el segment alt
cobreix les seves necessitats amb les seves rendes i
estalvis. Els segments mitjà i baix fan ús de la seva
pensió per a fer front a les necessitats derivades de la
vida quotidiana.

Cal fer esment, per una part les pensions públiques a
Balears estan per sota de la mitjana estatal, tenint en
compte, sobretot, les baixes cotitzacions que s'han fet
a causa del tipus de contractació que ha existit i continua

existint a la nostra comunitat, basada en l'estacionalitat i
en sous precaris.

De fet un 14%, del segment mitjà, declara la necessitat
d'ajuts exteriors (tant familiars com d'altre tipus). Això
mateix es pot fer extensius al segment baix, però, en
aquest cas, es tracta del 20%, la qual cosa vol dir  1 de
cada 5 jubilats del segment baix necessita ajuts externs
i familiars per cobrir despeses com pagar el lloguer, factures
de subministraments, etc.

Així doncs, a la taula següent es mostra el percentatge de
persones que es declaren preocupades per la seva
vellesa. Com es pot veure, les persones de 65 anys i més
que s'engloben dins el segment alt (32%) se senten menys
preocupades pel fet de fer-se grans que les que es troben
dins del segment mitjà (62%) i, sobretot, del segment
baix (fins a un 71% de les persones d'aquest segment
afirmen trobar-se molt o bastant preocupades per la seva
vellesa).

Si parlam de motivacions, també hi trobam diferències
significatives entre els distints segments. El principal motiu
que addueixen els que pateixen més dificultats, el segment

baix, és l'econòmic (la por a disposar de menys recursos,
92%), mentre que la gent gran del segment alt posa l'accent
sobre el deteriorament mental (71%).

Pel que fa al segment mitjà, és el fet d'haver de dependre
d'altres persones i la disminució de recursos (70% en
ambdós casos) com a conseqüència de la pèrdua de
poder adquisitiu a causa de l'augment del cost de la vida
per sobre de les pensions.

Aquesta dependència té un doble sentit: econòmic i
d'acompanyament, tant afectiu (por a l'aïllament i la
soledat), com de suport físic.

TAULA 2

TAULA 3

** respostes múltiples

33%

7% 0%

Rendes Ajut de familiars/fillsPensions Ajudes externesEstalvis

2% 9% 7%

70%

5% 9%
0% 2%

78%

10% 10%
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SERVEIS PÚBLICS I PENSIONS
Un dels pilars que componen el nostre estat del benestar, és l'accés a uns serveis públics de qualitat (Taula
nº 4). Així com, un bon funcionament d'aquests per facilitar un estat del benestar saludable i eficient.

Al mateix temps volem saber, ara que s'acosten les eleccions, quin partit creuen  que és el més adient per
possar solució als problemes que afligeixen a la gent gran.

Font: Baròmetres Gadeso Desembre 2019

A la taula número 4 es poden observar les diferències que
existeixen entre els distints segments a l'hora de valorar
quines haurien de ser les accions prioritàries a emprendre
per l'administració a fi de resoldre els problemes que pateix
el col·lectiu de la gent gran.

Així, les persones del segment alt prioritzen  l'eliminació
de traves per a l'accés a serveis privats de pensions
i residències (35% i 22% respectivament). Per la seva
banda el segment mitjà fixa les seves prioritats en la
revalorització de la quantia de les pensions segons
l'IPC  (40%) i la Millora de l'accessibilitat i la qualitat
dels serveis públics (24%). Per part seva, les persones
que integren el segment baix reclamen la revalorització
de les pensions segons l'IPC (55%) i l'augment de
places i qualitat de les residències públiques (20%),

Pel que fa a quin és el partit que ofereix "mesures reals"
per millorar la situació d'aquest col·lectiu, queda clar que
cada segment té la seva preferència. Així el segment alt
creu que és el PP  (58%) el que millor pot donar resposta
als seus problemes. En canvi tant el segment mitjà com
el baix s'inclinen pel PSOE (42 i 43%, respectivament).

En aquest apartat hem inclòs aquelles persones de més
de 52 anys, les quals, tot i que encara formen part de la
població activa, es troben sense feina o fa molt temps que
estan a l'atur, cobrin, o no, alguna prestació o subsidi.
Aquestes persones es decanten, de manera clara, cap
als partits de centre-esquerra. Així el 45% d'ells creu
que PODEMOS és el partit que pot millorar la seva situació,
segurament pel fet que es tracta del partit que s'ha fet més
ressò de les seves reivindicacions.

Millora de l'accessibilitat i
la qualitat dels serveis públics

Revalorització (IPC) de la
quantia de les pensions

Augment del nombre i la qualitat
de les residències públiques

Segment Alt Segment Mitjà Segment Baix

QUINA DE LES SEGÜENTS ACTUACIONS HAURIA DE SER PRIORITÀRIA?

15% 55%40%

10% 15%24%

13% 20%10%

TAULA  4

Facilitar accés
a residències privades 22% 0%8%

Accés just i eficaç
als plans de dependència 5% 10%8%

Facilitar l'accés a plans
privats de pensions 35% 0%10%

Font: Baròmetres Gadeso. Abril 2019.

TAULA  5

Segment alt
QUIN PARTIT CREU QUE OFEREIX MESURES REALS I EFICAÇES PER A MILLORAR LA SITUACIÓ DE LA GENT GRAN?

Segment mitjà Segment baix Majors 52 anys*

(*) Sense feina o aturats de llarga durada

58%

22%

0%

3%

Podemos

PP

PSOE

Ciutadans

15%

20%

15%

42%

Podemos

PP

PSOE

Ciutadans

20%

11%

22%

43%

Podemos

PP

PSOE

Ciutadans

8%

10%

45%

35%

Podemos

PP

PSOE

Ciutadans

Es reflexen aquells partits que en algun dels segments ha superat el 30%
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LES ELECCIONS

Mostra: 400 entrevistes. Error màxim: +-5%. Nivell de confiança: 95,5%. Treball de camp: Abril 2019

En aquesta pàgina estem interessats a esbrinar quin possible pacte postelectoral agradaria a les persones de
classe mitjana segons la subclasse a la qual pertanyen. Els pactes que es proposen són els més factibles segons
les matemàtiques i el posicionament de cada partit i les declaracions dels uns i dels altres. Finalment, a més de
la simpatia per una o altra possible majoria de govern també hem volgut saber quina d'aquestes majories té,
segons el seu parer, més possibilitats d'esdevenir la que governi el país a partir del 28 d'abril.

A la taula 6 podem veure, com es manté la dicotomia
centre-esquerra / centre-dreta, que s'ha pogut observar
durant tota la sèrie "CAMINANT CAP A LES ELECCIONS".

En aquest sentit, els segments alt i mitjà els AGRADARIA,
principalment, un govern de centre-dreta (PP+C's),
mentre que el segment baix i el col·lectiu de persones
majors de 52 anys preferirien un govern del qual en
formés part el PSOE (58% i 65%, respectivament).

Val a dir, però, que tot i aquestes dades, hi ha persones
del segment baix que no li farien fàstics a un govern
integrat per PP i C's, o PSOE i C's, cosa que tampoc
desagradaria al segment mitjà.

Quan a quina majoria CREUEN que tindrà el suport
necessari per a la formació de govern, veiem que es manté
la dicotomia abans esmentada entre els dos blocs
ideològics.

Així, el segment alt (51%) està convençut, de manera
majoritària, que seran PP i C's els que integraran el
futur executiu, cosa que també opina, encara que amb
menys intensitat, el segment mitjà (31%). Per la seva
banda, les persones que formen part del segment baix
i del col·lectiu de gent major de 52 anys consideren,
majoritàriament, que el govern el formaran el PSOE i
PODEMOS (30% i 48%). Com veiem dades molt semblants
a les preferències expressades a la taula 5.

PP+Ciutadans

PP+Ciutadans+VOX

PSOE+Podemos

PSOE+Ciutadans

PSOE+Podemos+Nacionalistes

26%

11%

26%

32%

5%

31%

17%

29%

10%

13%

51%

26%

13%

5%

5%
Font: Barómetres Gadeso.Abril 2019

TAULA  6

Segment Alt Segment Mitjà Segment BaixMitjana

31%

16%

24%

22%

7%

QUI LI AGRADARIA QUE FORMÉS MAJORIA I GOVERN?

15%

12%

25%

40%

8%

Majors 52 anys*

(*) Sense feina o aturats de llarga durada

PP+Ciutadans

PP+Ciutadans+VOX

PSOE+Podemos

PSOE+Ciutadans

PSOE+Podemos+Nacionalistes

22%

14%

28%

30%

6%

25%

17%

19%

23%

16%

52%

22%

15%

2%

3%
Font: Barómetres Gadeso.Abril 2019

TAULA  7

Segment Alt Segment Mitjà Segment BaixMitjana

30%

17%

19%

26%

8%

QUI CREU QUE FORMARÀ MAJORIA I GOVERN?

17%

15%

13%

48%

7%

Majors 52 anys*

(*) Sense feina o aturats de llarga durada

Fundació GADESO: C/Ter nº14 1er. Palma de Mallorca - 07009
TEL. +34 971 479474.  PÁGINA WEB: www.gadeso.org
E-MAIL: fundaciogadeso     gadeso.org                         Dipòsit legal: PM-436-2011
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A MODE DE CONCLUSIÓ 

 

A mode de conclusió del conjunt de recerques de la Fundació Gadeso, 

publicats en Quadens Gadeso (“Caminant cap a les eleccions”) amb 

l'objectiu de definir les tendències electorals dels diversos grups i classes 

socials amb els seus diversos segments i tipologies, es desprèn que en la 

societat balear domina la tendència de centre/esquerra, mentre l'ampli 

espectre del centre/dreta s'esquerda amb l'aparició de *Vox perjudicant 

bàsicament els populars. Tal com assenyalen pràcticament totes les 

enquestes, el vot és molt volàtil arribant a aconseguir el 40% el vot 

indecís. 

 

Però tal índex d'indecisió mostra peculiaritats en la nostra Comunitat. Un 

44% té la voto decidit i sap a qui ha de votar, i un 19% té decidit votar 

encara que no sap a qui; mentre un 25% opta per l'abstenció i un 10% no 

sap si votarà o no. Encara que la volatilitat del vot es mantingui, és 

probable que la indecisió perdi intensitat. Els diversos sondejos preveuen 

una participació ajusto a un 65/67% amb una abstenció del 35/33%. La 

majoria d'experts opinen que una participació alta afavoreix al centre 

esquerra, mentre una abstenció rellevant beneficia al centredreta. Amb les 

seves evidents tendències, els resultats definitius del Dia D no estan 

escrits. Depenen de la voluntat dels ciutadans i ciutadanes. Aquesta és 

una de les grandeses de les democràcies. 
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