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ELS PROBLEMES S'AGREUGEN

CAP A UNES NOVES ELECCIONS (II)

Estem a un mes de la repetició de les
eleccions generals a Espanya. Oficialment
encara no estem en campanya electoral,
però fa llargs mesos que estem patint una
p r e c ampanya  "pu ra  i  du ra" .
Desqualificacions constants, inclosos insults,
cap a l'adversari polític convertit en enemic.
Moviments tàctics seguint les instruccions
del cap de màrqueting i pendents de les
enquestes electorals.

Avui dia, les candidatures ja estan definides
i comencen els distints partits a exposar
els seus programes.  Malgrat això els
partits continuen sense escoltar  a l'electorat.

La realitat, agradi o no, és que els
problemes polítics i socioeconòmics percebuts
per la ciutadania persisteixen i fins i tot
s'agreugen.

Escoltar

Mostra: 400 entrevistes. Error màxim: +-5%.. Nivell de confiança: 95,5%. Treball de camp: Octubre 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 (1,3) segons el parer
de la ciutadania de les Balears. La
majoria de les persones enquestades
creuen que és dolenta (62%) i el 25%
opinen que és regular, només el 3%
creu que la situació és bona. Xifres
bastant pitjors a les registrades  en la
investigació feta amb ocasió de les
eleccions generals del 28 d'abril (QG
Nº 361).

Les dades demostren el desencís de
la ciutadania davant la situació política.
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 que és dolenta (1,3).
Així el 61% de les persones
enquestades creu que la situació
econòmica és dolenta, el 28% creu
que és regular i només el 2% es
mostra optimista. Aquestes dades
segueixen la tendència ja reflectida
en la situació política i comparades
amb les de l 'abril passat són
s ign i f i ca t i vament  nega t i ves .

Més enllà de les necessàries reformes
que comencen a ser urgents, la
ciutadania percep la proximitat d'una
possible crisi econòmica, motivada,
entre altres causes, pel Brexit britànic,
la crisi aranzelària, i en el cas
espanyol, l'entrada en recessió
d'Alemanya cosa que afecta
directament a Balears, en un moment
difícil a conseqüència de la fallida de
Thomas Cook.
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PRINCIPALS PROBLEMES POLÍTICS
Tot i que es manté la dicotomia entre els dos grans blocs ideològics, la constatada impossibilitat d'arribar
a acords de mínims entre els partits que integren cada bloc ens ha portat a la repetició de les eleccions.

En aquesta pàgina volem conèixer quins són els principals problemes que segons el parer de l'electorat
illenc són presents a la situació política, així com quin tipus de govern creuen que és el més adient per fer
front a la situació política.

El grau d'inquietud de la ciutadania balear davant les eleccions del 10N és molt superior a l'enregistrada en
les eleccions de l'abril passat. Si us fixeu en la taula 2, els índexs de preocupació de cadascun dels problemes
detectats són, en tots els casos, superiors. Alhora la Inestabilitat política ha superat a Catalunya com al principal
problema polític a Espanya.

Davant aquesta situació, el més significatiu és que el 29% no sap quin és el tipus de govern més adient per fer-
li front. Dins l'àmbit de l'esquerra es manté una certa ambigüetat, d'una banda el 27% creu que la millor fórmula
és un govern monocolor del PSOE amb el suport extern d'U. Podemos i Más País. Per altra banda el 15% insisteix
en la formula ja fracassada del govern de coalició entre socialistes i podemites, i en el moment actual amb la participació
de Más País.

En l'àmbit de la dreta, encara que el PP mostra una tendència significativa de creixement electoral, només el 8%
creu que una coalició entre les tres formacions de dretes seria la millor opció per posar ordre en el panorama
polític espanyol.

Les formes de govern de tipus transversal (PSOE+C's; PSOE+PP) mostren uns índexs no rellevants però significatius.
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QUIN TIPUS DE GOVERN ÉS EL MÉS ADIENT PER FER FRONT A LA SITUACIÓ POLÍTICA?
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TAULA  3 PRINCIPALS PROBLEMES DE LA SITUACIÓ POLÍTICA ESPANYOLA
Respostes múltiples.
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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 i per extensió la balear.

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.

El garantiment del sistema de Pensions i la seva actualització anual en funció de l'IPC (60%) 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 i l'estabilitat labora (55% i 47%,
respectivament) són els altres dos temes rellevants. La necessitat de la reforma laboral mostra un índex força superior
al de fa 6 mesos (38%). En referència a la llei de dependència, el seu aparent decreixement està motivat  pel fet que
les CCAA i els ajuntaments han cobert els dèficits provocats per la manca de compromís del govern central.

La consideració de que una coalició progressista pot ser la més adient es basa principalment amb l'urgencia
de la reforma laboral i del sistema de pensions.  Però resulta força significatiu que un 17% cregui que la forma
més adient és un govern de coalició entre PSOE i C's. Alhora, la fórmula transversal formada per PSOE i PP
és valorada positivament pel 12%, un índex baix però que comença a tenir carta de ciutadania.

En qualsevol cas, tal com ocorre respecte a la situació política, el 26% manifesta que no sap quina forma de govern
(ni d'esquerra, ni transversal, ni de dreta) és la més adient per fer front als problemes d'índole estructural.
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ELS CANDIDATS AL CONGRÉS DE DIPUTATS

A TALL DE CONCLUSIÓ
-Les situacions política i socioeconòmica espanyoles són dolentes segons els ciutadans de les illes. El panorama 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. A més comencen a aparèixer possibles fómules transversls de govern donats els problemes d'entesa
i lideratge entre els integrants de cada bloc.
-L'imminent sentència del Tribunal Suprem referent al "Procés Català" pot provocar reaccions no desitjades per cap banda. Més
enllà de la sentència és evident que el problema català té natura política, la qual cosa significa capacitat d'escoltar  i pactar, sempre
dins l'àmbit de la legalitat vigent.
-No està clar que sigui possible la formació d'un govern que garanteixi estabilitat i governabilitat per fer front als greus problemes
que patim. Correm el perill, una vegada més, de bloquejos i de propostes impossibles. La nul·la capacitat de pacte que estan
demostrant les diferents forces polítiques del país ens porta a una situació de gran incertesa i políticament perillosa. Amb excessiva
freqüència, els polítics obliden que en una socitat plural i sense majories absolutes, "fer política és la capacitat de posar-se d'acord
amb els que no pensen com tu".

Com es pot comprovar el nivell de coneixement dels candidats
i de les candidates de les nostres illes és força baix. Cap
d'ells/es arriba al 50% de coneixença. Destacant Joan
Mesquida (46%), Margalida Prohens (43%) i Joan Mesquida
(40%). Tots tres repetidors al capdamunt de les llistes dels
seus partits a Balears. La seva valoració també és baixa.

El segon bloc està format per Antònia Jover, la qual ja ha
estat diputada en aquesta fallida legislatura, que presenta un
nivell de coneixement del 35% així com una valoració de 3,9.
El candidat Antonio Salvá és conegut, encara que amb un
índex baix (35%) i la seva valoració (4,1) és relativament
elevada no per la seva activitat política sinó per la rellevància
de l'atac terrorista a Palmanova en el qual van morir dos
membres de la Guàrdia Civil, un d'ells el seu fill. El coneixement
(35%) i la valoració (4) de Guillem Balboa encara que baixes,
es deuen al fet que va ser batlle d'Alaró i candidat de MÉS
al congrés en les eleccions de l'abril passat.

Finalment hem inclòs la candidata de Más País, partit de nova
creació i liderat a escala estatal per Iñigo Errejón, María Luisa
Lucas, la qual presente un nivell de coneixement molt baix,
tot i presentar-se per U. Podemos en convocatòries electorals
anteriors. Com és lògic, donat el mínim coneixement que
presente no ha estat possible establir una valoració.

Es pot concloure que la ciutadania no perceben una  vinculació
significativa dels diputats en el congrés amb les nostres illes.
Cont inua essent  una ass ignatura  pendent .

CCONEIXEMENT VVALORACIÓEls Candidats

Joan Mesquida 46% 4,2

35% 4,0

43% 3,8
Margalida Prohens

Partido Popular

Guillem Balboa
MÉS Esquerra

40% 4,2
Pere Joan Pons

PSIB-PSOE

Ciudadanos

35% 4,1
Antonio Salvá

VOX
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En unes generals el que prima és el/la candidat/a a President/a del Govern d'Espanya. Els/les diversos/es candidats elegits
a cadascuna de les circumscripcions electorals poden afegir en positiu  o negatiu un plus a la candidatura.

35% 3,9
Antònia Jover
Unidas Podemos

8% -
María Luisa Lucas

Más País
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