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CORONAVIRUS (I)

COVID-19: PÈRDUA DE CONFIANÇA
A mb aquest número de Quaderns Gadeso posem en marxa una sèrie dedicada a com la ciutadania de les nostres

Illes percep l’impacte de la pandèmia, a curt i mitjà termini. En aquest primer número de la sèrie ens hem interessat
a saber quines són les preocupacions dels i les nostres conciutadans i conciutadanes, com es percep el futur
socioeconòmic a Espanya i a Balears, com valoren l’actuació del Govern d’Espanya i del Govern Balear, en la gestió
de la crisi sanitària, i l’actuació dels partits de l’oposició. F inalment, també ens hem interessat per quin nivell de
confiança té la ciutadania envers el seu futur immediat, ara que sembla que veiem la llum al final del túnel. En aquesta
primera pàgina hem volgut saber quins són els principals problemes, avui dia i en el context de la pandèmia, afecten
Espanya i a la nostra comunitat.

L’arribada del coronavirus a Espanya i les seves conseqüències, en nombre d’infectats i, desgraciadament,
en víctimes mortals, va obligar al Govern de Pedro Sánchez, tal com recomanava l’Organització Mundial de
la Salut (OMS), a declarar l’Estat d’Alarma en tot el territori nacional. Aquest comportava la implementació de
tota una sèrie de mesures, més o menys acceptades, entre les quals figurava el cessament de tota activitat
econòmica no considerada essencial per a fer front a la pandèmia. En aquest sentit es va facilitar a les
empreses la implementació dels anomenats ERTO (expedients de regulació temporal de l’ocupació) alhora
que es prohibien els acomiadaments durant l’estat d’alarma.
En la pràctica això va suposar que moltes persones van veure com el seu lloc de feina quedava en l’aire i
moltes d’elles tenen poca confiança en què la situació es normalitzi fins al punt de poder recuperar els seus
llocs de feina. El cessament de l’activitat també porta associada una crisi econòmica que per la
idiosincràsia del nostre model productiu, dependent del turisme i per tant de l’arribada de visitants
d’altres països, provoca que sigui, juntament amb l’atur, la principal preocupació de la ciutadania
balear, la qual viu amb temor l’evolució de la crisi i amb la incertesa de què, a curt termini, es pugui
recuperar una certa normalitat.
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ESPANYA: SITUACIÓ PREOCUPANT
Malgrat les illes presenten unes particularitats pròpies no deixen de ser una part d’Espanya, i el que afecta a
l’estat espanyol en el seu conjunt repercuteix d’una manera o d’altra en la nostra comunitat. No es pot negar que
l’impacte socioeconòmic de la pandèmia és i serà important, les previsions no són gens positives i es parla d’una
caiguda del PIB d’entorn el 9%.
Les decisions preses pel Govern Sánchez amb els socis podemites han provocat cert rebombori i l’escena política
s’ha traslladat al carrer i als mitjans de comunicació, amb acusacions creuades i amb una molt pobre amplada
de mires per part de certs partits, molt més interessats en esbucar el govern que a col·laborar en la derrota de la
COVID-19.
Taula 2

COM VALOREU LA SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA D'ESPANYA, ARA I A MITJÀ TERMINI?
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Com es pot veure a la Taula 2,el 35% de la ciutadania balear veu bona o molt bona la situació
socioeconòmica espanyola en el moment actual. El 19% pensa que la situació és preocupant i el
30% la veu dolenta o molt dolenta. També s’aprecia un cert pessimisme envers la situació a mitjà
termini. Així el 17% creu que estarà bé o molt bé, mentre que el 34% pensa que el futur és preocupant.
Els més pessimistes, aquelles persones que creuen que la situació serà dolenta o molt dolenta,
augmenten fins al 36%. Queda clar que fins que no es normalitzi la situació, i amb els missatges que
arriben de les autoritats econòmiques i dels analistes, la situació és, com a poc, confusa. Caldrà, doncs,
esperar a veure amb quina mesura la situació permet reprendre l’activitat econòmica i es van recuperar els
llocs de feina i l’economia.
Pel que fa a la gestió de la crisi per part del govern el 41% pensa que ha estat bona o molt bona,
mentre que els que la critiquen es situen en el 24%. La ciutadania es mostra més contrària a
l’actuació de l’oposició. Sembla que la recerca de la confrontació i assetjament i enderrocament al qual
han sotmès al govern, lluny d’ajudar com la situació requeria, no ha agradat gaire a la ciutadania Balear.
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COM VALOREU L'ACTUACIÓ DEL GOVERN D'ESPANYA I DE L'OPOSICIÓ EN LA GESTIÓ DE LA CRISI?
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BALEARS: MOLTA INCERTESA
No és cap secret que el nostre model econòmic es basa en el turisme i, en conseqüència, de l’arribada de visitants
d’altres indrets, tant d’Espanya com de l’estranger, en especial aquests darrers. A la previsible pèrdua de llocs
de feina, motivada per una temporada alta que es dóna quasi per perduda, s’ha de sumar la incertesa que provoca
la situació en els mercats emissors, especialment Alemanya i la Gran Bretanya; les mesures que el govern central
pugui impulsar per a frenar possibles repunts de la pandèmia davant l’arribada de turistes; i la capacitat del
govern de Francina Armengol per convèncer a P. Sánchez de què Balears està preparada per fer front a qualsevol
eventualitat.
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Com podem veure a la Taula 4, el 43% la ciutadania de les nostres illes, encara veu bona o molt bona
la situació socioeconòmica balear en el moment actual, enfront el 23% que la veu dolenta o molt
Taula 6 i el 17% que pensa que és preocupant. Respecte del futur es reafirma el pessimisme, així
dolenta
aquelles persones que creuen que la situació serà bona o molt bona només arriba al 21%, enfront del
32% que pensa que serà dolenta o molt dolenta. Està clar que la incertesa està afectant a la confiança
dels nostres conciutadans i els confusos missatges que provenen dels mercats emis sors no ajuden gens a
recuperar, encara que sigui en part, l’optimisme.
Pel que fa a la gestió de la crisi que han fet tant el nostre govern autonòmic com l’oposició en el
Parlament Balear, una quarta part del total d’enquestats no en té opinió. El fet que amb l’estat d’alarma
la gestió es centralitzés en el comandament únic amb seu a Madrid a enfosquit qualsevol mesura que es
pogués prendre des de la nostra comunitat per al control de la pandèmia. En línies generals, però es valora
millor la gestió feta per na Francina Armengol i el seu equip que la duta a terme per part de l’oposició, en
especial la d’aquella que està més pendent de guerres d’altres èpoques i que sembla viure en un molt
paral·lel on la crispació, la provocació, l’egoisme i, fins i tot, l’estupidesa formen part inalienable de les regles
del joc. Tot per a esgarrapar vots en el seu afany de retornar-nos a l’època talaiòtica.
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COM VALOREU L'ACTUACIÓ DEL GOVERN BALEAR I DE L'OPOSICIÓ EN LA GESTIÓ DE LA CRISI?
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SITUACIÓ PERSONAL: DESCONFIANÇA
Per acabar aquest primer repàs a la percepció que la ciutadania balear té dels efectes de la pandèmia, ens
interessem, ara, a veure com valoren la seva situació personal en l’actualitat i com creuen que serà a mitjà termini.
La inevitable pèrdua de llocs de feina, amb el tancament de moltes empreses, en especial del sector serveis i del
comerç, juntament amb aquelles empreses que optaran per deixar passar el temps i obrir només quan hi hagi
garanties de rendibilitat, provoca que moltes persones vegin amb neguit el seu futur, tant a nivell laboral com
econòmic.
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Malgrat que, encara, el 36% de la ciutadania pensa que la seva situació personal és bona o molt bona,
els que veuen el futur amb el mateix optimisme cauen a un 27%. Un descens del 9%. Per contra, aquells
que ara ja es mostren pessimistes, un 24%, augmenten fins al 38% quan es parla del mitjà termini.
També augmenten aquelles persones que pensen que el seu futur serà preocupant, del 119% actual al
22%.
De tota manera, una quarta part de la població no té clar el que passarà. Caldrà, doncs, com ja hem esmentat,
esperar a veure fins a quin punt es pot salvar la temporada turística, es van recuperant els llocs de feina, i a
fins a on arribarà la destrucció d’empreses a les nostres illes. Esperem que ens vagi bé a tots i a totes.
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