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TEMPS DE CRISPACIÓ: A QUI BENEFICIA?
CAMINANT CAP A LES ELECCIONS (III)

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
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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
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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%
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50,1% 47,3%

44,1% 36,8%
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En els resultats de la taula no s'han tingut en compte els No sap/No contesta

CIUDADANOS / CIUTADANS

El Pí*

VOX

*P. INDEPENDENTISTES
TOTS
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a BALEARS

20,0%

36,2%

a ESPANYA

52,1%

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

42%

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
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