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ANÀLISI DE LA REALITAT SOCIOECONÒMICA DE LES ILLES BALEARS. Nº361. MARÇ 2019

CAMINANT CAP A LES ELECCIONS (V)

CONTINUEN ELS PROBLEMES REALS
Escoltar

TAULA 2

TAULA 1

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

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.
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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.

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
1/25/19
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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.

TAULA 3

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

PODEM PSOE

MÉS

El Pi

C's

PP

VOX

Catalunya

45%
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Font: Baròmetres Gadeso. Març 2019.

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
TAULA 4
QUIN PARTIT ÉS EL MÉS ADIENT
convertit en un camp de batalla on s'enfronten dos blocs
PER FER FRONT A LA SITUACIÓ POLÍTICA
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.
25%
PSOE
Així el 25% dels enquestats creuen que PSOE i PP són
els més adients per fer front a la "dolenta" situació
Unidos Podemos
14%
política que viu el país.

25%

PP
Ciudadanos
VOX
Cap
Font: Barometres Gadeso Març 2019

20%
6%
10%

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.
2/26/19
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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.

TAULA 5

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

PODEM PSOE MÉS

El Pi

C's

PP

VOX

Pensions

56%

59%

62%

52%

50%

55%

60%

57%

Accés a l'habitatge

50%

65%

58%

58%

48%

43%

40%

39%

Atur

49%

66%

64%

40%

35%

42%

46%

38%

Llei de dependència

47%

75%

68%

49%

40%

36%

32%

29%

Reforma laboral

26%

65%

64%

30%

12%

2%

7%

4%

Font: Baròmetres Gadeso. Març 2019.

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.
El principal partit del bloc de centreesquerra, el PSOE
TAULA 6
QUIN PARTIT ÉS EL MÉS ADIENT PER
(27%) és vist per l'electorat com el més adient per donar
FER FRONT A LA SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA
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
27%
PSOE
tingut calat entre una part de l'electorat, especialment el
d'esquerra.
Unidos Podemos
18%
El PP (20%) tot i la seva política de retallades i el seu
20%
PP
entestament amb privatitzar tot el privatitzable, se situa
com la segona opció preferida pels ciutadans de les
19%
Ciudadanos
nostres illes favorables a una política menys
intervencionista en aquestes matèries. C's és l'opció
6%
VOX
elegida pel 19% tot i que porta una línia molt semblant
a la del PP.
10%
Cap
Els missatges en favor del reforçament dels drets socials,
alguns d'ells molt interessants però força "increïbles" de
Font: Barometres Gadeso Març 2019
Podemos rep el suport del 18%.
3/27/19
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ELS PRESIDENCIABLES
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.

Els Candidats
Pedro Sánchez
PSOE

Albert Rivera
Ciudadanos

Pablo Casado
Partit Popular

Pablo Iglesias
Unidos Podemos

Santiago Abascal
VOX
TAULA 7

CONEIXEMENT

C

VALORACIÓ

92%

4,2

80%

3,8

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.

V

78%

3,4

85%

2,9

42%

2,1

Font: Baròmetres Gadeso. Març 2019

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.

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.
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