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CAP A LES ELECCIONS AUTONÒMIQUES

    empre hem defensat que una de
les millors maneres de polsar les
opinions d'una societat 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 aquesta línia, i amb la vista
posada en les pròximes eleccions
autonòmiques del 26 de maig, hem
volgut  demanar  a ls  nost res
conciutadans i conciutadanes quins
són els grans blocs de prioritats, que
configuren la vida social i econòmica
de la nostra comunitat, que més els
preocupen i als quals la majoria
resultant dels comicis hauria de donar
la convenient resposta a fi de mantenir
un model econòmic sostenible per a
les nostres i l les i garantir la
indispensable cohesió social.

Com es mostra a la taula inferior, la
principal prioritat és la de donar
cobertura als Serveis Públics (61%)
dotant-los del finançament necessari
a f i  de garant i r  e l  seu bon
funcionament, cosa que repercutirà
en una major cohesió social.

En una societat que basa gran part
de la seva economia en el turisme,
gràcies, en gran mesura, al nostre
patrimoni natural, és lògic que la
preservació d'aquest patrimoni
(51%) sigui un dels aspectes més
importants, com també ho és el
Garantir un finançament autonòmic
just  (50%),  com a condic ió
indispensable per afrontar totes les
altres prioritats.

Altres aspectes que preocupen, però
en bastant menor mesura, són la
necessitat de repensar un model
turístic sostenible (23%) i la
promoció d'energies sostenibles
(15%).

S
    assades les eleccions generals del 28
d'abril, les quals han confirmat la
bipolarització de l'escena política estatal
en dos blocs gairebé antagònics, centre-
esquerra i centre-dreta, ens toca, ara,
canviar de registre i començar a pensar
en les eleccions autonòmiques, municipals
i europees del pròxim 26 de maig, a les
quals, a la nostra comunitat, cal afegir-
hi les eleccions als Consells Insulars.

En aquest número de Quaderns Gadeso
ens volem fer ressò de les primeres; les
autonòmiques. És per aquest motiu que
volem conèixer, primerament, les prioritats
de la ciutadania de les illes a les quals
la majoria guanyadora haurà de donar
cobertura per a garantir el nostre benestar
i qualitat de vida, a més de conformar
unes Illes Balears econòmicament
sostenibles i socialment cohesionades. Un
cop establertes quines són les prioritats,
hem volgut aprofundir-hi una mica més
i desentranyar quins són els temes claus
que les componen.

Com és sabut, les eleccions configuren les
majories que hauran de regir les
institucions de govern de la nostra
comunitat, per aquest motiu el febrer
passat vam demanar el grau de valoració
i preferència de cada una d'elles.

Finalment, sense ser una enquesta
d'intenció de vot, ens hem interessat per
quina seria la majoria preferida per
formar govern i, a més d'aquesta, quina
es creu que ho aconseguirà.

P

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

BALEARS, ILLES SOSTENIBLES?

1

2

3

4

Serveis públics
(sanitat, educació, dependència...)

Garantir finançament autonòmic just

Preservació patrimoni natural

PRIORITATS DE LA CIUTADANIA PER A BALEARS

Font: Baròmetres Gadeso Abril 2019

TAULA 1

Quin creu que són els dos àmbits prioritaris
a la nostra comunitat?

Respostes múltiples (màxim 2)

61%

50%

23%

51%

5

Repensar un model turísitc sostenible

15%Promoció energies sostenibles
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PRIORITATS DE LA CIUTADANIA
Establerts els blocs prioritaris, volem saber quins són els principals aspectes que componen cada un
d'aquests blocs, els quals haurien de configurar l'agenda política de la pròxima legislatura. Així, preocupa
l'educació com mitjà imprescindible per a aconseguir una professió, ocupació o ofici, estable amb un salari
adequat. Preocupa l'accés a un habitatge digne i una sanitat eficaç i eficient. Preocupa la protecció i gestió
del nostre territori i patrimoni natural (escàs i fràgil) per a ús i gaudi ciutadà i com a element bàsic per a un
model turístic més enllà del sol i platja. Preocupa, també, un finançament just de Balears que ens pugui
garantir unes infraestructures (comunicacions externes, internes, i interinsulars), equipaments i serveis
(educació, sanitat, dependència…) dignes. I, finalment, preocupa un model turístic sostenible en el qual,
entre altres imputs, es defensa l'aplicació de l'Impost de Turisme Sostenible sempre que els seus recursos
es destinin a la recuperació dels nostres recursos patrimonials i turístics. En resum, com podem veure
gairebé cap d'aquest temes és nou en la nostra societat, se n'ha parlat i se'n continuarà parlant però, sense
cap dubte, constitueixen els aspectes de la nostra economia als quals cal donar resposta per a garantir unes
Illes Balears sostenibles i productives econòmicament, i a la vegada justes i cohesionades socialment a fi
de garantir-nos un benestar i qualitat de vida elevats.

SERVEIS PÚBLICS 61%

30%

15%

TAULA  2

Educació

Dependència

28%

27%

Sanitat

Habitatge

PRESERVACIÓ PATRIMONI NATURAL 51%

30%

Font: Baròmetres Gadeso. Abril 2019

27%

TAULA  3

Racionalitzar xarxa viària
amb criteris sostenibles

Assegurar recursos hídrics

33%

10%

Protecció i gestió del
territori i espais naturals

Promocionar agricultura
rendible i sostenible

GARANTIR FINANÇAMENT AUTONÒMIC JUST 50%

30%

Font: Baròmetres Gadeso. Abril 2019

35%

TAULA  4

Exigir un nou model de finançament
autonòmic més just i solidari Exigir compliment proposta REB

15% 10%
Exigir compliment compromisos

inversions estatutàries, carreteres...
Exigir dotació pressupostària

competències assumides

REPENSAR UN MODEL TURÍSITC SOSTENIBLE 23%

33%

Font: Baròmetres Gadeso. Abril 2019

TAULA  5

Destinar recursos ecotaxa a millores
recursos patrimonials i turísitcs

Fomentar turisme alternatiu
més enllà del "sol i platja"

20%

31%

Mesures pràctique i eficaces
contra "turisme borratxera"

Mesures per evitar saturació
insostenible en temporada alta

Font: Baròmetres Gadeso. Maig 2019

PROMOCIÓ ENERGIES SOSTENIBLES 15%

28%

Font: Baròmetres Gadeso. Abril 2019

23%

TAULA  6

Eliminar energia elèctrica
per mitjans tèrmics

Garantir conectivitat energètica
amb península i entre illes 27%

22%
Promoció energies alternatives
(comunitat, empreses, famílies)

Promocionar energies renovables
(solar, eòliques, hidràuliques)

15%

30%

30%

16%20%
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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  7

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  8

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.

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%
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POSSIBLES PACTES POSTELECTORALS
Sembla segur de les pròximes eleccions autonòmiques 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 la nostra comunitat. 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 Unides Podem 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 26 de maig.

QUI LI AGRADARIA QUE FORMÉS MAJORIA I GOVERN

PSOE+MÉS+PODEM+GxF

PSOE+MÉS+PODEM+GxF+ PI

PP+CIUTADANS+VOX+PI

52%

17%

16%

62% 3% 3% 0%

28% 7% 2% 0%

1% 10% 38% 68%

6% 64% 41% 0%

Font: Baròmetres Gadeso. Abril 2019

8%

TAULA  9

PP+CIUTADANS+VOX

Segons record de vot darreres elecccions autonòmiques

(*)  Segons intenció de vot

PPPSOEPODEM MÉS El Pi C's VOX*Mitjana

70%

29%

0%

1%

Mitjanes ponderades. No es reflecteixen els No sap o No contesta

82% 2%

20% 1%

0% 38%

2% 48%PP+CIUTADANS+PI

7% 3% 16% 15% 32%0% 0% 11%

QUI CREU QUE FORMARÀ MAJORIA I GOVERN

PSOE+MÉS+PODEM+GxF

PSOE+MÉS+PODEM+GxF+ PI

PP+CIUTADANS+VOX+PI

38%

35%

5%

64% 3% 6% 2%

26% 28% 1% 0%

3% 1% 57% 75%

3% 31% 20% 8%

Font: Baròmetres Gadeso. Abril 2019

13%

TAULA  10

PP+CIUTADANS+VOX

Segons record de vot darreres elecccions autonòmiques

(*)  Segons intenció de vot

Mitjana

78%

21%

1%

2%

74% 5%

20% 3%

1% 49%

2% 25%PP+CIUTADANS+PI

6% 4% 20% 16% 15%4% 3% 14%

PPPSOEPODEM MÉS El Pi C's VOX*

Mitjanes ponderades. No es reflecteixen els No sap o No contesta

Com es pot veure a la taula 9 les preferències de la nostra ciutadania pel que fa a la majoria de govern reflecteixen
una bipolarització en dos blocs, el centre-esquerra i el centre-dreta. Així i tot, la majoria preferida, especialment
entre els i les votants de Podem, PSOE i MÉS, seria la conformada per aquests tres partits juntament amb Gent per
Formentera (52%). L'altre possibilitat més estimada seria la composta per PP, C's i VOX (17%), Especialment preferida
pels votants de VOX que somien amb un pacte a l'andalusa.

La creença sobre quina serà, finalment la majoria que ocupi el Consolat del Mar, confirma, encara més, aquesta
bipolarització. Així, principalment els votants del centre-esquerra confien amb una victòria de Francina Armengol,
la qual formés govern amb MÉs, Podem i GxF (38%), mentre que els votants del centre dreta i la dreta nua i crua
aposten per un govern de Biel Company amb el suport de C's i VOX. El 26 de maig sortirem de dubtes.


