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ANÀLISI DE LA REALITAT SOCIOECONÒMICA DE LES ILLES BALEARS. Nº368. jUNY 2019

DESPRÉS DE LES ELECCIONS AUTONÒMIQUES

26-M: REPTES I PRIORITATS
E l 26-M a Balears ha significat un
profund canvi del mapa polític tradicional.
Fins ara, segons la llegenda urbana,
l'habitual era que governèé la dreta. I
com a màxim, els partits progressistes
gaudien d'una legislatura.

Ara, el PSIB, per primera vegada a
esdevingut la formació més votada a la
nostra comunitat, mentre que el PP ho
ha deixat de ser, a més d'obtenir uns
resultats dolents. Això ha permès, també,
per primera vegada, que l'alternànça al
Govern Balear es trenqui, reeditant-se
el pacte de la legislatura anterior entre
les forces d'esquerra, la qual cosa ha
permès enllaçar dues legislatures
consecutives de progrés.
Aquesta nova realitat política també
s'ha traslladat als Consell Insulars de
Mallorca, Menorca i Formentera, així
com a l'Ajuntament de Palma i altres
municipis rellevants.
En definitiva, s'ha consolidat una majoria
i un govern de progrés a la nostra
comunitat, el qual haurà d'afrontar reptes
importants tant de tipus socioeconòmic
com estructurals, així com prioritzar
polítiques de proximitat.
Aquest número de Quaderns Gadeso,
concreta i visualitza quins haurien de
ser aquests reptes i prioritats.

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

L a majoria parlamentària a les nostres

illes són 30 escons, la suma dels tres
partits que conformen el vigent pacte
de progrés és de 32 escons. Encara
que Podem (6 escons) hagi perdut 4
representants i MÉS de Mallorca i
Menorca (6) n'hagi perdut 3, el PSIB
amb 19 escons, ha incrementat la seva
representació en 4 escons, la qual
cosa ha permès revalidar la majoria
de progrés.
Dins el bloc del centre-dreta, el PP,
ara amb 16 escons, ha patit una
perduda de 4, respecte de 2015,
moment en el qual ja havia obtingut
uns resultats dolents respecte de
convocatòries anteriors. C's, ha estat
el partit més beneficiat per aquesta
davallada dels populars, sumant 3
escons més als 2 que ja va aconseguir
el 2015. La formació de Jaume Font,
El Pi, repeteix la mateixa representació,
3 escons.
Per la seva banda, resulta significatiu
i preocupant que VOX hagi accedit al
Parlament amb 3 representants
Abans de platejar-mos els reptes i

prioritats de la majoria parlamentària
sorgida de les urnes el 26-M, volem
veure quin és el grau de confiança
que té la ciutadania de Balears i de
cada una de les illes envers aquesta
majoria parlamentària i el govern que
sortirà d'ella.
Resulta força significatiu que el 41%
de la ciutadania illenca tengui un
alt nivell de confiança en aquesta
majoria i el futur govern que en
dependrà. Per illes, únicament Eivissa
mostra un grau de confiança inferior
a la mitjana.
A l'altre extrem, un 32% de la
ciutadania de Balears declara no
tenir gens de confiança cap aquesta
majoria i el futur govern i un 22%
assenyala tenir-ne poca.
Per concloure, el nivell de confiança
envers la majoria parlamentària per
aquesta legislatura es força bona. Ara
haurà de ratificar aquesta confiança
donant resposta als reptes i prioritats
plantejats per la ciutadania, cosa que
com ja sabem no és fàcil.

TAULA 1

Quina confiança teniu en la majoria parlamentària sorgida del 26M?

Molta

41%

44%

43%

38%

41%

Poca

22%

20%

21%

23%

22%

Gens

32%

31%

31%

33%

33%

Ns/Nc

6%

5%

5%

6%

6%

Font: Baròmetres Gadeso. Maig 2019
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26-M: OPINIÓ DE LA CIUTADANIA
A més de conèixer el grau de confiança de la ciutadania envers la majoria i govern sorgits del 26-M, volem
indagar com es concreta aquesta confiança davant les noves realitats polítiques resultants dels comicis
autonòmics.
Font: Baròmetres Gadeso. Maig 2019

TAULA 2

Quina opinió teniu davant les noves realitats polítiques sorgides del 26-M?
La consolidació d'una majoria i un govern de progrés
El PSIB-PSOE per primera vegada és el la formació més votada a les Illes Balears
La rellevant perduda de suport electoral i d'escons del Partit Popular
Ciutadans no aconsegueix superar al Partit Popular ni en vots ni en escons
La significativa perduda de presència a les institucions de Unides Podem i MÉS
La rellevant presència de VOX a les institucions de la nostra comunitat
El Pi es manté amb 3 escons però perd suport electoral i no aconsegueix ser decisiu

Indiferent =

Molt Negativa

Negativa

Relativament negativa

Resulta força rellevant que la ciutadania considera com a
molt positiva la consolidació d'una majoria i govern de
progrés, la qual cosa implica un grau important de
responsabilitat pel govern i la majoria que el sustenta, cosa
que caldrà tenir en compte si es té vocació de permanència
i no constituir una anècdota en la història electoral de les
illes.
També resulta significatiu l'opinió ciutadana envers els
resultats de cadascuna de les formacions amb representació
al Parlament de les Illes. Com és lògic, és positica l'opinió
que el PSIB, per primera vegada, esdenvengui la força
més votada a les nostres illes.
Es considera com a negatiu la perduda del pes electoral
de U. Podem i MÉS, tot i que formin part de la majoria i
puguin entrar en el govern.

Relativament positiva

Positiva

=

Molt Positiva

La perduda de la "tradicional" majoria electoral del PP
i la seva caiguda en representació parlamentària, es
considera com un fet relativament positiu.
Encara que Ciutadans hagi obtingut una millora en els
seus resultats, la seva rellevància a les institucions és
força baixa. I a la vegada no aconseguit fer l'esperat
"sorpasso" al PP. Davant aquest fet, l'opinió és ambigua
inclús per part del seu propi electorat.
No sorprenen els resultats de El Pi el qual manté intactes
els seus escons, amb una opinió "neutre" entre la
ciutadania. La seva capacitat política continua arrelada
a la part forana.
Es considera molt negativa la rellevant presència de
VOX a les institucions de les nostres illes.
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26-M: REPTES ESTRUCTURALS
La nostra realitat política, econòmica, i social, requereix reformes estructurals de calat, les quals impliquin
a la ciutadania així com a les seves organitzacions representatives. Per aquest motiu reflectim a la Taula 3
la importància que la ciutadania atorga a cada un dels reptes; i a la Taula 4, el grau de creença envers la
capacitat de la majoria i el govern de donar-los resposta.
TAULA 3

Quina importància tenen per a vostè aquests temes?
10-9=molta, 8-7= bastant, 6-5= poca, 4-3=molt poca, 2-1=poca

Reconeixement efectiu de la insularitat (REIB)

8,9

8,5

9,1

8,9

9,0

Finançament autonòmic

7,9

7,8

8,1

7,8

7,9

Model econòmic sostingut i sostenible

7,4

7,7

7,4

7,5

7,2

Mantenir la estabilitat del proper govern

6,8

7,1

7,0

6,2

6,8

Font: Quaderns Gadeso Nº 366. Cap a les eleccions autonòmiques. Balears illes sostenibles?

Es considera de màxima importància (8,9/10) el
reconeixement efectiu del fet insular (REIB), aspecte
que aglutina la quasi totalitat de les nostres forces
representatives, econòmiques, socials i ciutadanes.
Però al mateix temps, la possibilitat d'aconseguir-l'ho
no és excessivament alta (47%). Encara que el govern
estatal tengui el mateix color polític que l'autonòmic.
Dins el mateix àmbit, La ciutadania té clar que la millora
de la qualitat dels nostres serveis públics bàsics (educació,
sanitat, dependència...) depèn, en gran mesura, d'un
finançament suficient, per aquest motiu el nivell
d'importància del nostre finançament sigui elevat (7,9).
Però es manté un baix índex de confiança en la
possibilitat real d'aconseguir un finançament just per
TAULA 4

a les nostres illes., millorant la nostra capacitat
d'autogovern. Aquesta baixa confiança es basa en el fet
que, encara que hi hagi aspectes bilaterals, el nostre
finançament s'haurà d'emmarcar dins un nou model de
finançament de les comunitats autònomes de tot l'estat.
La nostra economia, encara que sòlida, té dificultats
per esdevenir sostinguda i sostenible. Amb matisos, hi
ha un cert consens envers aquest aspecte. No es tracta
de no reconèixer la importància de l'activitat turísitica, però
cal repensar un model més sostingut i sostenible.
Es pressuposa que és de gran importància aconseguir
l'estabilitat de la majoria parlamentària i del govern, per
poder portar endavant les reformes necessàries.

Creu que la nova majoria parlamentària serà capaça de fer front a...?

Mantenir la estabilitat del proper govern

56%

58%

60%

51%

56%

Model econòmic sostingut i sostenible

49%

48%

51%

47%

49%

Finançament autonòmic

47%

49%

48%

43%

48%

Reconeixement efectiu de la insularitat (REIB)

47%

49%

47%

46%

47%

Percentage de respostes positives

Font: Baròmetres Gadeso. Maig 2019
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26-M: PRIORITATS DE LA CIUTADANIA
Durant la campanya electoral, la Fundació, a través d'aquesta publicació, va explorar les prioritats de la ciutadania
davant de temes claus que afecten el seu benestar, la convivència i la cohesió social. En concret, a la Taula 5, fem
referència a les 6 principals prioritats que es varen reflectir al nº 366 de Quaderns Gadeso. A la Taula 6 es representa
el grau de creença, per part de la ciutadania, envers la capacitat de resposta de la majoria i del govern per fer front
a aquestes demandes prioritàries.
TAULA 5

Quina importància tenen per a vostè aquests temes?
10-9=molta, 8-7= bastant, 6-5= poca, 4-3=molt poca, 2-1=poca

Habitatge assequible

8,9

9,1

8,7

9,0

8,8

Estabilitat laboral i qualitat de la feina

8,5

8,8

8,2

8,6

8,4

Sanitat

7,9

7,5

7,8

8,1

8,1

Educació

7,2

7,3

7,2

7,2

7,2

Mobilitat (interna i externa)

7,0

6,5

7,5

6,8

7,2

Dependència

6,8

7,1

6,7

7,0

6,5

Font: Quaderns Gadeso Nº 366. Cap a les eleccions autonòmiques. Balears illes sostenibles?

La principal preocupació de la ciutadania és l'accés a
un habitatge digne (8,9), principalment de lloguer. Diguin
el que diguin les entitats financeres, els préstecs hipotecaris
només es donen a demandes de classe social alta i mitjanaalta, però no a les classes mitjanes, i als joves, sense
possibilitats d'emancipació. Tot i que es crei ocupació i
tinguin feina, tenen uns salaris baixos i, en molts casos,
afectats per la inestabilitat i la precarietat laborals, que no
atorguen "confiança" suficient als Bancs.

és força baixa (38%). És necessari que aquest govern
generi, amb valentia i eficàcia, la creació d'un parc
d'habitatges de lloguer assequibles i adequades a les
diferents tipologies de demanda.
Ens agradi, o no, sense uns salaris justs i una feina
estable (8,5), serà gairebé impossible un accés un
habitatge digne.
Òbviament, l'accés a unes sanitat i educació públiques
i de qualitat, així com la dependència, continuen sent
assiginatures pendents.

Al mateix temps, el nivell de confiança cap a la capacitat
de la majoria i del govern de capgirar aquesta situació
TAULA 6

Creu que el Govern sorgit de la majoria parlamentària serà capaça de fer front a...?

Educació

48%

51%

50%

44%

48%

Dependència

45%

50%

48%

38%

45%

Sanitat

42%

44%

42%

39%

43%

Mobilitat (interna i externa)

41%

44%

40%

41%

39%

Estabilitat laboral i qualitat de la feina

39%

42%

42%

35%

39%

Habitatge assequible

38%

41%

42%

36%

34%

Percentage de respostes positives

Font: Baròmetres Gadeso. Maig 2019
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