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T'INTERESSEN LES ELECCIONS DEL 10N?

POCMOLT BASTANT GENS NS/NC

12% 27% 20% 21% 20%

MITJANA PONDERADA 1,48
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TENS INTENCIÓ D'ANAR A VOTAR?

DECIDIT PROBABLEMENT NS/NC

18% 19% 20% 23% 20%

SÍ

DECIDIT PROBABLEMENT

NO

     eguint amb la sèrie "Caminant cap
a unes noves eleccions" aquest número
Quaderns Gadeso vol centrar l'atenció
en un col·lectiu molt concret i que sovint
és oblidat: el jovent. En concret, d'aquelles
persones de les nostres illes que tenen
entre 18 i 25 anys.

Aquest és un col·lectiu el qual ha patit
molts problemes des de l'inici de la crisi
i que en la postcrisi no veu com la millora
de l'economia redundi en el seu en la
millora de les seves condicions de vida,
laborals, d'habitatge i amb escases
perspectives de futur.

Alhora, encara que sembli que no tenen
interès en la política, el que no tenen és
interès en AQUESTA política ni en
e l s  po l í t i c s  que la  ges t ionen.
Consegüentment la intenció de participar
en els comicis és relativament baixa.

També és rellevant la baixíssima
confiança en tots i cadascun dels partits
que concorren a les eleccions respecte a
la seva capacitat de fer front als grans
reptes polítics i socioeconòmics.

Finalment, ens interessa conèixer el nivell
de coneixença i la valoració dels candidats
a la presidència del Govern d'Espanya.
Com es pot comprovar el nivell de
valoració és notablement baix la qual
cosa reafirma l'existència d'una desafecció
real i preocupant del jovent respecte  de
la política "real".

S

L'interès per l'actual procés electoral és una actitud central per a mesurar la
implicació política de la ciutadania, especialment de la joventut. Tal com pot
comprovar-se en la taula núm. 1 l'índex ponderat d'interès envers les próximes
eleccions és d'1,48 sobre 3 oscil·lant entre  “poc interès” (20%) i “bastant interès”
(28%). Un significatiu 19% “no sap/no respon” probablement, tal com es comprova
en la recerca, referint-se a les nostres “maneres” de fer política respecte als greus
problemes i riscos vigents sense perspectives de solució. Aquest baix interès és
inferior al del conjunt de la ciutadania espanyola tal com evidencien les dades de
l'Enquesta Social Europea.

Un 20% té decidit a anar a votar enfront d'un 18% que té decidit abstenir-se.
Existeix un bloc del 42% de “indecisos” amb un 19% que probablement ianirà a
votar i un 23% que probablement  no anirà a votar.

No obstant això no pot establir-se una relació directa entre el seu abstencionisme
i un interès relativament baix en la política. En primer lloc aquest col·lectiu encara
que present un quadre abstencionista notable, al mateix temps cal destacar el seu
nivell de participació a través d'altres mecanisme polítics no convencionals
(organitzacions cíviques, manifestacions, concentracions…). I en segon lloc, com
pot comprovar-se en els textos de l'informe, el seu desinterès i/o menfotisme es
concreta en una visió crítica sobre alguns elements que conformen la nostra realitat
política.
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PRINCIPALS PROBLEMES POLÍTICS

El grau d'inquietud del jovent balear davant les eleccions del 10N és molt superior a l'enregistrada en les eleccions
de l'abril passat. Si us fixeu en la taula 2, els índexs de preocupació de cadascun dels problemes detectats són, en tots
els casos, superiors. Sent els partits polítics i els polítics els dos principals problemes segons el parer d'aquest col·lectiu.

Davant aquesta situació, el més significatiu és que el 36% manifesta una actitud clarament negativa davant qualsevol
fórmula de govern destinada a fer front als problemes polítics. D'aquests un 20% declara explícitament el seu rebuig a
qualsevol forma de govern, mentre que el 16% expressen un cert menfotisme afirmant no saber-ho.

Un altre aspecte rellevant és el fet que una cinquena part del jovent balear creuen que la fórmula menys dolenta és un
Govern de coalició entre les forces d'esquerra que concorren a les eleccions (PSOE, U. Podemos i Más País), cosa que
contrasta amb l'expressat pel conjunt de la ciutadania (QG Nº 377) la qual es decantava per un govern monocolor del PSOE
amb suport extern de les altres forces d'esquerra. Per la seva banda les fórmules que incorporen als partits de dreta
tenen poca tirada entre els nostres joves. També crida l'atenció el grup de joves que mostra simpatia per les propostes
de VOX tot i que algunes són contràries als interessos d'aquest col·lectiu.

Font: Baròmetres Gadeso. Octubre 2019.

TAULA  3 PRINCIPALS PROBLEMES DE LA SITUACIÓ POLÍTICA ESPANYOLA
Respostes múltiples.

Eleccions 10N Eleccions 28A

Els polítics

Conflicte a Catalunya

Resurgiment extrema dreta

La corrupció

Partits polítics 56%

52%

43%

36%

25%

53%

50%

40%

25%

24%

Cap

Govern monocolor del PSOE amb el suport
extern d'U. Podemos i Más País

Govern de coalició PSOE, C's

Govern de coalició PSOE, PP

Font:  Barometres Gadeso Octubre 2019

Govern de coalició PP, C's, VOX

Govern de coalició PSOE, U. Podemos i Más País 21%

19%

9%

6%

9%

20%

No ho sap 16%

TAULA 4 QUIN TIPUS DE GOVERN ÉS EL MÉS ADIENT PER FER FRONT A LA SITUACIÓ POLÍTICA?

En aquesta pàgina volem conèixer quins són els principals problemes polítics que segons el parer del
jovent illenc són presents a la situació política com termòmetre de les seves inquietuts.
I alhora, analitzar quin tipus de govern creuen que és el més adient per fer front als problemes bàsics que
caracteritzen la situació espanyola.
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En aquesta pàgina em pretès aprofundir en la valoració de l'opinió del jovent balear respecte dels principals
problemes que afecten lal present i al futur de la seva situació socioeconòmica.

Com en el cas dels problemes polítics, ens hem interessat per veure fins a quin punt la política a través de
quina forma de govern (de les possibles i/o probables) consideren més capacitada per fer front als problemes
d'aquesta índole que els afecten més directament.

Tot i que disminueix, en relació a l'abril passat, l'atur i per extensió l'estabilitat laboral continua essent el principal
problema que afecta al nostre jovent. En segon lloc es situa l'accés a l'habitatge, el qual sembla de difícil situació
si no es prenen mesures urgents. Un aspecte important és que llevat de l'atur, la preocupació envers els altres problemes
va en augment si ho comparem amb l'enregistrada en motiu de les eleccions de l'abril passat.

Tal com passa amb els problemes polítics, encara que més atenuadament, el 30% del jovent mostra una actitut
gens positiva en relació a les possibles formes de govern que puguin resoldre aquest tipus de problemes.

De la mateixa manera, les fórmules que integren als partits d'esquerra, especialment un govern de coalició, són, segons
el parer dels joves illencs, les més capacitades per donar resposta a aquesta problemàtica. Un altre cop, les fórmules
integrades pels partits de dreta o que integrin algun d'ells són vistes com a poc adients per donar solució als problemes
que afecten el nostre jovent, possiblement perquè encara resten a la retina les retallades dels successius governs de
M. Rajoy i l'entusiasta suport que, l'antany partit autodefinit com a "socialdemòcrata", Ciudadanos va donar a les
esmentades retallades, les quals van afectar, i molt, al nostre jovent.

PRINCIPALS PROBLEMES SOCIOECONÒMICS

Font: Baròmetres Gadeso. Octubre 2019.

TAULA  5

Eleccions 10N Eleccions 28A

Accés habitatge

Atur / Estabilitat laboral

Futur incert / Manca d'expectatives

70%

65%

47%

37%

30%

77%

59%

-
28%

27%

PRINCIPALS PROBLEMES DE LA SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA ESPANYOLA
Respostes múltiples.

Problemes d'índole econòmica

Qualitat de la feina

TAULA 6

Cap

Govern monocolor del PSOE amb el suport
extern d'U. Podemos i Más País

Govern de coalició PSOE, C's

Govern de coalició PSOE, PP

Font:  Barometres Gadeso Octubre 2019

Govern de coalició PP, C's, VOX

Govern de coalició PSOE, U. Podemos i Más País 24%

22%

9%

6%

9%

16%

QUIN PARTIT CREUS QUE ÉS EL MÉS ADIENT PER FER
FRONT A LA SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA?

No ho sap 14%
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ELS PRESIDENCIABLES
El nivell de coneixement dels candidats ha augmentat, a
conseqüència dels esdeveniments dels darrers mesos. Cal
assenyalar que Santiago Abascal i Iñigo Errejón tenen un
nivell de coneixement força baix, en comparació als altres
candidats, tot i que va en augment. També cal assenyalar
que els candidats d'esquerra tenen valoracions bastant
millors que els candidats de dreta, tot i que cap d'ells
supera el 4,2 de valoració.

Resulta força significatiu que el 39% no sap qui serà el
pròxim president, sigui per manca d'interés o per la percepció,
més o menys generalitzada, que tal com està la situació
política avui dia, els partits tinguin capacitat per a arribar a
acords d'investidura..

El 21% del jovent voldria que Pedro Sánchez fora el nou
president del govern, però alhora, només el 23% creu que
ho serà.

A excepció d'Iñigo Errejón que només aglutina el 5% de les
simpaties, els candidats de l'esquerra són força més preferits
que els de la dreta tot i que resulta rellevant, i preocupant, el
9% que mostra simpatia pel candidat de l'extrema dreta,
Santiago Abascal.

Dels resultats de totes les taules, podem concloure que
la desafecció detectada és cap a la forma i continguts de
la política d'avui dia.

CCONEIXEMENT VVALORACIÓEls Candidats

Pedro Sánchez 93% 4,2

89% 3,2

92% 4,2

Albert Rivera
Ciudadanos

Pablo Iglesias
Unidas Podemos

84% 3,6
Pablo Casado

Partit Popular

PSOE

60% 3,2
Santiago Abascal

VOX
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EL FUTUR PRESIDENT DEL GOVERN ESPANYOL
TAULA 8

Pablo Casado (Partit Popular)

20,0%Pedro Sánchez (PSOE)
10%Pablo Iglesias (U. PODEMOS)

Cap

Albert Rivera (Ciutadans)

Santiago Abascal (VOX)
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QUI CREU QUE HO SERÀ

20,0%

18%

QUI LI AGRADARIA

9%

21% 23%

7%

9% 2%

-

5% 3%

23%

No ho sé-
No Contesta10% 13%

39%

Iñigo Errejón (Más País)5% 3%

65% 4,0
Santiago Abascal

VOX

CAMINANT CAP UNES NOVES ELECCIONS
QG publicarà fins  a lal 10 de Novembre diverses investigacions i anàlisis relacionats amb les eleccions.
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