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POSICIONAMENT CIUTADÀ (LXXII)

     ncara no han passat els 100 dies de
cortesia parlamentària per a què uns i
altres posin a parir el govern de coalició
entre socialistes i podemites sorgit de les
eleccions del 10-N passat.

Per tal raó des d'aquesta Fundació  hem
decidit avançar una enquesta que
reflecteix l'opinió i la valoració envers el
govern en la seva funció de posar brides
als múltiples problemes que afecten el
quefer i a la convivència de la ciutadania.

Hem dividit la mostra en tres segments
significatius de la població que presenten
particularitats pròpies i diferenciades.

A les taules adjuntes 1 i 2 es reflecteixen
les opinions i les valoracions del  conjunt
de la població. Les demandes són clares
i evidents. La valaració dels primers 40
dies del govern és d'un aprovat. Crida
l'atenció que un 20% no té encara una
opinió formada.
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Mostra: 600 entrevistes,        Error màxim: +-5%.        Nivell de confiança: 95,5%            Treball de camp: febrer 2020

DEMANDES CIUTADANES AL GOVERN. 40 DIES DESPRÉS
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Reforma laboral, salaris, estabilitat...

Promoció d'habitatges públics i
control dels lloguers

Pensions dignes regulades per llei

LES DEMANDES DE LA CIUTADANIA
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QUINA VALORACIÓ FEU DELS PRIMERS 40 DIES DEL GOVERN D'ESPANYA?
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LES DEMANDES DEL JOVENT
El jovent, les persones d'entre 18 i 30 anys, és el futur, però alhora també és un dels col·lectius més
vulnerables a les oscil·lacions del mercat laboral i per l'increment del preu de l'habitatge. La inestabilitat
laboral i la precarietat de la feina, uns salaris realment baixos i a una evident manca d'expectatives, juntament
amb un preu dels lloguers totalment fora del seu abast, fan impossible per a la majoria d'aquestes persones
el somni de l'emancipació, obligant-los a viure fins a gairebé els trenta anys amb els pares, la qual cosa els
impedeix, alhora, plantejar-se formar una família. En aquesta pàgina volem saber que n'esperen del nou
govern  i la valoració que fan dels seus primers 40 dies.
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LES SEVES DEMANDES TAULA 3
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Les persones que tenen menys de 30 anys no són alienes, encara que es pugui pensar el contrari, a les vicissituds
de l'època que els ha tocat viure. Ben a l'inrevés, solen ser molt permeables als moviments que en forma d'activisme
lluiten o pretenen canviar un món que sovint no els accepta. Així veiem com una part de les seves inquietuds giren
al voltant d'aspectes que transcendeixen les demandes, més prosaiques, de la societat en el seu conjunt. D'aquesta
manera i a tall d'exemple, la lluita contra el canvi climàtic (43%), configuren un canvi en les demandes polítiques
d'aquesta gent, les quals s'han de tenir en compte, perquè,  sí o sí, ells i elles són el futur i tard o d'hora haurem
de dependre del seu bon criteri.

Malgrat ser joves, tenen unes opinions fermes i ben definides, no concedeixen el seu beneplàcit així com així, i
sovint solen ser força crítics. Com es veu a la taula 4 la majoria del jovent creu que, de moment, l'actuació del
govern progressista és regular (38%), malgrat que l'aproven am b un 5,6. També ressalta el fet que un 18%
encara està a l'expectativa (encara no té opinió) dels moviments del govern.
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QUINA VALORACIÓ FEU DELS PRIMERS 40 DIES DEL GOVERN D'ESPANYA?
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LES DEMANDES DE LES CLASSES MITJANES
Les classes mitjanes, d'entre 30 i 60 anys, constitueixen un dels col·lectius més importants de la societat
moderna i de les nostres illes. Es tracta d'una majoria social, sovint silenciosa, però que pot donar i treure
majories polítiques, i que es converteix en objecte de foscos desitjos de les diverses organitzacions polítiques.

Cal que el govern es prengui seriosament les demandes d'aquestes classes, no en va són el gruix principal
de la societat actual i un dels col·lectius que va patir amb més virulència la crisi econòmica i encara en pateix
els efectes.
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QUINA VALORACIÓ FEU DELS PRIMERS 40 DIES DEL GOVERN D'ESPANYA?
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La crisi va colpejar amb força aquest col·lectiu, fins, segons diuen les dades, provocar un retrocés en el nombre
de membres que les integraven, especialment entre la subclasse mitjana-baixa, la qual corre el risc d'entrar en
exclusió social. Cap estat modern que aspiri a tenir una economia i un model productiu que generin creixement,
riquesa i ocupació de qualitat i estable pot obviar les demandes de les classes mitjanes. I que aquestes decreixin
no pot ser més que la pitjor notícia possible.

Les seves demandes constitueixen, per elles mateixes, el cos central de les necessitats reals de qualsevol país i
són un fidel reflex dels problemes que pateix la societat. En el nostre cas, podem veure com totes les seves
demandes, tant les polítiques com les socioeconòmiques es corresponen, clarament, amb els debats que, avui dia,
estan oberts en la nostra societat i a l'àmbit polític, no atendre-les pot suposar un suïcidi polític per a qualsevol
govern, sigui del color que sigui.

Pel que fa a la valoració del govern solen ser els més crítics, així un 41% veu regular l'actuació del govern Sánchez,
un 25% creu que és dolenta o molt dolenta i un 20% encara no té opinió formada.
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LES DEMANDES DE LA GENT GRAN
Per acabar, ens hem volgut fixar amb un altre gran, i no menys important, col·lectiu de la nostra societat:
la gent gran, persones de més de 60 anys. Amb l'envelliment de la població cada vegada constitueix un grup
poblacional més important les demandes del qual s'han de prendre en consideració urgentment. Després
de tota una vida de feina i de contribució a l'erari públic, és hora que se'ls reconeguin els seus drets,
començant per unes pensions dignes que els permetin viure la darrera etapa de les seves vides amb la
dignitat i la qualitat que es mereixen.
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LES SEVES DEMANDES
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QUINA VALORACIÓ FEU DELS PRIMERS 40 DIES DEL GOVERN D'ESPANYA?
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Les demandes de la gent gran, com és lògic, tenen relació amb la situació d'aquest col·lectiu, força vulnerable.
Així el garantiment de les pensions és el nucli fonamental de les seves exigències. També la facilitat d'accés a
equipaments públics (residències, centres de dia, transport públic), sanitaris (ajuda domiciliària i d'atenció a la
dependència) constitueixen demandes molt importants d'aquestes persones.

Quant a la seva opinió envers els 40 dies del govern progressista, aquesta va molt relacionada amb  la mesura
amb la qual l'executiu dóna resposta a les seves necessitats. Per ara, malgrat que la valoració és d'aprovat, una
part important d'aquestes persones es mostra força crítica amb la feina del govern PSOE-U. Podemos.
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