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L’impacte de la pandèmia de la COVID-19, ens ha afectat a totes i a tots com a societat, però si quelcom ha 
quedat clar és que l’impacte no ha estat el mateix per a la gent jove (18-30 anys) que per a la gent gran (de 
65 anys en endavant) o per aquelles persones que estan en edat adulta (31-64 anys). 
 
D’entrada veiem que la percepció de la ciutadania, en referència als principals problemes actuals de la nostra 
comunitat, és diferent, com pot semblar lògic, depenent de l’edat. La principal preocupació és la crisi 
econòmica a la qual sembla que ens veiem abocats. La nostra estructural dependència del turisme fa que 
si no millora la situació als mercats emissors el futur del nostre model econòmic, a curt i mitjà termini 
es percebi com a gens falaguer, especialment pels adults, alguns dels quals són autònoms o petits 
empresaris amb negocis dirigits al turisme o al comerç. L’atur és un altre gran preocupació, especialment 

per a la gent més jove, els quals ja tenen força problemes per inserir-se laboralment i ara es troben que amb 
la nostra economia funcionant al ralentí, les seves perspectives laborals són força incertes. La inestabilitat 
laboral és ja de per sí un mal endèmic del nostre model econòmic i amb la incertesa existent en l’entorn 
empresarial no s’albira que les contractacions que es puguin anar fent en els propers mesos tinguin caràcter 
indefinit, cosa que reforça, encara més la inestabilidad. 
 
 

Taula 1 PRINCIPALS PROBLEMES DE BALEARS SEGONS EDAT 

 
 Total 18-30 anys 31-64 anys 65 anys i més 

 

Crisi econòmica 63% 58% 69% 61% 

Atur 47% 58% 52% 32% 

Inestabilitat laboral 44% 57% 49% 26% 

El coronavirus 32% 30% 33% 34% 

Accés a l’habitatge 32% 36% 35% 26% 

 

Respostes múltiples Baròmetres Gadeso Maig/Juny 2020 

 

  

Q U A D E R N S 

CORONAVIRUS (i IV) 

Amb aquest número de Quaderns Gadeso acabem amb la sèrie dedicada a veure com la ciutadania de les nostres 

Illes percep l’impacte de la pandèmia, a curt i mitjà termini. En aquest darrer número de la sèrie ens hem interessat 
a saber quines són les preocupacions dels i les nostres conciutadans i conciutadanes segons la seva edat. Com 
perceben el futur socioeconòmic a Espanya i a Balears, com valoren l’actuació del Govern d’Espanya i del Govern 
Balear, en la gestió de la crisi sanitària, i l’actuació dels partits de l’oposició. F inalment, també ens hem interessat 
per quin nivell de confiança té la ciutadania envers el seu futur immediat. Les dades que aquí s’ofereixen s’han 
ponderat en funció del pes poblacional de cada grup d’edat.  
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Mostra: 600 entrevistes, Error màxim: +-5%. Nivell de confiança: 95,5% Treball de camp: Maig/Juny  2020 



 
 

ESPANYA: INCERTESA GENERAL, DESESPERANÇA JUVENIL 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Taula 2 COM VALOREU LA SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA D’ESPANYA, ARA I A MITJÀ TERMINI?  

  Total 18-30 anys 31-64 anys 65 anys i més  

 A MT A MT A MT A MT 

Molt bona 6% 3% 4% 2% 7% 5% 7% 3% 

Bona 29% 14% 31% 10% 31% 16% 26% 15% 

Preocupant 19% 34% 20% 38% 18% 35% 20% 30% 

Dolenta 18% 23% 17% 26% 19% 23% 18% 21% 

Molt Dolenta 12% 13% 14% 13% 10% 14% 11% 11% 

 No sap 16% 13% 14% 11% 15% 7% 18% 20%  

 
A: Actual 
MT: Mitjà termini Total ponderat en funció del pes  poblacional de grup d’edat Baròmetres Gadeso Maig/Juny 2020 

 

Malgrat que la crisi sanitària provocada per la COVID-19 ha impactat en tota la societat espanyola, la intensitat 
d’aquest impacte no ha estat el mateix segons l’edat que es té. La percepció envers el futur de la situació 
socioeconòmica espanyola a mitjà termini és bastant pessimista en tots els grups d’edat, els adults i el joves 
són els que veuen el futur amb més pessimisme. La gent gran, en canvi, es mostra lleugerament més 
optimista, pot ser perquè estan acostumats a passar-les magres i sempre se n’han sortit. Així i tot la incertesa 
i la desconfiança són evidents.  
 
Pel que fa a la gestió de la crisis sanitària, portada a terme pel govern d’Espanya, tots els grups d’edat la 
valoren més positivament que de manera negativa. Els que es mostren més crítics amb el govern i més 
benèvols amb l’oposició de dreta i extrema dreta són els joves. Sembla ser que l’obligació d’haver-se de 

quedar a casa no els ha caigut gairebé i va ser una de les queixes més reiterades entre les persones d’aquest 
col·lectiu. Els adults i la gent gran valoren força més bé l’actuació del govern que no pas la de d’una oposició 
de la qual no han agradat gens els canvis de rumb de Pablo Casado, dialogant i col·laborador al principi i 
bel·ligerant al final, ni el poc sentit comú mostrat per l’extrema dreta d’Abascal, més interessada en treure 
profit electoral i en dir bajanades que en posar fil a l’agulla i comportar-se com una oposició responsable en 
un moment en que calia la unitat d’acció, tal com va passar a Portugal o altres països del nostre entorn, alguns 
d’ells governats per partits de dreta. 
 

Taula 3 COM VALOREU L’ACTUACIÓ DEL GOVERN D’ESPANYA I DE L’OPOSICIÓ EN LA GESTIÓ DE LA CRISI? 

  Total 18-30 anys 31-64 anys 65 anys i més 

 

 GO OP GO OP GO OP GO OP 

Molt bona 9% 4% 8% 6% 10% 3% 8% 4% 

Bona 32% 15% 31% 16% 34% 14% 32% 14% 

Preocupant 20% 29% 22% 27% 19% 31% 19% 30% 

Dolenta 16% 26% 17% 23% 15% 28% 15% 27% 

Molt Dolenta 8% 13% 9% 12% 8% 14% 6% 12% 

 No sap 15% 13% 13% 16% 14% 10% 20% 13%  

 
GO: Govern 

OP: Oposició Total ponderat en funció del pes poblacional de grup d’edat Baròmetres Gadeso Maig/Juny 2020 
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Malgrat les illes presenten unes particularitats pròpies no deixen de ser una part d’Espanya, i el que afecta a 
l’estat espanyol en el seu conjunt repercuteix d’una manera o d’altra en la nostra comunitat. No es pot negar que 
l’impacte socioeconòmic de la pandèmia és i serà important, les previsions no són gens positives i es parla d’una 
caiguda del PIB d’entorn el 14,2% en el pitjor dels casos. 
 
Les decisions preses pel Govern Sánchez amb els socis podemites han provocat cert rebombori i l’escena política 
s’ha traslladat al carrer i als mitjans de comunicació, amb acusacions creuades i amb una molt pobre amplada 
de mires per part de certs partits, molt més interessats en esbucar el govern que a col·laborar en la derrota de la 
COVID-19. 
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BALEARS: MALES PERSPECTIVES I INCERTESES 
 

 

 

 

 
 
 

 

Taula 4 COM VALOREU LA SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA DE BALEARS, ARA I A MITJÀ TERMINI? 

  Total 18-30 anys 31-64 anys 65 anys i més 

 

 A MT A MT A MT A MT 

Molt bona 10% 3% 9% 1% 11% 4% 11% 3% 

Bona 33% 18% 30% 17% 34% 20% 35% 16% 

Preocupant 17% 30% 19% 34% 16% 32% 15% 25% 

Dolenta 14% 22% 13% 23% 14% 19% 14% 23% 

Molt Dolenta 9% 10% 10% 10% 9% 11% 8% 9% 

 No sap 17% 17% 19% 15% 16% 14% 17% 24%  

 
A: Actual 
MT: Mitjà termini Total ponderat en funció del pes poblacional de grup d’edat Baròmetres Gadeso Maig/Juny 2020 

 

Malgrat que segons els especialistes en economia i les previsions dels diferents organismes econòmics no 
són gaire bones per a les nostres illes, la situació actual és considerada bona o molt bona per gairebé la 
meitat de les persones adultes i la gent gran, mentre que el jovent es mostra més crític, pot ser perquè 
per a ells la situació ja era dolenta abans de la COVID-19. A mitjà termini la cosa canvia substancialment, 

El jovent encara es mostra més pessimista, les perspectives laborals són gairebé nul·les i la possibilitat de 
estudiar amb un mínim de normalitat, força confusa. Entre els adults les perspectives a mitjà termini són 
dolentes, i més si no es pot salvar el que queda de temporada, però també preocupa la de l’any que ve. La 
necessitat de replantejar-nos el nostre model econòmic ha estat força comentada entre aquestes persones. 
Pel que fa a la gent gran, la paraula que millor defineix la seva percepció és confusió. 
 

Pel que fa a l’actuació del Govern Balear en la Gestió de la Crisi, aquesta es pot considerar, a grans 
trets, com a bona per a tots els grups d’edat. Malgrat això, els joves es mostren lleugerament més 
crítics, tal vegada perquè s’han deixat emportar pels missatges llençats des de Madrid que per la feina feta 
per Francina Armengol i el seu executiu. Entre els adults, es destaca els esforços del govern tripartit per 
defensar la nostra particularitat com a illencs i mirar de fer entendre al Govern de Espanya que calia 
tractar a Balears amb un prisma diferent al de la península. La gent gran, en general es mostra satisfeta 
amb la feina feta. Quan a l’oposició, una pregunta força repetida per part dels enques tats ha estat: però han 
fet alguna cosa?. Queda clar que el discurs opositor de Company i el seu partit ha quedat completament ofegat 
per l’actuació de Pablo Casado y els seus acòlits des de Madrid. El que no ha agradat gaire, entre els adults 
i la gent gran, ha estat l’exhibició de patriotisme de “pandereta y mantilla” de Jorge Campos i el seu grupuscle, 
entestats, com els seus companys de Madrid i la resta de l’estat, a mostrar-se com el que són, uns egoistes 
sense escrúpols, fent crides a l’exercit a prendre el control o, fins i tot, demanant un cop d’estat. 
 

Taula 5 COM VALOREU L’ACTUACIÓ DEL GOVERN BALEAR I DE L’OPOSICIÓ EN LA GESTIÓ DE LA CRISI? 

  Total 18-30 anys 31-64 anys 65 anys i més 

 

 GO OP GO OP GO OP GO OP 

Molt bona 10% 5% 8% 9% 12% 2% 11% 4% 

Bona 35% 19% 31% 24% 37% 16% 36% 18% 

Preocupant 12% 20% 15% 19% 10% 22% 11% 18% 

Dolenta 13% 20% 15% 16% 12% 24% 12% 21% 

Molt Dolenta 5% 10% 8% 8% 5% 11% 3% 10% 

 No sap 25% 26% 23% 24% 24% 25% 27% 29%  

 
GO: Govern 
OP: Oposició Total ponderat en funció del pes poblacional de grup d’edat Baròmetres Gadeso Maig/Juny 2020 
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No és cap secret que el nostre model econòmic es basa en el turisme i, en conseqüència, de l’arribada de visitants 
d’altres indrets, tant d’Espanya com de l’estranger, en especial aquests darrers. A la previsible pèrdua de llocs 
de feina, motivada per una temporada alta que es dóna quasi per perduda, s’ha de sumar la incertesa que provoca 
la situació en els mercats emissors, especialment Alemanya i la Gran Bretanya;  les mesures que el govern central 
pugui  impulsar per a frenar possibles repunts de la pandèmia davant l’arribada de turistes; i la capacitat del 
govern de Francina Armengol per convèncer a P. Sánchez de què Balears està preparada per fer front a qualsevol 
eventualitat. 
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INCERTESA I MALES PERSPECTIVES 

 

Taula 6 COM VALORA LA SEVA SITUACIÓ PERSONAL, ARA I A MITJÀ TERMINI? 

  Total 18-30 anys 31-64 anys 65 anys i més 

 

 A MT A MT A MT A MT 

Molt bona 7% 4% 6% 3% 8% 5% 8% 3% 

Bona 29% 23% 26% 21% 32% 26% 28% 21% 

Preocupant 19% 22% 21% 25% 17% 20% 19% 22% 

Dolenta 17% 19% 16% 20% 18% 18% 17% 18% 

Molt Dolenta 7% 9% 6% 10% 4% 8% 10% 10% 

 No sap/No contesta 21% 23% 25% 21% 21% 23% 18% 26%  

 
A: Actual 
MT: Mitjà termini Total ponderat en funció del pes poblacional de grup d’edat Baròmetres Gadeso Maig/Juny 2020 

 
Com podem veure a la Taula 6, el jovent és el que mostra una major preocupació envers el seu futur. 
Amb l’atur disparat i la majoria de la nostra maquinària econòmica aturada les perspectives no són 
gens bones per un col·lectiu que ja, de per sí, sol tenir moltes dificultats laborals i econòmiques. La 
gent gran no és gaire més optimista que el jovent. La por al virus i la incertesa envers la nostra 
economia i la de al resta de l’estat, fa que aquells i aquelles que depenen exclusivament de la pensió 
per a poder viure no ho vegin gens clar. Els adults són els que es mostren més optimistes, malgrat que 
les perspectives econòmiques no són gens bones si no es produeix aviat un retrocés de la pandèmia i es 
poden obrir de bat a bat els nostres aeroports i ports. 
 
Per acabar volem fer un petit incís. Totes les dades que hem mostrat en aquesta sèrie de Quaderns Gadeso, 
corresponen al moment que es va portar a terme l’enquestació, és a dir, finals de maig i principis de juny. És 
evident que, amb la “desescalada” algunes d’aquestes percepcions poden haver canviat, però pensem que 
hem reflectit, a grans trets, el sentir de la nostra societat davant una situació que, llevat la gent més gran, cap 
de nosaltres no havíem patit, ni ens podíem imaginar. Des d’aquí vos demanem prudència que us cuideu totes 
i tots molt i vos desitgem, a aquelles i aquells que pugueu, unes bones vacances d’estiu. Tornem el setembre. 
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Per acabar aquest darrer  repàs a la percepció que la ciutadania balear té dels efectes de la pandèmia, ens interessem, 
ara, a veure com valoren la seva situació personal en l’actualitat i com creuen que serà a mitjà termini. 
 
La inevitable pèrdua de llocs de feina, amb el tancament de moltes empreses, en especial del sector serveis i del 
comerç, juntament amb aquelles empreses que optaran per deixar passar el temps i obrir només quan hi hagi 
garanties de rendibilitat, provoca que moltes persones vegin amb neguit el seu futur, tant a nivell laboral com 
econòmic. 
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