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POSICIONAMENT CIUTADÀ (LXXX)

MALGRAT TOT CONTINUA L’INCERTESA
A amb aquest número de Quaderns Gadeso volem continuar amb els monogràfics dedicats a veure com la ciutadania
de les nostres Illes percep l’impacte de la pandèmia, a curt i mitjà termini segons la seva edat. L’aparició de la variant
OMICRON ha disparat, un cop més, el nombre de contagis no només a les illes, sinó a tot l’estat, amb discrepàncies
entre les diferents administracions davant les mesures a implementar, certificat de vacunació, inclòs, i protestes irades
dels negacionistes i els antivacunes. Això ens referma amb la idea d’analitzar com percep la ciutadania de les nostres
illes la situació socioeconòmica tant d’Espanya con de la nostra comunitat i com es valora l’actuació dels governs en
la gestió de la pandèmia.

Analitzar,

L’impacte de la pandèmia de la COVID-19 encara es fa notar, malgrat les vacunes, amb la nova variant
OMICRON. Així i tot, la sortida de la pandèmia no està resultant igual 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 situació
econòmica que malgrat millorar continua sembrant dubtes. La nostra estructural dependència del turisme
i els serveis i la por a què els mercats emissors tornin a posar entrebancs a la mobilitat dels seus
nacionals fa que el futur del nostre model econòmic, a curt i mitjà termini es percebi com a incert,
especialment pels adults, alguns dels quals són autònoms o petits empresari. La inestabilitat laboral és
ja de per sí un mal endèmic del nostre model econòmic, també fora de temporada, i amb la incertesa existent
en l’entorn empresarial, especialment en el sector de la restauració i l’hostaleria, pot portar a pensar que les
contractacions que es puguin anar fent en els propers mesos tinguin caràcter indefinit, cosa que reforça,
encara més la inestabilitat. 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 incertesa existent, les seves
perspectives laborals són força preocupants.
Taula 1

PRINCIPALS PROBLEMES DE BALEARS SEGONS EDAT
Total

18-30 anys

31-64 anys

65 anys i més

Situació
econòmica

62%

56%

71%

60%

Inestabilitat laboral

51%

64%

57%

31%

Atur

47%

62%

53%

25%

Accés a l’habitatge

39%

38%

41%

29%

COVID 19

31%

36%

28%

29%

Desigualtat social

27%

22%

35%

23%

Respostes múltiples
Mostra: 600 entrevistes,

Baròmetres Gadeso Desembre 2021
Error màxim: +-5%.

Nivell de confiança: 95,5%
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ESPANYA: MILLORIA, PERÒ ES MANTÉ LA DESCONFIANÇA
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. Malgrat que el retorn al creixement del PIB és una
evidència, aquest “optimisme” no acaba d’arrelar entre la població, especialment entre els més joves.
Les decisions preses pel Govern Sánchez amb els socis podemites segueixen provocant cert rebombori. 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, aconseguir rèdit electoral
i provocar, con ells mateixos diuen, un canvi de “règim”.
COM VALOREU LA SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA D’ESPANYA, ARA I A MITJÀ TERMINI?

Taula 2

Total

18-30 anys

31-64 anys

65 anys i més

Actualment

2,2

2,2

2,3

2,2

A Mitjà termini

2,4

2,3

2,5

2,4

Totes les valoracions són sobre base 5
(1= Molt dolenta, 2= Dolenta, 3= Regular, 4=Bona i 5= Molt Bona)
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La sortida de la pandèmia no està resultant igual per a tota la societat espanyola. La percepció envers el futur
de la situació socioeconòmica espanyola, malgrat que millora respecte de fa uns mesos, a mitjà termini
continua mostrant la preocupació de la ciutadania en tots els grups d’edat, la gent gran i el joves són els
que veuen el futur amb més pessimisme. Els adults, en canvi, es mostren lleugerament més optimistes,
pot ser perquè són els que perceben en primera persona la millora de l’economia. Així i tot la incertesa i la
desconfiança encara són força evidents.
Pel que fa a la gestió de la crisis sanitària, portada a terme pel govern d’Espanya és valorada 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. Que els joves necessiten relacionar-se amb els seus amics com a
part del seu procés socialitzador és quelcom innegable, i les mesures restrictives que encara s’apliquen al
sector de l’oci nocturn, com ara l’exigència de presentar el certificat de vacunació no estan caient gens bé
entre aquestes persones, les quals reclamen més llibertat per gaudir de les seves vides. D’altra banda sembla
que, encara que menys del que es podia esperar, el model “llibertari” de la dreta, i el model de gestió de la
Comunitat de Madrid, basat en no posar fre a l’activitat econòmica malgrat l’evident risc de contagi, continua
tenint ressò entre la població illenca, sobretot en els joves els quals, com ja vam dir fa uns mesos (Quaderns
Gadeso nº399), semblen, en els darrers temps, estar abraçant uns valors propis de les ideologies més
conservadores.
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

Govern

3,2

2,7

3,4

3,2

Oposició

2,9

3,1

2,8

2,9

Totes les valoracions són sobre base 5
(1= Molt dolenta, 2= Dolenta, 3= Regular, 4=Bona i 5= Molt Bona)
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BALEARS: CONTINUEN LA DESCONFIANÇA I EL TEMOR
L’evident millora sanitària, gràcies a les vacunes i la, per ara, positiva reactivació de l’economia i l’ocupació, les
darreres dades assenyalen que Balears lidera la baixada de l’atur i la creació de llocs de feina, no aconsegueixen
esvair del tot el la desconfiança amb la situació actual i el temor envers el futur. Malgrat l’augment de l’ocupació,
aquesta segueix sent inestable, precària i amb una marcada estacionalitat, com ara la temporada turística o la
campanya de Nadal. Així mateix, algunes decisions presses per l’executiu Armengol, com ara l’obligació de
presentar el certificat COVID en l’hostaleria i l’oci ha provocat que no poques persones mostrin la seva
disconformitat amb l’actuació del govern autonòmic en la gestió actual de la crisi.
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

Actualment

2,7

2,4

2,9

2,8

A Mitjà termini

3,3

2,9

3,5

3,5

Totes les valoracions són sobre base 5
(1= Molt dolenta, 2= Dolenta, 3= Regular, 4=Bona i 5= Molt Bona)
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Malgrat que segons els especialistes en economia i les previsions dels diferents organismes econòmics parlen
de retorn a la “normalitat”, la situació actual és considerada com entre dolenta i regular per 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 es mostra
lleugerament més optimista, malgrat que les perspectives laborals continuen, com a mínim sent força incertes.
Entre els adults les perspectives a mitjà termini són força millors, però continua el temor a un retrocés si
sorgeixen nous rebrots que motivin noves restriccions al turisme i al comerç. 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 esperança.

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 significativament més
crítics, segurament per les restriccions imposades a l’oci i als missatges “llibertaris” de l’oposició,
especialment els provinents des de Madrid. Entre els adults, es destaquen els esforços del govern tripartit
per salvar la temporada turística, malgrat que moltes persones han expressat el seu disgust per les
restriccions a bars, restaurants i comerços i l’obligació d’haver de presentat el certificat COVID per a
accedir-hi.. Quant a l’oposició, s’aprecia una clara millora respecte dels resultats dels mes de maig (QG Nº
402), pot ser més pel discurs de confrontació de Casado, Abascal i companyia, que per l’actuació dels polítics
de l’oposició al Parlament Balear, els quals han mantingut una línia de seguidisme de les consignes llençades
des de la península

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

Govern

3,5

3,1

3,8

3,7

Oposició

3,3

3,5

3,3

3,3

Totes les valoracions són sobre base 5
(1= Molt dolenta, 2= Dolenta, 3= Regular, 4=Bona i 5= Molt Bona)
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SITUACIÓ PERSONAL: DISPARITAT D’OPINIONS
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.
Tot el que hem comentat fins ara en aquest quaderns Gadeso, té un reflex directe en la valoració de la situació
personal. La resposta més repetida a estat la que encapçala aquesta pàgina, la qual denota una gran confusió i una
important desconfiança en el que ens depara el futur. S’és conscient del sacrifici que ha suposat d’arribar fins aquí
i ara, amb l’ocorregut fa uns dies amb el jovent peninsular i els rebrots que van provocar s’aprecia força por a haver
de fer passes enrere.
Taula 6

COM VALOREU LA SITUACIÓ PERSONAL, ARA I A MITJÀ TERMINI?

Total

18-30 anys

31-64 anys

65 anys i més

Actualment

3,1

2,8

3,3

3,1

A Mitjà termini

3,4

3,1

3,7

3,5

Totes les valoracions són sobre base 5
(1= Molt dolenta, 2= Dolenta, 3= Regular, 4=Bona i 5= Molt Bona)
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Com podem veure a la Taula 6, el jovent és el que mostra una major preocupació envers el seu futur,
malgrat que les percepcions milloren respecte de fa un any. L’atur juvenil disparat i la incertesa
existent envers la actual temporada turística, 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 es mostra lleugerament
més optimista que el jovent. Malgrat tot, la vacuna sembla que insuflat certes esperances en el
col·lectiu que més a patir la pandèmia i veuen el futur amb quelcom més d’alegria, així i tot continua
la confusió. Els adults són els que es mostren més optimistes, la reactivació de l’economia, si no es torç,
fa que moltes d’aquestes persones vegin el principi del retorn a la normalitat, de tota manera, encara hi ha
molta confusió i incertesa, i fins i tot por a haver de tirar passes enrere.
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