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ANÀLISI DE LA REALITAT SOCIOECONÒMICA DE LES ILLES BALEARS. Nº 317. JUNY 2017

EL GOVERN ARMENGOL, A EXAMEN

LLUMS I OMBRES
quests dies travessam l'equador de
A
la legislatura de la presidenta Francina
Armengol i hem volgut aprofitar
l'avinentesa per fer una radiografia dels
dos primers anys de govern dels denominat
Acords pel Canvi a les Illes Balears.
El maig de 2015, el PP va patir una
forta caiguda en suport electoral i va
passar dels 35 diputats aconseguits quatre
anys abans a tenir-ne només 20. Això,
juntament amb la incapacitat de la força
més votada per assolir un acord de
governabilitat amb altres formacions
polítiques, obrí el camí perquè els partits
de l'esquerra signassin un document, els
esmentats Acords pel Canvi, que atorgava
la presidència a Francina Armengol. Els
PSOE i els grups de Més (Mallorca i
Menorca) s'integraren dins l'executiu,
mentre que Gent per Formentera i Podem
es comprometien a donar-li suport extern.

Com acabem de destacar a l'editorial,
és molt interessant conèixer la
valoració que fan els ciutadans i
ciutadanes de les illes respecte als
primers dos anys del govern de
Francina Armengol.
La taula número 1 resumeix, de
manera global, la percepció que
existeix a les illes envers l'acció de
govern: una majoria relativa de la
població (43%) qualifica de dolenta
la gestió del Govern durant aquests
dos primers anys, enfront del 37%
que diu que ha estat positiva i del
20% que la considera regular. Val a
dir que aquestes dades són, en
comparació amb el mateix estudi que
es va fer en l'equador de legislatura
del govern de José Ramón Bauzá,
molt més positives, però tal vegada
allunyades de les expectatives que
s'havien creat.
Queda clar que la situació actual no
fa gens fàcil la tasca política, però una
gran part dels illencs se sent frustrat

davant la manca dels resultats
promesos, tant en campanya electoral
com en el temps que du Armengol en
el poder autonòmic. Tampoc no ajuden
certes discrepàncies internes i alguns
escàndols que han afectat a membres
del pacte (el cas contractes, el circ
viscut amb la substitució de Xelo
Huertas com a presidenta del
Parlament, etcètera), que provoquen
que no pocs analistes alertin de la
mala salut d'uns Acords pel Canvi que
a vegades semblen repetir errors del
passat.
Però també s'ha de parlar de certes
llums i ombres en la gestió de l'actual
executiu, tal com es reflecteix en les
valoracions de les persones del
govern i de l'oposició així com el grau
d'acord en diverses mesures del
govern presidit per Francina Armengol.
Queda per veure si en els dos anys
que li resten els llums es convertiran
en ombres o les ombres en llums

Dos anys del Govern de Francina Armengol.
VALORACIÓ GLOBAL

Avui, dos anys després de la investidura
d'Armengol a cinquena presidenta de la
nostra comunitat, com valoren els
ciutadans la situació? Confien en els seus
governants? I en els partits de l'oposició?
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Al llarg d'aquest Quadern especial
pendrem el pols a l'opinió ciutadana envers
aquests temes.
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DOS ANYS DE GOVERN
A la primera pàgina hem vist les valoracions que rep el govern Armengol a nivell balear, però sempre és
interessant comprovar, per una banda, si aquestes percepcions se reprodueixen mimèticament a les
diferents illes; i, per una altra, en quin grau afecta el que han votat els enquestats. A més, també hem
volgut dedicar un espai a les valoracions ciutadanes envers els denominats Acords pel Canvi, o millor
dit, de la salut que tenen.

VALORACIÓ DELS DOS PRIMERS ANYS DEL GOVERN ARMENGOL (per illes)
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La taula superior mostra que, si bé el patró de valoracions
és similar a les quatre illes, s'hi detecten algunes diferències
que mereixen un comentari. Igual que en la investigació
anterior, els menorquins són els més crítics amb els dos
primers anys de govern Armengol, mentre que l'illa que
registra opinions menys negatives envers la gestió de la
socialista continua sent Formentera.
Com és lògic, si desglossem les valoracions pel vot a les
eleccions autonòmiques del maig del 2015 sí hi trobem
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diferències significatives. Els més favorables són els votants
socialistes un 77%. Els electors de MÉS en el seu conjunt,
amb un 60% valoren positivament els dos anys del govern.
Però els votants de MÉS per Mallorca valoren positivament
amb un 67% mentre els de MÉS per Menorca només un
53%. I a molta més diferència Podem amb un 54%
Els més negatius són els votants del PP amb un 94%,
seguits de C'S 90% i els electors del PI amb un 40%.

VALORACIÓ DELS DOS PRIMERS ANYS DEL GOVERN ARMENGOL (per vot anterior)
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Amb quina de les següents afirmacions sobre el pacte de
governabilitat (Acords pel Canvi) hi estau més d'acord?
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És un bon pacte que ha
demostrat cohesió i eficàcia
Hi ha discrepàncies internes,
però el balanç és positiu
No saben concretar els seus
projectes
És un autèntic desastre
per a la nostra comunitat
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*Inclou Més per Mallorca i Més per Menorca

El document de governabilitat que va
possibilitar el govern de Francina Armengol
es va batejar com "Acords pel Canvi". La
taula adjunta mostra que existeix una
disparitat d'opinions envers aquest pacte:
un 43% es manifesta d'acord i un 57% en
contra. Entre les valoracions positives, un
43% considera que el pacte ha estat llastrat
per les discrepàncies internes. I un14% el
considera positiu sense matisos. Enfront un
33% el considera negatiu per la manca
d'actuacions concretes i un 24% el considera
un autèntic desastre per la nostra comunitat.
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LES PERSONES
Sovint, quan parlam d'organitzacions o institucions, les observam com un ens abstracte i autònom, però
darrere el seu funcionament i les seves decisions hi ha persones. En aquest cas, hem demanat a la
ciutadania que valori, per una banda, a l'equip de govern de Francina Armengol i que té encomanada la
tasca de solucionar els problemes dels illencs; i, per una altra, als principals líders dels grups que formen
l'oposició al Parlament de les Illes Balears.

EQUIP DE GOVERN
Francina Armengol
Presidenta del Govern

Biel Barceló
Vicepresident. Innovació,
Recerca i Turisme

Pilar Costa
Presidència

Catalina Cladera
Hisenda i
Administracions Públiques

CONEIXEMENT

C

VALORACIÓ

La taula adjunta mostra el grau de coneixement i la valoració
de l'actual equip de govern.
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Com es pot comprovar, i com sembla lògic, la presidenta
Francina Armengol és el membre del govern més conegut,
assolint un percentatge del 92%, seguit de Biel Barceló,
vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme,
conegut per un 75% de la població, Fina Santiago,
consellera de Serveis Socials i Cooperació (72%), i de Iago
Negueruela, conseller de Treball, Comerç i Indústria (68%).
La resta de consellers, amb l'excepció del titular d'Educació
i Universitat, Martí March, són coneguts per menys de la
meitat de la població de les illes. La menys coneguda és
Francesca Tur, la nova consellera de Cultura, Participació
i Esports.

V

Cap valoració arriba al 5, ni els membres del govern ni les
persones més rellevants de l'oposició.

Martí March
Educació i
Universitat

Fina Santiago
Serveis Socials
i Cooperació

Patricia Gómez
Salut

Iago Negueruela
Treball, Comerç
i Indústria

Vicenç Vidal
Medi Ambient,
Agricultura i Pesca

Marc Pons
Territori, Energia
i Mobilitat

*

Francesca Tur
Cultura, Participació
i Esports
* Nova consellera (abril 2017)
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Els més valorats són: la presidenta (4,6), Fina Santiago
(4,5), Iago Negueruela (4,5) i na Catalina Cladera (4,5).
A certa distància Martí March (4,2), Biel Barceló (4), i no
arriben a 4 Pilar Costa (3,9), Patricia Gómez (3,8), Marc
Pons (3,8) i Vicenç Vidal (3,6). La consellera Francesca
Tur no se la pot valorar donat el seu baix nivell de
coneixement.
Com es pot comprovar el nivell de coneixement és
relativament baix essent els més reconeguts Biel Company
President del PP (71%), Jaume Font Portaveu del PI
(66%), Alberto Jarabo Portaveu de Podem (63%), Marga
Prohens Portaveu del PP (49%), Laura Camargo membre
destacat de Podem (49%) i en darrer lloc Xavier Pericay
Portaveu de C's (34%).
Cap membre de l'oposició aprova. Malgrat això Jaume
Font del PI és el que té millor valoració, un 4,5 amb molta
diferència. Biel Company i Marga Prohens amb un 3,3,
Laura Camargo amb un 3,2 i Alberto Jarabo amb un 2,9.
Finalment Xavier Pericay és el pitjor valorat amb un 2,5
encara que aquesta valoració pot perdre significat donat
el baix nivell de ciutadans que diuen conèxier-ho.

ALTRES LÍDERS POLITICS
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VALORACIÓ DE LES MESURES
Un Govern, a més de la seva ideologia i els seus principis, és el que fa. Això vol dir que la ciutadania el
valorarà per les mesures que adopti i per la seva efectivitat i coherència. Sense entrar en les imposicions
que venen de fora o en les recurrents "herències rebudes", quina valoració en fan els ciutadans, de les
mesures més conegudes i mediàtiques de l'executiu de Francina Armengol?

TAULA 7

GRAU D'ACORD AMB LES MESURES DEL GOVERN ARMENGOL
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Endreçament del
conflicte educatiu
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La taula superior mostra el grau d'acord dels ciutadans i
ciutadanes de Balears amb les principals mesures
adoptades durant aquesta primera part de la legislatura
de Francina Armengol.

No arriben al 50% d'acord, però si acosta el retorn de les
targetes sanitàries als sense papers (49%) i la renda social
garantida (48%). A certa distància, l'endreçament del
conflicte educatiu i la facultat de medicina.

Com es pot comprovar, la mesura que manté un nivell
més elevat d'acord és l'impost del Turisme Sostenible
(64%), encara que un percentatge significatiu de ciutadans
no estigui d'acord en el destí confús i difús que se dóna
als recursos obtinguts. Seguint del Pacte per la competitivitat
ocupació i Progrés Social (58%), aquest reconeixement
inclou les tasques desenvolupades per la Conselleria de
Treball en la seva lluita contra les formes il-legals de
contractació laboral visualitzades especialment amb els
treballs precaris.

El menor grau d'acord: la política lingüística desenvolupada
pel govern, té una valoració positiva escassa (40%). Això
pot ser per un doble motiu aparentment contradictori: per
un desenvolupament excessiu de la llengua pròpia o per
un desenvolupament restrictiu de la nostra pròpia llengua.
El que mereix menys reconeixement és la regulació del
lloguer turístic (28%) sigui perquè el consideren
excessivament restrictiu o exactament pel contrari, perquè
el consideren massa permissiu.
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