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   ots els partits que s'hi presenten, els candidats en els mítings o els mitjans de comunicació ens recorden dia rere dia la importància
de les properes eleccions al Parlament Europeu, atès que moltes de les decisions que se prenen allà tenen una gran repercusió en les
polítiques que s'apliquen i, per tant, en la nostra vida quotidiana. Però com veuen els ciutadans i ciutadanes de les illes aquestes eleccions?
Quina opinió tenen de la Unió Europea i les seves institucions? Coneixen a les persones que aspiren ser els seus representants al
Parlament? Creuen que és positiva la pertinença d'Espanya a la UE? Tenen intenció de participar amb el seu vot en les eleccions del
diumenge dia 25 de maig? Aquest Quadern Gadeso editat amb motiu dels comicis europeus vol respondre aquestes i altres preguntes
relacionades amb la Unió Europea, el marc d'on, ara per ara, neixen les estratègies que guien la política i l'economia estatals i
autonòmiques.

T

Mostra: 900 entrevistes.   Marge d'error màxim: +- 3,3%.   Nivell de confiança del 95,5%.   Treball de camp: Maig 2014

Tradicionalment, les eleccions europees són les que
presenten una abstenció més elevada (l'anàlisi de les
causes exigiria una reflexió molt més profunda i més de
les quatre pàgines que té aquest Quadern), i sembla que
la convocatòria d'enguany no en serà una excepció. Si
ens fixam en la rodona de la taula número 1, podrem
comprovar que un rellevant 43% dels ciutadans de les
illes declara que no exercirà el seu dret al vot el proper
dia 25, enfront del 29% que afirma tenir ja el seu vot
decidit. També s'ha de destacar que un percentatge
similar encara se mostra indecís, i que molt probablement
gran part d'aquests dubtosos s'instal·larà en l'abstenció.

Una abstenció que totes les enquestes i sondejos fets fins
ara preveuen preocupantment elevada.

Pel que fa al vot a candidatura dels que se declaren
decidits, el Partit Popular continua sent la formació més
votada, però perd gran part dels suports que tenia l'any
2009 (anteriors europees) i encara més si se compara
amb les darreres eleccions autonòmiques. El PSOE se
queda com a segona força, però també perd votants; en
canvi, Esquerra Unida, UPyD i altres partits minoritaris
(Primavera Europea, Coalición por Europa, Podemos...)
mil loraran previsiblement els seus resultats.
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LA UE I ESPANYA
L'estat espanyol va passar a ser membre de la Unió Europea fa quasi 30 anys (1986) i des de llavors s'ha
beneficiat dels famosos Fons de Cohesió, ha adoptat la moneda única i, almenys en teoria, forma part d'un
espai de lliure circulació de persones i béns. Molts són els que afirmen que la nostra pertinença a la UE
ha estat en general positiva, però el número de crítics també ha crescut en els darrers temps. Aquesta
pàgina reflecteix les opinions i argumentacions d'ambdues postures i, a la taula 3, el posicionament sobre
qui hauria de prendre les decisions importants en diferents matèries.

Com se pot veure, una majoria de ciutadans illencs
consideren que la pertinença d'Espanya a la UE és positiva,
doncs els ajuts econòmics que han arribat d'Europa han
col·laborat en el nostre progrés i desenvolupament, la
lliure circulació de béns i persones i l'adopció de l'euro
han afavorit el comerç i el turisme.

Ben al contrari, un 35% de la població creu que per formar
part del club europeu hem hagut d'acceptar imposicions
contraproduents per a la nostra economia, una economia
que ja no controlam doncs hem cedit massa
competències a la Unió Europea. Pel que fa a l'euro, un
percentatge significatiu destaca l'encariment de béns i
serveis arran de la seva entrada en vigor.

I parlant de competències, una de les grans preguntes és,
qui ha de prendre les decisions importants, els estats
membres o la mateixa Unió Europea? La taula 3 mostra
com una majoria dels ciutadans de les Illes Balears està
a favor de deixar les polítiques de seguretat, política
exterior, defensa i també d'immigració en mans de la
UE, mentre que si ens referim a economia o medi ambient
les opinions se troben molt més dividides (i amb un major
percentatge d'indecisos).

Allà on no hi ha dubtes és en les polítiques socials: quasi
un 70% creu que els estats (o les autonomies en el seu
cas) haurien de mantenir el control sobre l'educació, la
sanitat o els serveis socials.

Creieu que les decisions importants sobre els següents temes
les hauria de prendre la Unió Europea o cada un dels estats membres?
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CREU QUE ÉS POSITIVA LA PERTINENÇA D'ESPANYA A LA UNIÓ EUROPEA?
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QUI HA DE DECIDIR?
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LA UE I ELS CIUTADANS
Hi ha dades que indiquen que els ciutadans de Balears (i d'Espanya en general) continuen veient la Unió
Europea com un ens aliè, allunyat dels seus interessos, excessivament burocratitzat i dirigit per polítics
que poc o gens s'interessen pels seus problemes. A partir d'aquí, som europeístes o més aviat el contrari?
Apostam per una UE més forta o reclamam el retorn de competències? Ens interessam pel que passa i se
decideix a Europa? Coneixem les institucions europees?

La gràfica 4 palesa l'escàs interès que tenen els illencs
per les qüestions relacionades amb la Unió Europea:
només un 21% afirma estar-hi interessat, enfront d'un 63%
que se mostra indiferent als assumptes europeus. Aquest
és un factor que pot explicar l'elevada abstenció prevista,
però també una conseqüència de la rasa que encara
separa ciutadania i política europea i que molts no estan
interessats en reduir.

Una mostra d'això és el sentiment "europeísta" de gran
part de la població: un 40 % aposta per mantenir l'status
quo actual, enfront d'un de cada quatre que creu que els
estats haurien de recuperar competències perdudes (fins
i tot un 8% s'estima més sortir de la Unió). El més
interessant, però, és el 36% que creuen que s'ha de seguir

en el camí de la integració sota la màxima de més Europa.

Per últim, hem volgut esbrinar si els ciutadans de les illes
coneixen les principals institucions que conformen la Unió
Europea i la valoració que en fan. Per la seva continua
aparació en els mitjans de comunicació (forma part de la
famosa troika), el Banc Central és conegut per un 81%
dels enquestats, que li atorguen una nota molt baixa. El
Parlament Europeu (que tots escollirem el proper dia 25)
i la Comissió Europea (també integrant de la troika) també
són àmpliament coneguts, però tampoc no són ben vist
per la ciutadania (3,1 i 3, respectivament). De fet, el
Tribunal de la UE és l'únic que assoleix l'aprovat, i les
dades demostren que continua havent-hi desconeixement
i confusió del Consell Europeu i el Consell de la UE.

Coneixement                                  Valoració

LES INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA

Parlament Europeu
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En una escala d'1 a 5, on 1 significa sortir de la UE
i 5 assolir la màxima integració europea, on us situau?
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LA CAMPANYA ELECTORAL
Entre campanya i precampanya, ja fa moltes setmanes que estem immersos en una voràgine de partits,
coalicions, candidats, mítings, declaracions i promeses, però, estan interessats els ciutadans amb la
campanya electoral? Coneixen els principals candidats? Batrà rècords l'abstenció? És important esbrinar
el que pensen els ciutadans per enfocar les propostes i definir les estratègies però malauradament sembla
que els tirs no van per aquí...

Només un 23% dels enquestats assegura seguir l'actual
campanya electoral de manera activa, mentre que un
27% ho fa "de manera discontinua". Per altra banda,
gairebé la meitat de la població diu no interessar-se gens
en una campanya excessivament centrada en qüestions
internes i que se basa més en el descrèdit de l'adversari
que en les propostes en positiu i que, segons l'opinió
majoritària, no servirà per reduir els preocupants índexs
d'abstenció previstos. Recordem que a nivell estatal se
calcula que pot situar-se el 57%, mentre que a les illes

pot superar la registrada l'any 2009 (més del 64%).

Pel que fa als candidats, sembla lògic que els més
coneguts siguin els dels dos partits majoritaris (Arias
Cañete i Valenciano) i aquells que han tengut, per un
motiu o un altre, més presència mediàtica, com ara Pablo
Iglesias (Podemos) o Vidal-Quadras (exdirigent del Partit
Popular). Per desgràcia, les valoracions que reben els
candidats (i l'escàs coneixement d'alguns) se situen molt
enfora del que seria desitjable.

Creieu que la campanya reduirà
l'elevat percentatge d'abstenció previst?
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CCONEIXEMENT VVALORACIÓCandidats

Miguel Arias Cañete
75% 3,1

20% 2,4

68% 2,8
Eleva Valenciano

Partit Socialista

Francisco Sosa
UPyD

36% 2,7
Willy Meyer
Izquierda Plural

Partit Popular

8% *
Ramon Tremosa
Coalición por Europa

CCONEIXEMENT VVALORACIÓCandidats

Jordi Sebastià
9% *

46% 2,5

4% *
Josep M. Terricabras

L'Esquerra
pel Dret a Decidir

Alejo Vidal-Quadras
VOX

60% 3,3
Pablo Iglesias

Podemos

Primavera Europea

15% *
Hervé Falciani

Partido X
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Caps de llista de les principals candidatures espanyoles al Parlament Europeu

* Donat el baix nivell de coneixement, no és possible oferir una valoració mitjana fiable d'aquests candidats


