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ELS EFECTES DE LA CRISI A BALEARS (XXI) 

LA SOCIETAT DUAL QUE S’ALBIRA 
 

 
 
 
El número 24 de TEMES SOCIOECONÒMICS GADESO el dedicam a fer una mena 
de radiografia de les carències materials que pateixen les persones i les llars de 
les Illes Balears. Mantenint la vocació de flaix d’aquesta publicació, presentam els 
principals resultats de l’ Enquesta de Condicions de Vida (ECV) feta pública per l’INE 
el 20 de novembre, que aporta dades definitives de l’any 2012 i algunes de 
provisionals del 2013, i del Mòdul, fet públic el 3 de desembre, que incorpora a l' 
esmentada ECV dades específiques sobre les condicions de l’habitatge. 
 
Ara que comencen a sentir-se algunes veus que lliguen superació tècnica de la 
recessió econòmica amb superació de la crisi social, convé recordar que, molt gran 
hauríem de ser la revifada econòmica, per albirar la possibilitat de retornar al punt de 
partida (d’abans de 2009-2010) en oportunitats de treball i nivells de benestar. Pot 
ser que hi hagi una certa moderació del pessimisme i s’estengui la idea que la 
situació no pot anat a pitjor, però sense albirar cap millora de futur.  
 
Aquesta percepció ciutadana està en sintonia amb les dades estadístiques que ens 
ofereixen les dues enquestes abans esmentades. Tot i que la majoria d’aquestes 
dades corresponen a l’any 2012, dibuixen una societat cada pic més dual, fet que 
durant l’any 2013 agreujarà, si més no, en termes de desigualtat. Les dades són 
contundents i verifiquen que el daltabaix social provocat per la crisi dificultarà que 
amplis sectors de la societat recuperin els seus nivells de vida o mantinguin la 
dinàmica de mobilitat social ascendent d’abans de la crisi. En aquest context no 
ajuda que aquestes estadístiques, que parlen de problemes reals que pateix la gent, 
siguin menys comentades pels governants que les que fan referència al deute, el 
dèficit, el PIB o, fins i tot, els números d’un registre, tan poc rigorós amb la situació 
de la gent, com és el d’atur registrat. En qualsevol cas, des de la Fundació Gadeso 
seguim amb la voluntat de posar a l’abast de la societat illenca un conjunt 
d’informacions oficials que matisen els discursos oficials segons els quals ara mateix 
gairebé ja tot són “flors i violes”. La situació de pobresa, el risc d’exclusió social, les 
carències materials severes són realitats, malauradament, massa presents i 
punyents com per poder parlar de superació de la crisi. En qualsevol cas, una 
darrera consideració: l’equip de la Fundació Gadeso ens donam per ben satisfets si 
hem aconseguit que el contingut sigui del vostre interès. 
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1.- Introducció 
 
El número 13 de TEMES SOCIOECONÒMICS GADESO -ara fa poc més d’un any- 
ja el dedicarem a l’Enquesta de Condicions de Vida amb les dades definitives de 
2011 i les provisionals de 2012. Cal assenyalar que aquestes dades provisionals 
dibuixaven una situació de risc de pobresa i de carències materials menys greu que 
les que mostren les dades definitives per 2012, que a continuació comentarem. Per 
tant, convé prendre amb molta precaució les dades provisionals de 2013.  
 
En aquesta ocasió hem ampliat la informació i prestam especial atenció a dues 
qüestions claus: 1.- A les formes més rellevants en que se manifesten les carències 
materials. 2.- A la taxa de risc de pobresa o exclusió social en els termes fixats a 
l’estratègia Europa 2020. Ambdues qüestions corroboren que la gestió de la crisi 
està privant a moltes persones del que podríem anomenar la seva “ciutadania 
econòmica”, és a dir, cada pic hi ha més persones que no poden fer front a les 
necessitats materials bàsiques. Val a dir que, a una societat democràtica és basic 
que els drets ciutadans vagin acompanyats de drets econòmics suficients com per 
poder viure amb dignitat. En aquest sentit, François Dubet, en el tant breu com 
imprescindible llibre Repensar la justícia social escriu. “No sólo los más pobres 
han adquirido un nivel de vida decente, sino que su estatus social ha sido 
garantizado por una serie de derechos sociales y de prestaciones. Sin embargo, 
esas políticas de reducción de las distancias sociales no han sido jamás igualitarias” 
Amb la gestió de la crisi centrada gairebé únicament en la reducció del dèficit, 
aquestes garanties s’han anat en orris i, alhora, les desigualtats s’han accentuat fins 
a un punt en que cada vegada són més els investigadors i investigadores socials 
que ens adverteixen que la creixent desigualtat ha esdevingut en un problema per a 
la democràcia.  
 
En definitiva, la gestió neoconservadora de la crisi actual ha posat a prova el sistema 
d’equilibris del sistema de protecció social i de les regles bàsiques de funcionament 
del mercat laboral. L’augment del nombre de persones perceptores de prestacions 
de desocupació no frena el creixement del col·lectiu de persones aturades de llarga 
durada, ni de les que acaben dites prestacions. La reforma laboral de 2012, lluny de 
ser un instrument d’ajut per a el manteniment i/o creació d’ocupació, està provocant 
una preocupant minva de la renda disponible a les llars modestes i una precarietat 
laboral i social mai vista. En el mercat laboral formal estan augmentant la 
contractació a temps parcial però amb disponibilitat de jornada completa per l’ 
empleador o els contractes de formació, fins i tot per a persones de més de 30 anys, 
sense res a veure amb allò que s’ha estudiat inicialment en el sistema educatiu; en 
ambdues situacions és pot cobrar legalment un salari que no arriba als 500 euros 
mensuals. Si això és el que passa en el mercat laboral legal, ja podem intuir el que 
està succeint en l’ informal que, cal dir-ho, durant les crisis sempre ha tingut 
estirabots importants.  
 
Fins ara la nostra societat ha tingut en el mercat de treball el més important 
distribuïdor de la renda generada. La qüestió és saber si ho seguirà sent en el futur i 
si això garantirà suficient cohesió social. En qualsevol cas, i de manera més 
immediata, cal repensar una sortida de la crisi amb un repartiment més just dels 
sacrificis, amb el ferm propòsit de mantenir la cohesió social com a tret basic de la 
democràcia i que possibiliti que, un altra vegada, els ascensos socials funcionin. En 
definitiva, sense prosperitat per ha tothom, no en sortirem.  

http://www.sigloxxieditores.com.ar/pdfs/dubet_repensar_la_justicia_social.pdf
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2.- Les xifres més rellevants: 
 

 La renda mitjana individual ha baixat un 8% en el període 2008-2012 i un 12% 
en el quadrienni 2009-2012. 

 La renda mitjana de les llars han descendit un 9% i un 13% en els períodes 
2008-2012 i 2009-2012, respectivament. 

 Els ingressos anuals per determinar el llindar a partir del qual es considera la 
existència de risc de pobresa són de 7.040 euros per a llars d’una persona i de 
14.784 en les de dos adults i 2 nens. En el quinquenni 2000-2013 aquesta xifra 
ha baixat un 8,7%. 

 En el període 2008-2012 la taxa de risc pobresa ha augmentat un 9,8% i s’ha 
enfilat fins a un 24,2% en l’any 2012. 

 Segons els criteris de la UE per calcular la taxa de risc de pobresa o 
d’exclusió social, a les Balears aquesta taxa s’ha incrementat en un 7,8% des de 
2008 a 2012. A l’any 2012 afectava a gairebé 3 de cada 10 persones illenques.  

 Un 22,9% de les persones i un 20,8% de les llars tenen dificultats i moltes 
dificultats per a arribar a fi de mes.  

 El 7,5% i el 6,3% de llars i persones, respectivament, pateixen carències 
nutritives.  

 En el 6,3% de les llars illenques no es poden mantenir temperatures 
adequades. 

 Un 33,6% de les llars illenques i un 35,9% de les persones no tenen capacitat 
per a afrontar despeses imprevistes 

 Un 14,2% de les llars illenques tenen retards en el pagament de despeses 
relacionades amb qüestions bàsiques de l’habitatge. Pel que fa a les persones en 
aquesta situació, s’ha arribat a un màxim històric amb un 17,5%. 

 Un 6,1% de les llars i un 5,9% de les persones no poden permetre’s disposar 
d’un automòbil. 

 Un 4,3% de les llars i un 5,7% de la ciutadania no poden disposar d’un 
ordinador personal.  

 Un 42,2% dels illencs i illenques i un 40,6% de les llars no poden anar de 
vacances ni una setmana a l’any.  
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3.- Els ingressos mitjans:  
 
Per contextualitzar l’evolució del risc de exclusió social o de pobresa i de dualització 
de la societat illenca, és imprescindible observar com han evolucionat els ingressos 
mitjans que han tingut les persones i les llars. A la següent gràfica es pot observar 
que la renda mitjana individual ha baixat un 8% en el període 2008-2012 i un 12% en 
el quadrienni 2009-2012. 
 

RENDA PERSONAL ANUAL NETA MITJANA1 
(Any anterior al de l'entrevista) 

 
.  

 
Però allò més important és fixar-se en la renda de la llar, ja que per la seva definició, 
ens permet copsar millor la situació. En aquest cas les baixades són del 9% i del 
13% en els períodes 2008-2012 i 2009-2012, respectivament. 
 

RENDA ANUAL NETA MITJANA DE LA LLAR 2 
(Any anterior al de l'entrevista) 

 
 

                                                 
1 Els ingressos per persona s'obtenen, per a cada llar, dividint els ingressos totals de la llar entre el nombre de 
membres d'aquesta llar. 
2 Els ingressos per llar són els ingressos nets percebuts durant l'any anterior al de l'entrevista pels membres de la 
llar, que són els que proporcionen aquesta informació per a l'elaboració de l'enquesta. Aquests ingressos es 
componen dels ingressos del treball per compte d' altri, beneficis / pèrdues del treball per compte propi, 
prestacions socials, rendes procedents d'esquemes privats de pensions no relacionats amb el treball, rendes del 
capital i de la propietat, transferències entre altres llars, ingressos percebuts per menors i el resultat de la 
declaració per l'IRPF. No s'inclouen les components no monetàries, excepte el cotxe d'empresa. 
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4.- El llindar de la pobresa 2013: 
 
Aquesta és una qüestió clau per entendre millor de què parlam al referir-nos a la 
taxa de risc de pobresa. Aquest llindar es calcula per a tot l’Estat Espanyol cada any 
a partir de la distribució dels ingressos de l'any anterior i, seguint els criteris d’ 
Eurostat, es fixa en el 60% de la mitjana dels ingressos personals i de les llars. La 
seva evolució és la següent:  

 
QUANTIA DEL LLINDAR DE LA POBRESA 

 
 
Cal remarcar que aquest forma de calcular-ho suposa que en disminuir els ingressos 
de la població, també disminueix el llindar de risc de pobresa, de tal manera que en 
el quinquenni ha baixat un 8,7%. Hom pot dir que, si a més d’aquesta baixada 
d’ingressos, tenim en compte la inflació dels preus dels productes i serveis bàsics i la 
implantació de taxes i copagaments, s’ha extremat la situació precària de les 
persones i les llars en risc de pobresa.  
 
 
5.- La taxa de risc de pobresa: 
 
Observem ara com ha evolucionat el percentatge de persones illenques (sigui quina 
sigui la composició de la llar) els ingressos de les quals estan per davall del llindar 
de pobresa, comentat a l’apartat anterior  
 

EVOLUCIÓ TAXA DE POBRESA A LES ILLES BALEARS 
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Es pot dit, per tant, que en el període 2008-2012 la taxa de risc de pobresa ha 
augmentat un 9,8% i s’ha enfilat fins a un 24,2% en l’any 2012.  
 
Un altre indicador de pobresa és el que la Unió Europea ha definit a l’anomenada 
Estratègia Europea 2020. Aquesta taxa incorpora altres factors de carència material, 
a més d'ingressos que no superin el llindar de pobresa. De fet, la UE considera que 
la població que està en risc de pobresa o d’exclusió social és aquella que està en 
alguna d'aquestes situacions: a) En risc de pobresa (apartat anterior). b) En situació 
de carència material severa (no poder fer front almenys a 4 situacions d'una llista de 
93). I c) En llars sense ocupació o amb baixa intensitat de l'ocupació (llars en les 
quals els seus membres en edat de treballar ho van fer menys del 20% del total del 
seu potencial de treball durant l'any de referència). 
 
L’ evolució d’aquest indicador per a Balears ha estat la següent:  
 

TAXA DE RISC DE POBRESA O EXCLUSIÓ SOCIAL 
(ESTRATÈGIA EUROPA 2020) 

 

 
Val a dir que, els components relacionats amb la quantitat i qualitat de l’ocupació 
probablement siguin la causa que fa que aquesta taxa sigui quatre punts percentuals 
superior a la presentada anteriorment. Tot i això, com que el mercat laboral 
extraordinàriament estacional i precari de les Balears no és una novetat, la taxa de 
risc de pobresa o d’exclusió social segons els criteris de l’ Estratègia Europea 2020 
ja era elevada, per la qual cosa el creixement en el anys de crisi ha estat menor per 
aquest indicador que per la taxa anteriorment presentada. Tot i així, s’ha de dir que 
en el quinquenni de la crisi s’ha incrementat en un 7,8% i a l’any 2012, gairebé 3 de 
cada 10 persones illenques estaven en risc de pobresa o d’exclusió social a ulls de 
les estadístiques de la UE.  
 

                                                 
3 1) No tenir retards en el pagament del lloguer, hipoteca, rebuts relacionats amb l'habitatge o compres a 
terminis. 2) Mantenir l'habitatge amb una temperatura adequada durant els mesos freds. 3) Fer front a despeses 
imprevistes. 4) Un menjar de carn, pollastre o peix cada dos dies. 5) Anar de vacances fora de casa, almenys una 
setmana a l'any. 6) Tenir un cotxe. 7) Tenir una rentadora. 8) Tenir una televisió a color. 9) Tenir un telèfon. 
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6.- Les dificultats econòmiques: Radiografia de les 
carències materials  
 
En aquest apartat presentam un seguit de gràfiques del que en podríem dir 
radiografia de les carències materials de la societat de les Illes Balears.  
 
 
1.- PERCENTATGE DE PERSONES I LLARS I AMB DIFICULTATS PER ARRIBAR A FI DE MES  
 
Tot i que sembla que hi ha hagut una reducció dels pressupostos individuals i 
familiars, i, per tant, hi ha cada pic menys compromisos de pagaments a termini, 
encara hi ha un considerable percentatge de persones i llars que tenen dificultats i 
moltes dificultats per arribar a fi de mes: un 22,9% de les persones i un 20,8% de les 
llars.  
 
 

% DE PERSONES AMB DIFICULTATS PER ARRIBAR A FI DE MES 

 
% DE LLARS AMB DIFICULTATS PER ARRIBAR A FI DE MES 

 

 
 
2.- PERCENTATGE DE PERSONES I LLARS QUE NO PODEN PERMETRE'S UN MENJAR DE 
CARN, POLLASTRE O PEIX ALMENYS CADA DOS DIES 
 
Aquesta carència nutritiva manté una preocupant tendència a l’alça. S’ha de prendre 
en consideració que entre el 7,5% i el 6,3% de llars i persones, respectivament, que 
la pateixen hi ha molts infants. Per tant cal advertir que la malnutrició infantil és una 
problemàtica ben present a la nostra societat.  
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3.- PERCENTATGE DE PERSONES I LLARS QUE NO PODEN PERMETRE'S MANTENIR 
L'HABITATGE AMB UNA TEMPERATURA ADEQUADA. 
 
Aquesta gràfica amb fortes oscil·lacions (depenent molt de l’època de l’any en que 
es fa l’enquesta) ens permet visualitzar l'existència de l’anomenada “pobresa 
energètica”. Hi ha altres indicadors que ens permetent copsar millor aquest fenomen, 
com ara el nombre de rebuts d’electricitat i gas no pagats, o el número 
d'interrupcions de subministrament d’energia, no obstant no és pot menystenir que 
en el 6,3% de les llars illenques no es poden mantenir temperatures adequades 
 
 

 
 
 
 
4.- PERCENTATGE DE PERSONES I LLARS QUE NO TENEN CAPACITAT PER AFRONTAR 
DESPESES IMPREVISTES. 
 
Un 33,6% de les llars illenques i un 35,9% de les persones no tenen capacitat per a 
afrontar despeses imprevistes. Novament en aquest cas la implantació de taxes i 
copagaments agreuja encara més aquesta realitat. 
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5.- PERCENTATGE DE PERSONES I LLARS QUE HAN TINGUT RETARDS EN EL PAGAMENT 
DE LES DESPESES RELACIONADES AMB L'HABITATGE PRINCIPAL (hipoteca o lloguers, 
rebuts de gas, comunitat…),EN ELS ÚLTIMS 12 MESOS. 
 
Les llars illenques segueixen tenint retards en el pagament de despeses 
relacionades amb qüestions bàsiques de l’habitatge (un 14,2%). Pel que fa a els 
persones en aquesta situació s’ha arribat al màxim històric amb un 17,5%. 
 

 
 

 
6.- PERCENTATGE DE PERSONES I LLARS QUE NO PODEN PERMETRE'S DISPOSAR D'UN 
AUTOMÒBIL. 
 
Aquesta carència, que afecta a un 6,1% de les llars i a un 5,9% de les persones, es 
dóna en un context de reducció dels transports col·lectius i de pujada dels seus 
preus.  
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7.- PERCENTATGE DE PERSONES I LLARS QUE NO PODEN PERMETRE'S DISPOSAR D'UN 
ORDINADOR PERSONAL 
 
Tot i que la tendència és a la baixa, no deixa de ser preocupant que un 4,3% de les 
llars i un 5,7% de la ciutadania no pugui disposar d’un ordinador. Val a dir que, cada 
pic més, la societat esta organitzada com si el 100% de la ciutadania tingues ple 
accés a les TIC. 
 

 
 
 
 
8.- PERCENTATGE DE PERSONES I LLARS QUE NO PODEN PERMETRE'S ANAR DE 
VACANCES ALMENYS UNA SETMANA A L'ANY. 
 
Un 42,2% dels illencs i illenques i un 40,6% de les llars no poden anar de vacances 
ni una setmana a l’any. Aquesta carència material pot semblar relativament poc 
rellevant en comparació amb altres, però s’ha de dir que és un símptoma important 
dels problemes de consum i que afecta a l’activitat d’un sector important per a 
l’economia illenca, centrada en la recepció de turisme, però també amb un important 
sector emissor de vacances.  
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7.-Conclusions i propostes de la Fundació Gadeso: 
 

 En el mes de juliol d’enguany des de la Fundació Gadeso ja parlàvem de 
la necessitat de fer recompte dels danys causats per la crisi i les polítiques 
aplicades des de maig de 2010 (vegeu el número 12 de PANORAMA 
SOCIOLABORAL GADESO)  

 
 Una vegada revisades les dades actualitzades de les condicions de vida, 

hem d'insistir en aquesta idea: Cal radiografiar amb la màxima precisió fins a 
quin punt la qualitat de vida de la ciutadania s’ha deteriorat. 
 

 Aquest recompte de danys és particularment important fer-lo en allò que 
fa referència a la salut i a l'educació i també entre els col·lectius dels infants i 
de la gent gran. 
 

 Cal donar-li importància i rellevància política i social al fenomen de la 
pobresa i a les carències materials dels infants. Els problemes derivats d’una 
mal nutrició i les insuficiències educatives poden condicionar el 
desenvolupament de Balears durant dècades.  
 

 Suggerim que, des dels àmbits acadèmics i dels organismes d’estadística 
pública, com ara la UIB, s’estudiï, delimiti i segueixi, de forma quantitativa i 
qualitativa, el procés d’empobriment de la societat en l’àmbit concret de les 
Illes Balears. 
 

 En definitiva, sobren les evidencies sobre el procés de dualització social 
en el que estem immersos, però mentres no hi hagi un canvi de polítiques que 
l’aturi i el faci reversible, convé tenir millor coneixement del que li passa a la 
societat. La Fundació Gadeso, modestament, a aquesta tasta hi serà. 

 

http://www.gadeso.org/sesiones/gadeso/web/socio_docs/ca_12.pdf

