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Abstract:
En períodes de crisi econòmica, l'objectiu principal de qualsevol govern és ser prou hàbil per
a dissenyar i implementar una política econòmica que li permeti convertir la situació adversa
en prospera. A partir de l'any 2011, acompanyat de l'encoratjament i les directrius de la Unió
Europea i el Govern d'Espanya, el Govern de la Generalitat de Catalunya va decidir idear i
aplicar la política d'austeritat per fer front a la gran recessió. En aquest treball, s'aprofundeix
entorn aquesta estratègia econòmica i s'analitzen estudis de percepció ciutadana vinculats al
mateix període, tot per acabar fent inferència sobre com és la percepció que els residents de la
província de Barcelona tenen respecte de la política d'austeritat. Per dur a terme aquest darrer
comès, s'ha elaborat i desplegat un qüestionari que combina tant mètodes quantitatius com
mètodes qualitatius. Posteriorment, s'ha creat una base de dades i s'ha analitzat la informació
obtinguda. Els principals resultats indiquen una visió desfavorable a la política d'austeritat,
així com que els factors que influeixen en aquesta són el grau de compartimentació de la
postura institucional, l'efecte de la política econòmica vers els serveis públics, la ubicació en
l'eix ideològic i el grau de sentiment nacional respecte a Catalunya.
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1. Introducció
Després de ser celebrades les eleccions al Parlament de Catalunya de l'any 2010, la nova
configuració parlamentària va ser tal que va produir-se un canvi en el Govern de la
Generalitat de Catalunya: l'executiu format pel tripartit donaria pas a un que estaria compost
únicament per Convergència i Unió. Aquest, el qual l'aleshores President Artur Mas va
qualificar "dels millors", tindria com a principal repte el fet de treure a Catalunya de la crisi
econòmica. Tot i que prèviament el tripartit ja havia indicat la necessitat d'optar per polítiques
de consolidació fiscal, vegis la LLEI 25/2009, del 23 de desembre, de pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per al 2010, no va ser fins als primers comptes del recent govern, al
any 2011, quan es va oficialitzar i establir un pla concret d'austeritat. Aquest, que va tindre
com a principal justificació el deute que havia anat acumulat l'administració catalana, va
consistir en reduir progressivament la despesa pública catalana durant els anys posteriors,
especialment en les principals partides: sanitat i educació.
A pesar del fet que han passat sis anys d'ençà que es va establir aquesta estratègia econòmica i
la despesa pública ja s'ha tornat a incrementar, el cert és que aquesta encara es troba lluny dels
nivells previs a l'aplicació de la política d'austeritat. En aquest sentit, no és cap disparat
afirmar que aquesta és, encara avui dia, un tema de rellevància social i d'estricta actualitat.
Precisament, per aquests motius, així com per l'interès personal i acadèmic per conèixer
millor aquesta política pública, s'ha decidit elaborar l'estudi d'acord amb aquesta temàtica.
D'ell s'espera que pugui contribuir a formar una literatura que fins a la data està poc estudiada
i necessita aportacions, ja que més enllà de preguntes en enquestes no s'han desenvolupat
treballs com el present. Amb tot això, aquest treball d'investigació tracta sobre la política
d'austeritat aplicada pel Govern de la Generalitat de Catalunya arran de l'any 2011, posant el
focus d'atenció en la percepció que els residents de la província de Barcelona tenen d'aquesta.
Consegüentment, la pregunta d'investigació que ha orientat el treball és la següent: Com és la
percepció sobre l'austeritat catalana entre els residents de la província de Barcelona?
Finalment, esmentar que a més d'aquesta introducció, el treball s'organitza en quatre apartats
més: el marc teòric, la metodologia, els resultats i les conclusions. En primer lloc, en el marc
teòric s'aprofundeix al voltant de les dues grans visions que hi ha per sortir de la vigent crisi
–la liberal i la socialdemòcrata- per acabar determinant quina va ser la que va adoptar el
Govern de la Generalitat de Catalunya a partir de l'any 2011. De la mateixa manera, també
s'analitzen estudis de percepció ciutadana vinculats al mateix període. En segon lloc, en la
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metodologia s'especifiquen els mètodes que s'han seguit per tal de sostreure la informació
relativa a la percepció econòmica dels residents de la província de Barcelona. En tercer lloc,
els resultats mostren els models múltiples obtinguts del tractament estadístic i els principals
resultats de l'enquesta. En darrer lloc, en les conclusions es dóna resposta a la pregunta
d'investigació i s'examinen les hipòtesis plantejades inicialment a la vegada que es fa una
relació amb el marc teòric del treball.
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2. Marc teòric
2.1. Formes de sortir de la crisi
En aquest apartat s’exposaran dues de les maneres per les quals Espanya (després es farà
l’extrapolació a Catalunya) podia haver afrontat la crisi econòmica de l’any 2008. Mentre que
la primera visió està conformada per les idees de Xavier Sala-i-Martín, Daniel Lacalle i Juan
Ramón Rallo, la segona està construïda per les tesis de Vicenç Navarro, Juan Torres i Alberto
Garzón. Tal com es veurà, en alguns apartats ambdues teories poden compartir el diagnòstic,
com per exemple la necessitat de controlar millor el sistema financer o la necessitat de
reformar el model productiu. No obstant això, el cert és que les seves solucions a aquestes
problemàtiques i a les restants difereixen, fet pel qual és interessant analitzar-los. Finalment,
ensementar que l’esfera liberal té pensadors molt diversos, pel que el que diu un autor no té
per què estar compartit per la resta d’ells.
2.1.1. La visió liberal
Pel que fa a salaris, Sala-i-Martín (2013) afirma que, davant una eventual pujada de les
retribucions, podrien succeir dos escenaris. El primer, que l’empresari compenses el nou cost
extra a través d’un increment del preu final del producte. El segon, que l’empresari decidís no
repercutir la pujada de sou dels treballadors. En aquest cas, aquest fet podria fer incórrer
l’empresa en pèrdues, podent suposar una reducció de plantilla o inclús un tancament
d’aquesta. Paral·lelament, Lacalle (2016) evidencia com una intromissió en el preu dels
salaris pot servir per discriminar a certs sectors de treballadors, ja que l’hipotètic augment
salarial acabaria repercutint en els nivells d’atur del país. Complementàriament, Rallo (2014)
també apunta que un mínim salarial contribuiria a l’exclusió de la força laboral menys
productiva, ja que l’empresari canviaria els treballadors poc qualificats i relativament cars per
treballadors més qualificats i relativament barats, o inclús podria optar per la mecanització de
certs llocs de treball.
En quant al sistema financer, Sala-i-Martín (2012) considera que l’Estat espanyol ha de
modificar-lo profundament. Primerament, com el Banc d’Espanya va perdre la seva
credibilitat internacional en no preveure la bombolla Inmobiliaria, cal un actor independent
que realment auditi els actius financers. Segonament, la política de fusions ha d’acabar-se, ja
que al sumar entitats també es sumen les seves pèrdues i, després, un banc pot ser massa gran
com per deixar-lo caure. Segons Lacalle (2016), el 80% del sector bancari espanyol és estatal.
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Consegüentment, això comporta un efecte acaparador pel qual les administracions publiques
augmenten més el seu finançament que no pas les empreses i les famílies. Si es vol sortir de la
crisi, cal que es produeixi una desbancarització i que les pimes rebin els diners que necessiten.
No obstant això, més crèdit no faria més que augmentar el forat del deute i hipotecar el futur
de generacions futures, pel que s’ha de modificar la regulació i facilitar l’entrada de
finançament privat. D’acord amb Rallo (2014), la vigent crisi econòmica no es deguda al fet
que la banca privada gaudís d’extrema llibertat, sinó més aviat el contrari: la banca privada ha
ostentat masses privilegis. En aquest sentit, creu que la liberalització financera es l’única
solució ja que la regulació no eradica els dits privilegis.
En referència al sector públic, Sala-i-Martín (2012) considera l’actual conjuntura i escenari no
donen marge per practicar polítiques expansives. No obstant això, la política d’austeritat no té
perquè ser quelcom rígid, sinó que es pot flexibilitzar, és a dir, ajornar determinades mesures
fins que s’hagi sortit del clima de tempestat. De la mateixa manera, les retallades no han de
ser arbitraries, sinó que s’han de justificar amb criteris d’eficiència. Lacalle (2016), davant el
que considera una deute estatal excessiu, també és mostra contrari a incrementar la despesa
pública, especialment si és a través d’impostos, i aposta per les polítiques d’austeritat. Afirma
que quan el sector públic no és gran i està hipertrofiat, com en el cas d’Espanya, dotar de més
recursos econòmics a l’Estat pot acabar generant grans i greus distorsions. Per la seva part,
Rallo (2014) opta per produir una reestructuració tant en les competències de l’Estat com en
la mida del sector públic, ja que més del 80% de la despesa pública va destinada a activitats
que podrien ser prestades de manera privada o sense la participació estatal. Alhora, també
afirma que s’haurien d’abaixar els impostos i disminuir la regulació i burocràcia.
Finalment, sobre el model productiu, per Sala-i-Martín (2012) la falta de productivitat i
innovació suposa un gran llustre per a la gran majoria d’empreses espanyoles. En aquest
sentit, indica que cal introduir la tecnologia en les infraestructures, millorar la investigació en
les empreses i desenvolupar un sistema educatiu modern i heterogeni que permeti ser
competitius. En consonància amb això, Lacalle (2016) afirma que el model productiu ha de
passar de l’economia de la subvenció i la totxana a l’economia del valor afegit i de la
exportació. Cal facilitar que emergeixin empreses en sectors d’alta productivitat i que hi hagi
un elevat grau d’obertura econòmica. Amb tot, cal revisar i modificar l’actual legislació.
Finalment, Rallo (2014) també aposta per l’obertura econòmica, així com també per una
major lliure competència. Nogensmenys, al contrari dels autors anteriors, opina que la
inversió en R+D+I es altament especulativa, ja que no tota la despesa en aquest sector és
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productiva. És per això que afirma que el focus ha d’estar en l’educació i la generació de
capital humà, que han de permetre assolir una major productivitat i valor afegit.
2.1.2. La visió socialdemòcrata
Pel que fa a salaris, Navarro, Torres i Garzón (2012) es mostren partidaris d’apujar-los. Si els
treballadors tenen més poder adquisitiu, llavors consumiran més. Si es consumeix més,
llavors els empresaris vendran més productes. Si es venen més productes, llavors es
necessitaran més treballadors. Si es necessiten més treballadors, llavors baixarà l’atur. En
definitiva, una pujada de les retribucions dels treballadors serveix per frenar l’espiral negatiu
de la crisi: si no es pugen, llavors hi haurà menor capacitat de consum. Si hi ha menor
capacitat de consum, llavors les empreses venen menys. Si les empreses venen menys, llavors
hauran d’acomiadar a treballadors o abaixar salaris. Finalment, com qualsevol de les opcions
anteriors suposa un nou descens en la capacitat de consum, s’entra en un cercle viciós del qual
no es surt fins que un mecanisme extern acaba reactivant l’economia.
En quant al sistema financer, els tres economistes aposten per sotmetre a les finances,
desnaturalitzar el negoci bancari i posar fi al terrorisme financer (Vicenç Navarro et al, 2012).
Això implica que s’han de reformar profundament les finances internacionals i l’activitat
bancària per a tal de poder garantir que la creació de treball i riquesa disposin de recursos i
finançaments suficients. Entre altres propostes, suggereixen; u, que els moviments de capital
internacionals siguin controlats sota el comés d’evitar la volatilitat especulativa; dos, crear
impostos i tasses internacionals que ataquin i decincentivin l’especulació; tres, controlar
l’actuació financera i els seus instruments i mecanismes; i quatre, posar fi als privilegis de la
banca privada i separar la banca comercial de la financera.
En referència al sector públic, Vicenç Navarro et al (2012) creuen que s’ha d’enfortir aquest a
través del reforçament de les seves competències i de la seva involucració en els assumptes
socials. Per una banda, s’han de recuperar aquelles empreses que es van privatitzar inútilment
sols perquè s’estaven seguint criteris ideològics neoliberals que buscaven afavorir grups i
interessos privats. Per altra banda, s’ha d’incrementar el conjunt de despesa pública i
combatre la desigualtat a través de la retribució (mecanisme ex ante) i la redistribució
(mecanisme ex post). Si no hi ha una concentració de la riquesa i, pel contrari, aquesta esta
més equitativament distribuïda dintre de la societat, s’aconseguirà una demanda més solvent,
provocant així una reactivació econòmica més rapida i social.
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Finalment, sobre el model productiu, els tres economistes consideren que abans de centrar
l’economia en ser competitius en l’exterior cal assegurar un ampli i potent mercat intern.
Nogensmenys, no es tracta d’aplicar un model aïllacionista o d’autarquia, sinó d’anteposar i
satisfer primer la demanda del territori. Les activitats que s’han de realitzar dintre del dit
mercat han de ser diferents a les realitzades fa uns anys, com el sector immobiliari o les
construccions d’infraestructures sense utilitat. Contràriament, s’han de generar activitats que
vertaderament siguin generadores de valor afegit, com les renovables o els serveis socials. La
gran dificultat recau en el fet que per poder fer aquesta transformació es necessiten, a més de
recursos financers i humans, factors com nous mercats, coneixements previs o empreses i
organitzacions adients. Sigui com sigui, el model productiu hauria d’orientar-se cap a més
productivitat, qualitat, innovació i cooperació (Vicenç Navarro et al, 2012).
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2.2. Forma escollida per treure Catalunya de la crisi
En aquesta secció s’analitza, a partir de les lleis aprovades pel Parlament de Catalunya,
quina de les dues perspectives anteriors va ser l’elegida per part de les autoritats catalanes
per treure a Catalunya de la crisi. Nogensmenys, convé destacar que, en tant que Catalunya
és una comunitat autònoma, ni disposa de competències en tots els àmbits, com ara podrien
ser la matèria laboral o la matèria fiscal, ni controla tot el seu finançament, ja que no
controla ni les aportacions autonòmiques de l’Estat Espanyol ni la totalitat dels impostos i
taxes que recull. Per tant, l’emmarcament no serà plenament exacte, sinó que serà una
acomodació a la situació.
2.2.1. La política d’austeritat
Després de ser la força més votada en les eleccions al Parlament de Catalunya de l'any 2010,
Convergència i Unió va aconseguir arribar a un pacte d'investidura amb el Partit Socialista de
Catalunya. D'aquesta manera, els vots de la mateixa Convergència i Unió i l'abstenció del
Partit Socialista de Catalunya permetrien a Artur Mas assolir, per primera vegada, la
presidència de la Generalitat i, alhora, formar govern. Un dels grans reptes que tindria el nou
executiu seria el d'encarar la sortida de la crisi. Així doncs, l'orientació que reflectissin els
primers pressupostos serien claus per a poder determinar quin enfocament seria l'elegit per a
treure Catalunya de la recessió.
Els precedents econòmics que tenien a l'abast els recents dirigents foren les darreres mesures
implantades pel govern del tripartit. Tot i que aquestes no eren per si mateixes determinants,
sí que van servir per començar a dibuixar que en un futur s'obriria o caldria obrir una nova
etapa en la qual la reducció de la despesa pública i la consolidació fiscal jugarien un gran
paper. Per una banda, la Llei 25/2009, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat
de Catalunya per al 2010, ja interioritzava que en un futur caldrien polítiques de consolidació
pressupostaria. A més, aquests comptes van ser els primers a reduir la despesa pública
catalana des de l'inici de la crisi. Per altra banda, el Decret llei 3/2010, de 29 de maig, de
mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit
públic, va acabar de confirmar aquesta tendència.
Amb tot això, l'any 2011 es van aprovar, gràcies a l'abstenció del Partit Popular de Catalunya,
els primers comptes del govern entrant: la Llei 6/2011, del 27 de juliol, de pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per al 2011. Aquests, que estaven compresos dintre del marc del Pla
econòmic de reequilibri financer 2011-2013 de la Generalitat de Catalunya, van servir per
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confirmar la dinàmica esbossada pel tripartit i establir oficialment un procés de consolidació
fiscal. D'aquesta manera, es va remodelar i disminuir, sota justificacions d'eficiència i
eficàcia, la despesa pública de la Generalitat de Catalunya. Segons el preàmbul de la mateixa
llei, la nova estratègia econòmica tindria com a eixos vertebradors l'austeritat, la prioritat en la
despesa social, la credibilitat i la corresponsabilitat. En primer lloc, austeritat per a poder
aconseguir un equilibri en les finances públiques. En segon lloc, prioritat en la despesa social
per a no desprotegir a la ciutadania dels serveis bàsics. En tercer lloc, credibilitat per a poder
accedir als mercats financers en condicions òptimes. En darrer lloc, corresponsabilitat per a
implicar també a l'Estat Espanyol, doncs aquest té competències que són exclusives o
compartides.
L’any 2012, altre cop gràcies a l’abstenció del Partit Popular de Catalunya, es van aprovar els
segons comptes del govern encapçalat per Artur Mas: la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012. Aquests, que varen suposar la
continuïtat de la política d’austeritat iniciada l’any anterior, també varen estar marcats pel
sanejament de les finances públiques catalanes. Poc després, convé destacar que el Parlament
de Catalunya també va aprovar la Llei 6/2012, del 17 de maig, d’estabilitat pressupostària.
Aquesta, d’acord amb el seu preàmbul, va servir per acotar un dèficit estructural que permetés
preservar l’autonomia financera de la Generalitat i garantir la seva viabilitat econòmica.
Finalment, després de la firma del Decret 104/2012, d'1 d'octubre, de convocatòria d'eleccions
al Parlament de Catalunya i de la seva dissolució, es van celebrar eleccions al Parlament de
Catalunya. Novament, tot i baixar en un nombre d’escons i vots, Convergència i Unió tornaria
a ser la força més votada. Aquest cop, un pacte d’investidura amb Esquerra Republicana de
Catalunya permetria a Artur Mas tornar a ser President i formar govern.
Després d'un any de pròrroga pressupostaria, l'any 2014 es van aprovar els primers comptes
de la nova legislatura: la Llei 1/2014, del 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2014. En el seu preàmbul, l'executiu català va defensar tant que "s'ha arribat
a un llindar mínim i ja no es pot retallar més si es vol mantenir un estat del benestar en
condicions" com que "després de tres anys d'esforços en reducció del dèficit i procés de
consolidació fiscal, el Govern decideix deixar enrere les polítiques d'ajust per via de la
despesa". En addició, seguint l'Estratègia Catalunya 2020 del Govern de la Generalitat de
Catalunya, també es va indicar la necessitat de crear una economia més competitiva que
ajudes a facilitar la reactivació econòmica.
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L'any 2015, de nou amb el suport d'Esquerra Republicana de Catalunya, es van aprovar els
segons i últims comptes de la segona presidència d'Artur Mas: la Llei 2/2015, de l'11 de març,
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015. En el preàmbul d'aquest, el govern
va continuar refermant la seva posició de no desprotegir els serveis públics essencials i no va
reduir més les despeses. Cap a finals d'any, el fins aleshores President va signar el Decret
174/2015, de 3 d'agost, de convocatòria d'eleccions al Parlament de Catalunya i de la seva
dissolució. i és celebrar eleccions al Parlament de Catalunya. En aquest cas, la força
vencedora va ser la coalició Junts Pel Sí, qui, després de l'abstenció de la CUP, va investir a
Carles Puigdemont com a President de la Generalitat de Catalunya.
Després d’una pròrroga pressupostària durant l’any 2016, aquest any 2017 Junts Pel Sí i la
CUP han aconseguit aprovar els primers comptes del nou President: la Llei 4/2017, del 28 de
març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017. En aquests, s’especifica que
a pesar de produir-se una lleugera recuperació econòmica les conseqüències de la crisi encara
no s’han revertit, fet pel qual despesa de la Generalitat, a pesar d’incrementar-se, no pot
elevar-se als nivells previs a aquesta.
Gràfic 1: Despesa del pressupost de la Generalitat de Catalunya en milions d’euros:
àmbit sector públic de la Generalitat

Font: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
2.2.2. Emmarcant la política d’austeritat
Tal com s'ha pogut apreciar en les diferents lleis de pressupostos, la via escollida per treure
Catalunya de la crisi va ser la política d'austeritat, que és més propera a la visió liberal que no
pas a la visió socialdemòcrata. Per una banda, seguint una línia molt propera a l'assenyalada
per Lacalle (2016), es va considerar que la política d'incrementar la despesa pública no era
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factible, ja que hagués hipotecat i compromès el futur dels catalans i la sostenibilitat de les
seves finances públiques de Catalunya. Per altra banda, connectant amb la teoria de Sala-iMartin (2012), es va apostar per la disminució de la despesa pública i la racionalització –en
funció de l'eficiència- de recursos públics.
De la mateixa manera, l'Estratègia Catalunya 2020, mencionada quan s'han tractat els
pressupostos de l'any 2014 i que manifesta la voluntat de canviar el model productiu de
l'economia catalana, també és més propera a la postura liberal. Així, si bé és cert que
l'estratègia coincideix en part de les propostes amb la postura socialdemòcrata, com propiciar
més cohesió social o una economia més verda, aposta per la internacionalització i l'augment
de les exportacions. Aquest lligam amb la perspectiva liberal es pot apreciar en les següents
paraules de la Generalitat de Catalunya: "l'estratègia empresarial per superar la crisi s'ha de
centrar en la demanda externa i l'aposta per la internacionalització" (Triay i Fernández, 2012).
Finalment, comentar que la qüestió salarial i el sistema financer no poden ser relacionats amb
cap d'ambos models perquè no són de competència autonòmica, sinó estatal. En aquest sentit,
com que a Generalitat de Catalunya no de competències plenes, molts cops ha hagut d'anar a
contra-remolc del qual li determinaven altres institucions, com ara podria ser el Govern
d'Espanya i el nivell de dèficit permès. Per tant, si bé és cert que Convergència i Unió era
partidària de la política d'austeritat, no sé sap si a l'haver posseït de més potestats la política
d'austeritat s'hagués pogut flexibilitzar més o no. En qualsevol cas, les lleis de pressupostos i,
especialment, la Llei 6/2012, del 17 de maig, d'estabilitat pressupostària, són un bon exemple
de com les institucions catalanes van apostar per aquesta política pública i es van
comprometre a aconseguir el procés de consolidació fiscal tant amb el Govern d'Espanya com
amb la Unió Europea.
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2.3. Les percepcions en període d’austeritat
En aquest apartat es fa un repàs a les principals contribucions relacionades amb l’estudi de la
percepció de la població durant el període d’aplicació de les polítiques d’austeritat. D’entrada,
s’elabora un anàlisi documental genèric i no concentrat en Catalunya. Posteriorment, es
realitzà un enfocament específic i concentrat en el cas concret de Catalunya. Abans de
començar, val la pena destacar que mentre en el primer cas la literatura és tant qualitativa com
quantitativa, en el segon cas només s’ha emprat literatura quantitativa.
2.3.1. L’estudi de les percepcions
Alonso, Rodríguez i Rojo (2010) van realitzar un estudi qualitatiu en el qual pretenien indagar
sobre els efectes disciplinaris de la crisi econòmica. Tot i que aquest va ser efectuat abans de
l'aplicació de les polítiques d'austeritat, serveix per emmarcar la situació social prèvia. En
addicció, també va donar lloc a un segon estudi que sí que va estar realitzat en període
d'austeritat. La conclusió més remarcable de la investigació és que el marc de discussió del
consum espanyol girava entorn de factors individuals. En altres paraules, els subjectes
analitzats atribuïen la crisi econòmica espanyola al consum excessiu i a la falta de racionalitat
del conjunt de ciutadans espanyols, els quals es van endeutar i van viure per sobre les seves
possibilitats. D'aquesta manera, sense qüestionar el model de consum espanyol, la visió que hi
havia sobre la crisi era que aquesta, després d'una època de consum desenfrenat i de mala
administració de les finances, havia de situar a cadascuna de les persones en el lloc que
realment li correspondria.
Més endavant, Alonso et al (2016) elaborarien un segon estudi en el qual observarien si les
percepcions socials en relació al consum havien canviat. En aquest cas, on sí que ja s'havien
iniciat i introduït les polítiques d'austeritat, es va apreciar com, per un cantó, els subjectes van
trencar amb la línia discursiva d'anys enrere i com, per altre cantó, es va generalitzar un canvi
en els consums i hàbits d’aquests. Primerament, a pesar del fet que sí que hi havia gent que
continuava pensant que la crisi va ser causada per una mala gestió col·lectiva, produïda
essencialment pel fet que la població visqués per sobre de les seves possibilitats, un sector
important dels participants va desdibuixar-se d'aquesta postura i va atribuir la situació
econòmica a un altre i nou motiu: l'engany i la mala gestió de polítics i banquers.
Segonament, també es va poder estimar que la incertesa econòmica i les recentment
introduïdes polítiques d’austeritat van produir, entre els individus estudiats, un canvi de
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consum i d'hàbits, centrats bàsicament a eradicar la despesa supèrflua de les seves economies
i intentant fer un sacrifici per a aconseguir estalvis.
En la mateixa línea, el Sheffield Political Economy Research Institute (2014) també va
realitzar un estudi qualitatiu molt similar. Aquest, que pretenia explicar les actituds dels
britànics vers la gent en atur, va determinar que la mostra analitzada atribuïa la culpa de les
diferents situacions personals a factors individuals. D'aquesta manera, el fet d'estar a l'atur i de
tenir un baix nivell de vida era vist com una conseqüència d'errors i de deficiències personals
més que com una conseqüència dels problemes estructurals de l'economia britànica: la
pobresa és un assumpte d'elecció, no pas de mala sort, desavantatge social o desigualtat
estructural. Aquesta visió, que certament concorda amb l'anàlisi d'Alonso et al (2010), fou
compartida per persones de diferents posicions i estrats socials. Altrament, un altre punt
interessant de la recerca va ser que quant a la immigració, si bé part de la gent reconeixia
l'aportació dels estrangers a l'economia, l'altra es queixava dels que immigraven al Regne Unit
en cerca d'ajudes. Amb tot, l'institut de recerca va concloure que les polítiques empreses pel
govern britànic són, en part, resposta a tots aquests prejudicis. Prejudicis que, al seu torn, es
van veure reforçats i retroalimentats per la retòrica del mateix govern.
Passant a un enfocament més quantitatiu, la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas
Públicas y la Calidad de los Servicios (2014) va evidenciar que la ciutadania espanyola cada
cop percebia un deteriorament major en els serveis públics de l'Estat, mesurats a través de la
satisfacció amb el seu funcionament. Aquí, convé destacar que uns àmbits es van trobar més
afectats que d'altres. Per exemple, mentre la percepció sobre els hospitals va obtenir, per
primera vegada des de 1994, més insatisfets que satisfets, la percepció sobre els transports
públics, que també es va veure reduïda, va ser capaç de mantenir més satisfets que insatisfets.
El document apunta que aquesta tendència negativa es podia deure o bé al fet que els serveis
funcionessin de forma menys satisfactòria del que als ciutadans els hi agradaria, o bé al fet
que els ciutadans entenguessin que els ajustos pressupostaris van afectar la qualitat del servei.
En qualsevol dels casos, sembla que l'austeritat va acabar tenint repercussions sobre la visió
que la ciutadania tenia dels serveis públics.
Actualment, l'informe més recent de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas
Públicas y la Calidad de los Servicios (2016) revela que hi ha hagut una millora respecte als
anys anteriors pel que fa a la satisfacció que els ciutadans espanyols tenen amb els serveis
públics, revertint així la tendència negativa que hi ha hagut durant el període de crisi més dur.
L'escrit apunta que una de les causes que podrien servir per explicar aquest fet és que entre
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l'opinió pública podria haver-se consolidat un discurs positiu de sortida de la recessió que,
sent encapçalat pel lleuger descens en les xifres de l'atur, pot haver produït que la ciutadania
percebi que els serveis públics ja no estan tan exposats com en el passat.
2.3.2. L’estudi de les percepcions a Catalunya
A pesar del fet que en el cas de Catalunya no existeix una literatura precisa sobre les
percepcions de la població, sí que trobem que aquesta es pot analitzar a través de diferents
enquestes que es van realitzar als catalans durant diferents anys. En aquest sentit, a
continuació s'estudiaran diverses preguntes del Centre d'Estudis d'Opinió que apareixen de
manera repetida en distints Baròmetres. Aquestes són la valoració del Govern de la
Generalitat de Catalunya, la valoració d'aquest quant a qüestions d'economia, la confiança en
aquest per sortir de la crisi i la valoració dels dos serveis públics, més importants: sanitat i
ensenyament.
En primer lloc, es començarà parlant de l'any 2010, ja que és un any abans de l'entrada en
vigor de l'austeritat i ens servirà com a punt de referència per veure com evoluciona la
percepció d'un període a un altre. En aquesta ocasió, la valoració mitjana que rebia el Govern
de la Generalitat de Catalunya era de 5,39. Nogensmenys, trobem que la seva valoració
mitjana en el referent a matèria econòmica no era positiva, sinó que era de suspens amb un
3,86. Finalment, la valoració mitjana rebuda que varen rebre la gestió de la Sanitat pública i
l'Ensenyament públic sí que tornaven a tenir un resultat superior, un 6,14 i un 5,76
corresponentment (CEO, 2010).
En segon lloc, ja fet el gir en política econòmica, la valoració mitjana que va passar a rebre el
Govern de la Generalitat de Catalunya va ser de 4,49. Aquesta xifra suposa un descens de
l'avaluació de l'executiu de 0,9 punts respecte a la que es va obtenir l'any anterior. En matèria
econòmica, però, aquest va rebre una valoració mitjana de 4,08. Així doncs, tot i continuar en
xifres negatives, es va augmentar en 0,22 punts la puntuació assolida en aquest àmbit l'any
anterior. La confiança mitjana que els ciutadans van tenir en el govern per sortir de la crisi va
ser de 4,13, un número molt similar al rebut en la gestió de la matèria econòmica. Finalment,
la valoració mitjana en la gestió de la Sanitat pública i l'Ensenyament públic van baixar fins a
4,09 i 4,85 corresponentment. Aquesta reducció va suposar una davallada de 2,32 i 0,91 punts
respecte del 2010 (CEO, 2011).
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Taula 1: Evolució del pressupost de Salut i Educació en milions d’euros
2010

2011

2012

2014

2015

Salut

9.903,5

9.550,7

8.861,9

8.305,0

8.464,1

Educació

6.310,5

5.837,8

5.471,6

4.850,1

5.234,8

Font: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
En tercer lloc, després de dos anys sense elaborar el Baròmetre, l'any 2014 va tornar a ser
realitzat. En aquest, la valoració mitjana que va aconseguir obtenir el Govern de la Generalitat
de Catalunya va ser de 4,87. Aquest número va suposar un augment en la valoració de
l'executiu de 0,38 punts respecte a la que es va assolir l'any 2011. En matèria econòmica va la
valoració mitjana va ser de 4,45, un increment del 0,37 respecte del 2011. Alhora, la
confiança del govern a l'hora de gestionar la crisi també va créixer, escalant un 0,44 i obtenint
una nova puntuació de 4,57 punts. Finalment, la valoració mitjana en la gestió de la Sanitat
pública i l'Ensenyament públic seria de 4,85 i 5,27 corresponentment, suposant això un
augment de l'apreciació de 0,76 i 0,42 punts (CEO, 2014).
En darrer lloc, l'any 2016 conté l'últim Baròmetre a tractar. En aquest, la valoració mitjana
que va rebre el Govern de la Generalitat de Catalunya va ser de 5,50. Aquesta xifra va suposar
un creixement en la valoració de l'executiu de 0,93 punts respecte del 2014. Quant a actuació
en matèria econòmica, la valoració que va obtenir el govern va ser de 5,02. Aquest número va
suposar un increment de 0,57 en la puntuació assolida l'any 2014. Finalment, la valoració
mitjana en la gestió de la Sanitat pública i l'Ensenyament públic va ser de 5,32 i 5,74
corresponentment, estant ambdues en positiu per primer cop d'ençà de les polítiques
d'austeritat. La valoració va pujar 0,47 i 0,2 punts (CEO, 2016). No s'ha tractat la confiança en
el govern per sortir de la crisi econòmica perquè en aquest cas no es va incloure.
Amb tot això, trobem que, en el cas del serveis públics els primers anys d'aplicació de les
polítiques d'austeritat són en els que la població va ser més critica. Tal com s'ha vist a través
de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios
(2014), les causes semblen ser les mateixes que en l'Estat espanyol, és a dir, per una banda,
podria ser que la reducció de despesa pública produís que els serveis no funcionessin d'acord
amb les expectatives dels catalans i, per altra banda, podria ser que la població catalana
associes la reducció de despesa pública a un pitjor funcionament dels serveis, produint això
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una davallada de la nota independentment del seu desenvolupament. Alhora, també com en el
cas espanyol, apuntat anteriorment per la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas
Públicas y la Calidad de los Servicios (2016), s'aprecia com en els darrers anys hi ha una
millora en la valoració d'aquests. Les causes, altre cop, tornen a semblar ser les mateixes:
entre l'opinió pública podria haver-se consolidat un discurs positiu de sortida de la crisi que
pot haver produït que la població percebi que els serveis públics ja no estan tan exposats com
en el passat.
Finalment, la informació disponible ens indica que, excepte en el cas de la valoració del
Govern, que segueix la clàssica pauta vista fins ara (patir una davallada i progressivament
tornar a incrementar-se), la valoració del Govern de la Generalitat de Catalunya en matèria
econòmica i la confiança que la població li té dipositada per sortir de la crisi han anat en
augment al llarg del temps. Tanmateix, convé destacar que durant els anys 2012 i 2013, on
més es van patir els efectes de la crisi, no es va elaborar cap Baròmetre. D'aquesta manera, no
se sap si d'haver-se fet, trobaríem que, altre cop, la puntuació d'aquestes variables es veuria
reduïda inicialment per tornar a augmentar posteriorment. A la vegada, també cal tenir en
compte que l'any 2014 Esquerra Republicana de Catalunya va entrar al govern. Aquest fet,
també podria haver fet canviat en certa mesura la percepció dels catalans, ja que el dit partit
està més associat a l’esquerra ideològica per part de la població (CIS, 2015).
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3. Metodologia
La metodologia emprada en aquest treball, de manera simplificada, consisteix en la
formulació d'una enquesta, el seu corresponent desplegament i el seu posterior tractament de
les dades obtingudes. En els següents subapartats s'entra en detall en cadascun d'aquests
àmbits, tractant qüestions com les hipòtesis a corroborar amb el qüestionari, la població i la
mostra de l'estudi o el tractament de la informació a través del programa estadístic SPSS.
3.1 Hipòtesis i variables del qüestionari
Enfront de la pregunta d'investigació "Com és la percepció sobre l'austeritat catalana entre
els residents de la província de Barcelona?", les hipòtesis que es volen comprovar amb
l'enquesta són i) les persones amb menys ingressos perceben la política d'austeritat com a
més perjudicial, ii) la gent que s'ubica més en l'esquerra en l'eix ideològic visualitza la
política d'austeritat com a més contraproduent, iii) aquells individus que solen votar a
l'antiga Convergència i Unió en les eleccions autonòmiques són més partidaris de la
política d'austeritat i iv) el conjunt de població que accepta més la postura institucional del
Govern de la Generalitat de Catalunya vers la crisi és més receptiva a les polítiques
d'austeritat.
Altrament, les variables que componen en el qüestionari són diverses. En primer lloc, la
variable depenent és la percepció individual vers la política d'austeritat que va aplicar el
Govern de la Generalitat de Catalunya. Aquesta variable es pot trobar a la pregunta número 7
del qüestionari, que expressa el següent: "De l'1 al 10, sent 1 molt dolenta i 10 molt bona,
valori la política econòmica aplicada pel Govern de la Generalitat per fer front a la crisi". En
segon lloc, les variables independents són la renda, la ideologia, el vot i la compartimentació
de la postura institucional. Aquestes variables es poden trobar a les preguntes número 19
("Indiqui l'interval d'ingressos monetaris mensuals en el qual es troba la seva llar"), 17 ("De
l'1 al 10, sent 1 extrema-esquerra i 10 extrema-dreta, ubiquis en la següent escala
ideològica"), 15 ("Podria dir si vota sovint en les eleccions autonòmiques? I en cas afirmatiu,
dir a qui o què sol votar?) i 1, 2, 3 i 4 (indicador d’acceptació de la postura institucional).
Aquesta última variable guarda relació amb els 4 principis rectors segons els quals es va
orientar la política d'austeritat catalana. Així, es demana que de l'1 al 5, sent 1 totalment en
desacord i 5 totalment d'acord, els individus valorin les següents oracions; u, "amb la crisi, els
comptes de la Generalitat de Catalunya estaven desequilibrats i era inevitable reduir la
16

despesa pública"; dos, "a l'hora d'afrontar la sortida de la crisi, el Govern de la Generalitat de
Catalunya ha prioritzat la despesa social"; tres; "no aplicar l'austeritat hauria perjudicat la
imatge de la Generalitat de Catalunya tant a escala nacional com a escala internacional" i
quatre "no es pot atribuir exclusivament la responsabilitat de l'austeritat al Govern de la
Generalitat de Catalunya, ja que també és responsabilitat del Govern d'Espanya". En darrer
lloc, les variables de control són l'afectació de la política econòmica en els serveis públics,
l'edat, el gènere, el grau de religiositat, el grau d'identificació nacional respecte a Catalunya i
el nivell d'estudis. Aquestes variables es poden trobar a les preguntes número 6 (De l'1 al 10,
sent 1 negativament i 10 positivament, indiqui com ha afectat la política econòmica del
Govern de la Generalitat de Catalunya en la qualitat dels serveis públics), 11 (Indiqui la seva
edat), 12 (Indiqui el seu gènere), 13 (En una escala de l'1 al 10, sent 1 cap i 10 màxim, podria
indicar el seu grau de religiositat?), 14 (En una escala de l'1 al 10, sent 1 gens català i 10 molt
català, indiqui el seu grau de sentiment nacional amb Catalunya) i 16 (Indiqui el seu nivell
d'estudis).
3.2. Formes del qüestionari
Quant a les formes utilitzades, les preguntes que s'han inclòs en el qüestionari es valen tant de
tècniques d'investigació quantitatives, amb preguntes més aviat tancades i de resposta
predefinida, com de tècniques d'investigació qualitatives, amb preguntes més aviat obertes i
lliures de qualsevol patró. Una bona mostra del primer tipus són les preguntes 16 (on es dóna
a l'enquestat la possibilitat de respondre amb una de les quatre opcions ja predeterminades), 5
(on es fa situar a la gent enquestada en una escala que va de l'1 fins al 10) o 1 (on es fa llegir a
la persona enquestada una breu oració per posteriorment preguntar-li si creu si, a parer seu,
aquesta és certa o no). Paral·lelament, una bona il·lustració del segon tipus són les preguntes
8, 9 i 10, en les quals es deixa un requadre blanc perquè els enquestats plasmin directament
els seus pensaments. Amb tot això, el que es busca aconseguir és obtenir el millor dels dos
mètodes: la precisió i el càlcul quantitatiu i la comprensió i la naturalitat qualitativa.
A banda d’això, el qüestionari és anònim, tot buscant que la gent respongui sense pressió i de
la manera més sincera possible. No s'aposta per demanar el nom o cert tipus d'identitat (més
enllà de l'edat o el gènere) perquè es creu que aquesta pot fer, entre altres, que la gent
respongui com s'esperaria socialment en lloc de com pensa realment. Alhora, també s'ha evitat
que les preguntes que el conformen siguin ambigües, esbiaixades, difícils de comprendre o
fatigoses en llegir-les per tal d'eludir que els enquestats sentin que el qüestionari no va amb
17

ells o que vegin aquest com una càrrega. Així, a través de preguntes curtes, concises i variades
pel que fa a forma, s'ha vetllat perquè les preguntes incloses siguin inequívoques i amenes,
sense suposar cap tipus de problema per a la persona enquestada.
3.3. Estructura del qüestionari
L'estructura del qüestionari gira entorn de quatre grans eixos: afirmacions econòmiques,
percepció econòmica, argumentació i informació individual. Primerament, el bloc
d'afirmacions econòmiques està compost per quatre valoracions destinades a crear l'indicador
"Acceptació de la postura institucional". Segonament, el bloc de percepció econòmica està
compost de tres preguntes i està destinat a aconseguir dades relacionades amb la percepció de
la política d'austeritat, els afectes d'aquesta en els serveis públics i l'impacte de la crisi en la
societat catalana. Tercerament, el bloc d'argumentació està compost per tres preguntes i està
destinat a obtenir la informació qualitativa del treball. Per exemple, la pregunta 10 deixa
matisar o complementar preguntes respostes anteriorment. Finalment, el bloc d'informació
individual està compost per nou preguntes i està destinat a obtenir dades personals sobre la
persona enquestada. Per exemple, la pregunta 13 determina quin és el grau de religiositat dels
diferents participants.
L'ordre dels quatre blocs, lluny de ser fruit de l'atzar, té una raó de ser. En primer lloc, es
comença amb les afirmacions econòmiques doncs es vol evitar que les variables de percepció
econòmica contaminin aquestes. Així, si d'entrada és preguntes per la valoració de la política
econòmica del Govern de la Generalitat de Catalunya, la resta de formulacions podrien
veure's condicionades i supeditades a aquesta resposta. En segon lloc, la part qualitativa va
després de les afirmacions econòmiques i de la percepció econòmica, ja que, a pesar de
guardar relació amb els apartats anteriors, no és quantitatiu sinó qualitatiu. Finalment, la
informació individual va situada en últim lloc perquè no està vinculada amb cap secció
anterior i, a més a més, conté preguntes més sensibles que de ser preguntades inicialment
podrien generar desconfiança vers el treball.
3.4. Tractament de les dades
Un cop realitzats els qüestionaris, el següent punt a realitzar serà el tractament de les dades
obtingudes. Primerament, el tractament quantitatiu serà dut a pràctica a través del programa
estadístic Statistical Package for the Social Sciences, més conegut popularment pel seu
acrònim SPSS. No obstant això, abans d'utilitzar el dit programa, es codificaran
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determinades dades per tal que aquestes puguin ser introduïdes dintre d'aquest. Així, si la
variable “gènere” obté dues possibles respostes, com per exemple masculí i femení, es
tracta que aquesta tingui cabuda dintre del SPSS, pel que a un gènere se li assignarà un
valor numèric de 0 i a l'altre gènere un valor numèric d'1. Un cop s'hagi codificat cada
variable, ja s'estarà en disposició de poder crear i es crearà una base de dades, ja que la
informació podrà ser introduïda al programa. La base de dades estarà conformada per tants
individus com persones hagin estat enquestades. Finalment, l'últim punt del tractament
estadístic serà l'extracció de conclusions i de valor d'acord a la informació recopilada. En
aquest sentit, es realitzaran diversos models estadístics (regressions múltiples) per veure
com interactuen les diferents variables i per a poder saber si les hipòtesis establides resulten
ser certes o no. Segonament, el tractament qualitatiu es realitzarà mitjançant l'estudi i
l'examinació precisa de les preguntes obertes que s'han inclòs en el qüestionari. En aquest
sentit, a pesar que en aquest cas no hi haurà cap programa informàtic que ajudi a establir
correlacions exactes entre les respostes obtingues, es farà una revisió sistèmica d’aquestes i
es determinaran els principals corrents de pensament.
3.5. Població i mostra
La població, el conjunt d'elements que són subjecte d'estudi, està conformada per 5.518.430
persones, que és el nombre d'habitants que té la província de Barcelona (Idescat, 2017). Per
la seva part, la mostra, el subconjunt de gent que s'extreu de la població per fer inferència,
estarà conformada per 68 persones, que és el resultat d'aplicar un 10% de marge d'error i un
90% de nivell de confiança al total de la població.
Tot i que aquesta mida mostral pot semblar aparentment senzilla, el cert és que el contacte
amb la mostra presenta certes dificultats. La principal adversitat és que l’absència de
mitjans fa que les enquestes no puguin ser completament aleatòries ni es puguin dur a
terme de manera telefònica o a través d'un porta a porta, ja que això comportaria uns
recursos materials (números telefònics, tarifes telefòniques, etc.) i de temps (que hi hagi
algú a l'habitatge, que qui rep no sigui un infant, etc.) summament elevats. És per això que,
tot sabent que els mètodes anteriorment citats serien els que més s'escaurien d'haver-hi els
instruments suficients, s'ha elaborat una fórmula mixta que permet superar aquest obstacle:
fer certes enquestes a peu de carrer i fer certes enquestes a través d'Internet.
Per un cantó, les enquestes que es facin presencialment –a Barcelona, Caldes de Montbui i
Palau-solità i Plegamans- estaran focalitzades essencialment cap a sectors de la població
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que rarament es poden aconseguir a través de vies telemàtiques. En seria un exemple clar el
col·lectiu de la gent gran, el qual accedeix i usa menys Internet (Cantijoch, 2014). Per altre
cantó, els qüestionaris en línia estaran destinats a captar l'opinió d'aquells grups que
habitualment naveguen per la xarxa i que al carrer, per molèstia o per presses, tenen menys
predisposició a respondre. Una bona mostra d’això serien les generacions més joves, les
quals disposen d’unes habilitats digitals majors i usen més Internet (Cantijoch, 2014).
Amb tot això, es vol elaborar un mostreig dirigit, i per tant no probabilístic1, que permeti
realitzar un estudi preliminar i exploratori sobre una realitat que encara no ha estat
investigada: la percepció sobre les polítiques d'austeritat aplicades pel Govern de la
Generalitat de Catalunya d’ençà de l’any 2011. D’aquesta manera, la pretensió principal
que té la combinació presencial-telemàtica, així com el motiu que serveix de justificació
per optar per aquest mètode i no per un altre, és maximitzar els recursos disponibles a la
vegada que es crea un marc mostral més comprensiu que no pas el que sortiria si només
s’utilitzés una de les dues opcions: o bé sols contactar la mostra de manera presencial, o bé
sols contactar la mostra de manera telemàtica.

1

Els diferents elements que conformaran la mostra no estaran seleccionats a l'atzar, sinó que seran cautelosament
seleccionats: el fet que els qüestionaris presencials estiguin orientats a la gent gran fa que la gent jove no tingui
les mateixes opcions de ser enquestada per aquesta via; i el fet que els qüestionaris en línia estiguin orientats a la
gent jove fa que la gent gran no tingui les mateixes oportunitats de ser enquestada via.
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4. Resultats
En aquesta part s’exposen els resultats que s’han extret de les enquestes. Després del
tractament estadístic, que ha consistit en la creació d’una base de dades i l’elaboració de
diverses regressions múltiples, tot controlant la significació i la col·linealitat, dos models han
destacat sobre la resta. A continuació, s’explicarà cadascun d’aquest. Finalment, també
s’analitzaran les respostes de les preguntes qualitatives.
4.1. Percepcions econòmiques
Les dades mostren que la gran majoria dels enquestats consideren que l'actual crisi
econòmica ha afectat la societat catalana molt greument. Així, la valoració mitjana que ha
rebut la pregunta número 5 (De l'1 al 10, sent 1 gens greu i 10 molt greu, valori l'impacte de
la crisi en la societat catalana) ha estat de 8,22. Paral·lelament, la política econòmica que el
Govern de la Generalitat de Catalunya va emprar per fer-li front ha rebut valoracions molt
diverses. No obstant això, la puntuació mitjana amb la qual s'ha respost a la pregunta
número 7 (De l'1 al 10, sent 1 molt dolenta i 10 molt bona, valori la política econòmica que
va aplicar el dit govern de la Generalitat de Catalunya) ha estat de 4,33. En part, aquesta
puntuació negativa va lligada al fet que els enquestats han percebut aquesta com a nociva
pels serveis públics catalans. D'aquesta manera, la pregunta número 6 (De l'1 al 10, sent 1
negativament i 10 positivament, indiqui com ha afectat la política econòmica de la
Generalitat de Catalunya en la qualitat dels serveis públics) ha rebut una valoració mitjana
de 3,98. Finalment, convé ressaltar que, tot i aquests resultats predominantment negatius, la
postura institucional del Govern de la Generalitat de Catalunya no ha estat rebutjada. Així,
l'indicador d’acceptació ha rebut una puntuació de 3,15 sobre 5.
4.2. Primer Model Lineal Múltiple
Aquest model té una R quadrada corregida de 0,508, pel que és capaç d'explicar un 50,8% del
canvi que es produeix en la variable depenent. Seguidament, la significació revela que la
variable independent acceptació de la postura institucional (p=0) i les variables de control
percepció sobre els serveis (p=0,001) i sentiment nacional respecte a Catalunya (p=0,008) són
significatives, pel que amb un interval de confiança del 95% es rebutja que siguin nul·les.
Després, el Factor d'Inflació de Variància demostra que no hi ha cap problema de
multicol·linealitat, ja que en tots els casos és inferior a 5. Finalment, els coeficients no
estandarditzats de les variables ens mostren en quina mesura afecta cadascuna de les diferents
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variables a la variable depenent. Primerament, el coeficient de la variable acceptació de la
postura institucional indica que com més s’accepta la postura institucional del Govern de la
Generalitat de Catalunya millor es valora la seva política econòmica, augmentant 1,068 punts
per a cada unitat codificada. Segonament, el coeficient de la variable serveis revela que com
menys es creu que la política econòmica ha afectat negativament en els serveis públics millor
es valora aquesta, augmentant un 0,323 per cada unitat codificada. Finalment, el coeficient de
la variable sentiment ens indica que com més sentiment nacional amb Catalunya millor
valoració de la política econòmica, augmentant un 0,278 per cada unitat codificada.
4.3. Segon Model Lineal Múltiple
Aquest model té una R quadrada corregida de 0,567, pel que és capaç d'explicar un 56,70%
del canvi que es produeix en la variable depenent. Seguidament, la significació revela que les
variables independents acceptació de la postura institucional (p=0) i ideologia (p=0,35), així
com les variables de control percepció sobre els serveis (p=0,001) i sentiment nacional
respecte a Catalunya (p=0,008) són significatives, pel que amb un interval de confiança del
95% es rebutja que siguin nul·les. Tanmateix, la variable independent eleccions (p=0,346) i la
variable de control impacte de la crisi (p=0,212) no són significatives, pel que han de ser
acceptades com a nul·les. Després, el Factor d'Inflació de Variància, demostra que no hi ha
cap problema de multicolinealitat, ja que en tots els casos és inferior a 5. Finalment, els
coeficients no estandarditzats de les variables significatives ens mostren en quina mesura
afecta cadascuna a la variable depenent. Primerament, trobem que el coeficient de la variable
acceptació de la postura institucional del Govern de la Generalitat de Catalunya ens indica
que com més s’accepta la postura institucional de la Generalitat de Catalunya millor es valora
la seva política econòmica, augmentant 1,076 punts per a cada unitat codificada. Segonament,
que el coeficient de la variable ideologia ens indica que com més ubicat en la dreta en l'eix
ideològic millor es valora la política econòmica d'austeritat, augmentant 0,304 punts per a
cada unitat codificada. Tercerament, el coeficient de la variable serveis revela que com menys
es creu que la política econòmica ha afectat negativament en els serveis públics millor es
valora aquesta, augmentant un 0,385 per cada unitat codificada. Finalment, el coeficient de la
variable sentiment ens indica que com més sentiment nacional amb Catalunya millor
valoració de la política econòmica, augmentant un 0,275 per cada unitat codificada.
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Taula 3: Coeficients del Model 1
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Taula 4: Resum del Model 2
Error

Model

R

2

,783a

R quadrat

estàndard de

corregit

l'estimació

R quadrat
,613

,567

1,433

Font: Elaboració pròpia

Taula 5: Coeficients del Model 2
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4.3. Respostes qualitatives
La primera pregunta qualitativa era la número 8: "En cas que estigui en contra d'usar la
política econòmica del Govern de la Generalitat de Catalunya, podria dir per què?". En
aquesta, s'han donat fins a tres diferents corrents de pensament. Primerament, hi ha el bloc
majoritari de gent que opina que la política econòmica ha sigut contraproduent perquè ha
resultat extremadament perjudicial per a les famílies de classe treballadora i amb menys
ingressos. Així, s'apunta que en la seva elaboració no es van tenir en compte els interessos i
les necessitats de la gran majoria de la població catalana, que posteriorment ha patit un
augment en les seves desigualtats socials i econòmiques, causades, en part, per l'escassa
despesa pública. En segon lloc, hi ha el bloc de la gent que opina que la política econòmica ha
sigut dolenta perquè hi havia altres maneres d'atenuar el nivell de retallades. D'aquesta
manera, s'apunta que, per exemple, abans de reduir la despesa social hi havia marge per apujar
impostos –vegis l'impost de patrimoni o el de successions- i es podia haver revisat
estrictament la despesa d'altres àmbits com ara protocol, infraestructures o truisme. En tercer
lloc, hi ha el bloc reduït de gent que associa la política econòmica a la qüestió nacional que
està vivint actualment Catalunya. Per una banda, es diu que si no s'haguessin destinat diners a
l'independentisme, la situació social i els efectes de la crisi no serien tan greus com ara. Per
altra banda, es diu que si l'Estat espanyol no "robés" a Catalunya hi hauria diners per fer una
millor política econòmica i els efectes de la crisi no serien tan greus com ara.
La segona pregunta qualitativa era la número 9: "En cas que cregui que els serveis públics
s'han vist afectats negativament per la política econòmica del Govern de la Generalitat de
Catalunya, podria dir quins i com?". En aquesta, tothom ha identificat, preeminentment, els
mateixos serveis públics: la sanitat, l'educació i els serveis socials. Alhora, també hi ha hagut
un elevat grau de consens entorn del nivell d'afectació d'aquests; es diu que els efectes de la
política sobre els serveis han estat relacionats principalment amb la disminució de recursos i
de personal, que han portat, entre altres, al tancament de centres i a la reducció de plantilles
professionals. Aquest fet, prossegueixen, ha causat que a la llarga s'hagi produït una
disminució en la qualitat i l’eficàcia dels serveis públics catalans: més temps d'espera en els
emplaçaments sanitaris, més massificació d'alumnes en les aules escolars, menys
transferències socials a les famílies en situació de vulnerabilitat, etc. Paral·lelament, també cal
destacar que una minoria de gent ha assenyalat com els transports públics també s'han vist
afectats. No obstant això, alguns dels citats, com per exemple el Metro de Barcelona o
RENFE, no depenen enterament de la Generalitat de Catalunya.
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La tercera i última pregunta qualitativa era la número 10: “Vol matisar o complementar
alguna resposta anterior?”. En aquesta, s’han produït molt poques respostes, i molt diferents
entre elles. Per exemple, hi ha qui ha volgut matisar que, a pesar que la racionalització dels
serveis públics era necessària, ara s’han de revertir els efectes elaborats per la política
d’austeritat a través de polítiques expansionistes i d’una major redistribució de la riquesa.
Altrament, també hi ha qui creu que una Catalunya independent, en tant que gaudiria de més
recursos, seria capaç d’aplicar unes millors polítiques econòmiques que no pas les que ha
acabat aplicant. Finalment, també es menciona la problemàtica de la corrupció. D’aquesta es
diu que els diners públics que s’han desviat podien haver estat destinats a determinades
partides econòmiques, com ara la social.
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5. Conclusions
L'objectiu principal del treball, a més d'elaborar un marc teòric que fos prou consistent per a
poder estudiar i treballar la política d’austeritat catalana, era ser capaç de respondre a com és
la percepció sobre l'austeritat entre els residents de la província de Barcelona. Després d'haver
dut a terme una rigorosa i meticulosa metodologia, que en la seva mínima definició ha
consistit a elaborar un qüestionari, enquestar a una mostra i tractar estadísticament i
qualitativament les respostes obtingudes, els resultats sortints han permès donar resposta i
contestar amb claredat a aquesta pregunta.
Per una banda, la visió general dels enquestats ha estat que la política d’austeritat catalana no
ha sigut adequada, ja que en una escala de l’1 al 10 se l’ha valorada amb un 4,33. Per altra
banda, si un primer model ha descobert com els factors que influeixen en la percepció sobre
l’austeritat són el grau d’acceptació de la postura institucional, la sensació que la política
econòmica ha afectat negativament als serveis públics i el grau de sentiment nacional cap a
Catalunya, un segon model estadístic, de més capacitat explicativa, ha revelat com, a més
d’aquestes variables esmentades la ubicació personal en l’eix ideològic també serveix per
explicar la percepció sobre l’austeritat.
De la mateixa manera, la inferència estadística també ha revelat que dues de les hipòtesis
establertes inicialment eren errònies. Així, en els diferents models estadístics elaborats, més
dels que finalment s’han acabat adjuntant en el treball, tant els ingressos com el fet d’haver
votat habitualment a l’antiga Convergència i Unió han resultat tenir un escàs efecte sobre la
percepció de la política d’austeritat. Alhora, entre les variables de control, també sorprèn la
baixa capacitat explicativa que ha tingut la variable educació, que en estudis com els de la
Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (2014) sí
que permetia explicar la percepció que els ciutadans tenien sobre els serveis públics.
Sigui com sigui, les dades mostren que el Govern de la Generalitat de Catalunya no ha sigut
capaç de persuadir i transmetre, almenys entre la població resident a Barcelona, la sensació
que la política d’austeritat era l’opció més factible per a la recuperació econòmica i la
sostenibilitat de les finances públiques catalanes. Aquesta deducció explica perquè els
enquestats han valorat negativament la política econòmica i han posat entredit la premissa
segons la qual el govern afirmava que durant el procés de consolidació fiscal es prioritzaria la
despesa social, tot assenyalant majoritàriament un deteriorament en la qualitat i el
funcionament de la sanitat, l’educació i els serveis socials.
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Consegüentment, la mostra enquestada rebutjaria les tesis de Rallo (2014) segons les quals
certes activitats, com ara educació, sanitat i serveis socials, haurien de ser proveïdes de
manera privada o sense participació governamental, ja que els resultats indiquen el contrari:
per sortir de la crisi es prefereix una política social i pública. Aquesta afirmació, a més de
les dades anteriors, està reforçada per la valoració mitjana de la pregunta número 18 (De l’1
al 10, sent 1 totalment privat i 10 totalment públic, com creu que el sistema sanitari hauria
d’estar proveït?), de 8,41 punts.
Amb tot això, la població resident en la província de Barcelona exposa unes preferències
que tindrien cabuda dintre dels supòsits desenvolupats per Vicenç Navarro et al (2012),
d’acord amb els quals el sector públic s’hauria de veure enfortit a través del reforçament de
les seves competències i de la seva involucració en els assumptes socials. Per tant, es pot
concloure que els enquestats i les enquestades, per tal de revertir els efectes adversos de la
crisi econòmica, es distanciarien d’una política de caràcter liberal i s’alinearia més aviat
cap a una de socialdemòcrata.
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7. Annexos

ENQUESTA

Aquesta enquesta, que forma part del treball de fi de grau d'un estudiant de Ciències
Polítiques i de l'Administració de la Universitat Pompeu Fabra, té com a propòsit el fet de
recopilar informació sobre la percepció econòmica que hi ha en la província de Barcelona.
L'estudi, que se centra en les polítiques iniciades arran de la primera presidència d'Artur Mas,
cap a l'any 2011, té com a principis rectors l'anonimat i la confidencialitat, ja que ni es
demana cap tipus d'identificació personal (nom, telèfon, carnet, etc.) ni es busca fer servir la
informació obtinguda per cap altra finalitat que no sigui la merament acadèmica.

Bloc 1: Afirmacions econòmiques. Sent 1 totalment en desacord i 5 totalment d’acord,
determini en quina mesura comparteix les següents oracions.
1. “Amb la crisi, els comptes de la Generalitat de Catalunya estaven desequilibrats i era
inevitable reduir la despesa pública”
1

2

3

4

5

2. “A l’hora d’afrontar la sortida de la crisi, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha
prioritzat la despesa social”
1

2

3

4

5

3. "No aplicar l'austeritat hauria perjudicat la imatge de la Generalitat de Catalunya tant a
escala nacional com a escala internacional"
1

2

3

4

5

4. “No es pot atribuir exclusivament la responsabilitat de l’austeritat al Govern de la
Generalitat de Catalunya, ja que també és responsabilitat del Govern d’Espanya”
1

2

3

4
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Bloc 2: Percepció econòmica. Valori, per cadascun dels diferents punts, quina resposta
creu que s’ajusta més a la realitat.
5. De l’1 al 10, sent 1 gens greu i 10 molt greu, valori l’impacte de la crisi en la societat
catalana.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6. De l’1 al 10, sent 1 negativament i 10 positivament, indiqui com ha afectat la política
econòmica del Govern de la Generalitat de Catalunya en la qualitat dels serveis públics.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7. De l’1 al 10, sent 1 molt dolenta i 10 molt bona, valori la política econòmica que va aplicar
el Govern de la Generalitat de Catalunya per fer front a la crisi.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Bloc 3: Argumentació. Desenvolupi, amb les seves pròpies paraules, les preguntes que hi
ha a continuació.
8. En cas que estigui en contra d’usar la política econòmica del Govern de la Generalitat de
Catalunya en una futura crisi, podria dir per què?

9. En cas que cregui que els serveis públics s’han vist afectats negativament per la política
econòmica del Govern de la Generalitat de Catalunya, podria dir quins i com?
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10. Vol matisar o complementar alguna resposta anterior?

Bloc 4: Informació individual. Concreti, per a cadascun dels punts, la resposta que més
s’ajusti a la realitat.

11. Indiqui la seva edat

12. Indiqui el seu gènere

13. En una escala de l’1 al 10, sent 1 cap i 10 màxim, podria indicar el seu grau de
religiositat?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14. En una escala de l’1 al 10, sent 1 gens català i 10 molt català, podria indicar el seu grau de
sentiment nacional amb Catalunya?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15. Podria dir si vota sovint en les eleccions autonòmiques? I en cas afirmatiu, dir a qui o que
vota?
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16. Indiqui el seu nivell d’estudis?
a. Sense estudis
b. Primària
c. Secundària 1ª etapa (E.S.O)
d. Secundària 2ª etapa (Batxillerat i F.P. Grau Mig)
e. Superior (F.P. Superior + Universitat, Màster o Doctorat)
17. De l’1 al 10, sent 1 extrema-esquerra i 10 extrema-dreta, ubiquis en la següent escala
ideològica
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

18. De l’1 al 10, sent 1 totalment privat i 10 totalment públic, com creu que el sistema sanitari
hauria d’estar proveït?
1

19.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Indiqui l’interval d’ingressos monetaris mensuals en el qual es troba la seva llar.
a. Menys de 500 euros.
b. De 500 a menys d'1.000 euros.
c. D'1.000 a menys d'1.500 euros.
d. D'1.500 a menys de 2.000 euros.
e. De 2.000 a menys de 2.500 euros.
f. De 3.000 a menys de 5.000 euros.
g. De 5.000 a menys de 7.000 euros.
h. De 7.000 a menys de 9.000 euros.
i. 9.000 euros o més
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CODIFICACIÓ DE LES VARIABLES

Preguntes 1, 2, 3 i 4; indicador; ordinal; de l’1 al 5.
Pregunta 5; impacte; ordinal; de l’1 al 10.
Pregunta 6; serveis; ordinal; de l’1 al 10.
Pregunta 7; política; ordinal; de l’1 al 10.
Pregunta 11; edat; escala; en funció de la resposta de l’enquestat.
Pregunta 12; gènere; nominal; del 0 (femení) al 1 (masculí).
Pregunta 13; religió; ordinal; de l’1 al 10.
Pregunta 14; sentiment; ordinal; de l’1 al 10.
Pregunta 15; eleccions; nominal; del 0 (CiU) al 1 (altres).
Pregunta 16; estudis; ordinal; de l’1 al 5.
Pregunta 17; ideologia; ordinal; de l’1 al 10.
Pregunta 18; sanitat; ordinal; de l’1 al 10.
Pregunta 19; ingressos; ordinal; de l’1 al 10.
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