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PRESENTACIÓ

Dr. JorDi LLabrés borDoy

Vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals

Tenen vostès a les mans el primer informe social sobre els efectes de la pandèmia del 
coronavirus a la societat balear. Quan gairebé no ha passat ni un any de la primera 

onada de la COVID-19 i els efectes de la crisi sanitària s’estenen com una xacra a l’àmbit 
familiar, econòmic i social, l’Observatori Social, que forma part de la Càtedra d’Innova-
ció Social “la Caixa” de la Universitat de les Illes Balears, publica, amb el suport de la 
Conselleria d’Afers Socials i Esport, aquesta investigació que recull i analitza les primeres 
dades socials de què disposem a les Illes Balears.

Vivim encara moments d’incertesa, però si una cosa ha deixat clara la pandèmia 
és que el paper de la recerca és primordial per abordar els efectes de la crisi sanitària, 
plantejar estratègies de futur i cercar solucions innovadores. Sense recerca no es crea el 
coneixement necessari per informar a la societat i formular polítiques socials.

Precisament, generar valor social a través de la formació, la recerca i la transfe-
rència de coneixement és l’objectiu principal amb què va néixer fa ara un any la Càtedra 
d’Innovació Social, una iniciativa conjunta de la Universitat de les Illes Balears i l’Obra 
Social ”la Caixa”. Les principals línies d’actuació de la Càtedra d’Innovació Social són la 
identificació de les necessitats socials en l’àmbit de les Illes Balears; la formació d’estu-
diants i professionals en l’àmbit de la innovació social, i el desenvolupament, avaluació i 
implementació de noves solucions en resposta a aquestes necessitats socials.

Teníem clar, des del principi, que l’Observatori Social de les Illes Balears havia de 
ser una eina pel coneixement de la situació social de les Illes, en constant diàleg amb les 
administracions i entitats socials de la comunitat, per establir noves sinergies centrades 
en la innovació social. Aquesta missió s’ha mostrat especialment rellevant en el context 
actual, marcat per l’impacte de la COVID-19 a les nostres vides. Per aquest motiu, des 
de la càtedra volem deixar palès el nostre agraïment a totes les persones, entitats i insti-
tucions que han participat en aquesta publicació i han permès posar de relleu que, fins i 
tot, als moments de crisi sorgeixen exemples de bones pràctiques socials.

En aquesta línia continuarem impulsant la innovació com a eina de transformació 
social. La relació amb la societat en general, i amb les entitats socials, en particular, és 
una estratègia imprescindible per tot el que significa de formació en valors, treball per la 
igualtat d’oportunitats i fer efectiu el compromís de la Universitat amb el progrés social. 
Des del convenciment que, en la societat actual, el coneixement és el factor de creixe-
ment més important, tant des d’un punt de vista social i cultural com des d’un punt de 
vista econòmic, volem bastir una universitat que dugui a terme la seva funció més carac-
terística i fonamental: la creació i la transmissió de coneixement per a la formació de les 
persones. En aquest context, la universitat ha de donar resposta al desafiament als quals 
ens enfronta la pandèmia i convertir-se en un referent en el desenvolupament de noves 
idees, serveis i models per donar resposta a les demandes socials a les Illes Balears.
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Aquesta investigació recull l’anàlisi dels primers impactes socials de la COVID-19 a les Illes 
Balears, en un moment en què la incertesa sobre el futur més immediat, tant en termes 

de salut com en termes econòmics i socials, és molt gran. 
Considerem prioritària aquesta tasca d’investigació, sistematització i difusió dels efec-

tes de la situació actual de crisi sanitària, econòmica i social sobre una estructura determina-
da, la de les Illes Balears, que se caracteritza per la seva dependència del turisme, l’especial 
precarietat d’un conjunt important de la seva població treballadora, la depredació històrica 
del seu territori, que ha convertit les dificultats d’accés a l’habitatge en un problema central, 
i la feblesa heretada dels seus sistemes de protecció social i despesa social.

A través del Primer Informe Social, l’Observatori Social de les Illes Balears (OSIB) dóna 
compliment a l’objectiu de recollir i generar informació per millorar el coneixement de la 
situació social de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i detectar situacions emergents, 
punts crítics i respostes innovadores que facilitin la cohesió i la justícia social i que pugui ser 
útil per a la formulació de polítiques públiques, així com per a contribuir a què els mitjans 
de comunicació ofereixin una imatge de la realitat més precisa per tal que la ciutadania pu-
gui estar ben informada. Aquesta vocació de servei públic es fa especialment important en 
el moment que vivim, tan marcat per l’impacte de la COVID-19 en la nostra salut, la nostra 
economia i la societat. En aquest moment, sabem que els sistemes de protecció social estan 
jugant un paper central en l’atenció de les necessitats de la ciutadania i que són un reflex del 
que ocorre en el conjunt de la societat.

La informació de què se disposa és fragmentada, dispersa, marcada per la immediatesa 
i la urgència de la situació; i potser es trigarà molt en poder fer una composició acurada dels 
efectes en les desigualtats de la societat balear arran del que estem experimentant, però en 
aquests moments ja podem traçar un cert dibuix de les conseqüències socials de la COVID-19. 
Les principals xifres de l’epidèmia respecte els casos diagnosticats i les morts; els efectes de-
vastadors en termes d’ocupació; el desbordament de les demandes de protecció social; i les 
respostes que s’estan articulant des de l’administració pública i des del tercer sector, així com 
les iniciatives de solidaritat que han sorgit; sense oblidar, per suposat, l’impacte diferenciat 
en la vida dels homes i de les dones, perquè la perspectiva de gènere és del tot fonamental. 
Tots aquests aspectes formen part del context en què neix la recerca que dóna com a fruit 
aquest informe social sobre els efectes de la pandèmia del coronavirus a la societat balear. 

Segons les darreres dades disponibles (actualitzades a dia 15 d’octubre de 2020), Bale-
ars acumula 16.112 casos des dels primers, el 10 de febrer de 2020. D’aquests, 721 responen 
a positius d’usuàries i usuaris de residències geriàtriques; 837, a personal sanitari: 67,0% en 
centres sanitaris; 27,0% en centres sociosanitaris; i un 6,0% en altres tipus de centres, una 
informació molt rellevant pel que fa a la necessitat de nodrir de mesures de seguretat i de 
protecció al personal sanitari, en primera línia de foc front la COVID-19. En total, 329 han 
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perdut la vida a causa del virus des de la primera mort, el 12 de març de 2020, un terç de les 
quals es dóna en usuàries i usuaris de residències. La taxa d’incidència acumulada total a Ba-
lears és, en els moments d’escriure aquestes línies, de l’1.401,7 (per 100.000 casos): 1.514,4 
a Eivissa; 1.483,5 a Mallorca; 1.164,2 a Formentera; i, on menor és la incidència, a Menorca, 
amb una taxa de 469,0 (Direcció General de Salut Pública, 2020b). 

Les dades recentment publicades per l’INE (INE, 2020g) ens obliguen també a revisar 
les xifres oficials de morts per la pandèmia, atès que tot i que les Illes Balears presenten una 
taxa d’excés de morts entre març i setembre d’un 10,0%, i a partir de juliol d’un 15,0% –més 
alta que altres anys però molt menor que la d’altres comunitats com Madrid i Catalunya–, 
hi ha dos pics, un a la primavera i un altre a la segona onada a partir de finals d’agost, que 
superen, segons les dades de defuncions totals registrades, la suma de la mitjana dels anys 
anteriors més les morts oficials per coronavirus. Un factor que indica que bé no s’han comp-
tabilitzat correctament les morts directes per coronavirus, bé que hi ha una afectació indirec-
ta de la pandèmia sobre les taxes totals de mortalitat.

La investigació se basa en fonts estadístiques secundàries; registres administratius so-
bre la situació a l’actualitat referides a l’àmbit laboral i de protecció social (demandes d’ajut 
d’emergència social, Renda Social Garantida, Renda Mínima d’Inserció); i en vint i una en-
trevistes semiestructurades a diferents agents socials de les Illes (sindicats, xarxes de suport 
mutu, moviments socials, entitats del tercer sector d’acció social, professionals dels serveis 
socials i responsables polítics). Concretament: 

Administració Pública: Àrea de Cultura i Benestar de l’Ajuntament de Palma; Àrea de 
Serveis Socials de l’Ajuntament de Llucmajor; Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Cal-
vià; Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Pollença; Conselleria d’Afers Socials i Esports; 
Direcció General d’Igualtat i Diversitat. 

Sindicats i organitzacions laborals: Confederació General del Treball; Sindicat de tre-
balladores i treballadors Intersindical de les Illes Balears; Confederació Sindical de Comissi-
ons Obreres de les Illes Balears; Unió Sindical de Treballadors de les Illes Balears; Kellys de 
Mallorca.

Tercer Sector Social: EAPN Mallorca; Coordinadora Balear de Persones amb Discapa-
citat; Metges del Món Balears; Càritas Diocesana de Mallorca; Creu Roja de les Illes Balears. 

Associacions i organitzacions ciutadanes: Xarxa de Suport Mutu de Mallorca; Xarxa 
de Suport Mutu de Sineu; Cooperativa Coanegra; Cooperatives Agro-alimentàries de les Illes 
Balears. 

Centres de salut: Centre de Salut Escola Graduada.

S’espera que l’Informe Social sigui un instrument útil per a un millor coneixement de 
l’impacte de la pandèmia i de la crisi econòmica i social en la qual ens trobem i que afavoreixi 
el debat sobre el diagnòstic de la situació i les estratègies a adoptar amb la participació de 
la societat civil. Aquesta publicació té també la vocació de ser un instrument a l’abast dels 
responsables de polítiques públiques i gestors de serveis socials als diferents nivells, però 
també una eina de divulgació i reflexió sobre la realitat social oberta i a l’abast del conjunt 
de la ciutadania.

http://www.caib.es/sites/epidemiologia/ca/coronavirus_2019-ncov/
https://www.ine.es/experimental/defunciones/experimental_defunciones.htm
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2.1. La població i el territori 

Balears compta l’any 2019 amb 1.149.460 de persones, de les quals, un 50,2% són dones 
i un 49,8% són homes (IBESTAT). La piràmide de població de Balears (Figura 1), com la 

d’Espanya en el seu conjunt, té la forma regressiva, típica dels països desenvolupats, amb 
taxes de natalitat i mortalitat baixes i un creixement natural molt baix. L’esperança de vida a 
Balears, l’any 2019, és de 83,6 anys: 85,8 en les dones i 81,3 en els homes (INE). Cal esmen-
tar aquí que la pobresa també té gènere i que moltes de les dones majors que viuen a dia 
d’avui són persones que compten amb pensions, a vegades, molt escasses (moltes d’aques-
tes dones mai no van cotitzar atès que l’accés al mercat laboral per les dones va ser molt lent 
i tardà a Espanya). Una esperança de vida més alta en les dones també ens ha de portar a no 
perdre de vista les necessitats (econòmiques, d’habitatge...) d’aquestes.

Balears és la Comunitat Autònoma amb més proporció de persones d’origen estranger 
registrades al Padró Continu, juntament amb Catalunya i València: un 17,8% de la població 
és d’origen estranger el 2019 (dades definitives) i arribant al 18,8% aquest 2020 (dades pro-

60.000 40.000 20.000 0 20.000 40.000 60.000
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Figura 1. Piràmide de Població, Balears 2019

Dones HomesFont: elaboració pròpia, Padró, Xifres de població, INE

https://ibestat.caib.es/ibestat/estadistiques/per-territori/07037/dfbed614-c629-40f0-9936-60d416069a2e/es/pad_res01_19.px
https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=1448#!tabs-tabla
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visionals) (INE, 2020b). És un elevat percentatge, però, tot i així, per sota del que es donava 
els anys 2011 i 2012, quan hi havia a les illes més de 240.000 persones estrangeres empadro-
nades (Guijarro, 2020a), el que pot indicar que la crisi financera de 2008, molt notòria entre 
2010 i 2014, va expulsar molta gent estrangera que havia arribat a les illes per treballar i que 
possiblement no trobà la promesa de millorar la seva qualitat de vida.

Formentera i Eivissa són les illes on més població estrangera hi resideix, ja que ronda 
el 30% (29,0% i 25,1% de la població, respectivament). Menorca, al contrari, només registra 
un 11,2% de població estrangera resident, i Mallorca té un 17,2% de població d’origen estran-
ger. En el conjunt de les Balears, 19.273 persones són originàries de la Unió Europea (28). És 
remarcable que al voltant de 80.000 persones provenen de països d’Àfrica i d’Amèrica del 
Sud (38.009 i 42.225 persones, respectivament) (Figura 2). A totes les illes, dintre del col-
lectiu de persones migrades, predomina la població procedent d’Amèrica Llatina i del nord 
d’Àfrica, especialment del Marroc (GOIB, 2016), possiblement per les similituds culturals i 
idiomàtiques en el primer cas, i per la proximitat en el segon. Tampoc és menyspreable les 
quasi 15.000 persones que provenen d’Àsia. Tenir en compte la composició ètnica-cultural 
de la població esdevé essencial per tal de dissenyar polítiques, plans i programes que siguin 
inclusives i que respectin les particularitats de cada grup, a més de conèixer les seves neces-
sitats i mancances. 

El nivell formatiu assolit per part de la població, especialment de la jove, és també un 
indicador de la qualitat de vida de les persones, en la mesura que aconseguir nivells alts de 
formació s’associa generalment a més nivell de renda, d’ocupació, i fins i tot de salut (INE, 
2020d). És important tenir en compte que l’educació és fonamental perquè actua com a 
mecanisme igualador en una societat que no és equitativa en el repartiment d’oportunitats. 
De fet, entre els objectius de l’Estratègia d’Educació i Formació Europa 2020 s’estableix que 
el percentatge de persones amb edats compreses entre 30 i 34 anys que hagin completat 
amb èxit l’educació superior (estudis de formació professional de cicle superior, estudis uni-
versitaris i doctorat) hauria de ser almenys del 40%. Aquest indicador, a més, forma part dels 
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Indicadors de Desenvolupament Sostenible publicats per Eurostat (Objectiu 4: educació de 
qualitat) (INE, 2020e). 

La vulnerabilitat està molt relacionada amb el nivell de formació, no només perquè un 
baix nivell d’estudis permet un accés limitat al mercat laboral, sinó perquè a més l’accés al 
coneixement és molt important pel que fa al desenvolupament d’una ciutadania amb cultura 
política, és a dir, que participi en política (en qualsevol de les seves formes), que confia que la 
persona pot fer-hi alguna cosa per la política i que la política por fer també alguna cosa per 
la persona i la seva emancipació (De Sousa Santos, 2006).

El 2018, el nivell formatiu de les persones entre 18 i 24 anys a Espanya i Balears majo-
ritari és el d’educació secundària i post-secundària no superior, amb diferències (Figura 3): 
mentre al conjunt de l’Estat espanyol el percentatge de les persones d’entre 18 i 24 anys que 
no tenen l’escolarització obligatòria és del 30,9%, a Balears és del 41,7%; el percentatge de 
persones amb estudis secundaris i post-secundaris no superiors és major al conjunt de l’Estat 
espanyol que a Balears (52,0% i 45,3%, respectivament). També hi ha menys percentatge de 
persones amb estudis superiors i doctorat a Balears, un 13,0% (a Espanya, 17,0%). Una de les 
raons d’aquesta diferència radica en què a Balears l’activitat econòmica més estesa és la del 
turisme, que moltes vegades demanda mà d’obra no qualificada, i això atrau a molts i moltes 
joves. L’educació secundària obre moltes portes en el mercat laboral, fent una passa més en 
l’educació com a mecanisme igualador d’oportunitats. La desigualtat no s’esborra amb més 
ocupació, però sí amb més qualitat de la mateixa, que sigui digna i decent, en consonància 
amb l’ODS 8, de l’Agenda 2030. 

L’Índex de Pressió Humana (IPH), indicador que estima la càrrega demogràfica real 
que suporta un territori en un interval de temps determinat, va trobar el seu màxim el 2017, 
tot i que la tendència acumulada és creixent (Figura 4). Si bé és cert que els anys posteriors 
a 2017 registren uns màxims menors, s’ha de tenir en compte que l’activitat turística ja no 
es concentra únicament en els mesos d’estiu, i això fa que augmenti el valor global: el valor 
màxim es redueix a partir de 2017, però no el seu valor global, ja que el nombre de persones a 
les illes no arriba a 1.500.000 el 2017 i supera aquesta xifra el 2019. De fet, la diferència entre 
la pressió de juliol i d’agost es fa cada cop més curta, el que significa que les illes suporten 
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un nombre de persones molt elevat, massa elevat, durant més temps (Última Hora, 2019; 
Ramis, 2019). Tot i que les dades referents a 2020 només comptabilitzen fins el mes de juliol, 
la baixada de persones que suporten les Illes és destacable, perquè el turisme decau fins que 
comença la temporada una altra vegada, cap a l’abril, quan l’estat d’alarma per la COVID-19 
ja havia estat declarada a l’Estat espanyol (OMS, 2020a).

Resulta primordial lligar el turisme a quasi qualsevol estudi geogràfic a Balears, i per 
tant, també ocorre així amb l’IPH, perquè el turisme –o més aviat, el nivell exacerbat de 
consum que el turisme genera- suposa un increment de la pressió que les persones exercei-
xen sobre el territori i, com a conseqüència d’aquesta pressió, un esgotament accelerat dels 
recursos naturals del mateix (Murray et al., 2005). L’efecte més evident de la pressió humana 
és la saturació d’espais naturals i de centres urbans i rurals que tenen un paper important en 
la consecució del benestar de les persones que habiten el territori, però també en la cadena 
de valor de la indústria turística (Riera, 2018). La Direcció General de Recursos Hídrics va 
detectar que la pressió humana de les illes comporta saturació i abocaments de depuradores 
que acaben contaminant les aigües de costa i dels aqüífers (Adrover, 2019). A més, és desta-
cable un augment en el consum d’aigua, passant de 84.938 hm3 l’any 2000 a 101.605 hm3 el 
2018 (Conselleria de Medi Ambient i Territori, s.d.). Com indica Carreras (2019):

El cas de l’aigua segurament és el més apressant, ja que les reserves d’aigua a l’illa han 
disminuït enormement en les últimes dècades (...) Aquesta baixada del nivell piezomètric re-
sulta desigual en diferents zones de l’illa, però entre altres coses ja ha provocat que nombro-
ses fonts naturals deixin de rajar. Un dels sistemes naturals afectats per la reducció d’aporta-
ció d’aigua és l’Albufera des Grau, en ple parc natural, i nucli de la Reserva de Biosfera (p.86).

Així i tot, els efectes de la pressió humana no sempre són evidents i per això moltes ve-
gades s’anomena “pressió humana difosa”: l’actuació de l’impacte és lenta, però s’estén pel 
territori i afecta de manera continuada a plantes, animals, ecosistemes, sòl, aigua... (De Pablo 
Pons, 2016). Per aquest motiu és necessari un estudi que realitzi un seguiment de l’efecte i 
de les seves conseqüències, però això sovint no es dóna. L’illa de Mallorca és la que més pres-
sió humana suporta, amb molta diferència, amb una xifra que supera el milió de persones, 
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seguida d’Eivissa, que a partir de 2015 veu augmentat el seu nombre. En canvi, Menorca i, 
especialment Formentera, registren un nombre baix de persones, per sota de les 200.000, 
tot i que en tots els casos multipliquen la població resident durant tot l’any. El fet que les 
Balears siguin illes és de cabdal importància pel que fa a la conservació de la biosfera, degut 
a l’endemisme de les espècies i a l’aïllament inherent al fet geogràfic, ja que si s’extingeix una 
espècie, desapareix de forma global i irreversible (De Pablo Pons, 2016), per això cal que la 
pressió humana no posi en risc l’equilibri amb el medi.

2.2. L’economia balear i el turisme 

Espanya es va especialitzar en l’economia turística durant els anys cinquanta, enmig de la 
dictadura franquista, no només per pal·liar la crisi del règim, sinó també per legitimar-se cap 
a l’exterior (Murray i Cañada, 2020). Però fou després de la crisi dels setanta i amb la mort 
de Franco que el capitalisme espanyol va assentar les seves bases sobre la indústria immobi-
liària, constructora i turística, dissenyant el país de “sol, platja i totxos” que és àmpliament 
conegut; un país que ha preferit grans inversions en aquesta vessant de l’economia, abans 
que destinar diners a Educació, Sanitat i Serveis Socials. És a dir, beneficis de les empreses 
turístiques, immobiliàries i promotors de la construcció, en detriment de l’Estat de Benestar.

Així, després de la crisi econòmica-financera que castigà Espanya l’any 2008, fins gai-
rebé el 2014, quan comença la tímida recuperació, Espanya optà per la creació de societats 
cotitzades d’inversió immobiliària (SOCIMIs), alhora que entraven agressius fons d’inversió, 
com BlackRock, a formar part dels consells d’administració i com accionistes i inversors d’una 
gran part de les empreses de l’IBEX-35, també de les turístiques (per exemple, Norges Bank 
disposa del 3,5% de Melià; o Blackstone és propietària d’Hispania i d’HIP (Murray i Cañada, 
2020). La conseqüència de tot això és que la vida econòmica i social d’Espanya es veu ara 
cada vegada més condicionada per les preferències d’aquests gegants financers. A més a 
més, entre 2007 i 2019 va augmentar en gairebé 15 milions el nombre de turistes internaci-
onals que visitaven Espanya, batent rècords des de 2013. A Balears, el rècord es registra l’any 
2018, quan varen visitar les illes 13.851.598 persones (Figura 5). 
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Un informe elaborat per American Express i el World Travel & Tourism Council (WTTC), 
un lobby compost per les grans empreses mundials del sector turístic (Expedia, Accor, Air-
bnb, Thomas Cook o Trip Advisor, entre altres) mostrava que l’aportació al Producte Interior 
Brut (PIB) i a l’ocupació per part del turisme d’Espanya va arribar als màxims el 2018, amb 
191.000 milions (un 15% del PIB), augurant un continu creixement en el futur, i estimant un 
PIB generat pel turisme que avançaria un 2,5% anual entre 2019 i 2029 (Molina, 2019). Les 
estadístiques, però, reflecteixen que l’aportació al PIB per part del turisme és del voltant del 
12% a Espanya (dades de 2019) i un 44,8% a Balears (dades de 2014). L’any 2019 l’aportació 
del turisme al PIB de l’economia espanyola fou de 150.160 milions d’euros, el que representa 
el 12,2% (Page, 2020), una mica més baix que el 2018, quan el percentatge era del 12,3% 
(INE, 2019). De fet, el 2018 i el 2019, el turisme va créixer per sota del PIB general: l’augment 
el 2019 va ser de l’1,5% front el 2,0% previst, significant aquest el pitjor registre des de 2013, 
cosa que també reflexa l’Indicador Sintètic del PIB Turístic (Exceltur, 2020a). El percentatge 
del PIB turístic a Balears assolia quasi el 45% el 2014 (Exceltur i GOIB, 2014), tot i que al 
tancament de 2019 aquest representava al voltant del 35% (Economía de Mallorca, 2019), 
encara que les dades definitives es presentaran al proper MIOIB (Marco Input-Output de Ba-
leares), el 2021. Les vendes de les empreses turístiques varen créixer un 3,5%, entre les que 
destaquen les empreses d’oci (+6,0%), el transport de passatgers (+5,1%), els hotels urbans 
(+4,3%) i els turoperadors espanyols (+4,5%). Per altra banda, la caiguda de la demanda es-
trangera es va notar molt més als hotels de costa (-0,7%) i les empreses de rentacar (+0,4%), 
especialment a les illes, precisament, entre altres factors, perquè el turisme d’interior i de 
muntanya han començat a desbancar el turisme de costa que ha venut i continua venent 
Balears, que concretament ha viscut una caiguda del 5,7% (El Independiente, 2020).

La tendència és creixent en ambdós casos (Figura 6 i Figura 7). Tot i que es noten els 
anys de la crisi que va començar el 2008, aquesta recessió fou més crua a Balears. Però tot i 
així, s’observa un percentatge del PIB molt elevat, de gairebé és del 45%, el que indica molta 
dependència econòmica del sector. L’informe d’IMPACTUR referent a les Illes Balears (Excel-
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tur i GOIB, 2014) acredita el protagonisme del sector turístic en la recuperació del conjunt 
de l’economia: entre 2010 i 2014, “l’activitat turística va créixer un 3,5% de mitja interanual 
front al 0,6% del conjunt de l’economia de les illes” (p.5); un creixement marcat, entre d’al-
tres, per les iniciatives de caràcter públic-privat per al reposicionament de l’oferta turística, 
incrementant l’aportació del turisme al conjunt de l’economia Balear fins al 44,8% (4,8% 
més que a 2010). És el que es denomina “monocultiu turístic”: una dependència econòmica 
del turisme (Ramiro i González, 2020). La taxa de retorn de l’activitat turística és molt ràpida: 
es produeix l’activitat, es consumeix i es reben els beneficis des del primer moment. Aquesta 
fórmula era molt necessària per sortir de la crisi financera. El mercat immobiliari se va rein-
ventar a través de dues formes: els fons d’inversió especulatius (anomenats “fons voltor” jus-
tament per això) i el lloguer turístic. Llavors, el turisme esdevé el centre del model productiu, 
lligat a la construcció i el sector immobiliari, ja que es dóna solució a la crisi a través de la 
promoció del turisme en els entorns urbans. 

El turisme (del qual depenen no sols l’hoteleria sinó també el comerç i el transport) i 
la immobiliària són la indústria de Balears: és el nostre “or” (Cercle d’Economia de Mallorca, 
2017). Per això depenem de decisions, prioritats europees, empreses aèries, empreses de 
lloguer turístic... i finalment són les seves decisions que guien el turisme de les illes. Cal tenir 
en compte que alhora, es depèn de l’alimentació, l’energia, i altres activitats econòmiques ex-
teriors, perquè aquí no es generen o es generen molt poc. Això converteix Balears en una Co-
munitat Autònoma molt fràgil i vulnerable, amb dificultats per cercar respostes a la crisi de la 
COVID-19. A més, el monocultiu turístic ens afecta a nivell mediambiental, social i econòmic, 
pel que fa a la sobresaturació de la població i un índex de pressió humana altíssim (com ja 
s’ha assenyalat). En aquest context, no pot obviar-se la consciència creixent de la ciutadania 
(i el seu rebot com a demanda política) sobre els efectes devastadors del mercat d’habitatge 
turístic, que acaba reconvertint les ciutats per adaptar-les als i les turistes que les visiten 
uns dies a l’any, i accelera el procés de gentrificació de barris com el centre de Palma i zones 
costaneres on fins ara hi vivia gent treballadora de l’hoteleria. En paral·lel, també es degraden 
altres zones en relació a l’anomenat “turisme d’excessos”, com la Platja de Palma i Magaluf (a 
Mallorca) i el West End de Sant Antoni, a Eivissa (Maroñas, 2020). Diverses autoritats de Ba-
lears i l’Ajuntament de Palma anunciaven el setembre de 2019 la intenció de reduir el nombre 
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de creuers que visiten la ciutat, però alhora, Ports de l’Estat invertia 116.000.000 euros per 
ampliar el port amb la finalitat de rebre més creuers (Megías, 2020). De fet, Mallorca aspira a 
convertir-se en Observatori de Turisme Sostenible, com Navarra, únic lloc d’Espanya entre els 
21 que hi formen part a nivell internacional (Crónica Balear, 2020). No obstant això, l’Estra-
tègia de Turisme Sostenible per a les Illes Balears (2017-2020) (GOIB, 2017b), no contempla 
mesures adreçades a reduir les externalitats negatives de l’activitat turística sobre el medi 
ambient, des de la pèrdua de biodiversitat a les emissions de CO2, passant per la qualitat de 
l’aigua i l’aire o l’emplaçament dels establiments hotelers. Tampoc no es preveu, d’acord amb 
el caràcter multidimensional de la sostenibilitat, mesures pel que fa a la governança o les 
condicions socials, començant per la dignificació del treball en el sector turístic.

Documentals com Tot inclòs (2018) o Overbooking (2019) recollien la queixa genera-
litzada de la ciutadania illenca envers la saturació turística. En general, els mitjans de co-
municació s’han fet ressò de la preocupació per la pressió generada pel creixent nombre 
de turistes que ens visiten, i del rebuig d’una part de la societat davant aquests impactes, 
com bé ho testimonien moviments socials com “Ciutat per a qui l’habita”, a Palma, un dels 
exemples d’aquesta reivindicació social (Elorduy, 2020a) que coincideix en la seva pluralitat 
en una demanda de decreixement de la turistització de les illes (Fletcher et al., 2020), o de 
limitacions, per exemple, al turisme de creuers, que també generen saturació a les ciutats si 
no existeixen aquests límits. Aquesta conflictivitat dels residents davant una indústria turís-
tica poc regulada que ha fet pujar els preus de l’habitatge de forma desorbitada per mor del 
lloguer de vacances, provocant la gentrificació dels barris i l’expulsió progressiva dels seus 
residents contrasta amb el context de l’actual escenari de pandèmia. Aquesta preocupació 
per la saturació turística es transforma ara en una preocupació per la falta de turisme, evi-
dentment perquè la balear és una economia basada en aquest sector, i més enllà, no sap què 
oferir perquè ha destruït la seva indústria i la seva producció local: ja va quedar clar amb 
la borrasca Glòria a inicis de 2020 que sols un 15% dels productes frescs d’alimentació als 
quals es podia accedir eren produïts a Balears, amb la qual cosa la dependència de l’exterior 
per part de les illes va quedar palpable (Diario de Mallorca, 2020a) amb el desabastiment 
d’alguns supermercats, i situa la diversificació econòmica ja no sols com una possibilitat sinó 
com una necessitat.

Passar a una gestió econòmica-social en què l’objectiu sigui aconseguir el benestar 
comú, respectant l’entorn mediambiental, és una demanda existent a les illes abans de la 
COVID-19. Per exemple, el Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa, GOB, va néi-
xer el 1973; Amics de la Terra, el 1989; i exemples més recents es poden trobar en Terraferida, 
creada l’any 2015, i en La vida al centre, que ha nascut arran de la pandèmia. El principi rector 
de l’era industrial i post-industrial era l’acumulació; el produir més i més (DeGrowth, 2020). 
El canvi necessari passa per basar-se en una producció millor, no necessàriament més abun-
dant. El progrés no s’entén ja en termes de quantitat, sinó de qualitat. Tot i així, val a dir que, 
en l’Agenda 2030, un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible es fixa el creixement 
econòmic (i treball digne) (ODS 8), amb la qual cosa queda clar que el creixement continua 
sent un dels mantres de la nostra societat. A les Illes Balears, ara per ara, la sostenibilitat del 
turisme continua essent una idea llunyana, tot i que documents com l’estudi sobre la Pros-
pectiva Econòmica, Social i Mediambiental de les Societats de les Illes Balears a l’Horitzó 
2030 (Manera et al., 2019) apunten en aquesta direcció en la perspectiva d’assegurar un 
futur per a l’arxipèlag alineat amb la consecució dels ODS de l’Agenda 2030. 

Tampoc es pot dir que hi hagi una clara voluntat política de fer més sostenible el tu-
risme a les illes, tot i que és una demanda ferma. Si bé és cert que des de dia 1 de juliol de 
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2016 s’implementà la denominada ecotaxa (Turismo Sostenible, s/d), un impost de turisme 
sostenible, tot i que aquesta mesura no resulta del tot suficient, doncs el creixement cons-
tant sense fre té unes conseqüències ambientals que difícilment es soscaven amb impostos. 
Malgrat la intenció de fer sostenible el turisme a les illes, l’Estratègia de Turisme Sostenible 
per a les Illes Balears (2017-2020) no parla en cap moment de la protecció de la biodiversitat 
de les illes; de la contaminació atmosfèrica, lumínica, sonora; de les emissions de CO2; del 
tractament de residus perillosos i no perillosos; de la saturació turística; dels emplaçaments 
hotelers; de la qualitat de l’aigua i de l’aire; dels plàstics d’un sol ús; de la reducció de creuers 
als ports balears; no parla ni tan sols d’ecoturisme o agroturisme. No cal dir que ni tan sols 
parla de l’altra cara de la sostenibilitat, la de governança i la d’allò social: no menciona, ni de 
passada, la necessitat de dignificar el treball en el sector turístic, i molt manco la voluntat 
d’acabar amb els paradisos fiscals. 

L’any 2019, Espanya tancava els comptes econòmics del sector turístic amb uns reeixits 
balanços empresarials, tot i la fallida de la companyia Thomas Cook, que havia deixat més de 
22.000 persones sense feina en tota la seva estructura, més d’un miler en el cas de Balears. 
Els anys anteriors excel·lents en matèria turística varen fer que l’impacte de l’enfonsament 
del touroperador no fos tan greu com es podia imaginar en un principi. Tampoc el Brexit, ni 
la DANA varen frenar l’optimisme respecte l’arribada de turistes i el creixement constant i 
permanent dels beneficis del sector. És més, fins i tot l’OMT (Organització Mundial del Tu-
risme) assegurava aquesta previsió malgrat el coronavirus (Borràs, 2020). En aquest sentit, 
un altre any turístic s’iniciava amb les mateixes característiques de sempre: ignorància de les 
reivindicacions fonamentals de les “kellys” respecte els seus drets laborals, i temporalitat, 
precarietat i explotació laboral als aeroports i hotels espanyols al dia (recolzades per les re-
formes Laborals de 2010 i 2012, encara operatives, tot i la recuperació econòmica). 

Quin serà el futur proper del turisme a Mallorca, en el context de COVID-19? Aquesta és 
una de les preguntes més abordades en els últims mesos i algunes de les respostes apuntaven 
que la caiguda del PIB balear seria de l’ordre del 22,2% (efecte directe) per a 2020, amb una 
afectació al 26% de l’ocupació, el que significa al voltant de 130.000 llocs de feina; però a 
les branques directament turístiques, sumant efectes directes i indirectes, la caiguda seria del 
58,1% del PIB, i 49,7% en ocupació (CES, 2020). Així i tot, dades més actualitzades ofertes per 
Exceltur (2020b) presenten una caiguda de l’activitat turística del 82,6% a Balears (p.36). 

“Hem posat tota la carn a la graella per a l’emergència; però la crisi durarà un any o dos… 
I tots els recursos econòmics de l’Estat s’han posat per a l’emergència. Que calia fer-ho. 
Però ara ve la reconstrucció socioeconòmica… Que a més a Balears amb un 40% del PIB en 
el turisme… Pinta una recuperació socioeconòmica que no s’iniciarà fins a juny de 2021. 
El turisme volem reactivar-lo ja però a quin cost, aquesta és una altra. Obrim fronteres 
l’1 de juliol per a reactivar una necessitat econòmica, però a quin cost? S’està reactivant 
un turisme a costa de la nostra salut i a més un turisme no al 100%...” (Metges del Món, 
entrevista a dia 1 de juny de 2020).

Allò important és observar com s’afronta aquesta realitat des del Govern i, en aquest 
sentit, tot apunta a un retorn a l’economia del totxo i de la venda de Balears com un destí de 
sol i platja. Sense anar més enfora, el Consell de Govern del Govern Balear va aprovar a mit-
jans de maig un Decret-Llei per permetre els hotelers ampliar la superfície dels seus hotels 
fins un 15% (Ferrer i Adrover, 2020) per adaptar-se als canvis que ha generat la COVID-19, 
permetent alhora realitzar les obres sense llicència municipal (substituïda per una declara-
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ció responsable del promotor). A més, a més, els hotelers també poden, amb l’aprovació 
d’aquest decret, convertir els hotels obsolets en habitatges de protecció oficial, amb els 
perills que comporta el fet que l’habitatge social es gestioni des d’empreses privades com 
són les companyies hoteleres. Construcció i especulació urbanística semblen ser el camí 
d’aquesta reactivació econòmica i reconstrucció del país, tombant les mesures mediambi-
entals que s’havien acordat i, en aquest sentit, fent moltes passes enrere en la lluita contra 
el canvi climàtic (Cúneo, 2020b). La “sortida verda” de la crisi no és més que una il·lusió 
(Munárriz, 2020), finalment: a la crisi sanitària se li posen mesures de reactivació econò-
mica i amb caràcter urgent, com recorda la Mesa del Turismo a la carta oberta, on s’instava 
a obrir fronteres i facilitar l’accés del turisme internacional a Espanya (Molas, 2020). En 
aquest context, Balears va esdevenir la prova pilot, amb l’arribada de 47 vols provinents 
d’Alemanya (Alfaro, 2020). Entre dia 15 i dia 30 de juny s’esperava l’arribada de quasi 11.000 
turistes (Domblás i Gutiérrez, 2020) que no van haver de passar la quarantena, tot i que sí 
amb proves a l’arribada a l’aeroport, el que preocupava a Sanitat exterior (Agüera, 2020). 
És destacable que, si bé la idea no és apostar per la restricció de la llibertat de moviment, 
plantejar un decreixement de producció i de consum (també de l’activitat turística) és no 
només factible, sino necessari.

“Crec que no se pot qüestionar la necessitat dels Serveis Públics i d’una Administració 
potent que sigui capaç de liderar tot això. Això és algo positiu. Lo negatiu, lo que ja t’he 
dit... La fragilitat del model productiu (aquí i a tot el sud d’Europa, a la mediterrània) i a la 
nostra CCAA especialment, que té un PIB del turisme altíssim” (Conselleria d’Afers Socials 
i Esport, entrevista a dia 25 de juny de 2020). 

Altres testimonis també apunten en el mateix sentit de modificar el rumb de la política 
turística i les prioritats de les polítiques públiques, que s’haurien d’orientar a poder garantir 
el benestar de la majoria de la població: 

“El primer serà reforçar els serveis públics i la xarxa de protecció, per no deixar ningú 
sense recursos, després necessitem mesures d’acompanyament als sectors que tenen acti-
vitat per no perdre més llocs de feina i al mateix temps necessitem invertir a sectors estra-
tègics que donin impuls a una economia descarbonitzada que doni resposta a l’emergència 
climàtica i orientada a unes illes sostenibles” (CCOO, entrevista a dia 27 d’abril de 2020).

2.3. Desigualtat, pobresa i exclusió

La renda mitjana anual de les llars a Balears el 2019 va ser de 36.511 euros (Figura 8), experi-
mentant un increment els darrers sis anys des del mínim de l’any 2013 (29.516 euros, amb 
lloguer imputat), quan els efectes de la crisi del 2008 eren més palesos, i que el creixement 
de l’ocupació posterior a la crisi ha alimentat. La renda de les llars el 2019 era superior a la 
d’altres comunitats, però no obstant les Illes sí que han perdut posicions pel que fa a la ren-
da per càpita en relació a altres comunitats autònomes tot i el creixement econòmic en les 
darreres dècades.

Pel que fa al risc de pobresa (Figura 9), l’any 2019 Balears té una taxa de risc de po-
bresa relativa del 14,8%, menor a la mitjana nacional (18,6%), el que representa 177.304,6 
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persones (calculat sobre la població a 1 de juliol de 2019). Però destaca el fet que, si bé la 
mitjana espanyola disminueix amb el temps, la balear presenta un creixement el 2019, con-
cretament de 2 punts, en referència a l’any 2018. S’ha d’especificar que la taxa de pobresa 
relativa se calcula sobre el llindar de pobresa estatal i cal esmentar que el risc de pobresa 
només té en compte criteris econòmics (ingressos) i no altres dimensions que sí són inclo-
ses en l’anàlisi de l’exclusió. Si es tenen només en compte criteris econòmics, potser no es 
reflecteixen altres dimensions de la pobresa que tenen a veure amb l’habitatge, les relaci-
ons socials o els drets. Hi ha una falta de sincronització entre el creixement econòmic i la 
desigualtat i integració social, perquè s’ha donat prioritat al creixement econòmic, com si 
aquest fos la condició sine qua non del progrés, un progrés que s’entén en termes de cohesió 
i integració social, sense pobresa. Així, tot i que la renda augmenta, els efectes de la crisi 
continuen vigents.
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Més enllà de la taxa de pobresa, la taxa de risc de pobresa o exclusió (AROPE) en el 
marc de l’Estratègia d’Europa 2020 inclou diferents components: població en risc de po-
bresa, o amb carència material, o vivint a llars amb baixa intensitat de feina (Figura 10).

La taxa de risc de pobresa o exclusió (AROPE en anglès: At Risk Of Poverty/Exclusion) 
és del 15,1% a Balears (180.898,60 persones; calculat sobre la població a dia 1 de juliol de 
2019), molt més baixa que la mitjana espanyola (25,3%). En conjunt, Balears registra un per-
centatge de persones amb carències materials, és a dir, percentatge de persones que viuen en 
llars que no poden permetre’s quatre dels nou ítems de consums bàsics definits a nivell euro-
peu (pagar l’habitatge; mantenir una temperatura adequada dins de casa; permetre’s mínim 
una setmana de vacances una vegada a l’any (fora de casa); permetre’s una menjada de carn, 
peix, o proteïna equivalent cada dos dies; capacitat per fer front a despeses inesperades; tenir 
telèfon; televisor en color; rentadora; automòbil) més baix que a Espanya (2,9% front el 4,7% 
que presenta el conjunt de l’Estat). Per altra banda, Balears registra un percentatge molt 
menor de persones vivint a llars amb baixa intensitat de feina (3,5% front al 10,8% del total 
nacional), és a dir, llars on les persones que poden treballar ho fan al 20% del seu potencial 
(els mesos que han treballat durant un any en relació als que podrien haver-ho fet).

Tot i així, la recent publicació de l’informe FOESSA (Flores et al., 2019) indica que la 
taxa d’exclusió a Balears es situa entre les més altes de l’estat espanyol, juntament amb Ca-
nàries i Extremadura, amb un 21,5% (p.15), la qual cosa equival aproximadament a 243.000 
persones. Aquesta diferència entre els resultats de l’indicador AROPE i l’enquesta FOESSA 
s’explica perquè aquesta darrera no només té en compte els ingressos de les famílies o les 
seves carències materials sinó també altres indicadors com les relacions socials i l’absència 
de llaços (la solitud); l’accés a drets bàsics com l’habitatge, l’educació, la participació política 
o el treball. Perquè l’aïllament social, les condicions precàries de treball, no poder canalitzar 
les demandes polítiques (no tenir veu com a persona ciutadana), accedir amb dificultats al 
sistema sanitari o educatiu formen part de l’exclusió, més enllà de la capacitat adquisitiva. De 
fet, una part important de l’especificitat de l’exclusió social a Balears s’explica segons aquest 
informe per una ocupació precària i un mercat de l’habitatge amb preus molt elevats que en 
dificulten l’accés (ja sigui en propietat o de lloguer).

No és que no hi hagués feina (definitivament la situació d’aquest 2020 canviarà el 
panorama laboral de les Illes que, front a la caiguda del mercat laboral, veurà una baixada 
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enorme de la renda (també nacional) i un augment notable de la pobresa) sinó que, tot i 
amb feina, existeixen treballadors i treballadores pobres: salaris molt baixos i contractes de 
curta durada (i també de jornades parcials). Ocupacions que tenen a veure amb l’hoteleria i 
la neteja (relacionades amb el sector turístic) tenen condicions cada cop pitjors, amb jorna-
des mal retribuïdes i drets laborals pràcticament inexistents. Per altra banda, no és que no hi 
hagi habitatges, sinó que aquests tenen uns preus desorbitats d’accés i de manteniment, a 
més del pagament de subministrament d’energia i aigua, a vegades inassolibles, amb l’agreu-
jament de possibles desnonaments per impagament de la hipoteca o del lloguer. Balears 
ha viscut la fantasia d’ésser una Comunitat Autònoma rica, però les precàries condicions 
laborals d’una part important de la població i l’alta desigualtat s’han sumat a que el preu de 
l’habitatge sigui un factor que jugui un paper important en l’exclusió social. En aquest sentit, 
un recent informe del Consell de la Joventut d’España assenyala que les Illes han passat en 
només tres anys de ser el territori amb més joves emancipats a ocupar-ne el desè lloc entre 
les comunitats, justament pels elevats preus de l’habitatge (López, 2020).

L’anàlisi arran la COVID-19 esdevé central en l’observació de la desigualtat i de l’exclu-
sió social, no només pel que fa a la reacció institucional en la posada en marxa de polítiques 
per sufragar la crisi, sinó també per observar el comportament social: la percepció d’insegu-
retat i de futur incert que desencadena l’abandó polític (o la manca d’intervenció) desplega 
també la possibilitat d’aferrar-se a extremismes que prometen “la tornada a la seguretat”. 

La taxa d’exclusió social és més alta en homes que en dones, tot i que el 2019 és el 
primer any en què s’inverteix la relació, ja que en anys anteriors la taxa de risc de pobresa o 
d’exclusió era més alta en dones que en homes, degut a que les condicions de treball, sovint 
pitjors que les dels homes: més jornada parcial, menys retribució i menys reconeixement i 
promoció. Tot i així, si incloguéssim altres criteris per determinar l’exclusió, més enllà dels 
materials i econòmics, com són els llaços relacionals, per exemple (que sí es contemplen a 
altres estudis, com el de FOESSA) tal vegada els percentatges canviarien: les dones, en gene-
ral, compten amb més teixit relacional i més xarxa social que els homes (Matud et al., 2002; 
Castellano Fuentes, 2014). Sigui com sigui, el 2019 marca una canvi de tendència, i un 18,5% 
de les persones en risc d’exclusió social són dones i un 23,8% són homes. 

Segons l’edat, el risc d’exclusió és diferent (Figura 11). Les persones menors de 16 anys 
representen un 35,7% del risc d’exclusió, i és important tenir-ho en compte pel que fa a la 
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protecció dels i les menors i per assegurar que el seu accés a drets i serveis bàsics no es vegi 
obstaculitzat. En ser menors de 16 anys no poden accedir al mercat de treball ni d’habitatge, 
per tant, queden sota la tutela de pares i mares i de l’Estat. Per altra banda, les persones ma-
jors de 65 anys representen el percentatge més baix, amb un 15,8%, però el 2019 registra una 
baixada de gairebé 10 punts (la taxa d’exclusió en persones majors de 65 anys el 2018 era del 
25,7%) i la taxa de 2019 és 4 punts superior a la que es registrava el 2017 (11,7%). No s’ha 
d’oblidar el sistema de pensions, precari: les pensions a Balears són més baixes atès que el 
treball majoritari a les illes és el turístic, caracteritzat per l’estacionalitat dels serveis. A més, 
moltes persones majors de 65 anys viuen soles i fan front a les despeses de l’habitatge (nor-
malment molt alts a les Illes com ja s’ha indicat) soles. De fet, moltes persones de qualsevol 
edat viuen en habitatges en règim de lloguer, i això ja presenta una vulnerabilitat, sobretot 
en l’escenari d’habitatge que hi ha a les illes des de fa uns anys, en què el preu és desorbitat, 
l’habitatge precari i les condicions del lloguer pèssimes que no protegeixen els drets de les 
persones que lloguen. A més, els preus de consum augmenten a més velocitat de la que ho 
fan els salaris. 

2.4.  Desmantellament de l’Estat de Benestar:  
polítiques neoliberals i supressió de drets

Des de l’aplicació de fórmules keynesianes després de la II Guerra Mundial es va crear el que 
es coneix com l’Estat de Benestar, implantant polítiques laborals, serveis socioculturals i co-
munitaris i sistemes de protecció social per a tota la ciutadania (Navarro, 2004). En aquest 
punt, és ja innegable que la societat del risc que denominava U. Beck (2006) és evident i 
que en aquesta societat el poder polític i de la ciutadania s’ha traspassat a les forces econò-
miques que dominen el mercat i de les quals esdevenim dependents de forma inexorable. 
Com que són aquestes darreres les que dominen el joc, en termes no només econòmics sinó 
també polítics i socials, la balança acaba inclinada a favor dels interessos privats, basats en 
el seu propi benefici.

Sembla que només interessa el gran benefici (big business), l’èxit de les grans empreses 
gairebé a qualsevol preu, i no es potencia la creació i manteniment d’una economia real as-
sentada en el territori i afavoridora de les relacions socials i humanes. En suma, s’afavoreixen 
els rendiments de capital, no subjectes a cap mena de control, en detriment de les rendes del 
treball; es premia l’especulació i es castiga l’esforç. Tot en pro del màxim benefici (Alemán, 
2013).

És en aquest context d’economia de l’especulació per sobre de l’economia real, que es 
produeix el desmantellament de l’Estat de Benestar en les darreres dècades i especialment 
des de la “Gran Recessió” de 2008-2012, a través de polítiques neoliberals que cada cop 
més juguen a favor de les necessitats d’un mercat que està en mans de grans corporacions i 
que s’alimenta de la desigualtat, la injustícia i la inequitat social. Un dels punts més contra-
dictoris del neoliberalisme és que si bé defensa una desregulació de l’economia, ben ràpid 
s’acull a la intervenció de l’estat en temps de crisi (Doherty, 2020; Merchand, 2012; Moya, 
2019; Rodrik, 2018). De fet, la fórmula de la socialització de les pèrdues i la privatització dels 
guanys ja va aplicar-se en la recessió de 2008, en el rescat a la banca, i ara sembla que torna 
a repetir-se (Maas, 2020) en el rescat a grans corporacions. Com assenyala Noguera (2018), 
la sortida de la crisi fou a costa de l’Estat Social i no del capital, deixant allò social com una 
qüestió més nominal que garantista. La COVID-19 posa de manifest les ineficiències i la inhu-
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manitat del neoliberalisme, i subratlla la necessitat de virar cap a una expansió dels serveis 
públics, a més de la solidaritat, els valors humans i el respecte pel medi ambient (Saad-Filho, 
2020). No obstant això, la COVID-19 ens ha enganxat per sorpresa enmig d’un espoli d’allò 
comú i públic, caracteritzat per la destrucció de l’ocupació de qualitat i la seva precarització 
i la reducció de la despesa pública, principalment en educació, sanitat i dependència, el que 
fa que minvi la confiança de la ciutadania en la capacitat de l’Estat de Benestar d’atendre les 
necessitats de la població i per tant, també el suport al manteniment del mateix (Muñoz de 
Bustillo, 2013). 

Per altra banda, la COVID-19 també posa de manifest les limitacions del model de 
benestar, especialment degut a l’envelliment de la població, que posa les cures a càrrec de 
les dones, atès que aquesta dimensió dins el benestar s’entén, erròniament, com una qüestió 
privada i familiar (Torns et al., 2012) en què les dones són les encarregades de sostenir la 
família i la llar. Espanya forma part del conjunt de països del Sud d’Europa amb un model 
de benestar mediterrani, caracteritzat, entre d’altres, pel paper de la família, juntament amb 
les institucions, en l’assegurament de proporció de benestar a la ciutadania i, alhora, un in-
fradesenvolupament de les polítiques de família, conciliació i cura (Guillén, 2016). Aquesta 
importància de la família en el model mediterrani respon a una cultura de solidaritat interge-
neracional i familiar en la cura de les persones dependents (és molt comuna la tardança en 
l’emancipació de fills i filles, o la cura de persones majors per part de familiars) i a un model 
econòmic de l’Estat de Benestar que externalitza aquests serveis prestats per la família de 
forma limitada, a través de la Llei de la Dependència o la d’Igualtat de Gènere, aprovades 
l’any 2006 i 2007 respectivament, tan importants en un país envellit com Espanya, que 
requereix serveis socials que contribueixin al benestar de la població major de 65 anys (i del 
seu entorn familiar) (Moreno i Acebes, 2008). Així, Espanya presenta uns nivells de despesa 
pública social per sota de la que registra la mitjana de la Unió Europea (28) (Figura 12), apro-
ximament, 50.000 milions d’euros menys, i és especialment important aquesta informació 
en el context actual de COVID-19, sobretot pel que fa a la despesa en sanitat, també amb 
un dèficit respecte la mitjana de la Unió Europea (Navarro, 2020). Cal tenir en compte que 
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molts casos de COVID-19 corresponen a personal sanitari, un 67,0% en centres de salut i 
un 27,0%, en centres sociosanitaris, segons les darreres dades publicades (Direcció General 
de Salut Pública, 2020b), el que inevitablement condueix a demanar-se qüestions com què 
hauria passat amb un sistema de sanitat molt més vulnerable, dèbil i empobrit; o si el confi-
nament i la restricció de la mobilitat de les persones són mesures útils si el sistema sanitari 
que ha d’absorbir els casos positius no té suficient capacitat per fer-ho (i de fet, els contagis 
continuen donant-se entre el personal que hi treballa). 

En matèria d’educació, la despesa també és una mica per sota de la mitjana europea, 
amb uns nivells iguals als d’Itàlia: 4,0% del PIB, mentre la mitjana de la UE (28) es situa en 
el 4,7%, i els països nòrdics superen el 6% i gairebé arriben al 7%. Tampoc en matèria de pro-
tecció social Espanya mostra millors resultats: 16,9% del PIB quan la mitjana europea és de 
18,6%, i la despesa del país veí, França, és de quasi el 24%. Cal entendre que el protagonisme 
del sector públic en la provisió de serveis, tant sanitaris com educatius i socials, esdevé de 
vital importància.

En el context de pandèmia s’ha obert el debat sobre la necessitat (realment inqüesti-
onable) de l’enfortiment de la sanitat pública (De la Cruz, 2020), el que ha portat a parlar 
seriosament del blindatge de la mateixa, una proposta que ja veia la llum en els acords entre 
la coalició de PSOE i Unidas Podemos, prèviament a la pandèmia (Soteras, 2020). La situació 
pre-COVID-19 veia minvada la inversió i la despesa pública en el sistema sanitari i un aug-
ment, des del 19,5% l’any 2009 fins un 23,5% l’any 2018, de la despesa mitjana per espanyol, 
assumida de la pròpia butxaca, per a resoldre problemes de salut (De Pedro, 2020). Des de 
l’aprovació de la Llei General de Sanitat, el 1986, la gestió privada de la sanitat no ha fet sinó 
créixer i a dia d’avui els hospitals privats, de fet, suposen més del 50% del total d’hospitals 
que hi ha al territori espanyol: 342 són de gestió pública i 464, privada: 314 són propietat 
d’empresa, 133 d’entitats benèfiques (com Creu Roja) i 17 de mútues (a Balears, el 56,0% són 
privats i 44,0% són públics) (García i Gaibar, 2020). Evidentment, com les conseqüències 
de la COVID-19 van més enllà de les sanitàries, enfortir els Serveis Socials també esdevé es-
sencial per pal·liar la crisi que s’ha generat (Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en 
Servicios Sociales, 2020), especialment pel que fa al quart pilar de l’Estat de Benestar, és a 
dir, el que conforma l’atenció i la cura (Carrión et al., 2020). 

És important tenir en compte la despesa pública d’un govern, ja que, en tant que és 
complex quantificar quin valor té el benestar social, el percentatge del PIB destinat al mateix 
esdevé una de les úniques formes de mesurar-ho (Sánchez, 2006, citat a Moya, 2019). El 
mercat ofega l’Estat i el sotmet a les necessitats de l’economia, i aquesta és una de les raons 
perquè, en termes polítics, no hi hagi gaire diferència entre les esquerres i les dretes, perquè 
la despesa social tendeix a la baixa i la privatització a l’alça (Reig, 2011 citat a Moya, 2019). 
Evidentment, un Estat maltractat i maltractador, en tant que ha promogut en diverses legisla-
tures, d’un i d’altre color, les retallades sobre el sistema de serveis socials (i sobre l’educació, 
la sanitat, les pensions i l’habitatge), no té la força per afrontar la crisi, ni sanitària, ni soci-
oeconòmica, i ha de fer-ne front amb dispositius escassos i insuficients i posant en perill la 
cohesió social (Ramírez Navarro, 2020). 

“Caldrà enfortir els serveis públics com garants del benestar de totes les persones, inversió 
en investigació, desenvolupament i innovació, mesures contra el canvi climàtic, norma-
tiva laboral que garanteixi treball de qualitat i protecció de la classe treballadora perquè 
les rendes del treball garanteixin el benestar de la classe treballadora, mesures contra el 
frau fiscal i l’economia submergida, decisions polítiques a favor de les persones i no del 
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capital, garantir una renda mínima per a les persones vulnerables...” (STEI-intersindical, 
entrevista a dia 24 d’abril de 2020). 

“Les ONGs també han de responsabilitzar-se d’allò que els pertoca, no han de fer allò que 
l’administració ha de fer, sinó allà on no arriba. I així sense recursos podríem donar abast a 
una demanda normal... En situació de crisi o si hi ha un rebrot la situació canvia... Home, 
un petit increment de les aportacions a Benestar Social... seria important. Augmentar el 
pressupost de l’àrea i re-formular els projectes que fem, perquè tal vegada n’hi ha que 
els podria fer una ONG. També és necessari un augment de personal, i substitució de les 
baixes. No poden tardar un mes, dos mesos, un any en substituir una baixa... I que vegin 
que Serveis Socials és un servei essencial durant tot l’any” (Àrea de Cultura i Benestar de 
l’Ajuntament de Palma, entrevista a dia 23 de juliol de 2020). 

L’Estat de Benestar actua a mode de reparador de les falles del sistema capitalista de 
caràcter neoliberal i de les injustícies perpetrades pel mateix, com un mecanisme per com-
batre les desigualtats que genera i de les que viu el mercat; és a dir, que el sistema capitalista 
genera pobresa (i exclusió social), i l’Estat del Benestar la pal·lia mitjançant polítiques públi-
ques per afavorir la qualitat de vida de la ciutadania (Moreno i Acebes, 2008). El que va ser 
relator especial sobre extrema pobresa de l’ONU, Philip Alston (Alston, 2020), va posar de 
manifest el passat mes de febrer de 2020 durant la seva visita a Espanya la contradicció que 
suposava ser la quarta economia de la UE i, a la vegada, un dels països europeus amb els 
índexs de pobresa i desigualtats més elevats. Ho va fer, a més, assenyalant la responsabilitat 
dels poders públics en l’abordatge i erradicació de la pobresa, que Espanya hauria realitzat 
amb desídia (Consejo de Derechos Humanos, ONU, 2020). 

En el context de COVID-19, disposar de la protecció social necessària en la situació 
prèvia hagués esmorteït l’impacte de la crisi (El Salto, 2020). I és que els nivells de pobresa 
i exclusió social (també entre la població infantil) a Espanya presenten un percentatge, de 
mitjana, que ronda el 30%, segons les dades de 2018, i aquests nivells de pobresa contrasten 
amb decisions polítiques, com per exemple que l’Estat espanyol optés per recaptar un 5% 
menys d’impostos, amb la qual cosa es disposa de menys diners per protecció social, fent 
que els grups menys privilegiats gaudeixin de serveis públics retallats durant la crisi de 2008 
i mai més restaurats (ONU, 2020a). També és una decisió política el fet que els processos 
per rebre ajudes i prestacions socials són molt llargs i complexes i afecten a les persones més 
pobres, les que més les necessiten, i en canvi, acaben essent destinats a la població de classe 
mitjana (Elorduy, 2020b). Aquesta crisi demostra l’enorme necessitat de replantejar l’estruc-
tura del benestar social i el paper de l’Estat en la proporció del mateix i, si més no, que, com 
conclouen Torns et al., (2012) “potser cuidar més i produir menys sigui el millor lema per a 
afrontar els reptes que el benestar té plantejats” (p.101).

http://www.pensamientocritico.org/almmor0412.pdf
https://undocs.org/es/A/HRC/44/40/Add.2
https://undocs.org/es/A/HRC/44/40/Add.2
https://www.elsaltodiario.com/pobreza/philip-alston-informe-extrema-pobreza-una-decada-despilfarrada
https://news.un.org/es/story/2020/02/1469232
https://news.un.org/es/story/2020/02/1469232
https://www.elsaltodiario.com/pobreza/burocracia-requisitos-asistencia-social-propios-siglo-xix-relator-onu-philip-alston
https://www.elsaltodiario.com/pobreza/burocracia-requisitos-asistencia-social-propios-siglo-xix-relator-onu-philip-alston
https://www.elsaltodiario.com/pobreza/burocracia-requisitos-asistencia-social-propios-siglo-xix-relator-onu-philip-alston
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3.1.  El confinament: una mesura de conseqüències desiguals.  
El lloc i l’espai del confinament

Balears és, juntament amb Canàries, Ceuta i Melilla, una de les comunitats amb més falta 
d’espai a l’habitatge l’any 2019: el 13,8% de la població viu amb aquesta condició a casa 

seva (percentatge que és del 5,9% al conjunt espanyol) (INE, 2019b). A més, els problemes 
de delinqüència i vandalisme i els referents a la contaminació (Figura 13) s’han incrementat 
entre 2018 i 2019 (1 punt i quasi 9 punts, respectivament). Els darrers anys l’accés a l’habi-
tatge s’ha dificultat degut a diferents factors, però el més important és l’augment del parc 
de lloguer turístic i la segona residència en detriment del lloguer com a residència habitual, 
el que ha fet molt competitiu el mercat d’habitatge, amb alts preus i contractes per tempo-
rades. Davant un escenari així, l’acceptació de males condicions en l’habitatge és més fre-
qüent, perquè es tracta d’un bé de primera necessitat pel qual les persones estan disposades 
a acceptar el que puguin assumir, i això genera situacions de vulnerabilitat i precarietat. La 
COVID-19 ha incidit en aquesta situació de precarietat de l’habitatge creant escenaris molt 
difícils per a les persones que havien d’estar confinades en aquestes situacions.

Cal assenyalar que molts dels problemes que presenten els habitatges corresponen a 
la responsabilitat pública perquè l’accés a l’habitatge digne (i el seu entorn) és un dret que 

Figura 13. Problemes a les llars a Balears, 2018

Font: elaboració pròpia, ECV, INE

https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t00/ICV/dim1/l0/&file=12401.px#!tabs-tabla
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s’ha de garantir i hi ha biaixos que es produeixen en la cura de l’entorn públic, evidenciant 
clares diferències entre zones, barris, àrees, municipis... El que desemboca en desigualtat. 
Entre els ODS que marca l’Agenda 2030, n’hi ha un que recull l’objectiu d’encaminar-se a la 
sostenibilitat de les ciutats (ODS 11): assegurar l’accés i la dignitat de l’habitatge, de la forma 
més ecològica i justa socialment, acabant amb l’abandó públic dels barris “marginals”. S’han 
de tenir en compte les vulnerabilitats prèvies: les dones, les persones migrades i les persones 
joves amb pocs recursos materials i situacions precàries tenen més problemes d’accés a l’ha-
bitatge i és per aquesta raó que són més proclius a viure en situacions d’amuntegament i/o 
en habitatges amb dèficits greus i moltes persones han viscut el confinament amb aquestes 
condicions. 

Per altra banda, la solitud en temps de confinament i pandèmia és socialment rellevant: 
qui abans vivia sol o sola, ara està més sol o sola que abans. El 23,7% de les llars a Balears 
són llars formades per una persona (INE, 2020a) i al voltant del 65% de les llars uniperso-
nals estan formades per persones que tenen menys de 65 anys: un 45,1% de les llars habita-
des per homes i un 19,6%, per dones (Figura 14). Però el que més preocupa, en el marc del 
confinament, és el quasi 45% de les llars unipersonals formades per persones majors de 65 
anys. I en particular les persones de més de 80 anys que viuen soles i, que segons l’INE, a 
Balears són 20.400 llars. La majoria d’aquestes llars són sostingudes per dones (un 30,2% 
front al 13,4% d’homes), bàsicament perquè les dones tenen major esperança de vida que 
els homes. En altres paraules, les dones de 65 i més anys soles (30.200 el 2019, segons INE) 
(Europa Press, 2020a) han estat i són un col·lectiu d’especial risc sanitari però també social 
en aquests moments. 

És preocupant perquè les persones grans són les que més cures precisen, en ser més 
dependents. De fet, moltes d’aquestes són cuidades per altres persones, contractades o no, i 
amb el confinament aquesta situació es va complicar, tenint en compte a més que les perso-
nes majors de 65 anys formen part del col·lectiu de risc. Per altra banda, són també les que en 
general tenen menors coneixements de tecnologia i pitjor accés a la mateixa, fonamental en 
el contacte amb els i les altres els dies de confinament i de desescalada, atès que han tingut 
horaris molt restringits. Segons les dades de l’INE de l’any 2019, a Balears, gairebé el 70% de 
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Figura 14. Llars unipersonals a Balears, 2019
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Font: elaboració pròpia, Padró, Xifres de població, INE

https://www.ine.es/prensa/ech_2019.pdf
https://www.ine.es/prensa/ech_2019.pdf
https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-cifra-hogares-unipersonales-aumento-baleares-2019-ano-108300-personas-vivian-solas-20200402122633.html
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les persones majors de 75 anys no utilitza internet setmanalment i només un 35% l’ha usat 
alguna vegada, percentatges que, per altra banda, són deu punts superiors als que presenta 
la resta d’Espanya: només un 25% l’ha utilitzat alguna vegada i quasi un 80% no l’utilitza 
setmanalment (INE, 2019c).  

És important tenir en compte que, tot i que moltes de les llars unipersonals se troben 
a Palma i en poblacions grans, les llars unipersonals representen una proporció important 
als pobles envellits de dimensions molt reduïdes. Per exemple, Escorca, Ariany, Estellencs i 
Banyalbufar tenen més del 26% de la població amb més de 65 anys (IBESTAT, 2019a). Com 
menor és la grandària de la població, més llars unipersonals es troben, el que suposa una 
preocupació pel que fa a l’aïllament de la gent gran, tot i que, paradoxalment, se pot viure 
de forma més accentuada l’aïllament en una ciutat, precisament pel fet de viure en solitud al 
voltant de tanta gent. 

L’aturada dels serveis d’acompanyament durant l’estat d’alarma ha tingut conseqüèn-
cies importants per a les persones majors.

“Quan hem obert la porta d’aquests domicilis a mitjan juny, el deteriorament físic, a nivell 
de mobilitat era molt important. Moltes persones no havien sortit en tots aquests mesos. 
També el deteriorament cognitiu” (Creu Roja, entrevista a dia 16 d’octubre de 2020). 

A més, cal tenir en compte que, a gener de 2020, 2.816 persones són usuàries de 
centres residencials públics (CAIB). L’IMSERSO xifra en 5.110 el nombre total de persones a 
residències al finalitzar 2019 (públiques i privades) (Envejecimiento en red, 2019). Aquestes 
persones en residències han patit les restriccions de visites durant el confinament i la prime-
ra fase de la desescalada per tal d’evitar la propagació, i això pot tenir conseqüències en el 
desenvolupament personal i social d’aquestes persones, a més de repercussions en el teixit 
social pel que fa a l’extensió de les cures, tan importants a una societat com la nostra, on part 
del benestar recau sobre la família i no tant sobre l’Estat o el mercat com a altres. Per altra 
banda, l’elevat nombre de contagiats i de morts a les residències, especialment les privades, 
obliga a replantejar en el curt termini el model per part dels poders públics.

3.2. El confinament i l’educació. Conseqüències desiguals en l’educació 

La pandèmia ha implicat un empitjorament de les desigualtats educatives preexistents, atès 
que el confinament ha suposat no sols una barrera addicional d’accés a l’educació, que ara 
s’ha de fer a través de mitjans digitals, sinó que també implica la privació per a milers d’in-
fants en contextos socials i familiars de vulnerabilitat d’un espai de socialització i de convi-
vència com és l’escola. A més, tot i la progressiva reincorporació de la població al seu lloc de 
treball durant la desescalada, l’escola ha seguit confinada per motius sanitaris fins al juny, la 
qual cosa representa un problema important de conciliació per a moltes famílies, ja que els 
centres educatius compleixen una funció social latent de guarda i custòdia, més enllà de la 
funció educativa i socialitzadora.

Un dels principals factors de desigualtat ha vingut de la mà de la digitalització forçada 
de l’educació a tots els nivells (Figura 15). A les Illes, l’any 2019, un 22,3% de les llars no dis-
posen d’un ordinador (IBESTAT, 2019b). A moltes llars, un mateix ordinador s’ha de compar-
tir entre diversos membres d’una família, un factor que afecta totes les llars amb fills i filles 
a càrrec, incloses les dels i les docents i altres professionals que han aportat els seus propis 

https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t25/p450/base_2011/a2019/l0/&file=08030.px#!tabs-tabla
https://ibestat.caib.es/ibestat/estadistiques/illa-xifres/MALLORCA
http://envejecimiento.csic.es/estadisticas/indicadores/residencias/index.html
https://ibestat.caib.es/ibestat/estadistiques/92f49e3c-b0c7-48bf-9c14-319eab71f81b/bc3983d2-7e82-45a7-ab8d-e798a9d30439/es/I3061_evo9.px
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equips informàtics per seguir teletreballant -cal tenir en compte que la llei del teletreball ha 
entrat en vigor el 13 d’octubre de 2020 (RDL 28/2020, de 22 de setembre de 2020)-. Per al-
tra banda, disposar d’una connexió a Internet amb prou ample de banda com per garantir la 
visualització de vídeos i el seguiment d’activitats per les plataformes virtuals és un luxe lluny 
de les possibilitats de les famílies més empobrides. La bretxa digital és triple, com assenyala 
Fernández Enguita (2020): d’accés, d’ús i escolar, i està generant desigualtats en l’aprenen-
tatge i desenvolupament de l’alumnat. 

Diversos organismes, com la Defensora de la Ciutadania de Palma o l’Oficina Balear de 
la Infància i l’Adolescència (abans Oficina de Defensa dels Drets del Menor) han assenyalat 
un increment d’aquesta bretxa entre infants durant la pandèmia, a partir de les reclamaci-
ons i queixes rebudes (Terrasa, 2020a). Aquest darrer organisme ha fet una enquesta amb 
16.000 respostes, on un 60,0% dels i les menors afirmen haver viscut bé o molt bé el con-
finament, especialment per l’acompanyament familiar; però com ha recordat el responsable 
de l’Oficina, més de 4.000 nins i nines diuen haver-ho passat malament (Diario de Mallorca, 
2020b). Per tant, s’hi ha de posar fil a l’agulla. Com a indicador, les telefonades rebudes al 
telèfon d’atenció a la infància gestionat per la fundació ANAR: un 30,0% han estat possibles 
casos de violència física o psicològica cap als menors.

En el mateix sentit, la substitució en els mesos de l’estat d’alarma tant per part de l’ad-
ministració com de les entitats socials de l’atenció presencial pel teletreball ha posat de ma-
nifest el gran nombre de famílies amb manca d’equipament o connexió, o fins i tot la manca 
de competències per a l’ús d’equipament informàtic, com es manifesta des d’EAPN. També la 
pèrdua del contacte personal ha dificultat l’acompanyament i el suport emocional necessari 
en moments de dificultat que les persones viuen amb gran angoixa (Càritas, entrevista a dia 
5 de juny de 2020). Ha suposat també, en algunes ocasions, la pèrdua de professionals o vo-
luntaris referents, necessaris per a persones amb una escassa xarxa personal i social, com és 
el cas, relatat per Càritas, del voluntariat encarregat de les classes d’espanyol al barri de Son 
Gotleu de Palma, que realitzaven una funció d’enllaç de la persona amb els i les treballadores 
socials. O els projectes de reforç educatiu, imprescindibles per als nins i nines amb menys 
suport escolar a molts de barris i municipis.

Figura 15. Bretxa digital en l’educació, Balears 2020

Font: elaboració pròpia, Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/09/22/28/dof/spa/pdf
https://blog.enguita.info/2020/03/una-pandemia-imprevisible-ha-traido-la.html
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2020/04/01/defensora-denuncia-brecha-digital-ninos-2790790.html
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2020/06/05/menores-4-000-ninos-dijeron-8016417.html
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2020/06/05/menores-4-000-ninos-dijeron-8016417.html
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Per altra banda, s’ha fet evident el conflicte entre docents (representats i representades 
a través de les seves organitzacions sindicals) i les famílies per la reobertura de les escoles, 
aparcada per part de l’administració fins al setembre per la manca de garanties de prevenció 
i seguretat en matèria sanitària, però molt descompensada en relació a altres activitats que 
també comporten risc, com la restauració i l’odi. En especial, les associacions de mares i pa-
res com la FAPA-Mallorca han fet èmfasi en la necessitat d’incrementar amb la desescalada 
el suport educatiu i les activitats de reforç, especialment als nins i nines amb necessitats 
educatives especials o algun trastorn, però la realitat és que més enllà de l’opció virtual, les 
escoles només s’han obert a tutories puntuals en casos molt concrets fins al final del curs 
passat. Les famílies també varen reclamar que aquest suport per part de l’administració 
educativa es perllongués durant l’estiu per evitar un aprofundiment en les desigualtats (FAPA 
Mallorca, 2020).

L’arribada de la «segona onada» de la pandèmia amb els rebrots registrats a partir 
de l’agost feien perillar l’inici de curs al setembre, tot i l’acord del Ministeri d’Educació amb 
les CCAA perquè el retorn a les aules fos presencial. Tot i les incerteses, l’increment de les 
mesures de seguretat als centres educatius a tots els nivells a més de la reducció de ràtios a 
les aules per diferents mecanismes (en l’educació primària principalment creant més grups 
aprofitant els docents especialistes com a tutors de grup, i a l’educació secundària, formació 
professional i universitat combinant semi-presencialitat i classes online), ha fet possible un 
inici de curs que de no haver-se produït ben segur hagués incidit encara més en les desigual-
tats socials i educatives.

Algunes conseqüències de la COVID-19 en el terreny educatiu per al nou curs 2020-
2021 han estat per un costat la davallada històrica de la demanda de matrícula a les escoletes 
infantils 0-3 anys (Mallorcadiario, 2020), que es pot relacionar amb la davallada d’ingressos 
i la suspensió d’activitat d’algun o de tots els membres d’una família ateses les xifres agrega-
des d’atur i ERTOs. En canvi, s’ha produït un increment sense precedents dels nous inscrits 
tant en ensenyaments de formació professional (3.000 més que en el curs 2019-2020 se-
gons dades de la Conselleria d’Educació) (Europa Press, 2020c) com universitaris: la UIB ha 
incrementat un 6,4% els nous inscrits en relació al curs anterior (Dbalears, 2020).

3.3. Els efectes del confinament en la salut mental

La situació de confinament afecta la salut física de les persones, però també el benestar men-
tal en diferents graus, en funció de les condicions de salut prèvies i de les condicions socials 
i de context. L’insomni, l’ansietat, l’estrès i també el distrès psicològic son repercussions ben 
conegudes de les pandèmies (Shah et al., 2020). Un estudi d’àmbit nacional realitzat a la 
Xina el mes d’abril sobre 52.730 persones enquestades de forma online (Qiu et al., 2020) 
revela que quasi un 35% va respondre que havia experimentat distrès psicològic i que les 
dones són més vulnerables a l’estrès i desenvolupen més desordres d’estrès post-traumàtic. 
En l’àmbit balear, un estudi referit a la primera setmana de confinament (Público, 2020), va 
concloure que un 9,6% de la mostra estudiada (806 persones) presentava criteris compati-
bles amb distrès psicològic, proporció que, com s’exposa, probablement seria més gran a dia 
d’avui, havent passat més dies de confinament. 

L’augment del distrès té a veure amb la percepció de risc davant la pandèmia i, en 
aquest sentit, és evident que quan la probabilitat de tenir una persona familiar o coneguda 
que hagi passat la infecció, l’efecte de distrès és major. No poden passar-se per alt el dolor 

https://www.fapamallorca.org/protocol-desescalada-definitiu/
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https://www.fapamallorca.org/protocol-desescalada-definitiu/
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https://www.dbalears.cat/balears/2020/09/28/344019/uib-inicia-curs-amb-11359-alumnes-matriculats-mes-3000-nou-ingres-mes.html
https://www.cureus.com/articles/29485-focus-on-mental-health-during-the-coronavirus-covid-19-pandemic-applying-learnings-from-the-past-outbreaks
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https://gpsych.bmj.com/content/gpsych/33/2/e100213.full.pdf
https://gpsych.bmj.com/content/gpsych/33/2/e100213.full.pdf
https://blogs.publico.es/coronavirus-positivo/2020/05/07/percepcion-de-riesgo-de-la-covid-19-en-la-desescalada/
https://blogs.publico.es/coronavirus-positivo/2020/05/07/percepcion-de-riesgo-de-la-covid-19-en-la-desescalada/
https://blogs.publico.es/coronavirus-positivo/2020/05/07/percepcion-de-riesgo-de-la-covid-19-en-la-desescalada/
https://blogs.publico.es/coronavirus-positivo/2020/05/07/percepcion-de-riesgo-de-la-covid-19-en-la-desescalada/
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acumulat, la manca de contacte físic i afectiu, el sentiment de solitud… Emocions a les quals 
se suma la greu crisi econòmica, anunciada i complida, derivada de la paralització de l’activi-
tat, sobretot del recés en l’activitat per excel·lència de la nostra comunitat: el turisme. En un 
context com aquest, el futur econòmic és incert per a molta gent i la incertesa juga un paper 
molt important en la salut i benestar mental: la por paralitza, frustra, enfonsa i deprimeix. Pel 
que fa a Balears, durant el confinament va donar-se l’augment de les receptes d’ansiolítics 
i antidepressius, segons informacions de la coordinació autonòmica de salut mental, repre-
sentades gràficament, tot i que s’ha de tenir en compte que s’han dispensat medicaments 
per a varis mesos, i aquest fet pot explicar aquestes dades.

Cal no oblidar la difícil situació de les persones amb addiccions a substàncies que ne-
cessiten i és probable que en no poder accedir-hi pel confinament varen recórrer a aquest 
tipus de medicament per pal·liar l’ansietat generada. Tampoc no s’ha de menystenir que el 
col·lectiu de professionals de la salut que han estat a la primera línia d’atenció sanitària és 
dels més afectats, com no podia ser d’altra manera, per l’ansietat, l’estrès, l’insomni i altres 
desordres psicològics. Els resultats preliminars d’un estudi de la Universidad Complutense 
referit a la comunitat de Madrid mostren que el 53,0% dels treballadors i treballadores sa-
nitàries presentaren valors compatibles amb estrès post-traumàtic; un 79,5%, símptomes 
d’ansietat i de tipus compatible amb trastorn d’ansietat sever en un 21,2% del total; i un 
51,1% va mostrar símptomes depressius (Luceño Moreno i Martín García, 2020).

3.4. “Distància social”, estigmatització i anomia

Les mesures de la anomenada “distància social” durant el decret d’alarma varen crear una 
situació històricament nova des del punt de vista social. Cap generació que tingui memòria 
se’n recorda d’haver viscut una experiència similar. Des de les primeres setmanes n’hi ha 
hagut veus que demanaven parlar de “distància interpersonal” i no de distància social, que 
faria referencia al allunyament social, a la mancança de vincles entre les persones. 

El fet, com es mostra amb les seccions anteriors, és que aquesta situació ha tingut un 
impacte important en la vida social i la salut de les persones a les Illes Balears. La creació de 
xarxes de suport mutu, durant el decret d’alarma i particularment a Mallorca, ha estat una 
iniciativa ciutadana de lluita contra la vulnerabilitat i l’aïllament que podia provocar les me-
sures de seguretat durant la pandèmia. Aquestes xarxes, juntament amb el treball coordinat 
de serveis socials i entitats del tercer sector, poden ser un element clau enfront el risc d’aïlla-
ment social o anomia. El concepte durkheimià fa referència a la situació en la qual els vincles 
socials i la capacitat integradora d’una societat s’afebleix. Els individus sense vincles socials o 
amb vincles socials debilitats senten que no tenen valors en comú amb altres persones, ni ho-
ritzons col·lectius. La recerca comparativa que el sociòleg va estudiar al segle XIX (Durkheim, 
1897), relacionava aquesta anomia amb l’índex de suïcidis. La possibilitat de sentir suport 
fins i tot en una situació de confinament i distància interpersonal ha estat fonamental per 
alleujar la duresa socioeconòmica i psicológica de la distància i l’aturada d’activitat. 

Al mateix temps, la situació va provocar que alguns col·lectius fossin en una situació 
de risc més alt, en no tenir l’opció de confinar-se. És el cas de les persones sense llar i de 
les treballadores dels bordells. El govern de les Illes Balears, la Direcció Insular d’Igualtat de 
Mallorca i l’Ajuntament de Palma van posar en marxa mecanismes d’acollida per aquestes 
col·lectius que no podíem confinar-se i que es trobaven en una situació de particular vulne-
rabilitat durant l’estat d’alarma. Aquestes varen ser mesures que, encara que tinguessin una 

https://www.ucm.es/estudio-laboratorio-psicologia-trabajo
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lògica d’emergència (com el cas de les places específiques per pernoctar a Son Moix per part 
de l’Ajuntament de Palma, l’hipòdrom de Son Pardo, i el Poliesportiu de Sant Ferran per part 
de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS)) varen tenir un efecte positiu de protecció. De 
fet, en acabar el decret d’alarma la major part de les persones acollides varen expressar que 
no volien tornar al carrer (Última Hora, 2020). Aquesta experiència posa damunt la taula 
quines són les mancances en el sistema ja existent d’acollida residencial i que es podria fer 
per que les mesures no siguin solament un esforç especial d’emergència, sino polítiques pú-
bliques destinades a afavorir la inclusió social de manera estable. 

La desescalada i la situació present, a setembre de 2020, d’una possible segona onada 
de pandèmia obre nous dilemes sobre els quals s’ha de treballar. La decisió del Govern de les 
Illes Balears i del Ajuntament de Palma de dur a terme confinaments selectius en alguns bar-
ris i pobles, tot i els resultats sanitaris positius, ha tingut un efecte social negatiu probable-
ment inintencionat. Concretament, la decisió de confinar els barris de Son Gotleu, Son Capes 
i Soledat Nord, el desplegament policial i la imatge mostrada als mitjans de comunicació ha 
contribuït a reforçar un estigma ja existent cap a uns des barris amb renda més baixa de Pal-
ma i major diversitat cultural. L’AMIPA i comunitat de l’Institut d’Educació Secundària Josep 
Sureda i Blanes va fer un escrit públic al inici de setembre on ja és denunciava la criminalit-
zació i estigmatització del barri; la necessitat de posar en marxa més recursos comunitaris, i 
la mancança històrica d’un repartiment equitatiu de recursos entre barris. 

Aquesta experiència solament pot servir per no tornar a realitzar accions d’aquest ti-
pus sense haver reflectit abans sobre la manera de dur a terme mesures de “seguretat” que 
puguin representar el risc de discriminar població amb menys recursos. La importància de 
reforçar el treball comunitari en tots els fronts; i, al mateix temps, de dur a terme una política 
de comunicació sensible i conscient (de la mateixa manera que s’ha treballat amb els mitjans 
de comunicació sobre com es comuniquen notícies de violència de gènere). 

Un tercer escenari on s’observa aquest risc d’estigmatització cap a persones que pu-
guin tenir COVID-19 és la reacció cap a l’allotjament en hotels dins nuclis urbans de persones 
en risc per fer quarantena. La reacció de rebuig expressada, per exemple, per una part de 
la població de Llucmajor, segons assenyalen des dels serveis socials, podria indicar no sol 
la por i la precaució cap al virus sinó la distància social cap a determinats col·lectius, com 
les persones migrades o les persones sense recursos. Cal fer recerca des d’una perspectiva 
interseccional sobre aquestes percepcions diferenciades sobre el “risc”, i sobre la imatge de 
la població portadora de virus incloent altres variables per poder detectar situacions de dis-
criminació, classisme i racisme. 

https://www.ultimahora.es/noticias/palma/2020/06/03/1170151/coronavirus-palma-150-techo-acogidos-por-covid-quieren-volver-calle.html
https://www.ultimahora.es/noticias/palma/2020/06/03/1170151/coronavirus-palma-150-techo-acogidos-por-covid-quieren-volver-calle.html
https://www.ultimahora.es/noticias/palma/2020/06/03/1170151/coronavirus-palma-150-techo-acogidos-por-covid-quieren-volver-calle.html
https://www.ultimahora.es/noticias/palma/2020/06/03/1170151/coronavirus-palma-150-techo-acogidos-por-covid-quieren-volver-calle.html
https://www.ultimahora.es/noticias/palma/2020/06/03/1170151/coronavirus-palma-150-techo-acogidos-por-covid-quieren-volver-calle.html
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4.1. Atur a Balears el 2019

Tant la taxa d’ocupació com la taxa d’atur presenten diferències atenent el gènere (Figura 
16): hi ha més homes ocupats que dones, és a dir, l’atur és més pronunciat en elles. La 

taxa d’atur estimat el 2019 va ser del 11,74% (IBESTAT, 2019c), una mica més baixa que la 
d’Espanya en el seu conjunt (13,8%). Si atenem a les diferències per edat i sexe, observem 
que les dones joves (de entre 16 i 24 anys) són les més afectades per l’atur: s’estima una taxa 
del 31,8%, mentre que entre els homes no arriba al 27%. De fet, en totes les edats, les dones 
són més perjudicades per la falta de treball que els homes, essent la major diferència entre 
homes i dones de 45 a 54 anys, on l’atur en les dones esdevé el doble que en els homes (6,4% 
en homes i 12,6% en les dones). El fet de ser dona juga un paper important en la desocupació 
i una part de la pobresa de les dones s’explica per aquest fet: encara que tenir una feina no 
garanteix la sortida de (o no entrar a) la pobresa, l’accés al mercat de treball és fonamental 
per entendre la vulnerabilitat social de les persones. 

Per altra banda, cal tenir en compte que part del mercat laboral de les Illes està traves-
sat per l’estacionalitat de la feina, atès que el turisme és l’activitat econòmica principal de 
Balears. Per aquest motiu, durant el segon i sobretot el tercer trimestre de l’any (mesos de 
temporada alta) l’atur baixa considerablement, per tornar a repuntar, lleugerament i poc a 
poc, durant el quart i darrer trimestre. La tendència general és a la baixa (Figura 17), tot i que 
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amb les diferències de gènere que s’explicaven abans: en els homes s’estima un 14,7% d’atur 
durant el primer trimestre de 2019, per acabar amb un 9,4% el darrer trimestre de l’any; les 
dones, en canvi, passen d’una taxa d’atur del 19,8% a principis d’any i continuen superant els 
10 punts en acabar 2019 (10,5%). Val a dir que la taxa de les dones és sempre superior a la 
dels homes, tot i que les diferències són més accentuades a principis d’any i es suavitzen al 
tercer trimestre (0,4% de variació entre homes i dones), perquè molta de la temporalitat de 
la feina del turisme té rostre femení. 

El nivell de formació està relacionat amb la taxa d’atur, tot i que també en aquest sentit 
les diferències entre homes i dones són importants (Figura 18). El fet de tenir més o menys 
formació està relacionat amb la taxa d’atur: 6,2% dels homes en atur i 7,6% de les dones, 
tenen formació superior. La taxa d’atur es dispara (tant en homes com en dones) amb nivells 
formatius inferiors, tot i que la diferència entre la taxa d’atur de les persones amb educació 
primària o inferior i amb educació secundària (de 1a i 2a etapa) no són molt grans (poc més 
d’un punt en els homes i menys de quatre, en el cas de les dones).

Així mateix, sí crida l’atenció la diferència, no entre formacions com a tal, sinó per gène-
re: les dones que tenen un nivell formatiu d’educació primària o inferior presenten una taxa 
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d’atur de 20,3%, quan la dels homes en la mateixa situació formativa està per sota del 13%. 
D’igual forma, en les dones que tenen educació secundària s’estima una taxa d’atur que és 
més de 4 punts superior a la dels homes, en el cas d’educació secundària de primera etapa, i 
de més de 5 punts en el cas d’educació secundària de segona etapa.

En aquest sentit, és molt important tenir en compte les diferents implicacions de la 
crisi de la COVID-19: les persones joves, les dones i els majors de 45 anys (aquests darrers, 
el gruix dels aturats de llarga durada), ja més afectades abans de la pandèmia, patiran més 
les conseqüències de la crisi econòmica que arrossegarà la COVID-19, sobretot a Balears, que 
ha basat gran part de la seva economia en el turisme, un sector carregat de feina temporal i 
de condicions precàries. Davant d’una crisi sense precedents (arran la causa de la mateixa), 
encara està per veure quines altres activitats sofriran més i si l’alta qualificació serà un sub-
terfugi de l’atur o no.

4.2. Un retrocés de l’activitat i l’ocupació sense precedents

Les darreres previsions de l’Organització Internacional del Treball (OIT), apunten a la pèrdua 
de més de 300 milions de llocs de treball a temps complet a nivell internacional per mor de 
la pandèmia, a més dels més de 1.600 milions de treballadores de l’economia informal direc-
tament afectats per la suspensió de l’activitat (OIT, 2020). Es superen amb escreix les dades 
de l’anterior crisi econòmica de 2008-2011, i els sectors de l’hostaleria i la restauració, que 
representen el gruix de l’activitat econòmica a les Illes Balears, són un dels més afectats tant 
ara com posteriorment a nivell internacional.

Tot i que els mesos de gener i febrer aquest any començaven amb unes xifres d’afiliació 
a la Seguretat Social similars a les de 2019, com a conseqüència de la pandèmia de la CO-
VID-19 les Illes Balears han estat la comunitat on més s’ha incrementat l’atur interanual gai-
rebé en tots els mesos a partir del març, un mes que sol donar inici a l’anomenada temporada 
turística. Les afiliacions a la Seguretat Social han caigut fins al punt que les dades d’agost 
-habitualment, el de major afiliació- de 2020 (505.999) ni tan sols arriben a la mitjana del 
conjunt de 2019 (506.882) (Observatori del Treball, 2020b).

Atès que el turisme és el sector econòmic més afectat a nivell internacional en aquest 
context, i alhora la principal activitat econòmica de les Illes, això ha provocat una davallada 
del 40,5% del PIB al segon semestre de 2020 en relació a 2019, segons el govern autonòmic 
(Ara Balears, 2020b). Aquesta caiguda del PIB es trasllada de forma gairebé automàtica a les 
dades d’ocupació i atur a la nostra comunitat, sobretot tenint en compte que moltes altres 
activitats, tant del sector serveis -especialment el comerç- com de la construcció depenen 
directa o indirectament de l’activitat turística.

Fins i tot el mes d’agost, que es considera el moment àlgid de la temporada -i també 
quan es sol sobrepassar la nostra capacitat de càrrega, doblant la població amb l’arribada 
de turistes- ha crescut l’atur, amb una variació sobre el mes anterior de 2.206 treballadors 
aturats més, una cosa inaudita un mes d’agost. A nivell interanual a l’agost l’any passat no-
més hi havia 38.841 persones en atur, en relació als 73.753 d’enguany (Figura 19). La variació 
relativa interanual és de gairebé el 90% (+89,9%), gairebé quatre vegada més que la mitjana 
nacional (24,0%) (SEPE, 2020a). Al setembre l’atur també ha pujat un 4,5% respecte al mes 
anterior, i ens hem de remetre a 2012 per trobar registres similars.

I no obstant, les dades oficials no reflecteixen la cruesa de la realitat econòmica i so-
bretot laboral que se’n deriva, de la crisi generada per aquesta pandèmia. Més enllà de la 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/WCMS_743154/lang--es/index.htm
http://www.caib.es/sites/observatorideltreball/ca/estadistiques_mensuals_illes_balears-26791/
https://www.arabalears.cat/economia/caiguda-pib-balears-2020_0_2519748123.html
https://www.arabalears.cat/economia/caiguda-pib-balears-2020_0_2519748123.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/estadisticas/datos-avance/paro.html
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xifra de l’atur registrat als serveis d’ocupació, en el moment de tancar aquest informe hi ha 
gairebé la meitat de la població activa balear sense feina, atenent a dos factors: primer, tal i 
com reflecteix l’EPA del segon trimestre de 2020, més de 70.000 persones han passat a la 
situació d’inactives; segon, a això hi hauríem de sumar, també, l’elevat nombre de persones 
en situació d’expedient de regulació temporal de l’ocupació (ERTO), més de 150.000 entre 
els mesos de maig i juny segons les dades disponibles del Ministeri de Treball.

“El que estem fent des de CGT és que, quan denunciem ERTOs, que les denúncies les estem 
fent bàsicament a Mallorca... (...) i quan fem la denúncia, a la inspecció de Treball dema-
nem que revisin els contractes temporals per si poguessin estar en frau de Llei, per a in-
tentar ficar al màxim nombre de persones dins dels ERTOs (...) perquè la persona sino no 
té més dret que la prestació que s’estigués cobrant o un subsidi” (CGT Eivissa, entrevista 
a dia 20 d’abril de 2020). 

Les organitzacions sindicals, com les entitats del tercer sector, han hagut d’adaptar la 
seva estructura i funcionament a l’allau de peticions de treballadors i treballadores afectats 
per la crisi, també laboral, generada pel coronavirus. Entre les diferents organitzacions sindi-
cals consultades, entre els mesos de març i abril es van atendre prop de 50.000 persones, en 
la seva majoria consultes o intervencions relacionades amb la suspensió de l’activitat laboral 
i la gestió dels ERTO, així com sobre mesures d’higiene i seguretat a la feina per evitar els 
contagis. En aquest sentit, la demanda d’equips de protecció individual (EPIs) i mesures de 
salut laborals davant la pandèmia ha estat present a tots els sectors productius.

El mapa de la realitat laboral del moment a Balears, a més de no tenir precedents en la 
història, perquè es superen els registres de l’anterior gran crisi econòmica, és desolador, atès 
que una part important de la població no sols no té feina o no la pot desenvolupar de forma 
efectiva, sinó que ha vist reduïts de forma significativa els seus ingressos. Segons l’INE, les 
persones acollides a ERTO han patit una pèrdua salarial d’un 25%, i el salari mig a Balears 
ha davallat en un 26% en el segon trimestre de 2020 en relació al mateix període de l’any 
passat, una davallada que gairebé triplica la mitjana estatal (8,3%) (IBESTAT, 2020a; IB3, 
2020a).

Per illes, la més afectada per l’atur és l’illa d’Eivissa, amb increments només al mes 
d’agost d’un 144,1% en relació al mes d’agost de l’any anterior, segons el SOIB. A Mallorca. 
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Mallorca és l’única illa amb increments interanuals no superiors al 100% (82,9%), seguida 
de Menorca (100,5%) i Formentera (114,8%) (Observatori del Treball, 2020c). 

Pel que fa a la contractació (Figura 20), la comparativa entre el mes de juny de 2019 i 
el de 2020 mostra una baixada en el nombre de contractes signats molt pronunciada, espe-
cialment, en el sectors lligats a l’activitat turística: comerç (-3.634), transport (-2.699), hote-
leria (-20.248) i resta de serveis, molts d’ells, també lligats al turisme (-12.922). Tot i així, la 
proporció de contractes temporals és elevadíssima en comparació als indefinits (Figura 21), 
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Figura 21. Contractes de treball per sexe i tipus de contracte, Balears 2019

Font: elaboració pròpia, Ministerio de Trabajo y Economía Social 
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i la incertesa cap al futur que representa la pandèmia no ha fet més que aprofundir en aques-
ta modalitat de contractació que no deixa de representar inseguretat per als treballadors i 
treballadores. 

Si bé el sector primari (agricultura i pesca) i el secundari (indústria i energia) també 
han patit baixades en quant al nombre de contractes, no es registra un descens tan dràs-
tic, doncs el primer cas compta amb 37 contractes menys que al 2019, i el segon, amb 515 
menys. Així mateix, el sector de la construcció també registra una baixada poc pronunciada 
–145 contractes menys que al 2019– evidenciant, d’aquesta forma, que, tot i que durant els 
mesos d’estat d’alarma i confinament l’activitat de la construcció va minimitzar-se, el cert és 
que la sortida de la crisi ha passat per la incentivació del totxo.

El cas del turisme és el més greu, doncs depèn de diferents factors: que Balears (i Es-
panya) esdevingui un destí segur (de fet, aquesta ha estat en bona mesura la política pública 
de reactivació econòmica del turisme que s’ha desplegat des de la darrera fase de l’estat 
d’alarma) i per tant, atractiu en aquest sentit; que els països d’origen dels i les turistes no 
interposin restriccions per sortir-ne; que Balears (i Espanya) no compti amb restriccions 
d’entrada a persones estrangeres (tals com quarantenes, que s’estan imposant a diversos 
països, també europeus)... El foment del turisme esdevé necessari en una comunitat com 
aquesta, on l’activitat econòmica per excel·lència és aquesta, i on altres sectors econòmics 
han quedat aparcats. 

És evident que sortir de la crisi ha de passar per un canvi de model econòmic basat en 
la diversificació, fent passes decidides en una transició econòmica i ecològica més que neces-
sària, com s’ha plantejat al mes d’octubre des del Fòrum de la Societat Civil, que aglutina el 
gruix de les entitats socials de les Illes, des del Cercle d’Economia fins al GOB.

4.3.  La importància dels ERTO com a “fre de mà”  
de la destrucció de llocs de feina

I amb tot, els ERTO suposen un dels principals esmorteïdors de la destrucció d’ocupació, i 
així s’ha assumit per part dels agents socials des del primer moment en què va esclatar la 
crisi, tal i com s’expressa a les entrevistes realitzades en aquesta recerca, o també a la manera 
com s’ha prioritzat aquesta qüestió a les diferents negociacions tant per part de patronals 
com de sindicats amb les administracions, i sobretot amb el govern estatal, que és l’encarre-
gat de pagar aquestes prestacions.

Cal tenir en compte que des de l’inici de la declaració de l’estat d’alarma, fruit de l’acord 
entre patronals, sindicats i govern autonòmic, els ERTO permeten preservar el lloc de treball 
fins que acabi la vigència del mateix. Es tracta d’un acord important, atès que amb la norma-
tiva laboral vigent, i davant una davallada justificada de la producció, les empreses podrien 
haver optat per un Expedient de Regulació de l’Ocupació (ERO) que comportés l’acomia-
dament dels seus treballadors i treballadores. D’aquesta forma, les empreses mantenen els 
llocs de treball tot i l’evident davallada de l’activitat, les administracions es fan càrrec de les 
cotitzacions, i s’ajornen fins al proper exercici els increments salarials pactats als diferents 
convenis. En definitiva, davant una situació d’emergència, tothom hi posa de la seva part: 
empreses, administracions i treballadors, a través dels seus representants.

En el conjunt de l’Estat, les comunitats amb zones costaneres, molt més dependents 
del turisme, han concentrat gairebé el 60% dels afectats per ERTO (Cinco Días, 2020). Junta-
ment amb Canàries, les Illes Balears han estat la primera comunitat en empreses acollides a 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/08/09/economia/1596972603_836543.html
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ERTO: segons dades d’IBESTAT, un 50,7% dels establiments s’havien acollit al tercer trimes-
tre de 2020 a alguna de les figures reconegudes d’ERTO, tant totals com parcials (front al 
37,8% de la mitjana estatal) (IBESTAT, 2020b).

Les dades sobre els ERTO es varen començar a publicar a partir del mes d’abril, amb 
les primeres resolucions positives. Cal distingir entre ERTOs “de força major”, que ha estat la 
figura més utilitzada a les Illes Balears i els ERTOs que no ho són. Les dades s’han obtingut 
a partir de les diferents actualitzacions entre maig i setembre de 2020 de les resolucions 
favorables de la Conselleria de Treball.

A finals de maig hi hagué un total de 151.658 persones acollides a ERTO (Figura 22), 
gairebé una tercera part de la població activa de les Illes Balears, el percentatge més alt del 
país, seguits per l’arxipèlag canari. 

El nombre d’ERTOs comença a davallar a partir del mes de juny i les mesures de des-
confinament de les darreres fases, fins arribar al seu punt més baix el 31 d’agost, amb 58.801 
persones afectades per expedients de regulació (52.957 per força major i 5.844 no per força 
major) No obstant, a partir d’aquesta data es tornen a incrementar per mor de l’anomena-
da “segona onada” del coronavirus i la creació per part de l’administració autonòmica dels 
“ERTO de rebrot” com a figura per poder constituir un nou expedient de regulació temporal 
encara que se n’hagués produït un, de previ. 

També el govern estatal es va veure obligat a prorrogar els ERTO més enllà del 30 de 
juny i fins al 30 de setembre mitjançant un Reial Decret-Llei (RDL 24/2020, de 26 de juny), 
juntament amb la prestació extraordinària per a treballadors autònoms que haguessin patit 
una davallada significativa de l’activitat, i de fet en el cas de les Illes no és fins al juliol que 
comença a recuperar-se l’ocupació normalitzada, però tot i així roman una part important 
dels ocupats baix aquesta figura.

Tot això ha implicat que s’hagi batut una xifra rècord de prestacions per desocupació, 
amb 177.000 persones perceptores de subsidi tant de desocupació com dels ERTO en el mes 
de maig (SEPE, 2020b), la tramitació dels quals ha suposat la saturació dels serveis d’ocupa-
ció estatals. El cost dels subsidis associats a aquests ERTO fins al mes d’agost per a les arques 
estatals havia estat de 682 milions d’euros (Diario de Mallorca, 2020c).
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Malgrat que la reactivació de l’activitat turística va frenar el creixement de l’atur, si més 
no fins al juliol, les Illes varen ser al juliol la comunitat on més baixava l’afiliació a la Segu-
retat Social i més pujava l’atur. Així i tot, quatre de cada deu treballadors afectats per ERTO 
es varen poder reincorporar al seu lloc (unes 33.000 només el juliol), però a l’inici d’agost 
encara quedaven 86.656 treballadors i treballadores amb l’activitat suspesa, és a dir, un de 
cada sis treballadors i treballadores (el 16,9% del total d’afiliats al sistema) (Ginard, 2020). 
En conjunt, i un cop finalitzada la temporada turística de forma imprevista gairebé a finals 
d’agost, amb el repunt dels casos de COVID-19 i les restriccions imposades pels principals 
països emissors de turisme cap a les Illes (Regne Unit i Alemanya principalment), hem estat 
la comunitat que menys treballadors ha pogut rescatar dels ERTO.

En el moment de tancar aquest informe, els ERTO segueixen ocupant bona part dels 
esforços pel que fa a les demandes dels agents socials davant el Ministeri de Treball, amb 
l’objectiu que aquests es puguin prorrogar fins a la propera temporada turística, a la primave-
ra de 2021. Una fita que ja va ser concedida a Canàries, justament per la seva condició insular, 
a finals del passat mes de juny, vinculant la durada dels ERTO a la recuperació del trànsit aeri.

Un altre efecte positiu dels ERTO, a més d’evitar la destrucció directa de llocs de feina, 
ha estat la millora de la taxa de cobertura per desocupació, atès que aquesta havia davallat 
dràsticament en els darrers anys gairebé 7 de cada 10 treballadors o treballadores desocupa-
des no percebien prestació per desocupació fins a l’any passat (SEPE, 2020b). El mes d’agost 
d’aquest any 118.044 persones han rebut prestacions per desocupació a Balears, el que repre-
senta 74.742 persones més que el mateix mes de l’any 2019 (Figura 23). 

El 30 de setembre s’ha fet pública una nova pròrroga dels ERTO fins a 31 de gener de 
2021, un acord que ha estat qualificat d’històric per l’impacte que té a les Illes Balears, atès 
que també inclou, a més, exoneracions de fins al 75% de les quotes de la seguretat social 
per part de les empreses, una prestació especial per als treballadors i treballadores fixes-dis-
contínues (aproximadament, 80.000 al conjunt de les Illes (Largo, 2020)) que hagin estat 
afectats i afectades en el darrer període per un expedient de regulació. Unes mesures que ben 
segur pal·liaran la situació de milers de famílies, però que cal que siguin complementades 
amb polítiques actives d’ocupació i polítiques econòmiques que s’anticipin a un escenari a 
mig termini de destrucció massiva d’ocupació, encara que sigui en diferit, si la temporada 
turística del 2021 es mantenen les incerteses generades per la pandèmia.
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4.4. Impacte sobre col·lectius amb especials dificultats d’ocupabilitat

En aquest subapartat ens detindrem en una breu anàlisi de com estan afectant les dades de 
desocupació als col·lectius amb especials dificultats d’ocupabilitat, joves i majors de 45 anys, 
que solen focalitzar les polítiques públiques d’ocupació, i concretament el Pla d’Ocupació 
2017-2020 de caràcter autonòmic (GOIB, 2017a). 

4.4.1. Majors de 45 anys

Es tracta d’un dels col·lectius amb especials dificultats d’accedir a una feina, i que va pa-
tir especialment amb la crisi de 2008-2013, amb altes taxes d’atur de llarga durada (de més 
de dos anys). De fet, els majors de 45 anys representaven el 2018, segons el SOIB, el gruix 
dels aturats de llarga durada: 9.441 sobre un total de 13.585. Tot i això ens situem molt per 
davall de la mitjana espanyola (26,9% front a un 41,5%) (Observatori del Treball, 2020b), 
com a conseqüència entre altres coses de l’aplicació de polítiques actives específiques per a 
aquest col·lectiu, que el 2019 ja representava sols un 50% del que eren el 2014.

La població major de 45 anys eren en el cas de Balears més d’un 40% dels demandants 
d’ocupació (24.554 demandants majors de 45 anys registrats el 2019) just abans de l’inici de 
la pandèmia. Pel moment, les dades del SOIB indiquen que de gener a agost de 2020 hem 
passat de 24.584 persones registrades a l’atur majors de 45 anys a 30.066, un lleu increment 
del 40,39 al 40,8% (Observatori del Treball, 2020b). 

La taxa d’atur segons l’EPA del segon trimestre del 2020 (INE, 2020f) és d’un 10,95 per 
les persones de 55 i més anys, lleugerament superior a la taxa d’atur del mateix trimestre del 
2019. Pel que fa a la taxa d’activitat s’ha reduït d’un 33,0% a un 30,1% en aquest col·lectiu 
comparant els mateixos trimestres. És a dir fins al moment no hi ha indicis de que sigui un 
segment especialment afectat en comparació a altres. 

En els propers mesos es clarificarà com afecta la conversió dels ERTO en ERO definitius 
i si la desocupació tornarà a afectar de forma especialment greu aquest col·lectiu com ja pas-
sar amb l’anterior crisi, tot i que l’evidència indica que és un dels perfils del qual les empreses 
se’n solen desfer davant qualsevol procés de reestructuració. Un fet que de confirmar-se hau-
ria d’implicar un reforçament de les polítiques d’ocupació adreçades a aquest col·lectiu, que 
va quedar prou malmès amb l’anterior crisi econòmica.

4.4.2.  Joves

L’envelliment de la població a la Unió Europea afecta de forma especial Espanya, que 
compta amb un dels percentatges més baixos de joves de la UE, amb només un 9,8% sobre 
el total de la població. Les Illes Balears no escapen a aquesta tendència, que ha fet que en els 
darrers anys, de cara a les polítiques públiques i els sistemes estadístics, l’edat que comprèn 
“els joves” s’hagi anat elevant dels 24, als 29, als 35 i fins i tot els 40 anys. En qualsevol cas, 
els joves de les Illes d’entre 16 i 30 anys representaven un 23,0% de la població a l’any 2000 
i ara només són poc més d’un 16,0% (Mas i Millan, 2019).

L’estructura de la població jove en edat laboral i les seves tendències d’incorporació es 
va començar a modificar amb l’anterior crisi econòmica. En primer lloc, amb una davallada 
de la taxa d’activitat (que era de les més elevades de l’Estat), i que va davallar del 40,0% el 
2012 al 22,0% de 2017 (Mas i Millan, 2019). Una dada que no és del tot negativa, atès que 
també implica, en paral·lel, un major interès pels estudis (encara que sigui per les dificultats 
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per accedir a una feina) i una davallada d’unes taxes d’abandó escolar que també eren de les 
més altes de l’estat. 

Aquesta és una tendència que sembla que s’està confirmant a l’actual crisi. Segons 
l’EPA al segon trimestre del 2020 (INE, 2020f) la taxa d’activitat dels menors de 25 anys és 
d’un 29,3% i la davallada en relació al mateix trimestre de l’any anterior és molt intensa, de 
més de 24 punts (53,6% el 2019 ).

Pel que fa a la taxa d’atur ha augmentat d’un 33,6% el segon trimestre del 2019 a un 
46,8% el mateix trimestre del 2020. És a dir que les taxes d’atur són elevades i han crescut 
molt ràpidament i més que entre altres col·lectius. També la diferència per gènere és més acu-
sada, de tal manera que ja en el segon trimestre del 2020 la taxa d’atur de les joves menors 
de 25 anys ja s’aproxima al 60% (58,9%). I són dades referides a l’inici de la destrucció de 
llocs de feina (INE, 2020f)

L’atur se concentra tant en els joves entre altres factors, perquè també els joves con-
centren altes taxes de precarietat (9 de cada contractes dels joves entre 16 i 29 anys són 
temporals, i el 70,0% amb una durada inferior a un any, segons dades de l’Observatori del 
Treball (2020d) que dificulten que es puguin acollir a figures com els ERTO que han permès, 
com s’assenyalava anteriorment, preservar els llocs de feina. La situació és ben preocupant, 
perquè de confirmar-se aquesta tendència de creixement, la taxa d’atur juvenil es situaria per 
damunt del 50,0% a finals d’any, una situació que també es va donar amb molta rapidesa 
durant l’anterior crisi econòmica. 

Una situació que empitjora les condicions d’autonomia i les possibilitats d’emancipa-
ció dels joves, agreujades per un context com el de les Illes Balears on accedir a un habitatge 
és difícil per a bona part de la població independentment del factor generacional. Si la “Ga-
rantia Juvenil” va ser, com a política pública, la gran resposta europea per atendre unes taxes 
d’atur juvenil que en el context de l’anterior crisi es situaven en el 19,0% a la UE i el 42,0% a 
Espanya el 2013 (Parlament Europeu, 2020), és evident que ara s’hauran de renovar i reforçar 
aquest i altres mecanismes d’inclusió laboral dels joves, que tornen a ser un dels sectors més 
vulnerables davant les crisis econòmiques i la pèrdua de llocs de treball.

4.5. Dones i treball

Tot i que les dones han estat en primera línia de la lluita contra el COVID-19, en termes 
laborals, ja que han estat majoritàriament les que han ocupat les feines decretades com 
“essencials” en l’estat d’alarma (de fet, 7 de cada 10 professionals de la salut i allò social són 
dones segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS, 2020b), també són les que pateixen 
en més mesura que els homes la pèrdua de la feina remunerada, per una part, però també 
l’increment de la càrrega de feina associada a les tasques de cura d’altres persones i el treball 
domèstic. 

El 2019 el 46,4% dels afiliats a la Seguretat Social a les Illes Balears eren dones (235.370 
afiliades), un 19,8% més que el 2007, un reflex del que ha estat la lenta incorporació en mas-
sa de les dones al mercat laboral al conjunt d’Espanya a partir dels anys 70-80, en aquest 
cas a les Illes Balears. Tot i alguns indicadors positius, com el fet que el 2019 el percentatge 
de dones actives amb estudis superiors se situava 10 punts per sobre del percentatge dels 
homes, les desigualtats de gènere en matèria laboral segueixen essent molt evidents, amb 
dades com una bretxa salarial superior als 3.000 euros, o el fet que les dones concentraven 
el 2019 el 75% dels contractes a temps parcial, és a dir que gairebé 3 de cada 4 persones 
ocupades a temps parcial a les Illes són dones, cosa que diu molt dels reptes pendents en 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=ultiDatos&idp=1254735976595
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matèria d’igualtat i conciliació, atès que no sempre la parcialitat és una opció desitjada per 
les afectades (Observatori del Treball, 2020e)

L’atur entre les dones ja va incrementar-se lleugerament en el període 2018-2019 
(+2,5%), situant-se un 10,0% per damunt de l’atur masculí, entre altres coses per la major 
dependència del sector serveis, que ja mostrava signes de ralentització econòmica abans de 
la crisi generada per la COVID. La situació generada per la pandèmia ha incrementat les taxes 
d’atur en els dos sexes, però l’augment és major entre els homes, més de cinc punts (d’un 
9,2% a un 14,9%), mentre que en les dones l’augment és de menys de dos punts i és el 2020 
(segon trimestre) del 17,2 (INE, 2020f). Un procés semblant se va experimentar en els inicis 
de l’anterior crisi, quan la destrucció de ocupacions va afectar més els homes, en particular 
en els primers moments de la crisi, quan se va reduir la bretxa d’atur per sexes, per a després 
tornar a situar-se en els diferencials habituals.

El fet que les dues principals ocupacions demandades per les dones a Balears siguin 
feines relacionades amb la neteja i manteniment a l’hoteleria i la restauració (Observatori del 
Treball, 2020d), i que moltes d’aquestes feines siguin temporals ha fet que a l’inici de la pan-
dèmia col·lectius com les anomenades kellys (les netejadores del establiments hotelers) recla-
messin la protecció de milers de dones que en no tenir un contracte fixo discontinu, ni tenien 
prestació d’atur per no haver acumulat el temps suficient, ni podien ni tan sols acollir-se a la 
figura dels ERTO, una demanda que va ser recollida pels sindicats i negociada positivament. 
Moltes altres dones, com han denunciat algunes organitzacions socials, en especial cuidado-
res de persones majors i nins o netejadores domèstiques sense contracte, o altres col·lectius 
que desenvolupen la seva activitat en l’economia submergida, com les treballadores del sexe, 
ni tan sols han pogut optar a això, tot i que en el cas de les Illes Balears se n’ha pogut ampliar 
l’accés a la renda social garantida (RESOGA) a través d’acords amb les ONGD.

Finalment, convé recordar que el gruix de les treballadores de les residències per a per-
sones majors i dependents, són dones amb baixos salaris i unes condicions laborals que ja no 
eren gaire bones i que han empitjorat amb la pandèmia sobretot en termes de salut laboral 
(estrès, increment de la càrrega laboral, perill de contagi), atès que aquestes han estat un 
dels focus on el coronavirus ha fet més mal (UGT, entrevista a dia 27 d’abril de 2020; Molina 
Quirós, 2020). En definitiva, la COVID-19 pot incrementar, encara més, les desigualtats de 
gènere.

4.5. Precarietat, seguretat i salut i negociació col·lectiva

La negociació de les condicions laborals ha estat una constant d’aquests mesos de pandè-
mia, i un reflex de la seva transcendència ha estat la celebració a Palma a inicis del mes de 
setembre de la Mesa de diàleg social estatal, amb la demanda d’allargament dels ERTO amb 
caràcter general, així com una prestació específica extraordinària per als fixos discontinus per 
tal d’evitar que milers de treballadors quedin sense prestació en acabar la vigència dels ERTO, 
que s’havia fet coincidir amb l’acabament de la temporada turística, el 30 de setembre. 

No obstant, cal tenir en compte que a més de la normativa laboral, i especialment la 
reforma laboral de 2012, han implicat no sols un empitjorament de les condicions laborals en 
general, sinó a més un afebliment de la representativitat de treballadors i treballadores, atès 
que segons dades de l’Observatori del Treball, entre 2010 i 2019 el percentatge de cobertura 
dels convenis col·lectius autonòmics ha passat del 58,6% al 38,9%, és a dir que més de mei-
tat de les persones que treballen a Balears queden fora del marc de regulació i protecció que 

http://www.caib.es/sites/observatorideltreball/ca/collectius_especifics-10655/
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=ultiDatos&idp=1254735976595
http://www.caib.es/sites/observatorideltreball/ca/estadistiques_mensuals_illes_balears-26791/
http://www.caib.es/sites/observatorideltreball/ca/estadistiques_mensuals_illes_balears-26791/
http://www.caib.es/sites/observatorideltreball/ca/estadistiques_mensuals_illes_balears-26791/
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implica un conveni (Observatori del Treball, 2020a). A més, algunes fites com els increments 
salarials pactats en els darrers anys a sectors com l’hoteleria o el comerç han quedat ajornats 
en el diàleg social per tal de garantir la sostenibilitat dels llocs de treball amb la pandèmia, 
com s’ha indicat anteriorment.

La precarietat, que ha esdevingut un factor estructural del mercat laboral balear (Borràs, 
2015), s’ha posat ben de manifest al llarg d’aquest període. La temporalitat dels contractes 
és un reflex de la mateixa, i cal tenir en compte que el 83,6% dels contractes signats el 2019 
a les Illes Balears foren temporals, dels quals un 24,8% eren inferiors a un mes de durada, el 
22,0% inferiors a 15 dies, i un 18,2% de menys de 5 dies. Unes dades del tot incompatibles 
amb una ocupació de qualitat i estable, i malauradament cada vegada més freqüents en el 
sector serveis (Observatori del Treball, 2020a).

Un altre dels indicadors de la precarietat és el frau laboral, que s’ha mantingut tot i les 
campanyes extraordinàries dels darrers anys per part de la Inspecció de Treball per comba-
tre’l. I si dins aquest frau una de les pràctiques més freqüents era l’abús dels contractes a 
temps parcial (amb més hores treballades, remunerades o no, que aquelles pactades al con-
tracte), en aquests mesos un dels fraus més freqüents segons la Inspecció de Treball ha estat 
el fet que algunes empreses han fet que els seus treballadors acollits a ERTO total o parcial 
anessin a fer feina (Rodríquez, 2020), o fins i tot altres pràctiques que a més de posar en 
perill la seguretat dels treballadors, han suposat un perill per a la salut pública, com el cas del 
conegut bar “Pirata” a Formentera, on la plantilla era obligada a treballar després d’haver-se 
detectat positius en COVID-19, i que va ser clausurat a mitjans del mes d’agost (Bohórquez, 
2020). En el mateix sentit, les hores extres estan prohibides quan a una empresa hi ha un ex-
pedient de regulació, però aquest ha estat també un dels elements assenyalats per la Inspec-
ció, ja que aquesta sobrecàrrega de feina ha recaigut sobre la part de la plantilla no sotmesa 
a suspensió de l’activitat.

Un altre element generador de precarietat ha estat el teletreball, al qual s’han acollit 
moltes empreses i bona part del sector públic, i que finalment el govern central ha procedit 
a regular per primera vegada, mitjançant el decret-llei (RDL 28/2020, de 22 de setembre) 
que contempla mesures com el caràcter voluntari del mateix, el pagament de les despeses 
associades (equips informàtics, telèfon, accés a internet, etc.) per part dels empresaris, i la 
regulació d’aspectes indesitjats com la difuminació dels horaris o l’anomenat “tecnoestrès”.

Tot i la lleu disminució registrada el 2019 per primera vegada en cinc anys, la sinistra-
litat tampoc no ha aturat tot i la davallada de l’activitat, i les Illes han seguit liderant l’índex 
d’incidència, amb 3.645 accidents laborals, 7 d’ells mortals, entre juliol de 2019 i juny de 
2020 (IBASSAL, 2020). En aquest apartat cal fer especial esment als treballadors i treballa-
dores de l’àmbit de la salut, que ha estat el més afectat per la pandèmia per la naturalesa de 
la seva feina, i que en el cas de les Illes Balears es van situar en una de cada cinc persones en 
les setmanes d’increment de contagis a les primeres setmanes de l’estat d’alarma, i que han 
tornat a repuntar de forma important amb el rebrot de finals de l’estiu. Fins al 23 d’octubre 
foren 66.774 els sanitaris afectats en el conjunt de l’estat, 63 dels quals varen morir fins a 5 
de juny segons dades del Ministeri de Sanitat (RTVE, 2020c). En el cas de Balears han estat 
373 els contagiats entre el 11 de maig i el 22 d’octubre (RTVE, 2020c). En aquest sentit, les 
reivindicacions dels sindicats sanitaris han passat de la demanda d’equips de protecció in-
dividual (EPIs) a l’inici de la pandèmia, atesa la seva escassetat i el fet que Espanya ha estat 
el país amb una major taxa de contagis entre els sanitaris, a la demanda de contractació de 
més professionals, una demanda compartida pels professionals d’un altre sector com és el 
de l’educació (entrevista STEI, a dia 24 d’abril de 2020).

https://www.caib.es/sites/observatorideltreball/ca/anuals-10654/
http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/portal_social/index/assoc/gadeso00/34.dir/gadeso0034.pdf
http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/portal_social/index/assoc/gadeso00/34.dir/gadeso0034.pdf
https://www.caib.es/sites/observatorideltreball/ca/anuals-10654/
https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2020/08/21/cc-oo-detecta-fraudes-laborales/1163689.html
https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2020/08/21/cc-oo-detecta-fraudes-laborales/1163689.html
https://elpais.com/espana/2020-08-27/detenido-el-propietario-de-los-locales-de-la-jet-set-en-formentera-por-tener-trabajando-empleados-en-cuarentena.html
https://elpais.com/espana/2020-08-27/detenido-el-propietario-de-los-locales-de-la-jet-set-en-formentera-por-tener-trabajando-empleados-en-cuarentena.html
https://elpais.com/espana/2020-08-27/detenido-el-propietario-de-los-locales-de-la-jet-set-en-formentera-por-tener-trabajando-empleados-en-cuarentena.html
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/23/pdfs/BOE-A-2020-11043.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/23/pdfs/BOE-A-2020-11043.pdf
https://www.caib.es/sites/ibassal/ca/ds_2019/
https://www.rtve.es/noticias/20201023/profesionales-sanitarios-contagiados-covid-19-superan-50000/2014047.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20201106/profesionales-sanitarios-contagiados-covid-19-superan-50000/2014047.shtml
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Capítol apart mereixen les treballadores (perquè sobretot són dones) dels centres resi-
dencials, que han estat un dels focus de la pandèmia, amb unes condicions de feina que ja 
eren molt millorables i que han tornat insostenibles en aquest context, i que també repercu-
teixen sobre la cura dels usuaris i usuàries d’aquestes residències, moltes d’elles propietat de 
fons d’inversió:

“I el que passava en aquestes residències privades, a bastantes d’elles és d’escàndol.” (...). 
“I la treballadora conta que ha de fer la feina amb un determinat horari, i no és que atengui 
a un nombre superior de persones de les que li toquen, perquè diuen, complim la ràtio, 
però és que tal vegada caldria revisar aquestes ràtios… I en aquesta ràtio se mira el grau de 
discapacitat de les persones, que no totes tenen el mateix grau en quan a la mobilitat per 
exemple. Per això la treballadora pateix aquesta situació perquè se n’adona que no atén 
aquella persona així com toca, però no pot fer res més perquè no té més temps, i aquella 
persona no està atesa així com hauria de ser, i això és inhumà” (UGT, entrevista a dia 27 
d’abril de 2020).
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5.1. Les desigualtats de renda en el territori i les zones vulnerabilitzades

E l coneixement de la desigualtat social i la concentració de la vulnerabilització en el territo-
ri és un factor clau per a dur a terme polítiques que tinguin com objectiu assolir la justícia 

social i evitar l’estigmatització de la població. Si ja era evident que han mancant persistent-
ment aquest tipus de polítiques, ara la situació de pandèmia i la necessitat de diagnòstics 
locals per reforçar l’acció comunitària posa de nou a primera plana les desigualtats en els 
recursos, en les condicions de l’habitatge, i els equipaments i recursos i serveis en els barris.

Les desigualtats territorials de la renda son l’indicador clau per aproximar-se a la vulne-
rabilització. Les darreres dades disponibles són de la IRPF de 2017 (INE). A nivell municipal 
(Figura 24) son els pobles de l’interior de Mallorca i, en general, les Pitiüses on la renda de la 
llar presenta uns valors més minsos, per contra són els municipis de la Serra de Tramuntana 
els que presenten les majors rendes mitjanes per llar. En els dos extrems, Valldemossa regis-
tra més de 45.000 euros de mitjana anual a la llar, mentre que Vilafranca de Bonany el que 
menys, no arriba als 30.000 euros. 

Figura 24. Distribució de la renda mitjana de la llar per municipis, 2017

Font: elaboració pròpia, INE, Atlas de distribución de renta de los hogares, Dades cartogràfiques CNIG

https://www.ine.es/experimental/atlas/exp_atlas_tab.htm
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Però el que resulta de major interès per identificar la vulnerabilitat a una escala micro 
son les dades de renda mitjana a la llar per seccions censals, les darreres dades mostren com 
és a Palma (Figura 25) on se troben les majors concentracions de desigualtats de renda. 
També a la capital se troben les seccions censals amb més renda, a Gènova amb 86.877 eu-
ros anuals per llar i a Son Vida amb 70.308 euros, i a l’altre extrem, les de menys renda, una 
microzona d’Es Camp Redó (Corea), amb 16.326 euros anuals per llar; una altre al El Terreno, 
amb 16.596 euros. Així, hi ha una diferència de 15.000 euros de mitjana anual per llar entre 
el districte 1 (Centre) i el districte 4 (Llevant) (Figura 26).
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Figura 26. Distribució de renda a les llars als districtes de Palma, 2017

Font: elaboració pròpia, INE, Atlas de distribución de renta de los hogares

Figura 25. Distribució de la renda mitjana de les llars per seccions censals, Palma, 2017

Font: elaboració pròpia, Servei de SIG (UIB), INE, Atlas de distribución de renta de los hogares
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Si analitzem el decil de seccions censals amb menys renda de Balears, resulten 66 sec-
cions on les llars tenen una renda anual per sota dels 27.734 euros. Les zones amb menys 
renda corresponen, per una part a barris de Palma, alguns consolidats en els anys 60 i 70 
com la Soledat (Nord i Sud), Son Gotleu, Pere Garau, Son Cladera i Son Roca-Son Ximelis; i 
altres en els anys 80 i posteriors, com el Polígon de Llevant, o el recent Nou Llevant

Per altra banda, hi ha micro zones residencials associades a zones turístiques: una 
determinada zona del Terreno, una secció de Santa Ponça, algunes de Magaluf i Palmanova 
(Calvià), de Cales de Mallorca, i S’Illot (Manacor), de S’Arenal de Llucmajor, de Cala Millor 
(Sant Llorenç, Son Servera), de Cala d’Or (Santanyí) Porto Colom (Felanitx), Port d’Alcúdia 
(Alcúdia). Es tracta realment de tot un repertori de zones turístiques que combinen l’activitat 
productiva d’oci amb la residència (més o manco estable) de col·lectius importants de treba-
lladors amb unes condicions de vida que comporten un intens nivell de vulnerabilitat social. 

Pel que fa a la resta de Mallorca, si exceptuem les zones turístiques abans citades, les 
primeres seccions amb menor renda se situen a partir de la posició 30 del ranking, amb més 
de 25.000 euros de renda mitjana a la llar i son seccions censals de Manacor, Sineu, Villafran-
ca i Sant Llorenç. Pel que fa a Menorca, en el decil de zones amb menys renda se troben una 
secció d’Alaior, una altre d’es Castell i altre de Ciutadella. A Eivissa destaca un secció d’Eivissa 
Vila i dues seccions de Santa Eulària.

Les zones amb menys renda mitjana són, com és lògic, on més se concentra la pobla-
ció amb situació de pobresa relativa i on la situació amb la crisi actual és més dramàtica. 
Així segons les dades del 2017, a sis seccions censals de Palma hi ha més del 40% de la seva 
població amb ingressos per davall del 60% de la renda mediana estatal (Figura 27): Corea 
(Camp Redó) en primer lloc, quatre seccions de Son Gotleu i una altre de Nou Llevant. Però 
és que en unes altres deu seccions de Palma la població en pobresa relativa supera el 30%, 
en la seva majoria seccions del barri de Pere Garau més una microzona de Nou Llevant, una 
altra de l’Estadi Balear i una de Son Ferriol.

Figura 27. Població que viu amb una renda per sota del 60% de la mediana a Balears 
(per seccions censals), 2017

Font: elaboració pròpia, Servei de SIG (UIB), INE, Atlas de distribución de renta de los hogares, Dades cartogràfiques
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Aquestes dades responen exclusivament a la informació sobre la renda, però és inte-
ressant comparar amb el ranking de zones vulnerables que se va obtenir en altres dos mo-
ments (2001 i 2007) a partir d’indicadors sintètics de vulnerabilitat, basats en el següents 
indicadors: la precarietat laboral (atur i temporalitat extrema); dèficit d’estudis dels joves 
(entre 18 i 24 anys sense la titulació obligatòria); els dèficits a l’habitatge; la taxa de població 
estrangera extracomunitària; i la taxa d’aïllament de la gent gran (de 75 i més que viuen sols). 
Els resultats varen permetre identificar i jerarquitzar les zones vulnerables de Mallorca, Me-
norca i Eivissa-Formentera i establir una proposta de àrees d’atenció preferent (Carbonero, 
Horrach, Mascaró i Santiago, 2001; Carbonero, Puiggròs i Ribas, 2003; Carbonero, Ballester, 
Horrach i Sanz, 2006). 

El Camp Redó, a través de la secció censal que correspon a Corea, i algunes seccions 
de Son Gotleu i el Polígon de Llevant, se situaven com a més vulnerables llavors i continuen 
en el ranking de menor renda i més pobresa relativa en el 2017. En canvi han desaparegut de 
les seccions amb pitjor posició les zones del centre i raval de Palma, que s’han gentrificat, i/o 
àrees sobre les que s’ha fet una forta intervenció/remodelació urbanística i social, com és el 
cas de Sa Gerreria, el Banc de S’Oli (Sindicat) o Es Jonquet a Palma. L’excepció és Sa Penya 
a Eivissa, zona vulnerable del centre de Vila i que continua en el ranking de menor renda el 
2017.

Tot i que els indicadors són diferents, hi ha una coincidència bàsica pel que fa a les 
seccions censals més vulnerables, el que reafirma el que ja coneixem: la manca de recursos, 
la pobresa relativa, implica a la vegada vulnerabilitat social, entesa més enllà dels ingressos. 
La zona vulnerable és on es concentra de manera destacada població en situació de risc. No 
podem oblidar que en les àrees vulnerables interactuen processos multidimensionals que 
combinen factors socials, econòmics i espacials, dificultant el desenvolupament de la seva 
població resident.

5.2. La incidència de la COVID per zones bàsiques de salut (ZBS)

El principal factor de la desigual incidència de la COVID-19 és la precarietat laboral, a més de 
l’infrahabitatge i els escassos recursos. Les ocupacions en males condicions (llocs tancats, 
mal ventilats, sense possibilitat de distàncies de seguretat, etc.) són espais propicis per al 
contagi (per exemple a fàbriques, escorxadors, cuines de restaurants i xibius i bars.....). A més 
aquestes feines pel general solen ser precàries –lligades a contractes temporals, a escasses 
remuneracions i/o a condicions informals–, el que dificulta l’autonomia del treballador i de 
la treballadora per flexibilitzar el seu horari o absentar-se si ha tingut contacte amb positius 
o sospita de possible afectació. 

No obstant aquest fet, diverses informacions apunten que quan s’han fet cribratges 
aleatoris massius a zones vulnerabilitzades a altres territoris com a Madrid, concretament al 
barri de Carabanchel, hi ha hagut pocs voluntaris disposats a fer-se test (RTVE, 2020b), una 
situació que s’ha repetit també a inicis d’octubre a Eivissa, on el seu batle es lamentava que 
mentre a Menorca s’hi havien presentat el 90% dels convocats per al cribratge, en el cas de 
Vila no arribaven al 20%. La quarantena dificulta les possibilitats per treballar (especialment 
quan la modalitat del teletreball no és una opció per continuar la feina) i per aquest motiu 
és raonable pensar que hi ha menys opcions a fer quarantena preventiva en les ocupacions 
més precàries i de contacte, precisament les de major risc. Naturalment, les possibilitats de 

https://www.rtve.es/noticias/20200819/coronavirus-cribados-masivos-absentismo/2040473.shtml
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fer teletreball pròpies de treballs administratius, tècnics i professionals marquen la diferèn-
cia substancial, una línia vermella en relació a les ocupacions de serveis i a les ocupacions 
manuals, que requereixen presencialitat, sense oblidar que a l’exposició en el lloc de treball se 
suma la que té lloc de camí del treball. Tot i que a diversos estudis s’ha remarcat el baix índex 
de contagis al transport públic, la realitat és que és molt difícil de mesurar (molt més que la 
possibilitat de transmissió intrafamiliar). Un capítol apart son les ocupacions que impliquen 
contacte estret amb persones i en particular les ocupacions de cura (personal sanitari però 
també de neteja, de cura de persones etc.) i de restauració i oci. Llavors l’exposició al corona-
virus augmenta exponencialment. 

El segon factor és la precarietat en l’habitatge, lligat òbviament a les condicions labo-
rals i a la manca de recursos. Ja s’ha tractat el tema de l’habitatge quan ens hem referit a les 
desigualtats en el que significà el confinament total a l’estat d’alarma, des del 16 de març a 
dia 21 de juny de 2020. Però més enllà del confinament, la manca d’espai i les condicions de 
l’habitatge és un factor clau que afavoreix la transmissió a la si de la llar. A més, les condici-
ons deficitàries als habitatges també influeixen en que se faci més vida al carrer i als parcs del 
barri, el que augmenta, és clar, el risc de contagi (Claramunt, 2020; De Salas, 2020). 

En definitiva, la població amb menys nivell de renda té més probabilitats de contagi-
ar-se de la COVID-19. Aquesta és una evidència que se mostra als estudis que s’estan duent a 
terme (Baena-Díez et al., 2020). Els barris i zones amb població amb menys recursos tenen 
taxes més altes de contagis. A Espanya, tant a Madrid, com a Barcelona, com a altres grans 
ciutats, la pauta és la mateixa. A Madrid, Usera, amb una incidència acumulada de 4.617,8 ca-
sos per 100.000 habitants (dades actualitzades a dia 4 d’octubre de 2020), era el barri més 
afectat, mentre que Pozuelo de Alarcón, un dels municipis més rics d’Espanya, registrava una 
incidència acumulada de 1.909,2 casos per 100.000 habitants (Dirección General de Salud 
Pública, Servicio de Epidemiología, 2020). Per altra banda, a Barcelona, els barris de Ciutat 
Vella, Sant Andreu i Nous Barris registraven al voltant de 50 punts més de taxa d’incidència 
acumulada que els barris de Sarrià-Sant Gervasi i Gràcia (Secretaria de Salut Pública, 2020).

A Palma, les dades dels informes de Vigilància Epidemiològica (el darrer consultat se 
refereix a les dades actualitzades a 21 de setembre) mostren la taxa de persones diagnostica-
des positives acumulades per municipis i Zones Bàsiques de Salut. Per municipis a Mallorca 
destaquen dos municipis on la pandèmia ha afectat a residències de gent gran com son Sant 
Joan amb un 21,35 casos per mil habitants i Montuïri (16,14). Exceptuant aquestes situacions, 
és a la capital, Palma, amb 16,57 positius, per mil habitants on s’acumula el gruix de casos. 
A Eivissa destaca la incidència a Vila (15,61) i a Menorca, a Ciutadella (6,40), però amb una 
proporció molt menor a la dels municipis de les altres illes (Direcció General de Salut Pública, 
2020a). 

Pel que fa a les Zones Bàsiques de Salut de Balears en conjunt, la taxa més elevada 
fins el moment correspon a les zones de Son Gotleu (20,2 per mil habitants), Pere Garau 
(18,5), Son Rutlan-Aragó (18,1), A. Bennassar (17,5), Camp Rodó (16,4). Però aquestes dades 
estan condicionades pel nombre de PCR o proves diagnòstiques que s’han fet, ja que aquí 
s’inclouen els simptomàtics i asimptomàtics. Hi ha estudis a altres països que mostren que 
el nombre de proves és major en les zones o barris més rics, fet que podria implicar, si fos el 
cas, que la disparitat en la incidència per barris fos major.

La comparació de la renda mitjana per ZBS i la incidència de la COVID-19 a Balears 
reafirma el mateix patró (Figura 28). Les zones bàsiques amb més incidència són alhora les 
de menys renda, Son Gotleu, Pere Garau, Son Rutlan. Però pel que fa a la resta de zones la 
interpretació és menys clara, i s’han de tenir en compte altres elements. En primer lloc, la 

https://medium.com/@Passes_Perdudes/per-qu%C3%A8-hi-ha-m%C3%A9s-contagis-als-barris-pobres-ec8313e767c9
https://www.rtve.es/noticias/20200822/precariedad-laboral-falta-recursos-brecha-socioeconomica-dispara-transmision-del-coronavirus/2040642.shtml
https://academic.oup.com/jpubhealth/advance-article/doi/10.1093/pubmed/fdaa136/5881845
https://academic.oup.com/jpubhealth/advance-article/doi/10.1093/pubmed/fdaa136/5881845
https://academic.oup.com/jpubhealth/advance-article/doi/10.1093/pubmed/fdaa136/5881845
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/epid/informe_epidemiologico_semanal_covid.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/epid/informe_epidemiologico_semanal_covid.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/epid/informe_epidemiologico_semanal_covid.pdf
https://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/vigilancia_salut_publica/vigilancia_covid19/informes_tecnics_covid19/25-informe-tecnic-covid-19.pdf
https://www.caib.es/sites/epidemiologia/es/inicio-9268/?mcont=98431
https://www.caib.es/sites/epidemiologia/es/inicio-9268/?mcont=98431
https://www.caib.es/sites/epidemiologia/es/inicio-9268/?mcont=98431
https://www.caib.es/sites/epidemiologia/es/inicio-9268/?mcont=98431
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pròpia caracterització de la zona bàsica de salut. Pel que fa a Palma, hi ha ZBS més o manco 
homogènies, però n’hi ha altres que comprenen seccions censals amb rendes molt dispars el 
que dificulta l’anàlisi de la correlació renda/COVID. Al marge d’aquesta realitat també incidei-
xen altres factors, com la pròpia grandària del municipi o zona poblacional, la densitat de la 
població a la zona en qüestió i la grandària de l’habitatge, com també de quina illa se tracta 
ja que la incidència, com hem vist, és diferent per illes. Així, les ZBS amb menor incidència 
de la COVID no són les de major renda sinó les situades a l’illa de Menorca amb un nivell 
de renda mig alt, Ferreries, Verge del Toro, Es Banyer (Alaior). Per contra hi ha zones amb 
elevada renda i elevada incidència de la pandèmia, vinculat a la disparitat interna de la zona 
sanitària delimitada i potser també a la presència de zones d’oci i restauració, és el cas de la 
ZBS de Casa del Mar, de Sant Agustí-Cas Català i de Santa Catalina.

L’Estratègia Social de Promoció de la Salut de les Illes Balears 2016-2026 i el Pla Es-
tratègic de Serveis Socials 2018-2022 contemplen l’enfortiment de les comunitats amb el 
plantejament d’accions per millorar el seu benestar, reforçant les seves xarxes i generant 
processos de canvi segons les seves demandes i necessitats. Un dels objectius d’aquesta es 
realitzar i assegurar la sostenibilitat d’intervencions de promoció de la salut als entorns d’es-
pecial vulnerabilitat (Cabeza et al., 2020). 
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6.1. La situació de pobresa material i risc d’exclusió

La COVID-19 ha provocat, ja en els primers mesos de la seva incidència, un augment sob-
tat de la pobresa i l’exclusió social, i ha accentuat les situacions de vulnerabilitat que ja 

existien a la societat balear. A més, les mesures de confinament per respondre a la situació 
d’emergència sanitària s’han aplicat de manera uniforme al conjunt de la població, fet que 
ha agreujat les formes de desigualtat ja existents. Aquestes desigualtats tenen una incidència 
multidimensional i són visibles en termes d’allotjament, d’escolaritat, de gènere... però, so-
bretot, ha generat dificultats extremes per fer front a la cobertura de les necessitats bàsiques, 
generant situacions de pobresa material greu.

Així als dos primers trimestres del 2020, segons l’EPA, s’ha registrat a Espanya un aug-
ment de les llars sense cap ingrés en comparació amb les dades del mateix període el 2019. 
Al segon trimestre del 2020 hi ha quasi 671.000 llars sense ingressos, quan al mateix període 
del 2019 eren 544.700 (Figura 29). 

No se disposen encara de dades que permetin quantificar el grau en que està augmen-
tant la pobresa a les Balears, però extrapolant la proporció d’augment de llars que no tenen 
ingressos a nivell estatal el segon trimestre del 2020, estaríem parlant d’entorn a les 13.000 
llars sense cap font de recursos a les Balears (3,9% de les llars), el que significa un volum 
aproximat de 33.800 persones en una situació que podem identificar com de pobresa severa 
o d’exclusió.
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Figura 29. Llars familiars a Espanya sense cap ingrés, primers dos 
trimestres de 2019 i 2020 (unitat: milers de llars)
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Per altra part s’han fet previsions sobre el creixement a Espanya de la desigualtat i la 
pobresa resultat de la pandèmia (Moisés Martín i Macías-Aymar, 2020) atenent a la distribu-
ció de la renda i el creixement previsible de l’atur al 2020 en relació al 2019. El resultat és un 
increment de la pobresa relativa que a Espanya afecta a un 25,9% de la població, mentre que 
la pobresa severa arribaria al 10,5%. Aquesta simulació s’ha dut a terme considerant la línia 
de pobresa ancorada, és a dir pre-COVID. Si s’adapta a la reducció de la renda mitjana previ-
sible, la situació de pobresa relativa comprendria un 23,1% de la població, el que representa 
un augment de més de 700.000 persones per davall del llindar de pobresa, que així sumarien 
10,8 milions de persones a Espanya.

Pel que fa a Balears, al 2019 hi havia 180.899 persones en risc de pobresa o exclusió, 
el que representa un 15,1% de la població. Aquesta era un taxa sensiblement més baixa que 
l’estatal (25,3%) i la raó de la diferència se trobava en el reduït atur a les Balears i com a 
conseqüència l’escàs pes de les persones que viuen en llars amb poca intensitat del treball.

Però el setembre del 2020 Balears lidera l’augment de l’atur des de la pandèmia, aug-
mentant un 47,6% les persones enregistrades a l’atur en relació al mateix mes de l’any an-
terior. I s’ha de tenir en compte que l’atur no afecta als diferents decils de renda per igual 
com tampoc la pèrdua de renda en moments de crisi és igual per decils. Oxfam Intermón 
ha calculat que en termes relatius el decil més pobre perd més de vuit vegades la renda que 
perden els decils més alts (Oxfam Intermón, 2020). 

En aquest context no és d’estranyar que les previsions sobre pobresa relativa reflecteixin 
que serà Balears la comunitat autònoma on més creix la pobresa en el 2020, un 11,7% d’incre-
ment (Moisés Martín i Macías-Aymar, 
2020). Si considerem que el 2019 hi 
havia un 14,8% de persones en po-
bresa relativa (amb el lloguer impu-
tat) resulta un 26,5% de població per 
sota del 60% de la renda mediana, és 
a dir, 317.471 persones. Pel que fa a la 
pobresa severa, se pot preveure que a 
Balears la població amb ingresos per 
sota del 40% de la renda mitjana dis-
ponible se situarà en un volum apro-
ximat de entre 97.039 (suposit mi-
nim d’augment equivalent a l’estatal 
de 1,3 punts sobre el 6,8% del 2019) i 
125.790 persones si augmentàs fins a 
equiparars-se a la pobresa severa pel 
conjunt d’Espanya (10,5% de la po-
blació) (Figura 30). 

6.2.  Les demandes socials. L’impacte de la pandèmia  
en els serveis socials

D’altra banda, la crisi provocada per la pandèmia ha impactat de forma directa sobre el Sis-
tema Públic de Serveis Socials (SPSS), encarregat de donar resposta i cobertura a les neces-
sitats de les persones i col·lectius més vulnerables. 

https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/51192/nota-metodologica-pobreza-desigualdad-pandemia-covid-19.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/51192/nota-metodologica-pobreza-desigualdad-pandemia-covid-19.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://oxfam.app.box.com/s/90ijkmfp0tlfzd1q7hb64mka4q29xfvt
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Durant aquest primer període de la pandèmia (març-agost), i a falta de comptar encara 
amb dades que donin una visió completa de les conseqüències sobre el SPSS, es disposa d’un 
número important de notícies de premsa i entrevistes realitzades a professionals i tècnics 
responsables a diferents àmbits dels serveis socials que donen compte de la greu situació 
que han hagut d’afrontar, i encara afronten. 

Les persones entrevistades, tot i tenir en compte que l’impacte de la pandèmia s’ex-
pressa a través de situacions noves, tant per les persones com pels propis serveis socials 
(confinament, limitació de moviments, poca possibilitat d’atenció presencial, programes i/o 
serveis que no es poden adaptar, suspensió de l’activitat econòmica, inclosa la submergida, 
i formativa…), i que tots aquests aspectes juguen en contra dels col·lectius vulnerables i de 
la igualtat d’oportunitats (EAPN, entrevista a dia 6 de maig de 2020), també identifiquen 
altres efectes de la pandèmia similars als de la crisi del 2008. És el cas de l’increment de les 
demandes d’ajut, les dificultats econòmiques provocades per l’atur i les poques perspecti-
ves de recuperació per a persones en situació de risc o exclusió social. Però en conjunt els 
professionals tenen la percepció que aquesta crisi ha irromput amb major intensitat (EAPN, 
entrevista a dia 6 de maig de 2020). 

La situació de precarietat econòmica provocada per la crisi de la COVID-19, s’ha agreu-
jat per a determinats col·lectius de treballadors i treballadores: els i les que ja feien feina amb 
salaris precaris; el servei domèstic; la cura de les persones majors; i el treball del camp (Cà-
ritas, entrevista a dia 5 de juny de 2020). També treballadors i treballadores que cobren per 
dies o per setmanes, sense capacitat real d’estalvi, i que varen haver d’interrompre la seva ac-
tivitat laboral i es varen quedar sense la possibilitat de cobrir les seves necessitats bàsiques, 
havent de recórrer a serveis assistencials com Càritas o Creu Roja (Càritas, entrevista a dia 5 
de juny de 2020; Creu Roja, entrevista a dia 16 d’octubre de 2020). La situació és tan greu 
que la principal demanda és bàsica: d’aliment, provocant un canvi en els serveis socials i el 
treball de les entitats cap a una feina assistencial. 

Però, a banda dels problemes econòmics, el que ressalten les persones entrevistades com 
una de les majors dificultats a les nostres illes són els problemes relacionats amb l’habitatge. 
Un problema que manifesten de forma repetida les responsables dels serveis socials entre-
vistades i entitats com a Càritas. Tot i tractar-se d’un problema estructural, ja existent abans 
de la pandèmia, i que, tal i com relata Càritas, es va agreujar durant el 2019 amb un repunt 
de persones que arriben des de diversos països d’Amèrica Llatina (Càritas, entrevista a dia 5 
de juny de 2020). En aquests moment les persones manifesten les dificultats per fer front a 
les despeses d’un lloguer, ni que sigui el lloguer d’una habitació, per l’alt cost que representa. 
L’administració Pública també és conscient d’aquest problema. Així, la Conselleria d’Afers So-
cials i Esports apunta com una de les solucions possibles per a les famílies treballadores en 
situació de vulnerabilitat per causa de la precarietat econòmica, la construcció d’habitatge 
social (Conselleria d’Afers Socials i Esports, entrevista a dia 25 de juny de 2020). Però, aquesta 
es presenta per a les institucions, com una solució lenta i dificultosa: trobar sòl edificable per 
habitatge públic, fer el projecte, disposar de les partides econòmiques..., que encara es fa més 
difícil donat la situació d’emergència generada per la COVID-19. A aquest problema estructural 
es suma, tal i com manifesta Càritas, el problema de l’empadronament, necessari per accedir 
a les ajudes i prestacions socials públiques (Càritas, entrevista a dia 5 de juny de 2020). Tot i 
que s’han habilitat mesures per tal que una persona pugui demostrar que hi viu a un domicili, 
tot i no tenir contracte d’arrendament, a través de visites de funcionaris públics, això ha estat 
impossible durant el període d’estat d’alarma (Càritas, entrevista a dia 5 de juny de 2020), amb 
la qual cosa s’ha dificultat encara més l’accés d’aquestes persones a les ajudes.
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No podem deixar de banda les conseqüències psicològiques i emocionals que la vul-
nerabilitat econòmica ha generat a les persones més afectades per aquesta: des de la de-
sorientació per a les persones que mai havien hagut de recórrer als serveis socials, a la por 
manifestada per famílies que, davant les dificultats de poder respondre a les necessitats 
bàsiques dels seus fills i filles, es senten amenaçats davant la possibilitat d’intervenció dels 
serveis de protecció del menor (Metges del Món, entrevista a dia 1 de juny de 2020). Aquest 
impacte psicològic ha impulsat la necessitat de fer canvis en la forma de intervenció: no es 
poden dissenyar itineraris, per exemple, com abans, perquè en moltes situacions la persona 
no té energia ni ànims per iniciar tot el procés de cerca i canvi (Creu Roja, entrevista a dia 16 
d’octubre de 2020).

Respecte a les persones sense llar, tot i les mesures d’acolliment d’emergència posades 
en marxa per part de les administracions públiques, no ha arribat a tothom. Així, durant el 
confinament, segons fonts de Metges del Món i de Creu Roja, continuen havent persones al 
carrer, principalment a la ciutat de Palma. En determinades ocasions, les persones que es 
trobaven reiteradament al carrer han estat denunciades per la policia posant multes o san-
cions, però destaca la important col·laboració que hi ha hagut per part de la policia munici-
pal, posant-se en contacte amb les entitats o els serveis socials per intentar oferir un recurs 
d’acollida a aquestes persones, o donant informació que els pogués ser útil (Metges del Món, 
entrevista a dia 1 de juny de 2020)

Però la gran dificultat de les persones que es mantenien al carrer durant l’estat d’alarma, 
a banda de la dificultat de confinar-se, ha estat la impossibilitat de complir amb unes mesu-
res d’higiene diàries: les fonts varen ser tancades per qüestions de salut pública i, davant la 
inexistència de dutxes públiques, l’ajuntament de Palma ha habilitat un espai de dutxes que 
funcionava únicament tres vegades a la setmana (Metges del Món, entrevista a dia 1 de juny de 
2020). En aquesta situació ha estat fonamental l’actuació de entitats com a Creu Roja que han 
posat a la disposició de les persones sense llar ubicades en assentaments menjar i aigua. A més 
els han tomat la temperatura diàriament (Creu Roja, entrevista a dia 16 d’octubre de 2020). 

Respecte a les persones en situació de prostitució, l’estat d’alarma ha generat situacions 
d’extrema dificultat. Principalment dones sense cap recurs econòmic i sense estalvis, que rebi-
en la pressió dels clients i dels amos dels pisos i clubs que els reclamen exercir amb l’amenaça 
de ser expulsades de l’habitatge. (Metges del Món, entrevista a dia 1 de juny de 2020).

En definitiva, i com a conseqüència de la situació generada per la pandèmia, l’impacte 
sobre els serveis socials i les entitats ha estat importantíssim. No únicament pel que ja s’ha 
expressat de l’augment i la gravetat de les demandes i la saturació de determinats serveis 
considerats essencials (EAPN, entrevista a dia 6 de maig de 2020) i la necessitat d’adaptar 
l’atenció presencial a altres formes de fer feina, sinó també per l’afectació sobre els centres 
residencials (manifestat majoritàriament a partir de l’anomenada “segona onada”), i pel tan-
cament de multitud de serveis i programes imprescindibles per a molts col·lectius: centres 
d’atenció diürna, serveis d’inserció laboral, programes d’assessorament i mediació amb em-
preses (Coordinadora Balear de Persones amb discapacitat, entrevista a dia 8 de maig de 
2020). Destacar també les incerteses en relació a la continuïtat de determinats serveis una 
vegada finalitzat l’estat d’alarma (EAPN, entrevista a dia 6 de maig de 2020). L’impacte 
directe de la COVID-19 s’ha manifestat en la manca de material de protecció (EPIs) per a 
les persones usuàries (EAPN, entrevista a dia 6 de maig de 2020;Coordinadora Balear de 
Persones amb Discapacitat, entrevista a dia 8 de maig de 2020), així com les dificultats idio-
màtiques per algunes persones i famílies per entendre les restriccions i les diferents mesures, 
normes i recomanacions que s’anaven prenent respecte a la malaltia.
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La situació excepcional i inesperada provocada per la pandèmia ha fet que els Serveis 
Socials d’atenció a la població més vulnerabilitzada s’hagin hagut d’adaptar sense tenir refe-
rents de situacions semblants. 

“És la primera vegada que la humanitat es confronta amb això, que és paralitzar l’econo-
mia de forma voluntària, essent conscients que paralitzar l’economia suposava uns reptes 
que mai havia viscut la societat i a més de forma molt ràpida. (...) per tant ha hagut molta 
intuïció; per una altra banda, una acceleració de la presa de decisions, (...) modificacions 
de l’aparell administratiu...” (Conselleria d’Afers Socials i Esports, entrevista a dia 25 de 
juny de 2020).

També la feina dels i de les professionals s’ha vist afectada de manera molt directa ja 
que el contacte directe amb les persones, totalment necessari als serveis socials, s’ha hagut 
de realitzar de manera no presencial, amb les dificultats que això comporta per a les persones 
usuàries en l’entrega de documentació necessària per tramitar les prestacions. En els casos 
en què la feina s’ha de realitzar obligatòriament de manera presencial, com l’ajuda a domicili 
o l’atenció residencial, la dificultat ha estat, sobretot en els primers mesos, de comptar amb 
equipaments de protecció individual (EPIs). Des de la Coordinadora Balear de Persones amb 
Discapacitat es constata aquesta dificultat quan és habitual treballar directament, i amb 
molta intensitat, amb les persones usuàries de centres de dies, centres ocupacionals o cen-
tres residencials, ja que tant professionals com persones usuàries s’han d’habituar a mitjans 
telemàtics que no sempre estan al seu abast ni li són fàcils d’utilitzar. Els serveis d’atenció 
diürna, d’assessorament laboral, d’intermediació amb empreses..., han hagut d’actuar ràpi-
dament per canviar l’atenció presencial per altres tipus d’intervencions i reforçar formes de 
suport a les persones i famílies a través de l’acompanyament. El fort vincle establert des de 
les entitats socials amb les persones usuàries i les seves famílies, després d’anys de treball 
conjunt, ha minimitzat molt les situacions de dificultat (Coordinadora Balear de Persones 
amb Discapacitat, entrevista a dia 8 de maig de 2020). A més, com a contrapartida, aquesta 
situació ha fet possible que es visualitzes la idoneïtat d’algunes activitats ja anteriorment im-
plantades, com els grups d’autogestió de persones amb discapacitat que fan activitats bas-
tant autònomes i estan connectades a través de les xarxes (Coordinadora Balear de Persones 
amb Discapacitat, entrevista a dia 8 de maig de 2020). 

Alguns serveis relaten el seu propòsit d’arribar als col·lectius més vulnerables, els que es 
troben en situació o risc d’exclusió, complint amb la màxima de “no deixar a ningú enrere” 
(Metges del Món, entrevista a dia 1 de juny de 2020). Però els serveis s’han vist desbordats, 
perquè a més de donar resposta a les persones més vulnerabilitzades (persones sense llar, 
migrants, persones en situació de prostitució, persones amb dependència severa) han hagut 
d’atendre a col·lectius que no arriben normalment als serveis socials, amb un recursos que 
són finits (Metges del Món, entrevista a dia 8 de maig de 2020).

Els professionals han hagut d’adaptar-se a una nova forma de fer feina: 

“Tots els procediments que continuen sent presencials segueixen els protocols de segure-
tat marcats pel Govern, i els que es desenvolupen de manera telefònica o telemàtica s’han 
adaptat a la situació tot intentant afectar el menys possible als usuaris” (EAPN, entrevista 
a dia 6 de maig de 2020). Però això tampoc ha resultat fàcil als professionals: “hem hagut 
d’utilitzar imaginació i molta dedicació” (Coordinadora Balear de Persones amb Discapa-
citat, entrevista a dia 8 de maig de 2020).
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Entitats com a Creu Roja han invertit una gran quantitat de recursos en la protecció de 
professionals, voluntaris i usuaris: EPIs i formació en prevenció de riscos derivats de la CO-
VID-19 han estat un eixos centrals, no solament durant el decret d’alarma, sino actualment 
per què “en cap situació n’hi ha risc zero” (Creu Roja, entrevista a dia 16 d’octubre de 2020).

Sobre la demanda de prestacions i serveis, hi ha hagut una important incidència, no 
únicament per l’augment del volum de demandes sinó també pels canvis observats en els 
perfils dels demandants, és el cas de treballadors i treballadores que han perdut la feina de 
manera sobrevinguda o han degut esperar la tramitació d’un ERTO. De l’entrevista realitzada 
a la direcció de Serveis Socials de l’Ajuntament de Palma es constata un important increment 
de la demanda de suport social, aquesta institució ha hagut de respondre a una demanda 
telefònica d’entre 700-800 diàries, la qual cosa, extrapolada al conjunt de serveis socials de 
les Illes Balears, ha dut a les institucions a haver d’augmentar la plantilla de professionals i 
habilitar telèfons mòbils. Aquest augment de la demanda no es refereix només a persones 
que han perdut la feina i fan demanda de prestació econòmica, sinó també persones soles 
majors que sortien de l’hospital i necessitaven un suport personal. Des de l’inici de la crisi 
fins el dia 1 de juny s’han tramitat ajudes econòmiques que han representat 4.200.000 del 
pressupost municipal, a un ritme d’entre 900 i 1.000 prestacions setmanals, que represen-
taven uns 300.000 € a la setmana.

Una vegada més, la crisi provocada per la COVID-19 ha fet més visible i més evident el 
que des de l’àmbit de les polítiques socials ja es coneixia: la vulnerabilitat econòmica d’una 
part important de la nostra població; l’economia submergida o economia informal molt ele-
vada; treball precari i temporal que fa que l’estalvi sigui impossible; una xarxa familiar cada 
vegada més feble i per tant amb poca capacitat de resistència a través de la família nuclear; 
el problema de l’habitatge; la solitud de les persones majors, com a problemes estructurals. 
El mes de maig registra un major nombre de persones titulars, tant de RESOGA, com de RE-
SOGA Extraordinària (que es posà en marxa el mes d’abril i passa d’abastir a més de 5.000 
persones titulars a només 40 el mes d’agost); la RMI, per la seva part, va veure un augment 
en el nombre de perceptores titulars des de gener fins agost (Figura 31 i Figura 32). 
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Figura 31. Nombre de persones titulars de RESOGA, RESOGA Extraordinària i RMI a Balears 
(dades actualitzades a dia 31 d’agost de 2020)
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Font: elaboració pròpia, Conselleria d’Afers Socials i Esports i Ajuntaments
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Principalment hi ha hagut un increment exponencial de les demandes d’ajuts per co-
brir necessitats bàsiques, com menjar i altres despeses ( EAPN, entrevista a dia 6 de maig de 
2020; Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Calvià, entrevista a dia 23 de juliol de 2020; 
Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Llucmajor, entrevista a dia 17 de setembre; Àrea 
de Serveis Socials de l’Ajuntament de Pollença, entrevista a dia 25 de setembre de 2020). 
Però també demandes d’orientació davant la nova situació, informació sobre les noves pres-
tacions i els expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO), i també suport psicològic 
(Coordinadora Balear de Persones amb Discapacitat, entrevista a dia 8 de maig de 2020; 
Xarxa de Suport Mutu de Mallorca, entrevista a dia 14 d’abril de 2020).

Amb la informació disponible podem aproximar-nos a la taxa de cobertura de la po-
bresa severa amb les prestacions econòmiques que se concedeixen actualment. I s’ha de 
remarcar que hi ha una variació molt gran entre la cobertura en els moments en que va fun-
cionar la RESOGA extraordinària (entre abril i juliol principalment) i la resta de mesos. Així, 
si sumem les persones beneficiàries de la RESOGA, la RESOGA extraordinària, la RMI, els i les 
titulars (i beneficiàries) de pensions no contributives per discapacitat, el màxim de cobertura 

Figura 32. Nombre de persones titulars de RESOGA, RESOGA Extraordinària i RMI a les diferents illes (dades 

Font: elaboració pròpia, Conselleria d’Afers Socials i Esports
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en compte només l’agost, doncs la mesura es posa en marxa el juny
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es va donar el mes de maig (entre un 20,7 i un 27% segons la previsió de pobresa). En canvi 
a l’agost, el darrer més del que se disposa de dades, s’ha arribat a entre un 15% i un 20% de 
cobertura (19.023 persones) (Figura  33).

La qüestió és que abans de la pandèmia provocada per la COVID-19, a les Illes Balears 
una part de la població es trobava en situació de pobresa i vulnerabilitat social, de forma que 
la crisi esclata sobre una situació ja estructural en la que gran part de la població treballado-
ra s’ha trobat amb dificultats econòmiques sobrevingudes i no esperades, i les persones en 
situació de vulnerabilitat o exclusió han augmentat el risc de cronificació d’aquesta. També, 
sobre una situació de desigualtat prèvia, la crisi fa que les diferències augmentin, consolidant 
una societat encara més fragmentada. 

6.3. La situació de col·lectius específics front a la COVID

Més enllà, o sumat a les situacions de pobresa material, trobem col·lectius en especials si-
tuacions de risc la situació dels quals és especialment dramàtica com a conseqüència de la 
pandèmia. Un d’aquests col·lectius són les persones sense sostre, no únicament perquè s’ha 
aprofundit en la seva situació d’exclusió severa sinó també perquè al col·lectiu ja existent 
s’han anat sumant les persones que s’han quedat sense recursos, impossibilitades de fer 
front a les despeses d’habitatge, principalment de lloguer. 

També les persones immigrants no regularitzades i que no poden accedir a les presta-
cions assistencials, o les dones que pateixen violència masclista, que poden haver vist agreu-
jada la seva situació com a conseqüència del confinament. 

La infància ha patit de manera directa les conseqüències de la crisi sanitària en diver-
sos àmbits: per empitjorament de les condicions de vida de les famílies en risc de pobresa i 
exclusió, per les dificultats de moltes famílies per fer conciliar la feina i la cura dels seus fills 
i filles amb el tancament de les escoles, per les conseqüències d’aquest tancament a l’àmbit 
educatiu, per l’impacte en la salut provocat pel confinament, el risc d’augment de violència 
cap a nins i nines a les llars, per la situació dels infants i adolescents al sistema de protecció 
institucional, i per la situació especialment vulnerable dels menors migrants no acompa-
nyats (Plataforma de la Infancia, 2020a)

També les persones majors amb autonomia limitada que viuen soles i les persones en 
situació de dependència i institucionalitzades, han sofert de manera molt directa, sobre la 
seva salut física i psíquica l’impacte de la pandèmia.

Però a més hi ha altres col·lectius que han vist agreujada la seva situació i que són amb 
freqüència oblidats, com són les persones amb addiccions i les persones amb problemes de 
salut mental. 

6.3.1. Les persones sense llar

D’acord amb la tipologia ETHOS, European Typology on Homelessness, proposada per la 
FEANTSA, Federació Europea d’Organitzacions que treballen amb persones sense llar, quan ens 
referim a persones sense llar, a efectes del present estudi, ens hem de referir a les persones 
que viuen a un espai públic i a les persones que viuen a un centre o alberg (FEANTSA, s/d). 

A falta d’estudis específics sobre persones sense llar al conjunt de les Illes Balears, a Ma-
llorca, segons els recompte del 2019 fet per l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS, 2019), es 
varen comptabilitzar 225 persones sense llar a Mallorca, de les quals 44 són dones, 176 homes 

https://plataformadeinfancia.org/documento/covid-19-recomendaciones-para-una-reconstruccion-con-enfoque-de-infancia/
https://www.feantsa.org/download/ethos_spain-24518105836657575492.pdf
https://www.feantsa.org/download/ethos_spain-24518105836657575492.pdf
https://www.imasmallorca.net/
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i 5 sense classificar. El 92,0% de les persones que dormen al carrer a Mallorca es localitzen al 
municipi de Palma, i mentre el percentatge a Palma augmenta en un 10,0% respecte a anys 
anteriors, el de Part Forana. S’observa també una tendència en l’augment de dones, que si 
en el 2015 representaven un 16,0% al 2019 ha pujat al 19,0%. Respecte a la nacionalitat, el 
50,0% del homes són de nacionalitat espanyola, seguit pels marroquins i de l’Europa de l’est. 
Respecte a les dones, predomina la nacionalitat estrangera, principalment dels països de l’Eu-
ropa de l’est. En conjunt, el 42,0% de les persones viuen soles, i el 52,0% declaren mantenir 
algun tipus de relació amb les seves famílies. Con darrera dada a destacar, el 72,0% de les 
persones que viuen al carrer a Mallorca fa més de dos anys que es troben en aquesta situació. 

Respecte a les persones que viuen en centres residencials, l’esmentat estudi de l’IMAS 
identifica, als 11 centres existents a Mallorca (10 a Palma i 1 a Manacor), un total de 286 
persones, de les quals 221 (un 77,3% són homes) i 64 (un 22,4% són dones), amb una edat 
mitjana de 52 anys en els dos grups. Predomina el grup de persones que no tenen parella 
(39,5%), seguit de les persones divorciades (29,7%) i de les casades (12,6%). Respecte a la 
nacionalitat, el 69,6% de les persones acollides són de nacionalitat espanyola, el 8,4% de 
la resta de països de la Unió Europea, i el 22,0% de països extracomunitaris. Els motius que 
han dut a les persones a una situació de sensellarisme són, segons declaren elles mateixes, 
per falta de feina, falta de diners i/o addiccions. 

Respecte a la situació de salut de les persones sense sostre, segons les dades recollides en 
l’Estratègia Nacional Integral per a Persones Sense Llar 2015-2020, i fent referència específica 
als aspectes relacionats amb la salut, les persones sense llar veuen reduïda la seva esperança 
mitjana de vida en 20 anys respecte la resta de la població i presenten entre 2 i 50 vegades 
més problemes de salut físics que la resta de la població. A més, les condicions de vida d’aquest 
col·lectiu són un agreujant, donant lloc a malalties o cronificant les ja existents. La prevalença 
de malalties com la tuberculosi o el VIH són elevades en relació a la resta de la població. A Es-
panya, diversos estudis sobre salut mental entre persones en situació de sense llar situen la taxa 
d’esquizofrènia entre un 4,0% i un 13,0% i la de depressió major entre un 2,0% i un 20,0%. 

La majoria de les persones sense llar no accedeixen als serveis d’atenció primària, sinó 
que són ateses a través dels serveis d’urgències en una situació greu o extrema. L’Institut 
Nacional d’Estadística assenyala que un 24,3% de les persones sense llar de nacionalitat 
espanyola i un 75,7% d’altres nacionalitats no te targeta sanitària. Els problemes de salut 
específics, així com les pitjors condicions de salut i hàbits d’aquest col·lectiu, es veuen agreu-
jats per l’aplicació de mesures específiques com el RDL 16/2012, que han dificultat l’accés a 
serveis d’atenció primària a persones que es troben en situació irregular. 

Respecte a la situació de salut de les persones sense llar a Balears hem de tornar a fer 
referència al III Recompte de persones sense llar a Mallorca-2019 (Lluch i Salvà, 2019), i referit 
a les persones que viuen en situació de carrer, a partir de dades estretes a l’enquesta realitzada 
a les persones identificades als espais públics, un 40,0% manifesta no tenir cap malaltia, un 
22,0% malalties de caràcter cardiovascular, un 17,0% múscul-esquelètics, un 9,0% malalties 
de caràcter infecciós, un 5,0% problemàtica relacionada amb la salut mental i un 7,0% altres. 
En conjunt, les dones manifesten patir més malalties (un 32,0%) front els homes (un 12,0%).

De les persones acollides en centres assistencials de caràcter residencial de Mallorca, el 
III Recompte (Lluch i Salvà, 2019), un 27,3% comenten no tenir problemes de salut; un 15,1% 
problemes de salut mental, inclosa la depressió; seguint en percentatge diversos problemes 
orgànics (8,0%), i físics (7,0%), hepatitis i VIH (7,0%) i cardíacs (5,9%). La situació de salut 
és, per tant, un aspecte que comporta greus riscos a les persones sense llar, i que òbviament 
s’han vist agreujades durant la situació de pandèmia COVID-19.

http://www.revistaalimara.net/revista/wp-content/uploads/2019/09/02-Article_Revista-Alimara_SUPLEMENT-num-60.pdf
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Es mantenen el estereotips i prejudicis cap a les persones sense llar: durant aquests pri-
mers mesos de la pandèmia COVID-19 han anat apareixent a premsa diferents notícies relacio-
nades amb les persones sense llar, les quals principalment fan referència a les respostes dona-
des des de les administracions públiques o les entitats socials a la necessitat de confinament de 
persones que no tenen llar. L’associació Realidades, de persones sense llar, analitza una mostra 
d’aquestes (Asociación Realidades, 2020). Si bé és cert que la situació de vulnerabilitat de les 
persones sense llar es dona més enllà de l’existència del coronavirus, aquesta es fa més evident 
quan els carrers de les ciutats es buiden, i la societat se’n dona compta que no es pot confinar a 
ca seva a qui no té aquest dret perquè viu al carrer, i això es fa palès als medis de comunicació. 
Però també és cert que la majoria dels medis a nivell nacional i local li donen atenció inicial 
a aquestes notícies, però desprès comencen a desaparèixer. De l’anàlisi d’aquests articles de 
premsa s’extreuen algunes conclusions. La idea central és que els medis tendeixen a reproduir 
els estereotips i representacions negatives respecte a les persones que tenen vulnerat el seu 
dret a un habitatge. El periodisme hauria d’oferir un anàlisi contextualitzat de les situacions de 
sensellarisme, fent referència a les causes estructurals, així com a xifres i informació estadística 
sobre aquesta realitat. De l’estudi fet per l’associació Realidades només un 12% compleixen 
amb aquestes característiques, un 30% ho intenten però es queden a mitges i el 58% restant 
no faciliten cap tipus de context. En el 68% de les notícies sobre persones sense llar no es 
compta amb la veu de les persones afectades, la informació és, en un 70% a través de fonts 
institucionals i l’opinió de les organitzacions no governamentals apareix en un 56%. Quan s’en-
trevista a una persona en situació de carrer en molt poc casos es mostra la cara de la persona 
entrevistades, un aspecte que contribueix a deshumanitzar i fomentar la falta d’empatia. Encara 
es fan servir conceptes com “indigents” o “captaires” i a diverses descripcions es fan referènci-
es a “litrones” o cerveses sense que resulti en absolut pertinent. 

Una altra qüestió sobre la que fa parar atenció Realidades en el seu estudi és que, si bé 
la tipologia de persones sense llar és molt àmplia i diversa i inclou a famílies desnonades, 
persones que estan a centres d’acollida, persones que viuen a infra-habitatges o en condi-
cions de massificació..., tal i com apunta la tipologia ETHOS (FEANTSA, s/d), es parla úni-
cament d’un perfil completament estereotipat, reduccionista i estigmatitzant. De resultes 
d’això, el 74,0% apareixen com a persones perceptores d’ajuda, absolutament passives, el 
14,0% recull algunes queixes pel reduït suport assistencial, i només el 12,0% es representa 
amb una actitud pro-activa, desenvolupant estratègies per ajudar a la comunitat (cosint 
mascaretes), sensibilitzant a la societat, formant-se, cercant ocupació o participant a ac- 
cions solidàries. 

6.3.2. La situació de la infància

Ja a l’Enquesta de Condicions de Vida 2019, publicada per part de l’INE, assenyala 
que al 2019 el risc de pobresa i exclusió a Espanya, segons l’indicador AROPE, ha davallat 
en tots els grups d’edat excepte a la infància, que passa d’un 29,5% l’any 2018 a un 30,3% 
l’any 2019. Aquest increment de la pobresa infantil trenca amb una tendència segons la qual 
aquesta se reduïa lleugerament des de l’any 2014, any en què es situava en el 35,8% (Plata-
forma de infancia, 2020c).

Al juny de 2020 es publica l’informe posterior a la visita del Relator de les Nacions Uni-
des (NNUU) sobre extrema pobresa i els drets humans a Espanya. En aquest es fa referència a 
la especial situació de vulnerabilitat de nins, nines i joves a l’estat espanyol, A l’informe, s’iden-
tifica així mateix altres situacions que afecten a la infància, referint-se als grups de població 

https://www.cuartopoder.es/analisis/2020/04/02/personas-sin-hogar-y-covid-19-como-aparecemos-en-los-medios/
https://www.feantsa.org/download/ethos_spain-24518105836657575492.pdf
https://www.feantsa.org/download/ethos_spain-24518105836657575492.pdf
https://plataformadeinfancia.org/wp-content/uploads/2020/07/analisis-encuesta-condiciones-de-vida-desde-la-perspectiva-de-infancia.pdf
https://plataformadeinfancia.org/wp-content/uploads/2020/07/analisis-encuesta-condiciones-de-vida-desde-la-perspectiva-de-infancia.pdf
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a on les taxes de pobresa infantil són encara més intenses: les zones rurals, entre la població 
immigrant i refugiada, les famílies d’ètnia gitana i les que tenen membres amb discapacitats. 

Les paraules textuals del Relator especial de NNUU són contundents: 

“Les polítiques adoptades a Espanya per a eliminar l’extensa pobresa infantil són ver-
gonyosament insuficients i representen tant un fracàs moral com una ferida econòmica 
autoinflingida” (Alston, 2020).

Sobre aquesta situació prèvia d’extrema vulnerabilitat de la infància impacta la pandè-
mia COVID-19 sobre multitud d’aspectes de la vida de nins, nines i adolescents Els aspectes 
sobre els que incideix la COVID-19 en la infància, segons l’estudi Medidas prioritarias para la 
infancia en la crisis del COVID-19 (Plataforma de infancia, 2020b) són:

• L’empitjorament de les condicions de vida de les famílies en risc de pobresa i exclusió 
social. S’ha de recordar que se calcula que 2,46 milions de nins i nines a Espanya 
viuen en situació de pobresa i exclusió social i les ajudes per a alimentació de nens 
i nenes en situació de vulnerabilitat, la principal mesura dissenyada pel Govern són 
totalment insuficients (p.4). 

• Les dificultats de moltes famílies per a atendre a cura dels seus fills i filles i treballar 
després del tancament dels col·legis: aquestes dificultats es veuen agreujades quan 
parlem de famílies com les monomarentals, les famílies en què la cura dels fills recau 
en un sol progenitor, o les famílies nombroses (p.6).

• Les conseqüències negatives, a nivell educatiu, del tancament dels col·legis: aquesta si-
tuació afecta especialment a nins i nines que no disposen dels dispositius adequats 
o no poden accedir a internet per no comptar amb ell o per haver hagut de pres-
cindir d’això a causa de la reducció d’ingressos. En aquesta situació s’ha de sumar 
la manca de seguiment i suport dels nins i nines de 0 a 3 anys, ja que les escoles 
infantils s’han vist molt afectades per les ajudes que rebien i pels ERTE’s (pp. 7-9).

• L’impacte de les mesures de confinament sobre la salut dels nins i nines: les conseqüèn-
cies que sobre la salut física i psíquica de la població, i específicament de la infància, 
ha tingut el període de confinament es veu agreujat en els nins i les nines que viuen 
en pisos reduïts, amuntegats o en infra-habitatges (p.10). 

• El risc de l’augment de la violència cap als nins i nines en les llars: la situació d’aïlla-
ment, sobretot si es dóna en condicions d’amuntegament, pot augmentar el risc 
dels nins i nines a sofrir situacions de violència en les llars (p.11). 

• La situació nins, nines i adolescents en el sistema de protecció: els problemes estructu-
rals del sistema de protecció i reforma de menors (existència de macro centres o la 
precarietat del personal) es veuen agreujats en la situació de crisi sanitària (p.12). 

• La situació especialment vulnerable dels nens i nenes migrants no acompanyats: els 
adolescents que estan immersos en un procediment de determinació d’edat i siguin 
declarats majors d’edat durant aquest períodes corren el risc de ser expulsats del 
sistema de protecció. Aquesta situació es complica especialment en el cas dels i les 
joves estrangers que no compten encara amb la seva autorització de residència com 
a menors tutelats, ja que se’ls podria incoar expedient d’expulsió i sol·licitar el seu in-
ternament en un Centre d’Internament per a Estrangers (CIE). També és preocupant 

https://plataformadeinfancia.org/wp-content/uploads/2020/04/medidas-prioritarias-para-la-infancia-en-la-crisis-del-covid19.pdf
https://plataformadeinfancia.org/wp-content/uploads/2020/04/medidas-prioritarias-para-la-infancia-en-la-crisis-del-covid19.pdf
https://plataformadeinfancia.org/wp-content/uploads/2020/04/medidas-prioritarias-para-la-infancia-en-la-crisis-del-covid19.pdf
https://plataformadeinfancia.org/wp-content/uploads/2020/04/medidas-prioritarias-para-la-infancia-en-la-crisis-del-covid19.pdf
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la situació de risc d’adolescents i joves estrangers que es troben vivint al carrer, ja que 
poden ser víctimes de tràfic i caure en mans de les xarxes de prostitució (pp.14-15)

• L’absència d’accions comunicatives cap a la infància: degut al rol passiu que s’assigna 
a la infància i a la manca de processos reals de participació, les organitzacions d’in-
fància considera que els poders públics a Espanya no han dedicat espais suficients 
a explicar als nins, nines i adolescents la situació que s’està vivint, les mesures que 
s’estan prenent i com aquestes els afecten de manera directa (p.16).

6.3.3. Persones grans i en situació de dependència

A les darreres dècades s’ha anat produint un envelliment progressiu de la població i 
un increment del sobre envelliment, de la cronicitat i de la dependència, principalment de la 
gent gran.

La situació viscuda durant la pandèmia ha posat en evidencia, per una banda, l’extrema 
vulnerabilitat de les persones grans respecte a la covid19, i per altra, les carències del model 
d’atenció a aquest col·lectiu i a altres persones en situació de dependència, principalment 
aquelles acollides a centres de caràcter residencial.

Si bé l’aprovació de l’anomenada Llei de Dependència (Ley 39/2006, de 14 de diciem-
bre) ha permès avançar en la creació d’un sistema per a l’autonomia i l’atenció de la depen-
dència (SAAD) amb un elevat caràcter garantista, que reconeix el dret de les persones en 
situació de dependència a percebre prestacions específiques per a la seva atenció i promoció 
social, les dificultats de finançament del sistema i l’elevat grau d’externalització de determi-
nats serveis, principalment residencials, i la gestió d’aquests per la iniciativa privada mercan-
til, ha evidenciat, no només a les Illes Balears sinó també al conjunt de l’estat espanyol, les 
importants carències del SAAD que, ara per ara, es mostra insuficient i precari, encara a pesar 
dels esforços institucionals.

La Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència, disposa de 2.300 places residencials i 
800 places de Centre d’Estades Diürnes, que es distribueixen en un total de 37 residències i 
46 centres de dia de diferent titularitat i gestió (insular, municipal i privada mercantil). Totes 
aquestes places estan finançades pel Govern de les Illes Balears i hi poden accedir persones 
amb grau reconegut de dependència (II i III en el cas de residències), independentment del 
municipi on visquin (Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència, 2017).

Segons informació apareguda a la premsa local (Conselleria de Salut i Consum, 2020), 
a 20 de setembre, a les residències de les Illes Balears hi havia 4.344 persones residents, de 
les quals 255 eren positives en COVID-19: 121 es trobaven hospitalitzades i el total acumulat 
de persones residents que han mort són 124. A aquestes dades, en la mateixa data, hem de 
sumar 92 professionals positius actius. La situació a les residències ha posat en evidència 
també les desiguals condicions laborals dels auxiliars de geriatria del sector públic i privat i 
com aquestes desigualtats tenen una conseqüència en la qualitat de l’atenció (Molina Quirós, 
2020). Aquesta ha estat una situació denunciada per part dels treballadors i treballadores 
(USO, 2019). Tot i això, la Conselleria d’Afers Socials (2020e) informa del fet que la CAIB 
compta amb la ràtio de cuidadors i cuidadores per a cada 100 residents més elevada d’Espa-
nya, principalment després que al mes d’agost 2020 s’aprovés el decret llei (DL 12/2020 de 
28 d’agost) que incrementa les ràtios de cuidadors per a cada resident, passant del 28 al 33, 
la qual cosa suposa un increment del 15%. Als centres residencials de titularitat pública les 
ràtios estan per damunt del que estipula la llei.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-21990
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-21990
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2872128&coduo=194&lang=ca
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strongspan-stylecolor1c697dcovid-19nbspspanel-govern-interviene-la-residencia-privada-de-atencioacuten-a-personas-mayores-bell-entorn-para-garantizar-la-contencioacuten-de-los-contagios-de-covid-19-y-asegurar-la-atencioacuten-adecuada-a-los-usuariosstrong
https://www.uso.es/trabajadores-de-residencias-privadas-de-baleares-se-manifiestan-para-lograr-mejoras-laborales/
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4338969&lang=ca&coduo=3349
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4338969&lang=ca&coduo=3349
https://docs.google.com/document/d/15pxzqUEY6o3V3Jrx8iajgI-c7gFEESBfjGEV36RIeMM/edit
https://docs.google.com/document/d/15pxzqUEY6o3V3Jrx8iajgI-c7gFEESBfjGEV36RIeMM/edit
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L’ impacte social i econòmic que la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 està generant 
sobre el conjunt de la societat, ha obligat a les administracions públiques a reaccionar 

amb el desplegament, des de diferents nivells i àrees de competència, de polítiques que van 
des de sistemes de garantia de rendes, amb l’objecte de salvaguardar la satisfacció de les 
necessitats bàsiques d’amplis sectors de la població, a altres polítiques més específiques, 
dirigides a grups en especials situacions de vulnerabilitat. 

A l’Estat espanyol, així com al conjunt de les CCAA que el conformen, les polítiques 
públiques dirigides a les persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat social s’articulen 
a través del Sistema Públic de Serveis Socials (SPSS). Es tracta d’un sistema precari i frag-
mentat competencialment, que ha rebut l’herència assistencialista pròpia de la beneficència 
anterior al desplegament d’aquest sistema, amb la transició democràtica. Quan es diu que 
el el SPSS és un sistema precari, ens referim al fet que, tot i tenir la vocació de configurar-se 
con el “quart pilar de l’Estat del Benestar espanyol” (juntament amb la seguretat social, la 
sanitat i l’educació) mai ha arribat, en aquests anys de democràcia, al nivell de finançament 
suficient que permet donar cobertura al conjunt de necessitats socials, desenvolupant així un 
sistema ampli i universal, ni ha aconseguit que les seves prestacions siguin considerades, en 
el seu conjunt, com a drets subjectius. Tampoc hem d’oblidar que el SPSS ha estat un sistema 
durament castigat per les polítiques d’austeritat aplicades a partir de l’anterior crisi de 2008. 

Quan es caracteritza el SPSS com a fragmentat, ens referim al fet que, una vegada 
transferides a les CCAA les competències exclusives en matèria d’assistència social i serveis 
socials sense l’aprovació prèvia d’una llei general de caràcter estatal, el que es crea són 17 
sistemes de serveis socials, amb característiques quant al finançament, el reconeixement 
de drets, i els nivells de cobertura de les necessitats socials molt dispars, tal i com demostra 
l’Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales en els informes que pre-
senten des de l’any 2012. 

A més d’això, el SPSS té un cert nivell de complexitat que es manifesta per les nombro-
ses i diverses situacions de vulnerabilitat social a abordar, per la diversitat quant a la respon-
sabilitat competencial, per la seva escassa estatalització (raó per la qual la gran part de les 
necessitats socials estan cobertes des de les entitats privades d’iniciativa social, l’anomenat 
tercer sector) i per estar complementat amb altres dos sistemes de protecció: el sistema de 
garantia de rendes i el Sistema per a l’Autonomia personal i Atenció a la Dependència (SAAD).

Segons el darrer informe de l’Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios 
Sociales, referit a l’any 2018, i en el qual es valora el desenvolupament dels serveis socials a 
les CCAA (García et al., 2018) el SPSS balear presenta un nivell de desenvolupament mig-baix 
(de 5,2 punts sobre 10), col·locant-se en un vuitè lloc respecte al conjunt de l’Estat, gràcies 
a un important i sostingut creixement durant la darrera legislatura (l’any 2012 la puntuació 
obtinguda pel SPSS balear era de 2,9 i l’any 2015 de 3,85).

https://www.directoressociales.com/images/INDICEDEC/DEC2018real/REVISTA%20web.pdf
https://www.directoressociales.com/images/INDICEDEC/DEC2018real/REVISTA%20web.pdf
https://www.directoressociales.com/images/INDICEDEC/DEC2018real/REVISTA%20web.pdf
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De fet, aquest creixement sostingut, s’expressa en els indicadors que fan referència a 
l’esforç econòmic realitzat per les administracions illenques: en el que es refereix a “despesa 
consolidada per habitant i any”, els Serveis Socials de les Illes Balears es col·loquen en 410,1 € 
per damunt de la mitjana estatal (381,25 €); també l’indicador “percentatge de la despesa 
respecte al PIB regional”, Balears supera la mitjana de l’Estat, amb un 1,8% del PIB sobre una 
mitjana de 1,5%; el tercer indicador d’aquest grup “percentatge de la despesa en serveis socials 
sobre la despesa total executada a les Administracions públiques” repeteix aquesta situació, 
superant la despesa estatal (9,4%) en més d’un punt (a Illes Balears és d’un 10,3%). A la roda 
de premsa mantinguda per l’Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials el dia 9 de 
setembre de 2019 es fa referència al fet que, essent una tendència generalitzada al conjunt de 
l’Estat que la despesa autonòmica en Serveis Socials és inferior al 2019 respecte el 2018, i algu-
nes d’elles no superen la despesa per habitant del 2009, Balears lidera el ranking en augment 
de despesa per habitant des de l’any 2009 fins al 2019, amb un increment continuat del 24,8%.

Però no podem passar per alt que, si bé Balears té una alta puntuació quant al grup 
d’indicadors que fa referència a “drets reconeguts” (9,1) i una puntuació mitja-baixa respecte 
al grup d’indicadors que fan referència a esforç econòmic (6), no arribem a l’aprovat en el 
grup d’indicadors que fan referència al nivell de cobertura (3,7) (García et al., 2018). Així, en 
un context de precarietat, encara que en constant creixement, la capacitat de resposta del 
SPSS davant una situació d’emergència com la produïda per la pandèmia de la COVID-19, 
està necessitant grans dosis d’implicació professional i política per tal de fer-hi front. 

Encara que es disposa de dades massa parcials, des de l’inici de l’estat d’alarma s’han 
anat posant en marxa tota una sèrie de mesures de caràcter social, dirigides a pal·liar la situ-
ació de vulnerabilització sobrevinguda o agreujades sobre determinats col·lectius. Aquestes 
mesures, arran de la concurrència competencial que es dóna en diversos àmbits propis dels 
serveis socials, s’han organitzant tant des de l’Estat, com des de les Comunitats Autònomes, 
com des de les administracions locals (en els cas de les Illes Balears, Consells Insulars i muni-
cipis), i ha comptat amb l’estreta col·laboració de les entitats del Tercer Sector Social.

Les mesures més immediates, posades en marxa durant l’estat l’alarma, han estat les 
proposades des del govern de l’Estat, les quals estan dirigides principalment a:

• Treballadors i treballadores directament afectats per la paralització de l’activitat 
productiva i laboral. Dins d’aquest grup trobem les següents prestacions: L’ERTO 
extraordinària COVID-19; la prestació extraordinària per cessament d’activitats de 
treballadors i treballadores autònomes i altres mesures a autònoms i empreses que 
inclou aplaçaments i moratòries de pagament a la seguretat social; el subsidi ex-
traordinària per fi de contracte temporal i flexibilització de contractes de subminis-
trament d’electricitat i gas per a autònoms i empreses, entre d’altres mesures; el 
subsidi extraordinari per a empleats i empleades de la llar. 

• Ajudes al manteniment de l’habitatge: suspensió de préstecs hipotecaris (habitatge 
habitual, immobles afectes a l’activitat econòmica d’empresaris i professional, ha-
bitatges llogats de les que no es percebrà la renda), i suspensió i ajudes a lloguer 
d’habitatge habitual per a persones que es trobin en una situació de vulnerabilitat 
sobrevinguda.

• Altres: suspensió de préstecs sense garantia hipotecària; contractes temporals per 
compta aliena en explotacions agràries compatible amb subsidis; possibilitat d’ocu-

https://www.directoressociales.com/images/INDICEDEC/DEC2018real/REVISTA%20web.pdf
https://www.directoressociales.com/images/INDICEDEC/DEC2018real/REVISTA%20web.pdf
https://www.directoressociales.com/images/INDICEDEC/DEC2018real/REVISTA%20web.pdf
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pació per a estrangers extracomunitaris als que caduca el permís de treball i residèn-
cia en el període comprès entre el 14 de març i el 30 de juny de 2020. 

Posteriorment, una vegada iniciada el que s’ha denominat “desescalada”, el govern de 
l’Estat ha implementat, mitjançant l’aprovació de diferent normativa, diverses prestacions 
econòmiques, la més important de les quals és l’Ingrés Mínim Vital (IMV), aprovat mitjan-
çant el Real Decreto-ley 20/2020 (RDL 20/2020, de 29 de maig) i a càrrec del sistema de la 
Seguretat Social. Una de les conseqüències de la crisi a evitar, és repetir el que ja es va donar 
a la sortida de la crisi de 2008 i que les respostes, tant institucionals com del mercat laboral, 
contribueixin a augmentar la diferència entre la població més rica i la població més pobre. 
L’any 2008, el coeficient de Gini a Espanya estava en el 32,4%, i a la sortida de la crisi, l’any 
2017, havia crescut fins al 34,1%. A les Illes Balears, va passar del 32,1% al 37,8%. Aquestes 
dades indiquen que la diferència d’ingressos entre el 20% de la població amb menys renda i 
el 20% amb més renda és més gran després de la crisi econòmica de l’any 2008. La resposta 
a la crisi augmenta la diferència entre la població amb més riquesa i la població amb més 
pobresa i a les Balears, augmenta més que a la resta de l’Estat (Flores et al., FOESSA, 2019). 
És per aquest motiu que es fa necessari que la resposta de les diferents administracions vagi 
adreçada a generar una sortida de la crisi que doni oportunitats a tothom i permeti una so-
cietat amb menys desigualtat i més cohesió social. 

Es ressenyen, a continuació, les mesures proposades tant per l’Administració Pública de 
les Illes Balears com per les entitats del Tercer Sector Social balear per tal de donar resposta, 
des del Sistema Públic de Serveis Socials, a les situacions de necessitat provocades per la 
pandèmia de la COVID-19. Les fonts utilitzades en aquest apartat són principalment dades 
institucionals, algunes d’elles encara parcials, que es complementen amb les veus de profes-
sionals amb responsabilitat a diversos àmbits. 

7.1. Les respostes de l’Administració pública autonòmica i local

En els primers moments de la crisi generada per la COVID-19, encara durant l’estat l’alarma, 
a nivell de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB), les respostes institucionals 
posades en marxa s’ofereixen a la població a partir de la col·laboració entre l’Administració 
autonòmica, els consells insulars i els ajuntaments, amb la participació del tercer sector soci-
al. Posteriorment, una vegada iniciada la desescalada i amb l’entrada en “la nova normalitat”, 
les Administracions han anat posant en marxa diverses prestacions econòmiques i tècniques 
per tal de donar resposta tant a situacions d’emergència lligades a la vulnerabilitat econòmi-
ca com a altres situacions de vulnerabilitat que afecten a col·lectius específics. 

En el marc del Pla de Mesures Excepcionals per Limitar la Propagació i el Contagi del 
COVID-19, aprovat pel Consell de Govern de la CAIB el dia 13 de març de 2020, es posen 
en marxa tota una sèrie de mesures dirigides a donar resposta a les diferents situacions 
de vulnerabilitat social, segons les competències que, com a Administració autonòmica, té 
assignades. Aquestes mesures s’organitzen en cinc tipus: Ajudes econòmiques per fer front 
a situacions de primera necessitat; Garantia de Rendes; Allotjament i habitatge; Atenció al 
domicili i altres de diferent tipologia.

Per la seva part, les Administracions locals, principalment a través i amb el suport dels 
consells insulars, articulen tota una sèrie de respostes, complementàries a les proposades pel 
govern de la CAIB, segons les competències que aquestes administracions tenen atribuïdes. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-5493.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-5493.pdf
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Les distintes respostes donades des de les Administracions Públiques balears des de 
l’inici de l’estat l’alarma les presentarem a partir del següent índex:

1.  Mesures dirigides a reforçar els serveis socials

2.  Mesures que fan referència al Sistema de Garantia d’Ingressos.

3.  Mesures dirigides a la població general a través de serveis d’emergència i dels ser-
veis socials comunitaris

4.  Mesures dirigides a col·lectius específics a través dels serveis especialitzats

7.1.1. Reforç dels serveis a través de la contractació de personal

A l’estat d’alarma, ja que s’han hagut de tancar els serveis no considerats essencials, 
com els serveis d’orientació laboral o formatius, algunes entitats han reforçat l‘atenció tele-
fònica dirigida a l’orientació i el suport a les persones (Càritas, entrevista a dia 5 de junt de 
2020). Principalment aquestes entitats han col·laborat en la gestió de prestacions públiques, 
especialment de la Renda Social Garantida (RESOGA) a persones que estaven en situació 
irregular i/o que no disposaven de compte corrent. Altres varen reorganitzar el seus serveis, 
aprovant un protocol de coordinació a partir de la diversificació de programes i comptant 
amb un equip interdisciplinari (Coordinadora Balear de Persones amb Discapacitat, entrevis-
ta a dia 8 de maig de 2020). I en tots els casos els i les professionals han treballat al límit 
de les seves capacitats (Metges del Món, entrevista a dia 1 de juny de 2020). De fet en molts 
casos s’ha hagut de recórrer a la contractació de personal de forma urgent, mitjançant pro-
cediments de selecció extraordinaris (Instrucció IMAS, 29 d’abril de 2020). Segons dades 
ofertes des del Servei de Planificació i Documentació del Institut Mallorquí d’Afers Socials 
(IMAS), el Consell de Mallorca ha reforçat la seva plantilla vinculada als serveis socials amb 
la contractació de 214 persones des del començament de la crisi sanitària provocada per la 
pandèmia de coronavirus. Concretament, entre el 15 de març i el 3 d’abril se contractaren a 
125 nous professionals i se cobrien 89 places per substitució, essent els perfils més deman-
dats el personal d’infermeria (86 auxiliars i 13 infermers o infermeres) i el personal de serveis 
(55), a més d’auxiliars d’inserció (26) i el treball social (8). Totes aquestes contractacions han 
estat provocades per la necessitats d’ampliació o creació de serveis, la cobertura de baixes 
causades pels efectes de la COVID-19.

Per la seva part, l’Ajuntament de Palma ha identificat un augment de l’atenció entre un 
8,0 i un 20,0%. Per aquest motiu, en un primer moment es varen contractar 6 nous treballa-
dors socials en un projecte experimental, que posteriorment es va augmentar a 12, per realit-
zar funcions de triatge, i que potser es converteixi en un servei permanent (Àrea de cultura i 
benestar de l’Ajuntament de Palma, entrevista a dia 23 de juliol de 2020). 

7.1.2. Mesures que fan referència als sistemes de garantia d’ingressos 

Fruit de la concurrència de diverses administracions (estatal, autonòmica i local) i de 
diverses àrees de gestió (Seguretat Social, Ocupació, Serveis Socials...) quant a les competèn-
cies en matèria de prestacions econòmiques, el sistema de garantia d’ingressos espanyol és 
un sistema molt dispers, i amb una important desigualtat territorial. 
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Durant els primers mesos de la crisi, el Govern de les Illes Balears, va realitzar un im-
portant desplegament normatiu, per tal de regular i adequar a les noves circumstàncies les 
distintes prestacions i serveis.

La primera d’aquestes normatives va ser el Decret llei 4/2020 (RDL 4/2020, de 20 de 
març), pel qual s’estableixen mesures urgents en matèria de contractació, convenis, concerts 
educatius i subvencions, serveis socials, medi ambient, procediments administratius i pressu-
posts per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, seguit del Decret llei 6/2020 
(RDL 6/2020, d’1 d’abril), pel qual s’estableixen mesures socials urgents per pal·liar els efectes 
de la situació creada per la COVID-19 i de foment de la investigació sanitària. Ambdós decrets 
llei estableixen mesures relatives a col·lectius en situació de vulnerabilitat i mesures extraor-
dinàries en matèria de gestió de la Renda Social Garantida. 

La necessitat de donar respostes àgils a persones sense cap tipus d’ingrés va dur al 
Govern de la CAIB a modificar l’accés a la RESOGA, flexibilitzant algunes de les condicions, 
com no necessitar tres anys de residència a la CAIB, demanant únicament l’empadronament 
i possibilitant que la sol·licitud no l’hagués de fer la persona interessada sinó a través d’una 
entrevista telefònica feta per un treballador o una treballadora social de les Administracions 
públiques o de les entitats socials. Amb aquesta modificació s’ha pogut arribar a més de 
8.000 famílies (Conselleria d’Afers Socials i Esports, entrevista a dia 25 de juny de 2020) 
(Figura 34 i Figura 35). La RESOGA extraordinària, es presenta com a mesura excepcional 
durant els primers mesos de la crisi i incorpora una sèrie de canvis significatius, a partir de 
l’aprovació del Decret Llei 4/2020, de 20 de març de 2020: les sol·licituds d’inici del pro-
cediment podien ser presentades pels treballadors i les treballadores socials dels Serveis 
Socials Comunitaris municipals i de les entitats inscrites al cens d’organitzacions del Tercer 
Sector Social (TSS) de les Illes Balears; a més, per poder fer efectiu el pagament a famílies 
que no disposen de compte corrent, s’atorgaren subvencions directes a sis entitats del tercer 
sector: Creu Roja, Metges del Món, Casal Petit, i Càritas de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa. 
Pel que fa a la Renda Mínima d’Inserció (RMI), durant l’estat d’alarma també s’incorporen 
canvis com és que es pugui sol·licitar aquesta ajuda sense necessitar de complir amb un pla 
d’inserció social i laboral.

Totes aquestes mesures, amb el seu caràcter específic COVID-19 varen permetre que 
un nombre important de persones hagin pogut viure en condiciones d’una mínima dignitat 

0 0 0

1219161,595

3107075,3

1896742,325

80558,95 36087,610

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

Gener 2020 Febrer 2020 Març 2020 Abril 2020 Maig 2020 Juny 2020 Juliol 2020 Agost 2020

Figura 34. Total de les nòmines de RESOGA i RESOGA Extraordinària a Balears (dades 
actualitzades a dia 31 d’agost de 2020)
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/14/pdfs/BOE-A-2020-5021.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/14/pdfs/BOE-A-2020-5021.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/14/pdfs/BOE-A-2020-5021.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/17/pdfs/BOE-A-2020-8009.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/17/pdfs/BOE-A-2020-8009.pdf
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durant 2 mesos i en alguns casos més. La fi d’aquestes ajudes i la derivació actualment que 
s’està fent de totes les demandes cap a l’Ingrés Mínim Vital, deixa desprotegits als grups 
socials més febles, com les persones migrades en situació irregular, però també aquelles per-
sones en situació de precarietat que no compleixin els requisits de l’IMV. 

L’aprovació des del govern de l’Estat de l’IMV, prestació econòmica del sistema de la 
Seguretat Social (RDL 20/2020, de 29 de maig), obliga a les CCAA a replantejar l’escenari de 
les rendes bàsiques, rendes socials i rendes d’inserció. El sostre d’ingressos posat per la Se-
guretat Social com a mesura de garantia d’ingressos permet a les CCAA complementar amb 
prestacions de caràcter autonòmic de lluita contra la pobresa, els perfils de població que no 
atén l’IMV. Però tot i amb l’entrada en vigor de l’IMV no totes les persones i famílies poden 
accedir a una protecció adequada ja que hi ha persones i unitats familiars que queden ex-
closes dels requisits d’accés o que presenten casuístiques diverses, per la qual cosa es fa ne-
cessari un esforç del conjunt de les administracions, inclosa la local, per tal de que prenguin 
part en el disseny i implementació d’un sistema de garantia d’ingressos que doni el màxim 
de cobertura a les necessitats de les persones. 

Així, per tal de regular la nova situació generada per l’aprovació de l’IMV, a la CAIB, el 
Decret llei 10/2020 (RDL 10/2020, de 12 de juny), de prestacions socials de caràcter econòmic 
de les Illes Balears actualitza la Renda Social Garantida, que es fa incompatible amb l’IMV, a 
la vegada que es manté el complement a les pensions no contributives fins al màxim legal 
possible, mitjançant una línia de prestacions de dret subjectiu que complementi aquestes 
pensions i donant cobertura a determinats perfils de l’Ingrés Mínim Vital. D’altra banda, la 
Renda Mínima d’Inserció (RMI), prestació condicionada a la realització de programes d’in-
serció socio-laboral, gestionada pels Consells Insulars i regulada pel Decret 117/2001 (RDL 
117/2001, de 6 d’octubre de 2001), que durant l’estat d’alarma s’ha adaptat per tal de fer-la 
aplicable a les persones en situació de vulnerabilitat econòmica sobrevinguda per la crisi 
sanitària, queda eliminada. Si bé, posteriorment, el Decret 10/2020 de prestacions socials de 
caràcter econòmic preveu la derogació de la RMI i específicament, a la disposició derogatòria 
primera, es determina que les prestacions econòmiques de la Renda Mínima d’Inserció es po-

Figura 35. Total de les nòmines de RESOGA i RESOGA Extraordinària per illes 

Font: elaboració pròpia, Conselleria d’Afers Socials i Esports

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/17/pdfs/BOE-A-2020-8013.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/17/pdfs/BOE-A-2020-8013.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/17/pdfs/BOE-A-2020-8013.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2001120/mp14803.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2001120/mp14803.pdf
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den mantenir fins el 31 de desembre de 2020 sempre i quan les persones beneficiàries com-
pleixen amb les condicions i no tinguin dret a percebre l’IMV o la RESOGA (RDL 10/2020, 
de 12 de juny). 

7.1.3.  Mesures dirigides a la població general a través de serveis d’emergència 
i dels serveis socials comunitaris

De les mesures dirigides a la població general afectada per una situació de vulnerabi-
litat sobrevinguda arran de la pandèmia es poden destacar: les ajudes econòmiques per fer 
front a situacions de primera necessitat, i el suport a l’habitatge. Però també cal destacar 
altres com el Suport als Serveis Socials Comunitaris municipals o el suport d’emergència a la 
ciutadania a través de línies d’informació i orientació.

A) Ajudes econòmiques per fer front a situacions de primera necessitat. 
Una de les primeres mesures per fer front a situacions de primera necessitat que es 

posen en marxa és el lliurament de targetes prepagament per als infants usuaris del servei 
de menjador i beneficiaris dels ajuts individualitzats de menjador per al curs escolar 2019-
2020. L’Acord de Consell de Govern de 20 de març de 2020 assigna a les Conselleries d’Afers 
Socials i Educació el desplegament d’aquest acord que es comença a fer efectiu a partir del 
25 de març a través dels respectius centres docents i mentre es mantingués la suspensió de 
l’activitat educativa presencial. 

Per altra banda, les targetes prepagament per a famílies en situació de precarietat eco-
nòmica, és una altra mesura que es posa en marxa a partir de l’Acord del Consell de Govern 
de dia 1 de maig de 2020, segons la qual les conselleries d’Afers Socials i Educació distri-
bueixen 1.000 targetes moneder entre les famílies amb menors a càrrec que es troben en 
situació d’urgència social per vulnerabilitat econòmica a causa de la crisi sanitària. Aquesta 
mesura es posa en marxa a partir del 15 de maig (amb vigència fins el dia 1 de juliol) i són 
destinatàries les unitats familiars que no disposin de cap altra font d’ingressos procedent 
de l’activitat laboral, subsidi o prestació, ni ser beneficiària d’ajut de menjador durant el curs 
2019-2020.

El govern de la CAIB també va col·laborar en el repartiment d’aliments, a través d’una 
iniciativa de la Conselleria d’Agricultura que ha comprat productes frescos al camp balears 
per tal de fer-la arribar als bancs d’aliments (Conselleria d’Afers Socials i Esports, entrevista 
a dia 25 de juny de 2020), a més de rebre propostes per analitzar la situació que planteja 
la COVID-19 i com fer-hi front (Cooperatives Agroalimentàries, entrevista a dia 4 d’agost de 
2020). 

B) El suport a l’habitatge s’articula a partir de l’aprovació del Reial Decret-Llei 11/2020 
(RDL 11/2020, de 31 de març), per adoptar mesures urgents en l’àmbit social i econòmic, de 
la Jefatura del l’Estat espanyol.

Aquestes mesures, de caràcter urgent, i gestionades per la Conselleria Mobilitat i Ha-
bitatge del GOIB, representen diverses opcions de protecció a l’habitatge per a població 
vulnerable, per a diverses situacions: 

• Població que viu en un habitatge de lloguer: pròrroga de sis mesos amb obligació 
d’acceptar per part de la persona propietària; suspensió de desnonaments i llança-
ments per impagament de lloguer; ajudes al lloguer (8,8 milions d’euros destinats 

http://www.caib.es/sites/covid19/ca/habitatge_i_allotjament/
http://www.caib.es/sites/covid19/ca/habitatge_i_allotjament/
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/31/11/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/31/11/dof/spa/pdf
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pel Govern); microcrèdits ICO; entre altres mesures, subjectes sempre a determi-
nades condicions a complir per part de la persona demandant. També s’apliquen 
diferents condicions en funció de si la part propietària és gran tenidor (més de 10 
propietats) o és petita propietària. 

• Població que viu a un habitatge de lloguer de l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI): 
dret a l’exempció total de les mensualitats per lloguer dels mesos d’abril, maig, juny 
i juliol de 2020 i pròrroga automàtica d’un any de tots aquells contractes que fina-
litzen entre març i setembre de 2020. 

• Població que paga una hipoteca: moratòria dels crèdits hipotecaris. 

Per la seva part, l’Ajuntament de Palma anuncia, a l’abril de 2020 (Ara Balears, 2020a) 
diverses mesures, novament dirigides a persones en situació de vulnerabilitat econòmica i 
articulades a través de la regidoria de Model de Ciutat, Habitatge i Sostenibilitat, i inclou:

• Moratòria per suspendre el cobrament dels lloguers dels 386 habitatges públics que 
gestiona el Patronat Municipal d’Habitatge, així com ajudes directes als inquilins 
dels 14 pisos privats que formen part del projecte Palma Habitada.

• Possibilitat d’una bonificació del 50% del lloguer, aplicable durant l’estat d’alarma i 
quatre mesos més si no ha finalitzat la situació de vulnerabilitat, o bé la possibilitat 
d’ajornar el pagament del lloguer i fer-ho de manera escalonada durant l’any 2020 i 
2021.

• Pròrroga de sis mesos a tots els contractes que acabin durant l’estat d’alarma o els 
dos mesos següents.

C) El suport des dels Serveis Socials Comunitaris
Les mesures socials urgents que s’estableixen al Decret llei 6/2020 (RDL 6/2020, d’1 

d’abril) estan específicament referides als Serveis Socials, garantint, encara a l’estat d’alarma, 
la continuïtat de determinades prestacions, entre les quals es troben els Serveis Socials Co-
munitaris (SSC) bàsics, per considerar-se activitats essencials.

Durant aquest període, una de les activitats prioritàries dels SSC, i que de fet ha col-
lapsat alguns d’ells, ha estat la gestió de prestacions econòmiques i ajudes per habitatge 
a famílies vulnerabilitzades. També els SSC s’han encarregat de donar suport a l’atenció a 
domicili a través d’accions com repartiment de menjar, compra i transport d’aliments i me-
dicaments. Tots els Consells Insulars han reforçat el suport als municipis, i específicament en 
aquells considerats serveis bàsics d’atenció a les persones més vulnerables. També s’articulen 
mesures per tal de reforçar els serveis de proximitat de caràcter domiciliari per tal d’assegu-
rar la cura i alimentació de persones majors, amb discapacitat o en situació de dependència, 
compensant així el tancament de menjadors, centres de dia, centres ocupacionals, a través 
dels Serveis Socials municipals.

Des de la Conselleria d’Afers Socials i Esports, sabent que un dels grups més fràgils du-
rant el confinament eren les persones grans i les persones amb discapacitats, es va contactar 
amb totes les persones valorades amb un grau de dependència, més de 15.000 persones a 
les Illes, passant un qüestionari que els permetés valorar aquelles en situació de risc. Es varen 

https://www.arabalears.cat/societat/moratoria-habitatges-protegits-ajuntament-palma-covid-19-coronavirus_0_2427957268.html
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fer més de 42.000 cridades telefòniques i es va actuar en 450 casos considerats d’urgència 
(Conselleria d’Afers Socials i Esports, entrevista a dia 25 de juny de 2020).

L’IMAS ha signat un Conveni amb els ajuntaments de Mallorca en matèria d’ajudes ur-
gents a persones vulnerables amb motiu de la crisi causada per la COVID-19, que ha permès 
atendre a 26.690 persones a tots els municipis de Mallorca, amb un cost de 3.568.060,70 
euros. 

També des d’algunes administracions, es varen habilitar targetes-regal per fer compres 
a diferents establiments, podent així accedir a persones sense compte corrent (necessari per 
algunes prestacions econòmiques) o sense NIE (Àrea de Cultura i Benestar Social de l’Ajun-
tament de Palma, entrevista a dia 23 de juliol de 2020).

D) El suport d’emergència
El suport per a situacions d’emergència ha estat cabdal sobretot en els primers mo-

ments de la crisi.
A través de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials s’ha habilitat un servei d’emergències des 

del qual es dóna resposta a necessitats bàsiques d’urgència: informació i derivació a recursos 
d’acollida residencial, orientació respecte a ajudes socials i tràmits, derivació i contacte amb 
recursos socials d’alimentació, informació de serveis socials dels municipis, orientació de 
tràmits amb el SEPE, centres de salut, etc.

Durant el període que va des del 25 de març al 12 d’agost, l’IMAS ha atès un total de 
4.627 trucades d’emergència, a través d’un telèfon gratuït (Figura 36). Els mesos d’abril i 
maig són els que registren més trucades, fent palesa la inquietud, incertesa i amb què es 
varen viure els mesos de confinament. 

7.1.4. Mesures dirigides a col·lectius específics 

Els serveis considerats essencials, garanteixen la continuïtat de determinades prestaci-
ons com són: el serveis socials de tipus residencial, els habitatges supervisats, el servei per a 
l’execució de mesures privatives de llibertat, el servei de tutela per a persones incapacitades 
judicialment, el servei de suport a l’habitatge, les prestacions per a dones víctimes de vio-
lència de gènere i per als seus fills i filles i les prestacions econòmiques. Des del Govern de 
la CAIB, i complementàriament des dels Consells Insulars, s’elaboren diferents normatives i 
documents tècnics de recomanacions relacionades amb les residències de gent gran i centres 
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Figura 36. Trucades ateses pel servei telefònic de l’IMAS del 25 de 
març a 12 d’agost de 2020
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sociosanitaris, els serveis socials d’atenció domiciliària, els serveis d’atenció a persones sense 
llar i els centres de menors. Per altra banda, es posen en marxa prestacions dirigides a pal·liar 
situacions generades per la pandèmia.

A) Persones majors i persones en situació de dependència
La resposta de les administracions públiques a les situacions sobrevingudes generades 

per la pandèmia sobre el col·lectius de persones en situació de dependència ha estat diversa, 
anant des de la flexibilització de l’accés a determinades prestacions, a la regulació i control 
de centres residencials, i altres de caràcter formatiu i de coordinació.

Respecte a les mesures de caràcter assistencial es posen en marxa actuacions dirigides 
a millorar la situació de les persones dependents flexibilitzant o incorporant canvis significa-
tius en prestacions ja existents. Així, es flexibilitza l’accés a les prestacions de dependència 
de persones prèviament valorades com a dependents, de manera que esdevé suficient el 
pla individual d’atenció (PIA) emès pel treballador o la treballadora social. Igualment, les 
persones beneficiàries de prestacions de dependència amb les que no s’ha concretat la seva 
participació econòmica, queden exempts d’aquesta participació.

El Govern habilita una prestació econòmica extraordinària destinada a compensar les 
despeses econòmiques derivades de atencions en l’entorn familiar i el suport a cuidadores no 
professionals de les persones en situació de dependència a les quals s’ha suspès el servei de 
centre de dia (art.10, del el Decret Llei 8/2020 de 13 de maig de mesures urgents i extraordi-
nàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les 
Administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per 
la COVID-19). Aquesta prestació està destinada a compensar les despeses econòmiques deri-
vades d’atencions en l’entorn familiar i el suport a cuidadores no professionals de les perso-
nes en situació de dependència a les quals ha quedat suspès el servei de centre de dia durant 
el període de vigència de l’estat d’alarma. Es tracta d’una prestació de quatre mensualitats, 
amb vigència a partir de l’1 de maig i amb previsió de poder prorrogar-se en cas que s’allar-
guin les restriccions. L’import a percebre està condicionat pel grau reconegut, de manera que 
les persones valorades amb grau I perceben 143,75 euros al mes, les de grau II 201,59 euros 
i les de grau III 290,73 euros al mes (Conselleria d’Afers Socials i esports, 2020c). 

Per la seva part, el Consell de Menorca ha pres diverses mesures, entre les que destaca 
l’increment i reforç del servei de teleassistència per oferir acompanyament i seguretat als 
seus usuaris (1.549 persones, de les quals un 58,0% viuen soles en els seus domicilis) (Me-
norca.info, 2020).

Quant als serveis d’estades diürnes i els serveis ocupacionals per a persones majors, 
amb discapacitats o persones amb dependències, s’estableixen una sèrie de condicions com-
binant el suport presencial amb el suport en coordinació amb els serveis socials comunitaris, 
i prioritzant a nivell presencial aquells casos amb major grau de dependència o major neces-
sitat de conciliació de la vida familiar i laboral de les persones cuidadores.

D’altra banda, i des de l’inici de l’estat d’alarma, l’atenció a persones majors i altres 
persones dependents compta amb el reforçament dels serveis de proximitat de caràcter do-
miciliari i altres mesures lligades al Sistema de promoció de l’Autonomia personal i Atenció 
a la Dependència (SAAD). Així, des del Govern de la CAIB, es reforcen els serveis a domicili 
per assegurar la cura i alimentació de persones majors, amb discapacitats o en situació de 
dependència, compensant el tancament de menjadors, centres de dia i centres ocupacional. 
Aquestes prestacions consisteixen en menjar a domicili, repartiment de compres d’alimenta-
ció i farmàcia, lliurament d’aliments i serveis de teleassistència. 

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4210347&coduo=3349&lang=ca
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El nombre d’hores d’atenció domiciliària ha augmentat un 686% de 2015 a 2020. El 
conjunt d’actuacions fetes en el domicili, ja sigui per atendre les necessitats de la llar, com les 
atencions personals, ha crescut significativament, passant de 62.460 hores anuals l’any 2015, 
a les 428.584 hores actuals. L’increment al darrer any ha estat del 31%. Respecte al servei de 
teleassistència, que es va posar en funcionament de forma gratuïta l’any 2017, al setembre 
de 2019 hi havia 6.000 persones majors amb un dispositiu de teleassistència a casa seva, 
al setembre de 2020 n’hi ha 8.505, el que suposa un increment del 41%. El creixement que 
la Conselleria d’Afers Socials estima per l’any 2021 és fins a 11.000 persones, la qual cosa es 
preveu assumir mitjançant la figura del concert (Conselleria d’Afers Socials i Esports, 2020f). 

Una atenció especial mereixen les persones dependents ateses a centres residencials. 
Així, en compliment de l’ordre SND/225/2020 del Ministerio de Sanidad mitjançant la qual 
s’adopten mesures relatives a les residència de persones majors i centres sociosanitaris, da-
vant la crisi ocasionada per la COVID-19, el GOIB aprova, el 16 de març de 2020 un acord de 
Consell de Govern pel qual s’estableixen mesures d’especial protecció de les persones majors 
a les residències i dels menors acollits a centres residencials. En aquest acord es regulen les vi-
sites (Conselleria d’Afers Socials i Esports, 2020d) i el contacte de les persones residents amb 
els seus familiars, establint mesures molt restrictives, amb l’objectiu de protegir a les persones 
grans i amb malalties prèvies, considerades d’alt risc. Posteriorment, el Decret 3/2020 (RDL 
3/2020, de 7 de juny), de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen mesures de 
flexibilització, regulació i graduació de determinades restriccions a l’àmbit de les Illes Balears 
establertes durant la declaració de l’estat d’alarma, en aplicació de la III del Pla per a transició 
cap a una nova realitat, als articles 50.53 estableix diferents mesures relatives a les condicions 
de reactivació de serveis i prestacions en matèria de serveis socials. Així, es reactiven de mane-
ra progressiva, encara que amb determinades limitacions, els serveis socials d’atenció a perso-
nes grans, a persones en situació de dependència, amb discapacitat, amb diagnòstic de salut 
mental i amb necessitats atenció primerenca (Conselleria d’Afers Socials i Esports, 2020b). 

També s’estableix l’obligatorietat de realitzar proves tipus PCR (Conselleria d’Afers So-
cials i Esports, 2020d) de detecció del SARS-Cov-2 de forma obligatòria als usuaris de nou 
ingrés als centres residencials, als treballadors que s’incorporen d’un període de permís o 
vacances d’una duració superior a 72 hores i als treballadors i treballadores de nova incorpo-
ració al centre residencial.

L’ampliació de les ràtios sociosanitàries a les residències de les Illes Balears (Infosalut, 
2020) respon al compromís inclòs al Pla de Reactivació de les Illes Balears, de forma que el 
ràtio de persones cuidadores passa de 28 a 33 per cada 100 residents, i del total de personal 
a residència passa de 52 a 57 treballadors, la qual cosa representa un increment d’un 15% 
i d’un 9,6% respectivament. Aquest increment te especial incidència en les residències de 
titularitat privada, ja que les públiques el sobre passen. Per tal d’assegurar el compliment 
d’aquestes ràtios, les persones responsables de les residències tindran l’obligació de comuni-
car als serveis d’inspecció dels Consells Insulars la relació nominativa diària del personal que 
disposen, així com la seva jornada de feina.

Una de les mesures que ha tingut més impacte social ha estat la intervenció, per part 
de l’administració pública, de determinades residències, tant de persones grans com de per-
sones amb discapacitat, una vegada detectats brots de Covid19. La intervenció de la gestió 
implica la designació d’una coordinadora sanitària que faci les funcions de control, coordina-
ció i direcció de l’activitat sanitària i assistencial del centre. 

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials ha realitzat diverses actuacions d’inspecció de resi-
dències que en ocasions han donat lloc a la intervenció i d’altres a l’obertura d’expedients 

https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongafers-socials-i-esports-reforccedila-l39atencioacute-a-les-persones-majors-en-el-seu-entornnbspstrong
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4420
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4333360&coduo=3349&lang=ca
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11204
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11204
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4220868&coduo=3349&lang=ca
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4333360&coduo=3349&lang=ca
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4333360&coduo=3349&lang=ca
https://www.infosalut.com/es/salud-publica/sociosanitario/10166-se-amplian-las-ratios-de-sociosanitarios-en-las-residencias-de-las-illes-balears
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sancionadors. Ja durant la primera onada varen ser intervingudes la residencia Oasis i Do-
musVi, ambdues de Palma, amb les que la Conselleria d’Afers Socials té places concertades. 
En aquesta segona onada, al tancament de l’edició d’aquest llibre, s’ha intervingut la resi-
dencia Seniors d’Inca i la residència Bell Entorn de Sóller. Aquesta situació a dut a l’obertura 
d’una nova residencia (Sa Riera) per tal d’acollir a residents amb test positiu de COVID-19 
però sense símptomes (Vidal, 2020). 

Respecte a les residències per persones amb discapacitat, el Govern –fruit de l’acció 
coordinada entre l’administració autonòmica i el Consell de Mallorca– ha intervingut la re-
sidència del Patronat Joan XXII d’Inca, en detectar-se un brot que afecta a 17 dels 19 usuaris 
del centre i a 4 dels 23 treballadors. Aquest equipament, pel seu marcat perfil social, només 
compta amb un professional sanitari, que ha hagut de ser reforçat des de l’administració 
sanitària (IB3, 2020b)

Altres mesures dirigides a persones en situació de dependència han estat: la creació 
d’una mesa de dependència, formada per Govern, Consells Insulars, municipis i entitats es-
pecialitzades (en els sectors de la discapacitat i la gent gran), aportant cadascú la seva ex-
periència en funció del seu àmbit competencial; la formació de treballadors i treballadores de 
residències en el coneixement de la conselleria d’Afers Socials i Esports i l’Institut Mallorquí 
d’Afers Socials; la revisió dels concerts i convenis vigents amb al iniciativa privada per part 
de la Conselleria d’Afers Socials, per tal de garantir la viabilitat de les places concertades de 
la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència, amb la proposta de passar de 64,49 € al dia per 
plaça concertada per a persones dependents de grau II (un 4,11 % d’increment), i en el cas 
de les persones amb grau III, de 68,61 € al dia a 71,26 € al dia (un 3,86 % més) (Conselleria 
d’Afers Socials i Esports, 2020e).

B) Persones sense llar
El 18 de març de 2020 el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 publica un 

document tècnic de recomanacions davant la crisi per COVID-19 per als gestors de serveis 
socials d’atenció a persones sense llar (Secretaría de Estado de Derechos Sociales, 18 de mar-
zo de 2020), dirigit a garantir la continuïtat en l’atenció a les persones en situació d’exclusió 
social severa acollida en els centres residencial i/o que pernocten en el carrer. Es determina 
que seran els Serveis Socials Comunitaris, amb el suport dels governs autonòmics i insulars 
(en el cas d’Illes Balears), els encarregats de d’oferir places d’allotjament adequades i sufici-
ents per tal d’evitar el manteniment en situació de carrer. Així mateix en els centres d’acollida, 
menjadors socials i altres dispositius s’han d’evitar les situacions d’amuntegament, per la 
qual cosa es convida als ajuntaments a habilitar espais provisionals que permetin complir 
amb aquests objectius.

Així, la xarxa de recursos d’allotjament residencial dirigit a persones sense llar ha adaptat 
el sistema d’atenció a la situació de confinament creada per l’estat d’alarma amb diverses 
mesures i la creació de diferents recursos. En primer lloc s’han controlat les sortides i entra-
des als recursos residencials ja existents. Els centres propis de la Xarxa d’Inclusió, inclosos els 
habitatges compartits del programa Housing-Led ubicades a Palma i pobles, van ser contro-
lades les entrades i sortides i inhabilitada la possibilitat d’accedir a aquests recursos. Per la 
seva part, l’Ajuntament de Palma, va mantenir els seus Serveis d’Acolliment Municipal: CRAT 
Adults, SAM Família llarga estada i Servei de curta estada per a famílies. 

Per altra part van ampliar-se places específiques per pernoctar, adaptant el poliesportiu 
de Son Moix per part de l’Ajuntament de Palma (50 places) i l’hipòdrom de Son Pardo (50 
places) i el Poliesportiu de Sant Ferran (50 places) per part de l’Institut Mallorquí d’Afers 

https://www.ultimahora.es/noticias/local/2020/09/29/1200645/coronavirus-mallorca-investigan-irregularidades-residencias-intervenidas.html
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strongspan-stylecolor1c697dcovid-19-spanstrongel-govern-interviene-la-nueva-residencia-del-patronato-joan-xxiii-para-personas-con-discapacidad-para-frenar-los-contagios-de-covid-19
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4338969&lang=ca&coduo=3349
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4338969&lang=ca&coduo=3349
https://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/rec_gestores_sinhogar_covid-19.pdf
https://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/rec_gestores_sinhogar_covid-19.pdf
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Socials (IMAS). L’accés a aquests serveis es facilità com a via d’urgència a través la Unitat 
d’Emergència Social (UMES) gestionada per Creu Roja i l’Equip de Valoració de la xarxa d’in-
clusió (IMAS) o els Serveis Socials Comunitaris. 

Segons les dades aportades per la Secció d’Inclusió Social de l’IMAS, durant el període 
comprés entre mitjans de març fins a 30 de juny de 2020, els recursos de la Xarxa d’Inserció 
Social de Mallorca per fer front a la situació de la pandèmia, s’han incrementat segons consta 
a continuació:

• Centre El Molinar: Servei creat durant l’estat d’alarma per tal d’esponjar Ca l’Ardia-
ca. És un servei d’allotjament per a persones en situació d’exclusió social de la Xarxa 
d’Inserció Social i perfil d’inserció sociolaboral, a curt o llarg termini, amb 15 places. 
S’han atès, durant aquest període a 20 persones, 1 dona i 19 homes.

• Centre Son Ribes: Servei creat durant l’estat d’alarma per tal d’esponjar Ca l’Ardia-
ca. És un servei d’allotjament per a persones en situació d’exclusió social de la Xarxa 
d’Inserció Social i perfil d’inserció sociolaboral, a curt o llarg termini, que participen 
als programes de «Enfeina’t» o «Activa’t». Amb un total de 18 places, 13 per homes 
i 5 per dones; s’han atès a 15 persones, tot homes.

• Centre Ruberts: Servei creat durant l’estat d’alarma per tal d’esponjar Ca l’Ardiaca. 
És un servei d’allotjament per a persones en situació d’exclusió social de la Xarxa 
d’Inserció Social, amb una problemàtica de salut complexa (deteriorament cognitiu, 
malalties neuro-degeneratives...). Compta amb 12 places, de les quals s’han ocupat, 
en aquest període 11, 8 homes i 3 dones.

Els centres esmentats anteriorment es troben tots a Palma. 
Per altra banda, l’IMAS i l’Ajuntament de Manacor van habilitar un nou centre tempo-

ral, Es Murterar amb 10 places gestionat per la Fundació Trobada, destinat a les persones 
sense sostre en aquest municipi, que va permetre descongestionar les instal·lacions de la xar-
xa d’inclusió social que coordina aquesta mateixa institució a Manacor, i també acollir altres 
persones del nucli municipal en situació de sensellarisme. 

Respecte als menjadors socials, aquests recursos també van adaptar-se a la situació 
d’alarma, tancant-se i distribuint el menjar als seus usuaris a través de carmanyoles, comp-
tant amb la col·laboració d’ entitats socials com són: l’Associació Zaqueo, l’Associació Tardor, 
AVASO, SOS MAMÁS, es Pa de Sant Antoni, Mallorca sense Fam, i Creu Roja.

C) Infància
Durant l’estat d’alarma, i com a resposta a la situació de crisi provocada per la CO-

VID-19, l’Oficina de la Infància i l’Adolescència de les Illes Balears (OBIA) ha obert una línia 
d’ajuda a la Infància i a l’Adolescència, gestionada per la Fundació Anar. Les dades ofertes en 
el període que va entre el 23 de març i el 31 d’agost de 2020 mostren un total de 793 con-
sultes, realitzades per telèfon (618 al Telèfon d’infants i adolescents; 55 al telèfon de Família 
i centres escolars), per correu electrònic (6) o per xat (114), organitzades segons siguin con-
sultes curtes, que només requereixen d’una contenció emocional i d’una orientació menys 
complexa de les quals s’han realitzat un total de 641; consultes d’Orientació Especial, que 
requereixen d’una valoració i orientació psicològica i assessorament de caràcter jurídic i/o 
social, de les que s’han realitzat 152. De resultes d’aquestes demandes el número de casos 

http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=es&coduo=914
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atesos han estat 113, tenint en compte que un mateix menor o persona del seu entorn pot 
contactar varies vegades per parlar del mateix cas.

D’aquest casos, i referint-se al motiu de consulta, destaquen els problemes de violèn-
cia contra un menor d’edat (54,9%), ja siguin maltractaments físics o psicològics, abando-
nament, abús sexual, violència escolar o expulsió de la llar. L’altre situació de que destaca, 
representant un 15,9% de les demandes, són els problemes psicològics ocasionats per la 
pandèmia i les seves conseqüències, manifestant-se com autolesions, ideació o intent de 
suïcidi, ansietat, trastorns alimentaris, tristesa, baixa autoestima.

Per tal de donar resposta a les situacions de violència cap als menors o en el sí del nucli 
familiar, s’han reforçat els serveis d’atenció immediata davant situacions de maltractament 
i abusos a la infància, a través del Servei d’urgències de l’IMAS i d’OBIA; i s’habilita, a través 
del Servei de Menors i Família del Govern de la CAIB, atenció a famílies que precisin orienta-
ció per dinàmiques disruptives a la llar.

Segons les dades ofertes pel Servei d’Emergències de les Illes Balears (112), de les situ-
acions que, en el curs de l’any 2020 han arribat a aquest servei, destaquen les que refereixen 
a consultes mèdiques (en concordança amb una situació de crisi sanitària) i a persones esca-
polides (en ambdós casos, el 25% del total de consultes realitzades segons les darreres dades 
disponibles, del 2 al 8 d’octubre de 2020). 

D) Mesures de suport:

• Suport psicològic: línia d’atenció 24 hores per a suport psicològic a la ciutadania i 
professionals davant situacions de dol o ansietat provocat com a conseqüència de la 
pandèmia i l’estat d’alarma, gestionat pel Govern Balear i el Col·legi professional de 
psicòlegs i psicòlogues de les Illes Balears; Servei d’acompanyament emocional als 
processos de malaltia, mort i dol relacionats amb la COVID-19, ofert per l’Associació 
Nava Jeevan; Programa de tractament psicològic per a familiars de les víctimes del 
COVID-19. 

• Suport a professionals: Recomanacions adreçades als i les professionals del Treball 
Social davant el COVID-19; Atenció, assessorament i suport gratuït per als Treballa-
dors i Treballadores Socials de les Illes Balears; Suport professional als treballadors 
socials i treballadores socials (col·legiats i col·legiades) en l’exercici de la professió. 

• Voluntariat i suport mutu: diverses iniciatives de persones voluntàries per a diver- 
ses accions com les ofertes des de la Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears- 
Xarxa Solidària de col·laboració; la Xarxa Junts per a consultes generals, oferiment de 
voluntaris, ajuda entre veïns, donació de material sanitari i donacions econòmiques; 
Suport Mutu: Xarxes Solidàries entre veïns, que ofereix un borsí de veïns i veïnes de 
tota Mallorca per a fer front a possibles necessitats de persones vulnerables com 
acompanyament social i emocional i ajudes concretes; i Càritas, voluntariat per a 
diferents tasques relacionades amb l’estat d’alarma.

E) Altres prestacions
Segons informa l’IMAS, s’han habilitat una sèrie d’ajudes complementàries com:

• Ajudes econòmiques per a l’adquisició d’EPIs: es tracta d’una convocatòria adre-
çada a subvencionar les despeses realitzades per les entitats del tercer sector entre 
el 14 de març i el 21 de juny, data en la qual va finalitzar l’estat d’alarma. 
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• Assegurament de l’aïllament de les persones residents asimptomàtiques que 
hagin donat positiu en el test COVID-19: habilitació de dos centres residencials 
amb capacitat aproximada de tres-centes places.

• Cribratge massiu mensual: Realització de cribratges massius mensuals aproxima-
dament a 3.500 persones usuàries i a 3000 treballadors i treballadores de les resi-
dències.

7.2. Les respostes del Tercer Sector Social

En un SPSS com el nostre, caracteritzat per l’anomenat socialmix o agregat social, en el qual 
la provisió de benestar està compartida entre l’administració pública i els altres provisors de 
benestar (iniciativa privada social i iniciativa privada mercantil, la família i, en menor mesu-
ra però cada vegada més presents, les xarxes socials i comunitàries), el Tercer Sector Social 
(TSS) ha jugat, des dels primers moment de la crisi, un paper fonamental en la resposta a 
les necessitats socials de les persones en situació de vulnerabilitat. De fet, la majoria de les 
respostes de les administracions, a les que hem fet referència en el punt anterior, han estat 
complementades des de la iniciativa social, i encara més, algunes d’elles s’han planificat amb 
la col·laboració de les entitats del Tercer Sector Social. Així, principalment aquestes entitats 
han col·laborat en la gestió de prestacions públiques (RESOGA) a persones que estaven en 
situació irregular i/o que no disposaven de compte corrent, situació que preocupava en gran 
mesura als i les professionals i entitats. Per aquest motiu les entitats socials han valorat molt 
positivament la possibilitat, organitzada des del GOIB amb participació del TSS, de gestionar 
ajudes a les persones que compleixen els requisits per accedir a RESOGA, principalment per-
sones en situació irregular, sense cap tipus de prestació i que a les Illes Balears es troben en 
un nombre elevat (Càritas, entrevista a dia 5 de juny de 2020). 

A nivell d’atenció a situacions d’emergència, Càritas ha habilitat 6 punts per reparti-
ment d’alimentació bàsica a Palma. Abans de la pandèmia el repartiment d’aliments funci-
onava com un economat amb punts per cada família que podia seleccionar i recollir aquell 
aliment que considerés necessari. Però amb les restriccions de proximitat i contacte esta-
blertes a l’estat d’alarma, s’ha hagut de tornar al sistema de fer bosses de menjar, organitzat 
segons el número de membres familiars. Així, segons informa Càritas, diàriament s’ha atès a 
una mitjana de 90 persones a cada punt de repartiment.

També les entitats han treballat sobre la bretxa digital, Càritas ha fet donació de tablets, 
encara que no en un quantitat molt significativa, per tal que els infants poguessin seguir el 
curs escolar. Altres entitats ja estaven més preparades i els seus usuaris i usuàries ja tenen ac-
cés a les noves tecnologies, la qual cosa s’ha valorat molt positivament (Coordinadora Balear 
de Persones amb Discapacitats, entrevista a dia 8 de maig de 2020), però per les persones 
que no hi tenen accés a aquests mitjans s’ha treballat sistematitzant informació i fent-la ac-
cessible a través de fulletons de lectura fàcil per tal d’afavorir l’accés a la informació sobre la 
malaltia, les prestacions existents i altres aspectes claus.

Però si bé la tasca de les entitats socials ha estat orientada a fer front a les necessitats 
més urgents, algunes d’elles, organitzades en xarxes, com EAPN, manifesten estar treballant 
en la gestió de l’escenari post-coronavirus, amb accions no tant de caràcter assistencial sinó 
polític, demandant mesures de reactivació econòmica i, sobretot, per tal que els milers de 
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persones que pateixen, i partiran risc o situació de pobresa i exclusió social, se situïn en el 
centre de l’agenda política (EAPN, entrevista a dia 6 de maig de 2020).

En conjunt, es pot dir que la resposta de l’Administració Pública i del Tercer Sector 
Social a les Illes Balears ha estat ràpida i coordinada, i amb un grau important d’eficàcia 
quant a la possibilitat de respondre a situacions d’emergència social provocada per la CO-
VID-19.

La pròpia Administració pública fa una valoració positiva de la resposta institucional, 
principalment en el fet que la resposta ha estat a partir del diàleg i de la coordinació a través 
de la Mesa de Diàleg Social i amb les entitats del Tercer Sector Social. Com aspectes negatius 
la pròpia Conselleria destaca: una resposta més ràpida quant al tancament de residències per 
a majors, (encara que no era previsible en aquell moment la situació que després es va anar 
donant); també s’hauria volgut tenir més agilitat en la resolució de la RESOGA extraordinà-
ria; i la insuficient cobertura a les CCAA per part de l’Administració de l’Estat, en els primers 
moments de resposta a la crisi (Conselleria d’Afers Socials i Esports, entrevista a dia 25 de 
juny de 2020).

Altres Administracions, com l’Ajuntament de Palma, han trobat a faltar el suport d’altres 
àrees municipals, no considerades essencials, de manera que els Serveis Socials han hagut 
de donar resposta massa sols, sense una visió estratègica institucional. També s’identifica la 
manca d’una resposta unitària per part del conjunt de municipis, de manera que, segons ens 
comenten des dels propis Serveis Socials municipals, han hagut de donar informació a per-
sones d’altres municipis que no tenien suficients recursos (Àrea de Cultura i Benestar Social 
de l’Ajuntament de Palma, entrevista a dia 23 de juliol de 2020).

Per part del Tercer Sector Social, algunes entitats valoren que la resposta autonòmica 
es valora molt positivament, tenint molt en compte al TSS i coordinant les respostes. No ha 
estat al mateix al conjunt de les administracions, de manera que la resposta es valora com a 
molt desigual, depenent de l’administració i l’àmbit concret d’intervenció: 

“En general hem rebut una bona resposta de les administracions en la resolució de dubtes 
i recollida de demandes de les entitats. S’ha constituït la Mesa de seguiment de serveis so-
cials, on setmanalment es posen damunt la taula les qüestions que preocupen a adminis-
tracions i entitats i es trasllada la informació sobre la normativa aprovada arran de l’estat 
d’alarma i de les iniciatives i accions que s’estan desenvolupant. A banda, es mantenen 
contactes bilaterals permanents amb les principals institucions” (EAPN, entrevista a dia 6 
de maig de 2020).

Altres entitats valoren molt positivament el treball amb l’IMAS, que ha fet que sigui 
possible la consolidació del concert social en quant a serveis essencials, tant en ocupació, 
habitatge, autonomia personal, residència, habitatges d’alta intensitat, com amb el Govern, 
a través de la Conselleria d’Afers Social. Es valora que la comunicació ha estat directa, sense 
problemes ni obstacles i des del primer moment, el treball conjunt ha estat una realitat i s’ha 
dut bé. (Coordinadora Balear de Persones amb Discapacitat, entrevista a dia 8 de maig de 
2020)

Però en definitiva, el que es valora com a més positiu durant aquests primers mesos de 
la crisis, ha estat la coordinació:

“Tant a nivell intern (entre les entitats que formen part d’EAPN) com amb la resta de xar-
xes que conformen el Tercer Sector (TSSIB), la coordinació i trasllat d’informació són po-
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sitives, i més tenint en compte la situació excepcional que estam vivint.” (EAPN, entrevis-
ta a dia 6 de maig de 2020) 

De fet, la col·laboració entre la Conselleria d’Afers Socials i Esports i el TSS-IB és una 
col·laboració consolidada, dinàmica mantinguda durant els darrers anys, i això ha permès que 
el TSS arribés a persones i famílies a les quals l’administració no arriba:

“El TSS ha arribat a 2.300 famílies, de les 8.000 demandants de RESOGA extraordinària, 
eren segurament les més vulnerables: dones en situació de prostitució, venedors ambu-
lants, dones de neteja que no estaven assegurades…” (Conselleria d’Afers Socials i Esports, 
entrevista a dia 25 de juny de 2020)

7.3. El voluntariat i les xarxes de solidaritat ciutadana 

L’inici de la pandèmia, com s’ha desenvolupat abans, va provocar la necessitat de transfor-
mar l’atenció dels serveis socials i de les entitats a través de telèfon i el correu electrònic. A 
més, programes de voluntariat que compten amb una llarga trajectòria i experiència, com 
és el cas del programa de Càritas, Creu Roja, Metges del Món... es varen aturar per protegir 
la salut de les persones voluntàries, moltes d’elles persones majors i, per tant, col·lectiu de 
risc. No obstant això, el desig de col·laborar i d’estar al costat dels i de les altres s’ha sentit a 
les illes des de varis fronts. De fet, el mateix mes de març se va crear la Xarxa Junts, des del 
Consell de Govern, per tal de canalitzar la solidaritat a les Balears (Conselleria d’Afers Socials 
i Esports, 2020a). 

Mos arribava molta demanda, sobretot el primer mes perquè hi havia molta sensibilit-
zació, molta demanda de voler col·laborar... A nivell particular. Mos arribava de sanitat, 
d’educació... I vàrem dir: “anem a canalitzar tot això en una sola xarxa”. I se’n va encar-
regar la Direcció de Cooperació i la Direcció de Participació. (Conselleria d’Afers Socials i 
Esports, entrevista a 25 de juny de 2020) 

Des de les primeres setmanes de confinament varen anar teixint-se una sèrie d’iniciati-
ves de suport mutu (Figura 37), com la Xarxa de Suport Mutu (XSM) de Mallorca i d’Eivissa, 
afegides a iniciatives de les associacions de veïnes i veïns ja existents. La ràpida expansió de 
les mateixes pel conjunt del territori (en el cas de Mallorca, la XSM ha arribat a tenir nodes 
en una trentena de pobles de l’illa i també una trentena de barris a Palma), dóna compte 
de la capacitat creadora que permet teixir xarxa, fins i tot en un moment d’aïllament social. 
L’objectiu d’aquestes xarxes és donar suport des de la proximitat,

“El suport mutu es basa en un principi bàsic: l’organització col·lectiva de les persones, els 
veïns i les veïnes, sobre la base dels seves necessitats per a resoldre-les entre totes” (Xarxa 
de Suport Mutu, Mallorca, entrevista a dia 14 d’abril de 2020). 

Aquestes xarxes emergeixen de manera espontània, però sens dubte es recolzen en ex-
periències prèvies de treball polític i social, per part d’algunes de les seves components (Della 
Porta, 2020). És gràcies a aquest bagatge que les xarxes parteixen ja d’una conscienciació 

https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/strongspan-stylecolor1c697dcovid-19spanstrongstrongspan-stylecolornavyconsell-de-governnbspspanxarxa-junts-la-plataforma-para-canalizar-la-solidaridad-ciudadana-de-las-illes-balearsstrong0
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20200826014541/Alerta-global.pdf#page=176
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20200826014541/Alerta-global.pdf#page=176
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per construir un teixit horitzontal, i per diferenciar el suport mutu de l’assistència o la caritat. 
En paraules de la Xarxa de Mallorca: 

“Nosaltres no som voluntàries, som veïnades que ens ajudem les unes a les altres. Rebut-
gem l’assistencialisme individual i que parteix del paternalisme amb què moltes associ-
acions de voluntaris actuen, ens organitzem i resolem els nostres problemes i activitats 
col·lectivament” (Comunicat de creació de la Xarxa de Suport Mutu de Mallorca, 2020). 

De la mateixa manera, la Xarxa d’Eivissa, que va crear un banc d’aliments al principi 
de la pandèmia, insistia en no voler ésser un recurs “caritatiu, sinó una eina de suport mutu” 
(Xarxa de Suport Mutu, Eivissa, entrevista a dia 20 abril de 2020). 

Aquestes xarxes de suport mutu no desitgen suplantar ni emular la funció dels serveis 
socials, que, segons defensen les pròpies persones participants, ha d’estar coberta a través 
d’una major contractació i agilització dels procediments administratius per a cobrir les ne-
cessitats del moment i garantir els drets de les persones (XSM Sineu, entrevista a dia 5 de 
juny de 2020). En un context d’especial dificultat, les xarxes s’han teixit amb la finalitat de 
sostenir-se en el temps, i aspiren a ser un recurs comunitari més enllà del període de confi-
nament. De fet, la desescalada i sortida del confinament ha mantingut aquestes xarxes vives, 
encara que passin per un moment d’incertesa connectada amb la pròpia precarietat de ca-
dascuna de les persones que hi participen. 

En coherència amb l’esperit d’autogestió que inspira la Xarxa de Suport Mutu, cada 
“node” o xarxa local té la seva pròpia lògica, connectada amb la realitat del seu territori. Així, 
s’ha donat la col·laboració amb els serveis socials i/o l’Ajuntament per poder garantir res-
posta, per exemple a les necessitats alimentàries del municipis a través de rebosts solidaris 
posats en marxa (Terrasa, 2020b), a més de la comunicació amb entitats del tercer sector, 
com ara Càritas i Casal Petit o per exemple la cooperativa agrícola Coanegra. Així, se va donar 
i se dóna cobertura a les persones més necessitades i vulnerabilitzades, com per exemple el 
suport alimentari a treballadores sexuals que no poden accedir a les ajudes econòmiques, 
com RESOGA, i especialment quan estan privades de l’activitat que les permetia tenir uns 
ingressos. Als pobles s’han posat en marxa iniciatives noves (com la iniciativa solidària duta 
a terme per socorristes a Calvià, o s’ha fent servir d’altres ja existents, que tracten de cobrir 

Figura 37. Solidaritat ciutadana

Font: elaboració pròpia

https://twitter.com/mutu_suport/status/1243930623481384962
https://www.diariodemallorca.es/palma/2020/06/29/nuevo-rebost-solidari-abre-calle-8010598.html
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les necessitats alimentàries urgents mentre es poden tramitar ajudes a través dels serveis 
socials (Iglesias, 2020). Per aquesta raó, la col·laboració i coordinació amb diferents entitats 
per aconseguir aliments per poder repartir cistelles de menjar fou fonamental, i el paper de la 
cooperativa i de l’economia social és també destacable (Coanegra, entrevista a dia 1 de juny 
de 2020). 

Val a dir, tot i això, que aquestes iniciatives de solidaritat són molt heterogènies: algu-
nes parteixen d’un compromís ciutadà i una reflexió sobre les maneres de fer que eviti caure 
en l’assitencialisme i la caritat. Però d’altres, en canvi, en la seva espontaneïtat, reprodueixen 
un model caritatiu i en alguns casos fins i tot excloent (posant fronteres sobre qui és digne 
d’ésser ajudat o ajudada i qui no). D’aquesta manera, cal no perdre de vista, en la línia de la 
crítica social, que no tota iniciativa s’ha encaminat cap a la justícia social (Bringel i Pleyers, 
2020).

Sigui com sigui, la dramàtica situació de pobresa i mancança de necessitats bàsiques 
ha trobat una resposta ciutadana forta. La continuïtat d’aquestes iniciatives, la manera com 
s’articulin i la participació en les mateixes serà un element clau a l’hora de frenar una fractura 
social de conseqüències derivades de la crisi que desplega la COVID-19. La coordinació i co-
operació entre les diferents institucions de l’Administració pública, amb el rellevant paper de 
les entitats del tercer sector, és també primordial per superar la bretxa que deixa la crisi, així 
com també és fonamental la diagnosi comunitària participativa de les necessitats de l’entorn 
d’actuació (Cabeza et al., 2020). 

Per tancar aquest capítol, l’anàlisi de la informació desenvolupada en aquestes pàgines 
sobre els diferents nivells de respostes a la crisi, i sobretot les entrevistes realitzades, ens per-
meten disposar d’una diagnosi d’emergència en format DAFO del panorama que ens deixa 
aquesta pandèmia, amb les seves llums i ombres.

Una diagnosi que com es pot observar inclou diferents nivells de responsabilitat i dife-
rents actors socials i institucionals i accions desenvolupades i per desenvolupar que van més 
enllà de la capacitat del propi sistema de serveis socials, ja que es requereix una resposta de 
conjunt per part de la societat.

https://www.diariodemallorca.es/part-forana/2020/09/27/manuel-actualmente-traemos-comida-40-14155755.html
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20200826014541/Alerta-global.pdf#page=176
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20200826014541/Alerta-global.pdf#page=176
http://www.caib.es/sites/promociosalut/f/318863
http://www.caib.es/sites/promociosalut/f/318863
http://www.caib.es/sites/promociosalut/f/318863
http://www.caib.es/sites/promociosalut/f/318863
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Debilitats
Desigualtats i vulnerabilitat social 

preexistent a les Illes.

Fragmentació competencial 
dels Serveis Socials.

Manca de previsió i planificació 
davant noves problemàtiques 
socials no previstes.

Dificultats d’adaptació al treball 
telemàtic en general.

Baixa taxa d’afiliació sindical i 
tamany de les empreses.

Dependència econòmica del sector turístic.

Manca de coordinació interdepartamental 
de les administracions (percepció 
de solitud dels Serveis Socials).

Amenaces
Col·lapse dels serveis per increment 

de la demanda no previst.

Burocràcia als Serveis Socials, especialment 
pel que fa a la gestió de prestacions.

Sobrecàrrega laboral dels i les 
professionals dels Serveis Socials.

Increment de les desigualtats socials 
i situacions de vulnerabilitat.

Bretxa digital en diferents àmbits de la vida 
social i l’accés als recursos i serveis.

Substitució de l’acompanyament a 
persones vulnerables per teleassistència.

Increment de les desigualtats de gènere 
i la violència contra les dones.

Dificultats estructurals d’accés a l’habitatge.

Increment de l’atur i de la precarietat 
sense precedents.

Discursos xenòfobs i aporofòbics 
reforçats durant la pandèmia.

La pandèmia invisibilitza altres 
problemàtiques socials sectorials.

Fortaleses
Eines de planificació i gestió i normativa 

prèvia de Serveis Socials a nivell 
autonòmic (Llei Serveis Socials i altres).

ERTOs i prestacions socials com la Renda 
Social Garantida (RESOGA) que 
permeten pal·liar la situació social.

Tercer Sector d’Acció Social organitzat i 
amb capacitat d’iniciativa i proposta.

Treball en xarxa previ dels professionals 
de Serveis Socials a diferents espais.

Coordinació entre Administració i Tercer 
Sector en el terreny dels Serveis socials.

Oportunitats
Pertinença i protagoniste del Tercer Sector 

d’Acció Social durant la pandèmia.

Treball/dinàmiques comunitàries prèvies.

Noves iniciatives de suport 
mutu i solidaritat social.

Major inversió de recursos i contractació 
de professionals en l’àmbit social 
(canvi de paradigma en relació 
a les polítiques d’austeritat).

Nous perfils de voluntariat social 
en el Tercer Sector.

Major organització de treballadors i 
treballadores a través dels sindicats 
i preocupació pels drets laborals.

La transformació del model econòmic 
ha esdevengut una necessitat.
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8.1. La cura i l’ocupació de les dones

La perspectiva de gènere en l’anàlisi de l’impacte de la COVID-19 i de la crisi desplegada 
arrel d’aquest esdevé fonamental. De la mateixa manera que no poden deslligar-se la de-

sigualtat, la vulnerabilitat social o la pobresa i exclusió de l’anàlisi al voltant de la COVID-19, 
tampoc no poden ignorar-se les diferències existents entre els efectes de la pandèmia en la 
vida dels homes i en la vida de les dones.

Així, val a dir que aquesta crisi afecta a les dones en diverses dimensions on en els ho-
mes no ha tingut un efecte tan clar. En primer lloc, les cures, que han esdevingut essencials 
en la abordament de la crisi, recauen majoritàriament en les dones (ara i abans de la crisi), 
que assumeixen, a més, major càrrega en les tasques domèstiques, sense oblidar que, durant 
els mesos de confinament, els i les menors varen quedar a casa en tancar els col·legis i insti-
tuts i moltes dones van encarregar-se també de la dimensió educativa i d’acompanyament 
(Solanas, 2020). 

Tot i així, la cura té lloc no només dintre de la llar, les dones són les principals respon-
sables de la cura en la comunitat, l’atenció als malalts, a les persones majors i a les persones 
dependents en general, i a un altre nivell, la cura en el entorn més pròxim de les xarxes veï-
nals. Tenir cura de l’altre, de forma no remunerada, en definitiva, s’ha assignat principalment 
a les dones pel model heteronormatiu predominant. L’expropiació de les activitats de cura 
té que veure amb l’espoli de la natura; ambdues son activitats necessàries, “són condicions 
de possibilitat” en paraules de N. Fraser (2014) per al funcionament del capitalisme. Sense 
natura i comunitat, no hi ha vida. Ara s’ha vist més que mai.

Fins i tot quan les tasques de cura (incloses les tasques domèstiques) son remunerades 
a través del treball assalariat, les dones que duen a terme aquestes activitats, en la seva ma-
joria immigrants, han de comptar amb ajuda per tenir cura de la seva família, moltes vegades 
als seus països d’origen; o sigui altres dones a la vegada tenen cura dels seus i de les seves, 
el que se denomina xarxes transnacionals de cura (Zapata Martínez, 2016). I per descomptat 
no podem oblidar a les padrines. La cura dels nens i de les nenes per part de les persones 
majors, bàsicament padrines, ha permès, juntament amb les dones immigrades, el treball 
remunerat de generacions de dones a Balears. Aquest escenari s’ha trastocat profundament 
amb la pandèmia: les persones majors són d’especial risc, i per tant, gran part de la cura de 
la família ja no pot recaure sobre elles. L’alternativa a aquesta situació és l’abandonament 
del treball a temps complet per part de les dones o el contracte d’altres serveis, el que no 
representa una solució reial per a moltes famílies en aquests moments de profunda crisi 
econòmica.

Cal recordar, a més, que les dones representen el 70% del treball sanitari mundial 
(Boniol et al., 2019), en primera línia de lluita contra la COVID-19. De fet, les darreres dades 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari33-2020-solanas-crisis-del-covid-19-y-sus-impactos-en-igualdad-de-genero
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-050X2016000300014
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311314/WHO-HIS-HWF-Gender-WP1-2019.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311314/WHO-HIS-HWF-Gender-WP1-2019.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311314/WHO-HIS-HWF-Gender-WP1-2019.1-eng.pdf
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disponibles corresponents a dia 15 d’octubre de 2020, respecte l’afectació de la COVID-19 
en personal sanitari a Balears, revelen 837 casos en aquest tipus de població, un 67,0% en 
centres sanitaris; un 27,0%, en centres sociosanitaris; i un 6,0% en altres tipus de centres 
(Direcció General de Salut Pública i Participació, 2020b). 

Per altra banda, la desigualtat prèvia en l’accés, promoció i retribució en el mercat de 
treball respecte als homes, també ha agreujat la situació laboral de les dones, en un context 
en el qual molts llocs de treball s’han destruït, han patit desregulació o s’han precaritzat 
arrel aquesta crisi (ILO, 2018). És evident que el desequilibri entre homes i dones en la cura 
dels membres de la llar i en la realització de tasques domèstiques respon en gran mesura als 
estereotips i rols de gènere imposats a través de la socialització diferenciada, però la pregun-
ta que cal fer-se és: la crisi de la COVID-.19 reforça aquesta desigualtat? o bé significa una 
oportunitat per repensar el repartiment del treball de cura?

L’enquesta d’usos del temps a Espanya (INE, 2010) mostra la persistència d’una bret-
xa considerable entre homes i dones, i especialment en quant a la llar i la família, ja que les 
dones treballen una mitjana de 96 minuts (aproximadament una hora i mitja) més que els 
homes a casa. Tot i que des de la publicació d’aquestes dades han passat deu anys, la realitat 
de la doble jornada continua essent vigent i tot indica que s’ha aguditza en temps de CO-
VID-19 (Pecharromán, 2020; Cohan, 2020), perquè efectivament, les dones s’han encarregat 
de mantenir la seva feina i continuar amb les tasques domèstiques i de cura que sembla li 
pertoquen. Les dones tenen al seu càrrec el 76,2% de totes les hores del treball de cura no 
remunerada (més del triple que els homes), i són elles qui suporten doble o triple jornada 
laboral, Aquesta major càrrega de treball impacta negativament el treball remunerat i la salut 
de les dones (Mora et al., 2020). 

La COVID-19 va desaccelerar i alentir el ritme frenètic inherent al capitalisme i també 
va posar de manifest que allò que cataloguem d’essencial possiblement no ho és i allò que 
queda en un segon pla, en l’ombra, és precisament un pilar per sostenir la vida que portem. 
Així, entre d’altres, les tasques de cura i domèstiques, vilipendiades quan no invisibilitzades, 
varen esdevenir essencials (Delgado, 2020) i varen augmentar, en les mesures del confina-
ment, quan se varen tancar escoles i centres de dia, particularment en les famílies amb fills 
i/o filles i allà on alguna persona adulta és dependent. Tot i això, aquestes tasques s’infravalo-
ren (Regner, 2020) i s’oblida la seva contribució vital per a l’economia (Guterres, 2020). Amb 
l’extensió del teletreball en temps de quarantena -model de treball que sembla ha vingut per 
quedar-se-, s’ha manifestat el conflicte de que la dona sigui qui més s’encarrega de les tas-
ques domèstiques i de cura (Delgado, 2020), perquè la doble jornada es fa evident, crua i es 
manifesta entre les parets que conformen la llar tal i com posa de manifest l’Enquesta d’usos 
del temps i confinament, del Centre d’Estudis d’Opinió de Catalunya (CEO, 2020). 

De fet, se va demanar des de distintes instàncies que en la recentment aprovada Llei 
del teletreball s’incorporés la perspectiva de gènere per no incentivar encara més les desi-
gualtats de gènere. Si la regulació del teletreball a Espanya no passa per tenir en compte les 
desigualtats de gènere i la necessitat (anterior a l’esclat de la crisi sanitària i socioeconò-
mica) de conciliació laboral i familiar, amb molta probabilitat les dones tornaran a ser les 
perdedores. Al poc temps de començar la quarantena, el 23 de març de 2020, l’Associació Yo 
No Renuncio, del club Malasmadres, va llençar una enquesta per conèixer la situació de les 
dones i el teletreball i els resultats van reflectir els obstacles amb què es troben les dones per 
portar a terme la seva feina mitjançant el teletreball, entre d’altres, la falta de concentració 
principalment, en un 97,0%, per les interrupcions dels fills i de les filles a càrrec, manifestant 
també una no millora del repartiment de tasques domèstiques en un 66,0%, fins i tot un em-
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https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t25/e447/a2009-2010/p04/l0/&file=4.1.px&L=0
https://www.rtve.es/noticias/20200611/coronavirus-freno-marcha-atras-para-igualdad-laboral/2016586.shtml
https://rebelion.org/el-coronavirus-evidencia-la-carga-sobre-la-mujer-de-los-cuidados-familiares/
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https://www.un.org/es/coronavirus/articles/mujeres-centro-recuperacion-contra-covid19
https://www.elsaltodiario.com/opinion/feminizar-perdidas-masculinizar-beneficios-cuidados-empleo
https://govern.cat/govern/docs/2020/05/29/08/38/fa508ec4-f9d0-462f-b9c5-87fe39123f06.pdf
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pitjorament del mateix, en un 13,0% (Malasmadres, 2020). No és d’estranyar, doncs, que un 
71,0% de les dones espanyoles manifestés sentir-se “molt més cansada” que abans de l’estat 
d’alarma; un 86,0%, apàtica, trista o desmotivada; i un 43,0% assumia que no descansaria 
durant les seves vacances, segons una enquesta realitzada per Malasmadres juntament amb 
DKV Salut (Europa Press, 2020b). És evident que generalitzar el teletreball té molts beneficis, 
entre d’altres per al medi ambient, perquè s’eviten desplaçaments al lloc de treball, però si no 
es regula tenint en compte les diferències entre homes i dones, especialment les bretxes de 
gènere en el mercat laboral, el teletreball es convertirà en una nova trampa per les dones, ja 
atrapades en una parcial però doble jornada (Baena, 2020). 

A més, cal no oblidar que no totes les persones han pogut accedir a la modalitat de 
teletreball i per això és important no perdre de vista que això pot accentuar les desigualtats 
prèvies. Així, el teletreball no és viable per totes les feines i sovint no és una opció per a les 
persones amb ocupacions mal remunerades i amb poca autonomia (ONU, 2020c), que a 
més estan més exposades a contraure i contagiar el virus. Com informa la Confederación Eu-
ropea de Sindicatos (CES, 2020), les dones que treballen a l’hostaleria als serveis de neteja, 
a les botigues, o a altres serveis essencials per a la comunitat, en la situació actual se troben 
en una situació d’especial risc per a la seva salut i amb freqüència amb manca d’equips de 
protecció adequats. Per altra part, les dones que treballen a l’administració, en particular en 
els sectors públics vitals, com ara el sanitari, l’educatiu, el de serveis socials i la gestió de la 
realitat laboral, també se troben amb freqüència desbordades per la demanda, i han de fer 
llargues jornades front a l’ordinador amb l’esgotament particular que això representa (CES, 
2020).

Les desigualtats de gènere en l’ocupació condicionades per les tasques de cura son ben 
paleses també pel que fa al tipus de jornada de treball, de manera que treballen amb jornada 
parcial un gran volum de dones respecte a homes (Gaibar, 2020). El 2019 a Balears feien 
feina a temps parcial 59.000 persones de les quals un 73% eren dones (INE, 2020f). El tre-
ball a temps parcial pot ser motivat per diverses raons, no trobar ocupació a temps complet, 
realitzar estudis, tenir cura de familiars o altres raons. 

De fet, segons la informació de la submostra de l’EPA de l’any 2019, un total de 329.900 
persones ocupades van treballar a temps parcial a Espanya a fi de disposar de més temps 
per a cuidar a persones dependents (menors, majors, amb malalties...), de les quals, 301.200 
eren dones, el que mostra molt clarament com la cura està sobre-representada entre les do-
nes com a raó del treball a temps parcial (Figura 38). A més el 52,1% d’elles consideren que 
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Figura 38. Percentatge d’homes i dones a Espanya que treballen a 
temps parcial per poder tenir cura de persones dependents, 2019

Dones Homes
Font: elaboració pròpia, EPA, INE
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no hi ha serveis adequats per a l’atenció a persones dependents o que no els poden costejar 
(INE, 2020c). 

Per altra banda, tampoc no pot oblidar-se que una part important de les treballadores 
domèstiques i en activitats de cura són dones immigrades (figura 39): del total de persones 
que estaven afiliades a la Seguretat Social en el “Sistema Especial de Empleados del Hogar a 
Espanya” l’any 2019, al voltant del 95% són dones i d’aquestes, el 41,6% tenen nacionalitat 
estrangera (Ministerio de Trabajo y Economía Social, 2020), molt especialment provinents 
de Sud-Amèrica (Fundació Gadeso, 2020). 

Pel que fa a Balears, el mes de gener del 2020 les dones afiliades com a empleades de la 
llar eren 8.442, un 86% del total de persones ocupades en aquesta categoria (Ministerio de 
Trabajo y Economía Social, 2020), i 789 són cuidadores no professionals (un 88% d’aquesta 
categoria). Tot i així, aquestes xifres responen a les afiliacions, però moltes treballen en unes 
condicions particularment precàries, amb molta freqüència sense contracte, especialment en 
els casos de treball domèstic (ILO, 2018). 

Al 2019 hi havia a Espanya 580.000 persones treballadores domèstiques segons l’EPA, 
quan les persones afiliades a la Seguretat Social eren 394.171 (Ferragut, 2020); és a dir, una 
de cada tres treballadores domèstiques estan en l’economia submergida, treballant de mane-
ra no declarada, no organitzada i exposada a la pandèmia. Si considerem aquesta mitjana es-
tatal per a Balears resulta de l’ordre de gairebé 3.000 persones treballadores domèstiques en 
l’economia informal. Per tant aquestes persones, com que no disposen dels drets mínims, si 
no treballen, com va succeir amb molts de casos en el període del confinament, no perceben 
ingressos i tampoc poden rebre en bona mesura les ajudes que s’han arbitrat per fer front 
a l’emergència social. Un cas particularment greu és la de les treballadores internes ja que 
les seves condicions laborals sovint són molt precàries: moltes no cotitzen perquè no tenen 
papers en regla, per tant no poden accedir a les ajudes estatals; moltes sí tenen papers, però 
no contracte, o tenen contractes en què es reflecteixen menys hores del que treballen; moltes 
han estat acomiadades durant la pandèmia i han quedat, no només sense feina, sinó també 
sense llar (Requena i Sánchez, 2020; Reguero, 2020). 

Una de les conseqüències d’aquestes condicions laborals precàries és que les treballa-
dores poden veure’s forçades a arriscar-se per no poder permetre’s deixar de treballar, perquè 
no generar ingressos significa sovint obrir la possibilitat de quedar al carrer (Delgado, 2020). 

Així, les pressions per acceptar salaris més baixos dels normals i horaris més extenuants 
són degudes a diverses raons: per no tenir documentació i desitjar aconseguir-la; per tenir 
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Figura 39. Nombre d’homes i dones a Espanya amb afiliació al 
‘Sistema Especial de Empleados del Hogar’, 2019
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documentació i desitjar poder demostrar que es cotitza per no perdre-la (Andrades, 2020). 
Fins i tot, fins el punt de comunicar si s’ha passat el virus (existència d’anticossos) com un 
punt a favor per la contractació de l’empleada domèstica, el que suposa una vulneració total 
dels drets laborals de les persones (Franco, 2020). 

A Balears, on el tercer trimestre del 2020, 78.800 dones treballen en serveis de res-
tauració, personals, de protecció i venda (INE, 2020) (quasi el 30% del total de l’ocupació 
femenina), la situació de les cambreres de pis dels hotels ha sigut especialment difícil: 

“Bàsicament el 80% de les cambreres de pis no han treballat enguany… Comptant ja tot: 
eventuals, fixes-discontínues… perquè han obert súper pocs hotels i tots els que han obert 
han estat treballant amb el mínim personal… I els que han anat tancant, han anat ficant 
a les cambreres de pis en ERTE. Els que som fixos-discontinus ens hem vist recolzats pel 
govern, amb tot el que han fet perquè no ens quedéssim al carrer i no pugessin les xifres de 
l’atur astronòmicament, però els que no són fixos-discontinus i són eventuals… aquests 
s’han quedat fora de tot” (Kellys, entrevista a dia 10 de setembre de 2020). 

Tampoc podem oblidar a les dones dedicades a la neteja d’espais sociosanitaris, com 
els hospitals i les llars de gent gran, amb contracte però en condicions precàries, que són 
també un col·lectiu d’especial risc pel seu contacte amb persones particularment fràgils per 
fer front a la pandèmia.

En el context complicat que se’ns planteja, amb una epidèmia com la de la COVID-19, 
que desplega tot una crisi sanitària que acaba reconfigurant les relacions laborals i amb això, 
també el temps lliure i la responsabilitat de cura, sembla que és necessari un model de cures 
que sigui just i sostenible, respectuós no només amb les necessitats de les persones, sinó 
també amb el medi ambient, tant relacionat amb la salut i, com apunta Yayo Herrero, aquest 
procés condueix inexorablement a redistribuir les obligacions i desfeminitzar el treball de 
cures (Cúneo, 2020a), i a considerar-lo com a dret i deure de la ciutadania, sense deixar de 
revisar el significat de les cures, essent aquesta l’única manera de superar l’equació existent 
entre el treball de cures, les dones i la desigualtat (Carrasquer, 2013). És del tot necessari que 
la perspectiva de gènere s’incorpori en la gestió de la pandèmia i de les crisis, sanitària i soci-
oeconòmica, que desplega, ja que la COVID-19 bufeteja amb més crueltat les dones, pel que 
fa a la seva feina, les seves necessitats mèdiques i sanitàries, els seus rols familiars i socials, 
la seva economia... perquè la pandèmia augmenta la desigualtat (i la injustícia) entre homes 
i dones (UN Women, 2020). A més, s’han de començar a tenir en compte les aportacions que 
es poden fer des de les organitzacions feministes i que treballen amb dones (Regner, 2020). 

8.2. La violència masclista en temps de la COVID-19

Segons la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2019, del total de dones de 16 o més 
anys que resideixen a Espanya, el 3,0% ha sofert violència física d’alguna parella o ex-parella 
en els darrers 4 anys i l’1,0%, en els darrers 12 mesos (les dades varen ser recollides el de-
sembre de 2018, per tant, fan referència a la violència patida durant aquest any i/o els quatre 
anteriors); el 2,9% ha patit violència sexual en els darrers 4 anys i l’1,3%, en els darrers 12 
mesos; el 9,9% ha sofert violència psicològica emocional en els darrers 4 anys, i l 5,4%, en els 
darrers 12 mesos; l’11,8% ha estat controlada per part de la parella o ex-parella en els darrers 
4 anys i el 6,6%, en els darrers 12 mesos; el 4,0%, ha patit violència econòmica en els darrers 

https://ctxt.es/es/20200302/Politica/31352/trabajadoras-del-hogar-coronavirus-cuidados-internas-sedoac-edith-espino-entrevista-cuarentena-amanda-andrades.htm
https://elpais.com/espana/madrid/2020-06-09/se-busca-se-ofrece-empleada-domestica-con-certificado-de-haber-pasado-la-covid-19.html
https://www.elsaltodiario.com/ecofeminismo/entrevista-yayo-herrero-econom%C3%ADa-tecnolog%C3%ADa-pol%C3%ADtica-sociedad-naturaleza-cuidados
https://www.researchgate.net/publication/314525743_El_redescubrimiento_del_trabajo_de_cuidados_algunas_reflexiones_desde_la_sociologia
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19-en.pdf?la=en&vs=5142
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4 anys, i 2,0% ho ha fet en els darrers 12 mesos. Cal no oblidar, no obstant, que aquests per-
centatges refereixen a la violència entre membres d’una parella: si estenem la violència més 
enllà dels límits de la parella, un 2,6% ha sofert aquesta violència en els últims 4 anys, i el 
0,9% en els últims 12 mesos, sense perdre de vista que un 8,7% ha sofert violència física fora 
de la parella abans de complir els 15 anys d’edat (p.143); l’1,4% ha sofert aquesta violència en 
els últims 4 anys, i el 0,5% en els últims 12 mesos, posant especial atenció en que el 3,4% ha 
sofert violència sexual fora de l’àmbit de la parella abans de complir els 15 anys d’edat i que 
un 2,2% del total de dones de 16 o més anys ha estat violada alguna vegada en la seva vida 
(p.153) (Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, 2020). 

Tot indica que arrel de la pandèmia i el confinament la greu xacra de la violència mas-
clista s’ha intensificat el que ha posat de manifest l’alt risc de moltes dones de conviure amb 
els seus maltractadors i abusadors (ONU, 2020b). 

Pel que fa a Balears, el nombre de trucades al 016, el servei telefònic atès per especialis-
tes que ajuda a les víctimes de violència de gènere que denuncien, durant l’any 2020 encara 
és provisional, atès que es tenen en compte només els mesos entre gener i agost (figura 40). 
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En aquest sentit, segons les dades de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Géne-
ro, tant les trucades realitzades per part de la usuària com per part de familiars experimenten 
una baixada entre gener i febrer (Figura 41), però una pujada entre febrer i març, i no es dóna 
un decreixement fins al mes de maig, amb un petit repunt a l’agost. A març de 2020, mes en 
què comença el confinament degut a la pandèmia de la COVID-19, les trucades realitzades 
al 016 arribaven a 79, per part de les usuàries, i a 34, realitzades per familiars; durant l’abril, 
es varen rebre 147 trucades al 016 per part de les usuàries i 50, per part de familiars, essent 
aquest el mes amb un registre més alt de trucades realitzades per les usuàries. A partir del 
mes de maig les trucades per part d’usuàries comencen a decréixer, arribant a 92 el mes de 
juliol, un nombre molt per sobre del assolit el mes de febrer d’aquest 2020, i es registra un 
repunt a l’agost, amb 98 trucades per part de la usuària; no obstant, les trucades realitzades 
per part de familiars no decreixen amb la mateixa intensitat, i durant el mes d’agost s’enre-
gistraren 46 trucades, més del doble que les registrades els primers mesos de 2020. 

Per altra banda, entre el 14 de març i el 5 de maig, etapa en què s’ha donat el confina-
ment per la pandèmia de la COVID-19 abans de les fases de desescalada, se varen produir 
un total de 569 trucades al servei 24 hores de l’Institut Balear de la Dona (IBDona), el que 
representa un augment del 5,0% respecte el mateix període del 2019, quan es van registrar 
533 telefonades. De totes formes, a aquesta xifra de trucades s’han d’afegir 45 missatges 
que s’han rebut a través del WhatsApp, la nova línia d’atenció a les víctimes, amb un total 
resultant de 614 demandes d’atenció, que significa, finalment un 15,0% més respecte l’any 
anterior. Si bé el mes de març es van registrar menys denúncies per violència de gènere (140, 
un 50,0% menys que durant els mesos anteriors, segons la Policia Nacional), la necessitat 
d’atenció va augmentar a mesura que s’allargava el confinament: durant la primera quinzena 
d’abril es varen registrar un 21,0% més de trucades que la darrera quinzena de març, esta-
bilitzant-se després, amb un augment de l’1,0% en la segona quinzena d’abril respecte la 
primera (Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat, 2020). 

És significatiu que, segons les dades del CAIB, el 75,0% de dones víctimes que s’han 
comunicat amb el servei 24 hores ho feien per primera vegada, el que pot empènyer a pensar 
que, o bé no coneixien aquest servei, que s’ha vist reforçat i amb campanyes per promoure 
el seu ús, o bé no eren conscients de la seva situació, i amb el confinament s’han vist ne-
cessitades d’ajuda que tal vegada trobaven en altres indrets quan no hi havia pandèmia. En 
aquest sentit, un 18,0% de les telefonades les ha realitzat alguna persona de l’entorn de la 
víctima (un 7,0% més que el 2019), el que pot indicar que la convivència fa més visible el 
maltractament i la consciència de la situació per part de les persones del voltant. Cal destacar 
que el 14,0% de les trucades van acabar derivades al 112 per tal d’activar els protocols d’in-
tervenció (Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat, 2020). A nivell municipal, el Servei 
d’Acolliment Municipal de Palma (SAM) ha atès a un total de 52 persones (dones i fills/filles 
víctimes de la violència de gènere) durant l’Estat d’Alarma, repartides entre els quatre pisos 
d’acolliment, el casal i l’hostal (Ajuntament de Palma, 2020). 

L’augment de les trucades no sempre és un indicador negatiu; de fet, que augmentin 
les trucades realitzades per part de familiars i persones properes és un bon indicatiu de que 
el missatge de tolerància zero davant el maltractament està arribant a la societat i que s’està 
derivant cap a una implicació comunitària per fer front a aquesta xacra, abandonant el dis-
curs de que les persones maltractades són les úniques que poden fer la denúncia, com passa-
va fa uns anys. La violència de gènere no ha de tractar-se com una dimensió de la parella, sinó 
com una dimensió social. És evident que el confinament és un factor de risc per a les dones 
que conviuen amb el seu maltractador, que veuen més complicat demanar ajuda, per estar 
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controlades i vigilades per l’agressor durant les 24 hores del dia. Per aquest motiu, el servei 
del 016 s’ha declarat essencial durant la crisi sanitària, preveient que l’agressió augmentaria 
davant l’aïllament a què obliga la quarantena i l’increment de la frustració i ansietat que el 
confinament pot generar (en la part agressora, però també en la víctima).

8.3. Les dones en situació de prostitució. La invisibilitat més profunda

La crisi derivada de l’aturada de l’activitat primer i del distanciament social després afecta a tot 
el sector del sexe que no sigui virtual, que requereix del contacte físic: strippers, massatgistes 
eròtiques, actrius porno, però en particular la prostitució és un dels segments més invisibilit-
zats i afectats dramàticament per la situació actual de crisi arreu del món i a diferents nivells. 
La prostitució de carrer en el període de confinament òbviament no era possible, i la manca 
de serveis ha donat lloc a situacions de major necessitat i explotació, a un major control i 
pressió dels proxenetes i a un treball més ocult en els pisos i domicilis (segons declaracions 
de les diferents fonts d’associacions dedicades al suport a les dones dedicades a la prostitució 
(Médicos del Mundo, 2020). Les persones que se dediquen al treball sexual, majoritàriament 
dones, són les més invisibilitzades dins l’economia informal: no existeixen, i la naturalesa de 
la seva feina fa que no puguin acollir-se a un ERTO o cessament temporal de l’activitat, ni fer 
teletreball (excepte el sexe online, línies calentes …) i si no fan serveis, no cobren i per tant 
no poden viure. Accedir a les ajudes, com la de l’IMV, també esdevé molt complicat per les 
persones que exerceixen la prostitució (Sánchez, 2020), raó per la qual des de la Coalición 
Estatal De Trabajadoras Sexuales (CETS) varen impulsar una caixa de resistència, per pal·liar 
els efectes de la COVID-19 en la vida de les treballadores sexuals (Gofundme, 2020). 

Se calcula que a Espanya poden ser al voltant de 100.000 les dones que se dediquen 
avui en dia a la prostitució (Zuíl, 2020; EcoDiario i Europa Press, 2016) i que el 39,0% dels 
homes han pagat alguna vegada per tenir relacions sexuals (RTVE, 2020a; APRAMP, 2015; 
UNODC, 2010). A Balears se calcula que se dediquen a la prostitució de l’ordre d’unes 600 
dones de forma regular i que aquesta xifra augmenta si se sumen les que s’hi dediquen de 
forma esporàdica o/i temporal fins a les 2.350 dones segons càlculs recollits en un estudi del 
2017 del Grup d’Estudi de la Prostitució a les Illes Balears (GEPIB) i això sense comptabilitzar 
l’augment a la temporada alta turística (Institut Balear de la Dona [IBDona], 2018). La infor-
mació més recent que se disposa és la que aporta la Xarxa d’Atenció Directe a les Persones 
que Exerceixen la Prostitució (XADPEP) sobre les persones ateses a Palma, en les entitats que 
fan atenció directa a les persones que se dediquen al treball sexual, i que composen la xarxa: 
Casal Petit, Creu Rotja i Metges del Mon. Durant el 2019 varen atendre en el conjunt de les 
entitats 1.753 persones, algunes de les quals varen acudir a dues o a les tres entitats i varen 
ser ateses per més d’un servei (XADPEP, 2020). 

Quan Mallorca se trobava en la fase 2 de la desescalada, els clubs i els pisos estaven ja 
oberts i s’estava exercint (Martínez, 2020). S’ha continuat demanant serveis sexuals durant 
tot l’estat d’alarma i era difícil no exercir, ja que com han tramès des de Metges del Món:

“Elles són el recurs econòmic de les famílies, que necessiten tenir diners… És una constant 
pressió de… dels clients que telefonen; dels proxenetes que volen cobrar deutes o lloguers; 
de les famílies que reclamen diners per a poder subsistir i poder anar al metge… Tenen tota 
l’estona pressió, pressió, pressió sobre elles” (Metges del Món, entrevista a dia 1 de juny 
de 2020).

https://www.medicosdelmundo.org/actualidad-y-publicaciones/noticias/prostitucion-en-tiempos-de-coronavirus
https://www.medicosdelmundo.org/actualidad-y-publicaciones/noticias/prostitucion-en-tiempos-de-coronavirus
https://www.medicosdelmundo.org/actualidad-y-publicaciones/noticias/prostitucion-en-tiempos-de-coronavirus
https://ctxt.es/es/20200601/Firmas/32566/prostitucion-imv-ingreso-minimo-ayudas-gobierno-paula-sanchez-perera.htm
https://es.gofundme.com/f/tqv3h8
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-03-26/coronavirus-prostitucion-clientes-mafias_2517987/
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-03-26/coronavirus-prostitucion-clientes-mafias_2517987/
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-03-26/coronavirus-prostitucion-clientes-mafias_2517987/
https://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/7845621/09/16/Las-cifras-de-la-explotacion-sexual-en-Espana-40000-mujeres-la-sufren-.html
https://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/7845621/09/16/Las-cifras-de-la-explotacion-sexual-en-Espana-40000-mujeres-la-sufren-.html
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/negocio-prostitucion-tiempos-coronavirus/5601039/
https://www.unodc.org/documents/publications/TiP_Europe_ES_LORES.pdf
https://apramp.org/download/guia-de-intervencion-con-victimas-de-trata-para-profesionales-de-los-medios-de-comunicacion/
https://www.unodc.org/documents/publications/TiP_Europe_ES_LORES.pdf
https://www.unodc.org/documents/publications/TiP_Europe_ES_LORES.pdf
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strongspan-stylecolornavyconsell-de-govern-spanstrongel-protocolo-autonoacutemico-contra-la-trata-de-mujeres-establece-un-sistema-de-coordinacioacuten-deteccioacuten-y-atencioacuten-integral-a-las-viacutectimas
https://www.palma.cat/portal/PALMA/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_133321_1.pdf
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2020/07/10/explotacion-violencia-pobreza-prostitucion-virus-8007076.html
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2020/07/10/explotacion-violencia-pobreza-prostitucion-virus-8007076.html
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2020/07/10/explotacion-violencia-pobreza-prostitucion-virus-8007076.html
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2020/07/10/explotacion-violencia-pobreza-prostitucion-virus-8007076.html
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2020/07/10/explotacion-violencia-pobreza-prostitucion-virus-8007076.html
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I aquesta pressió ha fet que els preus dels serveis baixin, i que els clients demanin un 
“descompte-corona” (Carbajosa, 2020). Si no s’accepten aquestes condicions per part de les 
treballadores sexuals, o bé es neguen a exercir, corren el risc de quedar al carrer, qüestió que 
també s’ha recollit a l’informe presentat per Oblatas Europa, sobre l’impacte del COVID-19 
en les dones que exerceixen prostitució o són víctimes de tràfic (Hermanas Oblatas, 2020). 
A través de la Direcció d’Igualtat del Consell de Mallorca se va aconseguir una ordre temporal 
d’allunyament per violència masclista i aquesta situació va ser el detonant per buscar, per 
part del Consell, un espai habitacional d’emergència a un apartahotel ja que els pisos d’aco-
llida de diferents entitats, com Casal Petit, estaven quasi plens (Mielniezuk, 2020).

“Ens trobem amb aquest cas… Quatre dones que ens van cridar: “en dues hores estem de 
potetes al carrer”. I en dues hores el proxeneta els havia deixat a la porta del seu pis amb 
les maletes al carrer. A la meitat de l’estat d’alarma, perquè es negaven a exercir” ( Metges 
del Món, entrevista a dia 1 de juny de 2020).

“Les entitats que fan feina amb dones en situació de prostitució, ja sigui Casal Petit, Creu 
Roja o Metges del Món, o bé les treuen del pub, o bé que estan malament... i que les volen 
fer pagar l’habitació a on estan, o bé que hi ha prostituïdors que volen que facin serveis... 
i elles també tenen por. I amb això, mos vàrem posar en contacte amb les entitats, per 
començar a veure quina detecció tenien, de les dones que hi ha en situació de prostitu-
ció. Per això mos vàrem posar en contacte amb la Federació Hotelera per veure si tenien 
coneixement d’apartahotels, que clar... estaven buits... per nosaltres poder-les valorar la 
possibilitat de tenir-los [per elles]. Al mateix temps vàrem contactar amb els ajuntaments 
per si tenien coneixement de pisos, cases buides… per nosaltres poder fer un lloguer, per-
què no sabíem si hi hauria un repunt a les cases d’acollida, però havíem d’estar preparats” 
(Direcció General d’Igualtat i Diversitat, entrevista a dia 30 d’abril de 2020).

“Aquí el Consell va ser molt ràpid a trobar-nos una ordre d’allunyament temporal de vio-
lència masclista per a aquestes dones, i es va començar a treballar i es va aconseguir que un 
apartahotel cedís part del mateix… I tenim allotjades entre 16 i vint… Han passat ja unes 28 
dones. Ha estat una gestió molt àgil, molt ràpida i molt d’agrair, perquè a aquestes dones 
les hi ha salvat de trobar-se tirades al carrer, de sobte” (Metges del Món, entrevista a dia 
1 de juny de 2020).

Així, que hagin ocupat les habitacions que gestiona el Consell entorn a 30 dones dóna 
una idea cabdal de la greu situació que se va generar. L’alternativa habitacional se va comple-
mentar amb ajuda econòmica d’emergència gestionada per Creu Rotja, Casal Petit i Metges 
del Mon a través de la RESOGA ampliada i altres mesures COVID-19. A més, la situació de 
necessitat condueix a acceptar més activitats sexuals de risc, sumat al risc de contagi que en 
si mateix representa la pròpia activitat sexual. De fet, les mesures de seguretat que comporta 
la COVID-19 no són fàcilment aplicables al treball sexual (Merino, 2020). Per altra banda, és 
important destacar que el risc real de contagi a través de l’activitat sexual ha fet que s’estig-
matitzin encara més les dones que exerceixen la prostitució com a transmissores del virus, 
en una mescla amb l’estigmatització i el racisme derivats de l’origen de les mateixes. S’ha de 
recordar que segons les entitats dedicades a l’atenció a la prostitució un 90,0% de les dones 
prostitutes se troben en situació administrativa irregular i provenen de països estrangers, 
principalment Nigèria, Sud Amèrica i la Xina (IBDona, 2020). A la prostitució hi ha nivells, i 

https://elpais.com/sociedad/2020-07-01/sexo-con-mascarilla-y-rastreo-de-clientes.html
http://www.hermanasoblatas.org/noticias/oblatas-europa-presenta-informe-impacto-del-covid-19-las-mujeres-ejercen-prostitucion-victimas-trata
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2020/07/10/explotacion-violencia-pobreza-prostitucion-virus-8007076.html
https://www.vice.com/es/article/889g7g/prostitucion-espana-despues-coronavirus-trabajo-sexual
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sembla que les que fan servir cita prèvia i amb un segment de clients més adinerats han acu-
sat menys el confinament que les que depenien de les sortides al vespre de bauxa de grups 
de homes que acaben “de putes” (Merino, 2020). Ara bé, el tancament gairebé total de l’oci 
nocturn ha provocat la forta baixada de clients. A Balears, un territori amb una elevada activi-
tat de prostitució estacional lligada a l’activitat turística i a l’oci nocturn, la fallida del turisme 
aquest estiu ha donat lloc a una menor afluència de dones que se desplacen aquests mesos 
per oferir serveis sexuals; però per altra part, segons una entrevista difosa en la premsa a la 
representant de Metges del Món, la manca dels recursos bàsics per sobreviure està donant 
lloc a que s’incorporin dones que no s’hi dedicaven i també tornin a incorporant-se altres que 
havien deixat la prostitució (Guijarro, 2020b).

El tancament dels bordells que va tenir lloc a finals d’agost de 2020, en la línia de les 
restriccions que ja se varen establir als bars i discoteques de l’oci nocturn (Mateos, 2020), 
obre un debat en quant a la necessitat de donar alternatives reals i sostenibles en el temps 
a les persones que exerceixen la prostitució si es tanquen els clubs (La Vanguardia, 2020) i, 
especialment, en l’imperatiu d’establir drets i ajudes per les treballadores sexuals i perseguir 
d’una vegada per totes la tracta i explotació sexual (Palop, 2020). 

https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2020/08/02/crisis-coronavirus-obliga-mujeres-volver-9031211.html
https://www.ultimahora.es/noticias/local/2020/08/21/1190667/coronavirus-baleares-govern-cerrara-prostibulos.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20200821/482920352659/irene-montero-cierre-prostibulos-frenar-coronavirus.html
https://www.elsaltodiario.com/trabajo-sexual/cinco-apuntes-sobre-el-cierre-de-prostibulos
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A la crisi sanitària i a la crisi econòmica provocada per la pandèmia COVID-19 li segueix, 
com no podia ser d’altra manera, una important crisi social. Hi ha científics que fins i tot 

parlen d’una sindèmia i no d’una pandèmia, atès que el virus interacciona amb el context so-
cial i ambiental, aprofundeixen en la inequitat preexistent, i per tant es requereixen respostes 
que vagin més enllà de la sanitària (Horton, 2020). 

En el context de les Illes Balears, l’augment sobtat de l’atur i l’aturada de l’activitat en 
unes condicions socials de precarietat laboral prèvia provoquen que les persones i famílies 
vegin reduïts els seus ingressos, o que fins i tot hagin quedat sense cap tipus de medi de 
vida. Aquesta crisi posa damunt la taula la feblesa del model econòmic a les Illes, que s’ha 
mantingut els anys posteriors a la crisi financera com un miratge de suposada abundància. 
La fantasia s’ha romput, i les Illes assoleixen les pitjors xifres d’atur i pobresa de tot l’Estat 
espanyol amb aquesta crisi, amb l’agreujant que el turisme és el sector més afectat per la 
pandèmia a nivell mundial, i per tant un futur de la propera temporada turística del tot incert. 

Més enllà de la seva dimensió sanitària, la COVID-19 ha provocat, ja en els primers 
mesos de la seva incidència, un augment sobtat de la pobresa i l’exclusió social, i ha accen-
tuat les situacions de vulnerabilitat que ja existien a la societat balear, i aquesta és una de les 
principals amenaces a les quals ens enfrontem. Per això si hi ha alguna lliçó a aprendre de la 
crisi anterior és que aquesta vegada hauríem de fer allò possible perquè ningú no quedés pel 
camí, i això significa que el sistema públic de benestar no sols no s’ha de retallar, sinó que 
s’ha de reforçar, com ha posat damunt la taula la gestió mateixa de la pandèmia. L’austeritat, 
la retallada de la despesa pública i la reducció d’impostos com una forma d’estímul per la 
reactivació de l’economia tornarà a portar-nos pel camí equivocat. 

De fet, s’ha observat en l’Estat i les administracions en general durant aquests mesos 
de crisi un viratge en les polítiques que es solien aplicar en contextos similars, amb un des-
plegament de recursos públics sense precedents, i amb l’objectiu de minimitzar els danys 
socials de la crisi generada pel coronavirus: si no fos pels ERTOs, el subsidi per als fixos dis-
continus o les diferents ajudes d’emergència exposades en els capítols anteriors, la situació 
social seria en aquests moments dramàtica. De fet ho és per a moltes persones, i encara ho 
seria més si els poders públics deixessin la solució davant l’estat d’incertesa en mans dels 
mecanismes dels mercats. Reduir a curt, a mig i llarg termini aquesta incertesa i mirar de 
no perdre ni cohesió, ni qualitat de vida per a la majoria de la població implica reforçar els 
sistemes sanitari i educatiu, però també el sistema de serveis socials, que de la mà també 
del tercer sector social està suposant un fre a la fragmentació de la societat. També es fa ne-
cessari que aquesta iniciativa pública que es comença a recuperar pel que fa a les polítiques 
socials s’estengui a les polítiques d’accés a l’habitatge, que han estat i són un dels factors 
determinants de l’exclusió social a Balears.
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Tot i que molts dels factors de risc que representa la pandèmia són factors externs i no 
és a les nostres mans ni en les dels responsables polítics resoldre’ls, sí que hi ha responsabi-
litat compartida de mirar de reduir aquest risc allà on sigui possible, incorporant la gestió del 
risc a la presa de decisions, cosa que ens obliga no sols a moure fitxa, sinó a tenir en compte 
que aquest risc és multifactorial.

En aquest sentit el “canvi de model econòmic” (expressat en les diferents veus entre-
vistades i en l’evidència de les dades disponibles) s’ha de traduir en alguna cosa més que un 
eslògan que es repeteix durant dècades, i esdevenir l’horitzó d’una política econòmica molt 
més equilibrada, on el turisme pot seguir essent una activitat principal, però amb dosis molt 
més elevades de responsabilitat, sostenibilitat i sense un creixement que vagi en detriment 
d’altres sectors com el primari, tant important pel sosteniment de la vida, i el secundari. No 
anar per aquest camí seria alimentar el risc, innecessàriament.

Cal que això sigui així perquè, a diferència de l’anterior crisi econòmica de 2008-2012, 
en la qual bona part dels llocs de treball perduts varen ser reabsorbits pel sector turístic, ara 
és el sector turístic el que està tocat, segons totes les evidències i previsions disponibles, i 
per tant la reducció del risc passa per reduir la dependència tan elevada d’un sol sector eco-
nòmic, el que es coneix com monocultiu del turisme. Per això és una urgència que des dels 
poders públics apostin per altres fórmules de desenvolupament econòmic, i acompanyin 
aquesta aposta amb programes de formació qualificada adreçats als sectors que ja poden ser 
identificats com els més vulnerables (majors de 45 anys, joves, i dones) que permetin la seva 
inserció sociolaboral, emmarcant-se en un Pla Especial d’Ocupació, com proposen diferents 
agents socials, que permeti transitar cap a un altre horitzó en un context d’altes taxes d’atur. 
A més de promoure la creació de noves empreses que s’inscriguin, com proposa la prospec-
tiva 2030 elaborada pel CES i la UIB (2019), en el marc de l’economia del coneixement, de 
l’economia verda, i de la cura de les persones, que són aquelles que, fins i tot abans de la 
pandèmia, tenen la potencialitat de generar llocs de feina dignes (i suficients) a mig termini, 
una possibilitat que ha esdevingut necessitat. Tot plegat exigeix parlar clarament en termes 
de reconversió productiva, amb tot el que això implica de complexitat, de temps i de generar 
consensos socials amples que la facin possible.

És justament en el terreny de les cures que els esforços de la política pública han de ser 
intensos, perquè la vulnerabilitat ja era evident, tant en col·lectius específics que la pateixen 
com sobre el territori, i cal actuar en conseqüència perquè la situació de partida, tant en 
termes de pobresa com d’exclusió, tot i la millora relativa dels indicadors en els darrers anys, 
encara es situava a l’inici de la pandèmia per damunt de les xifres prèvies a l’anterior crisi. És 
ara, quan es percep la importància del desplegament de recursos públics per poder pal·liar la 
situació, que prenen sentit propostes com la creació d’una renda bàsica universal i incondi-
cional, que donàs garanties no sols de subsistència sinó d’autonomia vital a tota ciutadana 
i ciutadà, una proposta que fins i tot s’ha arribat a defensar per part de l’ONU en aquests 
mesos com a part del paquet de mesures econòmiques per fer front a la crisi de la COVID-19. 
Un mecanisme que en el cas de les Illes Balears pren encara més sentit davant les altes taxes 
d’exclusió que podem trobar en els temps propers, perquè permetria reduir les desigualtats 
de forma tant directa com indirecta, a través d’una reforma fiscal progressiva.

Si ja era necessari abans d’aquesta crisi, ara més que mai cal que des de les adminis-
tracions a tots els nivells es prioritzin les cures; que l’Estat torni a ser un Estat cuidador, un 
rol que va començar a perdre quan encara a Espanya, una democràcia relativament jove, no 
s’havia ni tan sols consolidat. Són les dones, en absència d’aquesta responsabilitat dels po-
ders públics en les tasques de cures i de reproducció social, que n’han assumit la càrrega. En 

http://www.caib.es/sites/ces/ca/n/estudi_sobre_la_prospectiva_econamica_social_i_mediambiental_de_les_societats_de_les_illes_balears_a_lahoritza_2030_h2030/?mcont=51
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el cas de les Illes Balears, on a més les dones assumeixen les professions més precaritzades 
del sector serveis, la crisi de la COVID-19 representa una clara amenaça pel que fa a unes de-
sigualtats de gènere que podrien créixer si no es despleguen polítiques clares, tant d’igualtat 
com de cures. Aquí un dels reptes de les administracions, a més de no aparcar les polítiques 
d’igualtat i contra la violència masclista amb l’excusa que els recursos han minvat, serà el 
de revisar aquelles polítiques que poden permetre transformar aquesta realitat, com ara una 
conciliació laboral efectiva o la revisió en profunditat del model gerontològic i especialment 
de les residències, que ha esdevingut una urgència en aquests mesos.

Tot i les dificultats com la burocratització que implica la gestió de les prestacions 
d’emergència, el balanç de les respostes desplegades des dels Serveis Socials ha estat po-
sitiu, i s’ha avançat en qüestions com la coordinació entre administracions i serveis o una 
major dotació de personal i recursos -potser imposada per les circumstàncies-, però s’ha de 
reconèixer que sense el compromís dels i les professionals i els professionals que han estat en 
primera línia dels Serveis Socials i ha patit una sobrecàrrega laboral i emocional, i de moltes 
persones voluntàries, podria no haver estat així.

Cal que des de les administracions -tot i que no estem davant una responsabilitat ex-
clusiva d’aquestes, sinó del conjunt de la societat- ens fem la pregunta: què cal reforçar per 
frenar unes desigualtats que ja creixien davant la pandèmia, i que ara es converteixen en una 
amenaça per a qualsevol projecte de societat mínimament cohesionada? En aquest informe, 
i a partir dels testimonis recaptats a professionals del treball social, de la gestió pública i 
responsables d’organitzacions socials hem identificat diverses línies d’acció coherents amb 
algunes de les mesures d’emergència que s’han anat implementat aquests mesos, i que cor-
responen molt amb el que des del tercer sector social i EAPN (2010) ja es plantejava, enmig 
de l’anterior gran crisi: allò que cal és invertir les tendències generadores d’exclusions (en plu-
ral) i intensificar les polítiques per frenar aquestes exclusions tot establint unes “línies ver-
melles de la dignitat”. L’escenari actual obliga a repensar i redefinir el rol de l’Administració i 
de la coordinació amb les organitzacions i entitats de la societat civil i del tercer sector, així 
com les prioritats dels Serveis Socials. Facilitar i desburocratitzar la demanda, acompanyar la 
persona, humanitzar les polítiques públiques. Totes les accions que es desenvolupin es fan i 
s’han de continuar fent amb la participació activa de la ciutadania, tant en el disseny com en 
la implementació i avaluació de les accions que es despleguin. 

La societat civil, i concretament el Tercer Sector d’Acció Social, pot i ha de jugar un 
paper central en aquest sentit. No sols per la tasca encomiable que ja realitzen en l’atenció a 
la població vulnerable, sinó perquè aquesta tasca a més demostra que hi ha fórmules mixtes 
de col·laboració entre l’Estat i la societat civil que, a més de repercutir positivament en el con-
junt de la societat, són molt més pertinents que altres públic-privades que han consistit en 
la pràctica en externalitzar serveis essencials, com les residències de majors, que justament 
han estat un dels focus de la pandèmia generant situacions que no s’haurien de repetir. En 
un context local i internacional, on és evident que les administracions no podran assumir un 
desplegament de recursos públics sense precedents des del New Deal posterior a la II Guerra 
Mundial, és evident que el Tercer Sector ha de tenir un paper estratègic, també a casa nostra, 
on la preservació del turisme sempre s’ha imposat en l’agenda política en detriment de la 
lluita contra la pobresa i les desigualtats socials, un error de prioritats que en aquesta ocasió 
podríem pagar molt car.

Ha estat també al si de la societat civil que hem pogut observar, especialment en els 
mesos de confinament però també amb posterioritat, una certa recuperació de les solidari-
tats trencades durant els darrers temps, a través de les xarxes formals i informals de suport 

https://www.eapn.es/publicaciones/63/propuestas-del-tercer-sector-de-accion-social-para-una-estrategia-de-inclusion-social-2020-en-espana
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mutu, i també de recollida i distribució d’aliments, que confiem es tradueixin en un reforça-
ment dels llaços socials trencats amb l’anterior crisi, en la mesura que aquests contribueixen 
no sols a una societat més cohesionada, sinó més resilient davant els efectes socioeconòmics 
de la pandèmia. En qualsevol cas, serà necessari que la política pública de Serveis Socials 
lideri un necessari reforçament del treball i les dinàmiques comunitàries, que la pandèmia 
ha demostrat que són imprescindibles tant per empoderar els sectors més vulnerables, com 
per frenar la caiguda en els marges de l’exclusió. Així com que els poders públics no desaten-
guin les demandes socials i ciutadanes sectorialitzades que tot i respondre a problemàtiques 
socials reals de diversa naturalesa (laborals, ecologistes, feministes…) en bona mesura han 
quedat invisibilitzades en aquests mesos, en bona mesura per les limitacions que afecten a 
l’ús de l’espai públic i la celebració d’esdeveniments col·lectius

Tampoc no s’ha de desatendre la bretxa digital. Des de molts àmbits ens hem hagut 
d’adaptar a la feina telemàtica per tal de continuar amb l’activitat, però ni tots els àmbits per-
meten que això sigui possible (des de moltes feines bàsiques del sector serveis a l’atenció a 
les persones dependents, vulnerables, etc.), ni tothom disposa dels mitjans i/o coneixements 
necessaris per accedir a internet, una barrera que en aquest context pot suposar una limita-
ció important de l’accés a drets bàsics com l’educació, a una informació pública que és més 
necessària que mai, o a serveis i recursos necessaris per al benestar de les persones.

Finalment, s’ha de subratllar que en tant que la pandèmia té una clara dimensió global, 
és també des d’àmbits supra-autonòmics i supraestatals, com la Unió Europea, amb molta 
més capacitat financera, que han d’emanar una part de les polítiques i els recursos per fer-hi 
front, i també per compensar-ne els efectes. Les Illes Balears som una de les zones de major 
risc de pèrdua de llocs de feina (fins a un 40,0% segons els càlculs de l’OCDE), i ho som tant 
per la nostra dependència del turisme com per la nostra condició insular, que encareix el cost 
de vida i redueix les oportunitats de la ciutadania en relació a la del continent. Cal per tant 
que els fons europeus destinats a la recuperació econòmica prioritzin les Illes Balears com 
la regió més afectada pels efectes socials i econòmics de la pandèmia. Seria un greu error 
considerar que els impactes socials d’aquesta crisi desapareixeran en la mesura en què en un 
futur, ara per ara del tot incert, es recuperi l’activitat turística, perquè, com s’ha assenyalat 
anteriorment, aquesta no és una situació que s’hagi de deixar en mans de la mà invisible del 
mercat, sinó que requereix una intervenció activa i decidida dels poders públics.

Aquest és un informe obert i viu, elaborat des de la feblesa d’unes dades difícils d’obte-
nir en temps de pandèmia i molt volubles, amb una situació que ha estat nova per a tothom 
i que costarà temps comprendre en la seva complexitat. La crisi sanitària potser passi quan 
es trobi la corresponent vacuna, però la petjada econòmica i sobretot social del coronavirus 
pot quedar, i produir en el cas concret de les Illes Balears una ferida greu en el terreny de la 
cohesió social i les desigualtats. Tot i que les dades obtingudes mostren potser més ombres 
que no llums, també hi podem identificar el compromís de moltes persones, entitats i insti-
tucions, per revertir aquesta situació. Per això també ens agradaria que aquest estudi fos un 
reconeixement a totes elles, una manera de comprometre l’acadèmia amb la justícia social, i 
una invitació al conjunt de la societat a fer pinya perquè la lluita contra la pobresa i les desi-
gualtats sigui una prioritat a tots els nivells.
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RELACIÓ ALFABÈTICA
D’ENTREVISTES REALITZADES:

Àrea de Cultura i Benestar de l’Ajuntament de Palma

Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Llucmajor

Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Calvià

Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Pollença

Càritas Diocesana de Mallorca

Centre de Salut Escola Graduada

Comissions Obreres de les Illes Balears (CCOO)

Confederació General del Treball (CGT)

Conselleria d’Afers Socials i Esports

Cooperativa Coanegra

Cooperatives Agro-alimentàries de les Illes Balears

Coordinadora Balear de Persones amb Discapacitat

Creu Roja de les Illes Balears

Direcció General d’Igualtat i Diversitat (Consell de Mallorca)

EAPN-Illes Balears

Kellys de Mallorca

Metges del Món Balears

STEI-Intersindical 

Unió General de Treballadors de les Illes Balears (UGT)

Xarxa de Suport Mutu d’Eivissa

Xarxa de Suport Mutu de Mallorca

Xarxa de Suport Mutu de Sineu
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Tenen vostès a les mans el primer 

informe social sobre els efectes de 

la pandèmia del coronavirus a la 

societat balear. Quan gairebé no ha 

passat ni un any de la primera onada 

de la COVID-19 i els efectes de la crisi 

sanitària s’estenen com una xacra a 

l’àmbit familiar, econòmic i social, 

l’Observatori Social, que forma part 

de la Càtedra d’Innovació Social “la 

Caixa” de la Universitat de les Illes 

Balears, publica, amb el suport de la 

Conselleria d’Afers Socials i Esports, 

aquesta investigació que recull i 

analitza les primeres dades socials 

de què disposem a les Illes Balears.
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