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01 PRESENTACIÓ

INSTITUCIONAL

Índex de Confiança Social ESADE Obra Social “la Caixa”  02/2015

Ja fa uns quants anys que eSAde publica un Informe Econòmic, 
que analitza la conjuntura i les tendències principals de l’econo-
mia espanyola i internacional. La publicació que el lector té ara 
a les mans complementa aquesta mirada econòmica recurrent 
sobre la realitat amb una altra perspectiva, la social, també vincu-
lada a la identitat de la nostra institució.

La missió d’eSAde –ratificada al Pla estratègic institucional, apro-
vat recentment– és educar i investigar en els camps del manage-
ment i del dret per a: 

a) la formació integral de persones professionalment 
competents i socialment responsables;

b)   la creació de coneixement rellevant per millorar les 
organitzacions i la societat, i 

c)   la creació de coneixement rellevant per millorar les 
organitzacions i la societat, i 

La dimensió social forma part, doncs, de l’essència de la nostra 
raó de ser i es desplega en les tres línies missionals esmentades. 
Per això, la publicació de l’Índex de Confiança Social eSAde-Obra 
Social ”la Caixa” és, per a nosaltres, un esdeveniment molt relle-
vant. La finalitat de l’informe és explorar les percepcions dels ciu-
tadans, detectar-ne l’estat d’ànim i comentar les tendències soci-
als més destacades a escala nacional i internacional.

eSAde vol promoure i donar suport l’aposta que s’ha de formular 
des del món econòmic i empresarial a favor de la cohesió social, 
la reducció de la desigualtat, la inclusió dels diferents grups soci-
als i la protecció dels més vulnerables. Per a un nombre creixent 
d’empreses d’avui, contribuir a la qualitat de l’entorn social en què 
operen és un objectiu que incorporen a les seves estratègies i que 
la nostra institució estimula i recolza decididament. en aquest 
sentit, vull agrair la col·laboració i el compromís de l’Obra Social 
”la Caixa” i de les fundacions Agbar i Aquae, que han fet possible 
que aquest índex neixi amb el suport que mereix aquest projecte 
de gran abast.

espero que l’Índex tingui una llarga vida i, sobre tot, que contribu-
eixi a millorar el coneixement de la realitat social que ens envolta. 
I espero que ho faci no tan sols per satisfer les nostres necessi-
tats d’informació fiable, sinó també per fer possible que es trans-
formin en tot el que calgui.

EUgENIA bIETO 
directora general 
eSAde  
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el pols d’un país o el seu clima social no es poden mesurar ate-
nent només els indicadors macroeconòmics, com el creixement 
del producte interior brut (PIB), el nivell d’atur o l’evolució de la in-
flació. Cal poder disposar d’una altra sèrie de variables que ajudin 
a interpretar el vertader estat d’ànim de la societat. Així, podrem 
analitzar empíricament on som en matèria de progres social res-
pecte a d’altres països o al nostre propi passat. els indicadors 
socials, malgrat que mesuren conceptes tan complexos com el 
benestar, són una eina indispensable per fer el seguiment dels 
canvis vertiginosos que vivim avui a la nostra societat.

L’escola de negocis eSAde, fidel a la seva vocació de contribuir al 
debat social per fer una societat més lliure, més pròspera i més 
justa, proposa elaborar un Índex de Confiança Social, amb la in-
tenció d’analitzar, de forma periòdica, el grau de confiança social 
dels ciutadans en el present i en el futur del país. Aquest projecte 
compta amb el suport de l’Obra Social “la Caixa” i de les fundaci-
ons Agbar i Aquae.
 
La història dels indicadors socials es remunta als anys seixanta 
del segle xx, quan l’American Academy of Arts va intentar mesu-
rar els efectes del programa espacial de la nASA en la societat 
nord-americana. Fins llavors, només hi havia hagut iniciatives de 
recopilació de dades sociodemogràfics, però no tenien l’objectiu 
explícit de mesurar el benestar social de la població. A la dècada 
dels setanta, les nacions Unides i l’OCde van promoure els seus 
respectius indicadors socials, que tenien en compte les variables 
demogràfiques, de salut, d’habitatge, d’educació i de treball. Per 
la seva banda, l’organisme estadístic europeu eurostat també ha 
decidit incorporar, en el marc de l’estratègia per al creixement eu-
ropa 2020, un capítol dedicat a la qualitat de vida als seus estudis 
estadístics. Aquest capítol inclou aspectes com les condicions 
materials de vida, la salut, l’educació, el lleure i les relacions soci-
als (inclosa la confiança interpersonal), la seguretat econòmica i 
física, o la satisfacció subjectiva amb la vida.
 
des del grup Agbar, a través de les seves fundacions, hem decidit 
col·laborar amb aquesta iniciativa, els fruits de la qual seran, sens 
dubte, una peça imprescindible per interpretar el moment actual i 
les condicions de vida dels ciutadans.

Resulta complex descriure amb paraules un concepte tan abstrac-
te com la confiança. Tanmateix, malgrat la dificultat de definir-lo 
amb precisió, tots som capaços d’esmentar persones, instituci-
ons, empreses o situacions que mereixen aquest qualificatiu. Tant 
és així que quasi és habitual i entenedora per tothom l’afirmació 
que estem immersos en una crisi de confiança.
 
Un exemple que palesa la importància d’aquest tipus de valora-
cions és que, a finals d’octubre de 2014, es feia públic l’índex Ifo, 
que mesura la confiança dels empresaris alemanys. el resultat fou 
bastant pitjor del que s’esperaven els mercats i la conseqüència 
fou que els índexs de les principals borses europees van baixar.
 
L’Obra Social ”la Caixa” i eSAde volem fer un pas més en aquest sen-
tit i situar el concepte de confiança al centre del debat i de l’anàlisi 
social. Perquè, si bé és indiscutible que necessitem disposar de xi-
fres, dades i estadístiques per entendre la realitat que ens envolta, 
els darrers anys s’ha evidenciat també que ens calen més elements, 
a banda dels quantitatius, per copsar la complexitat del món actual. 

Per això, hem creat l’Índex de Confiança Social, com un instrument 
per mesurar l’estat d’opinió dels ciutadans sobre el present i sobre 
el futur del seu benestar. es tracta, certament, d’un indicador de 
percepció subjectiva, però amb un valor indiscutible per conèixer 
les perspectives de la ciutadania sobre l’evolució de les seves con-
dicions de vida. els resultats d’aquest índex es recopilen en dues 
edicions anuals, que es faran públiques en l’Índex de Confiança 
Social ESADE–Obra Social ”la Caixa”. 

La sanitat, l’educació, l’habitatge, les prestacions socials, el mer-
cat laboral o les pensions són algunes de les variables que inte-
graran l’Índex de Confiança Social. Tots ells són indicadors que 
repercuteixen directament en el dia a dia dels ciutadans. I també 
són determinants per al dia a dia de l’Obra Social ”la Caixa”.
 
des de fa molts anys, treballem en tots aquests àmbits, amb la 
finalitat de donar resposta a les qüestions que preocupen més els 
ciutadans. Per això, hem d’estar atents als canvis que es produ-
eixen en la societat, si volem continuar arribant fina als qui més 
ho necessiten. Impulsem, doncs, l’Índex de Confiança Social amb 
la seguretat que esdevindrà una brúixola per guiar-nos i també un 
referent per a totes les persones que s’esforcen per construir una 
societat més justa i cohesionada.

ÁNgEL SIMÓN 
President executiu 
Agbar

JAUME gIRÓ 
director general
Fundació Bancària “la Caixa”
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Les societats europees contemporànies, amb la seva combinació 
de llibertats públiques, seguretat jurídica, prosperitat econòmica i 
cohesió social, són, sense dubte, la realització col·lectiva més valu-
osa de la història de la humanitat. A la segona meitat del segle xx, 
van esdevenir, per a bona part del món, un referent que encarnava 
les aspiracions d’assolir unes formes de vida en comú més lliures, 
pròsperes, inclusives i humanes.

El nostre món afronta transformacions de gran abast

Tanmateix, els països d’europa experimenten, des de fa anys, una 
percepció aguda de crisi. La recessió iniciada l’any 2008, que ja viu 
la tercera recaiguda, tan sols ha agreujat els símptomes d’una ma-
laltia que, de fet, no ha creat. La globalització, alhora que ha ofert 
unes oportunitats de creixement inèdites als països emergents i ha 
rescatat de la pobresa milers de milions d’éssers humans, ja abans 
de 2008 evidenciava una pèrdua notable de competitivitat de les 
economies europees i una defallença del seu model social. 

El vell món havia esdevingut un món envellit. La seva demografia 
llanguent creava noves necessitats socials i provocava migracions 
que alteraven les identitats col·lectives i originaven entorns mul-
ticulturals difícils de gestionar. Moltes empreses traslladaven les 
activitats a països en què els costos laborals eren inferiors. L’activi-
tat econòmica havia deixat de garantir la plena ocupació i el treball 
estable, que havien estat els pilars del contracte social a europa 
des de la postguerra. A més, el creixement econòmic de les dèca-
des anteriors havia estat acompanyat d’un increment notable de la 
desigualtat. L’estat del benestar, de creació europea, exigia un nivell 
alt de despesa pública, amb tendència a créixer exponencialment 
(salut, dependència) els propers anys, i el manteniment dels nivells 
de protecció assolits començava a plantejar problemes seriosos 
de sostenibilitat. 

La bonança econòmica de final del segle XX i primers anys del XXI 
va endolcir –sense amagar-les del tot– les percepcions col·lecti-
ves sobre tot plegat, però la crisi econòmica i financera global ha 
canviat dràsticament aquest estat de coses. d’altra banda, ha en-
durit molt les condicions de vida d’amplis sectors de la població, 
víctimes de l’atur, que s’han vist sacsejats sobtadament per la po-
bresa i afectats per una desprotecció social creixent. A espanya, 
s’ha viscut amb una duresa singular aquest canvi d’escenari. d’altra 
banda, s’ha evidenciat que, en un món globalitzat, el model social 
dels nostres països (el 7 % de la població mundial, el 25 % del PIB i 
el 50 % de la despesa social mundial) està sotmès, inexorablement, 
a transformacions profundes.

És important mantenir l’estoc de confiança social 

Aquests canvis en el nostre model social marcaran els pròxims 
anys i no seran fàcils de digerir. És molt important que siguem 
capaços d’afrontar-los sense que minvi –o, si això és impossible, 
sense que ho faci d’una manera dràstica i destructiva– l’estoc de 
confiança ciutadana existent a la nostra societat. 

La confiança és un actiu social de primer ordre. Estudiosos 
eminents com douglas north, Robert Putnam o Francis Fukuya-
ma, entre d’altres, han destacat fins a quin punt els alts nivells de 
confiança existents en una col·lectivitat humana influeixen en la 
reducció dels costos de transacció de les activitats dels mercats, 

augmenten l’impacte obtingut per l’acció dels governs, estimulen el 
creixement dels resultats i la dimensió de les empreses i, en gene-
ral, contribueixen al progrés econòmic i al desenvolupament humà 
dels països. en altres paraules, els països van bé en els àmbits eco-
nòmic, social i institucional quan la confiança hi afavoreix l’acumu-
lació de capital social. 

Davant de contextos de canvi adaptatiu tan desafiants com els que 
afrontem, el risc que aquest actiu es deteriori és molt alt. Per això, 
prendre el pols de l’evolució de la confiança dels ciutadans pel que fa a 
les seves condicions i expectatives de vida, a la qualitat dels sistemes 
de protecció social i dels serveis públics i, en general, al present i al 
futur del seu benestar sembla una activitat d’un interès públic evident. 
Un interès que és compartit per les empreses i per d’altres actors eco-
nòmics, i també per les organitzacions socials i pels governs.

És indispensable mesurar i analitzar 
la confiança social per mantenir-la 

Igual com els informes de conjuntura econòmica descriuen el que suc-
ceeix, ajuden a entendre-ho i en fonamenten les seves previsions de 
futur, l’Índex de Confiança Social d’eSAde i “la Caixa” vol fer el mateix 
prenent la confiança social com a objecte de mesurament i anàlisi. 
Més endavant, el lector trobarà una delimitació més precisa del con-
cepte de confiança social que l’informe ha adoptat, i també informació 
detallada de l’enfocament metodològic i les mètriques utilitzades. Ara 
convé dir alguna cosa sobre el propòsit de la iniciativa. 

A l’hora d’emprendre aquest projecte, ens ha mogut la intenció de 
posar a disposició de la societat una informació rellevant i ben or-
ganitzada sobre l’estat de la confiança social al nostre entorn. I vo-
lem fer-ho d’una forma científicament rigorosa, aportant les anàlisis 
d’experts de vàlua contrastada, però ens proposem explicar-ho d’una 
manera senzilla, directe i comprensible per a tothom. Aquest no és 
un informe per a experts, sinó per als nombrosos ciutadans i orga-
nitzacions que estan interessats a conèixer millor el que ens passa. 

Construir un índex agregat i poder mesurar-ne l’evolució al llarg del 
temps creiem que ens ajudarà a prendre consciència de com es-
tem i cap a on anem. No ens hi mou una finalitat diletant o acade-
micista. Intentem que l’informe serveixi per identificar els principals 
problemes socials del nostre país i explorar les maneres d’enfron-
tar-los. Volem mesurar la confiança per ajudar a mantenir i reforçar 
aquest actiu social imprescindible. 

Per a eSAde, l’Índex de Confiança Social neix d’un compromís clar a 
favor de la producció de coneixement socialment útil. I, a més, neix 
d’una convicció profunda: per afrontar el canvi social cal esguardar 
amb atenció les persones, especialment aquelles que puguin sen-
tir, en aquests tempos agitats i incerts, més desconfiança o temor 
davant del futur. 

Finalment, crec que és just reconèixer i agrair l’aportació de Jose-
fina Elías en aquest projecte. A ella, li devem la idea original d’un 
indicador sintètic sobre la realitat social, que descrivís l’evolució de 
l’estat d’ànim ciutadà en aquest àmbit. Sense la seva aportació ini-
cial, indispensable, avui no estaríem aquí.

02 PER QUÈ 

AQUEST INFORME?

Índex de Confiança Social ESADE Obra Social “la Caixa”  02/2015

FRANCISCO LONgO, 

director general adjunt d’eSAde 
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UNA EINA D’ANÀLISI SOCIAL

L’Índex de Confiança Social té la vocació d’analitzar, de forma periò-
dica, el grau de confiança social dels ciutadans en el present i en el 
futur del país. A diferència d’altres índexs de base objectiva, l’Índex 
de Confiança Social té una base plenament subjectiva i se serveix 
de les opinions personals dels enquestats sobre aquelles variables 
que proporcionen seguretat a la vida quotidiana dels ciutadans, fe-
nomen que hem convingut d’anomenar confiança social. 

encara que és intuïtiva i fàcil de comprendre per al gran públic, la 
confiança social és una idea molt elusiva. Com recorda Francisco 
Longo en una altra part d’aquest Informe,1 autors destacats en el 
camp de les ciències socials han contribuït a popularitzar un con-
cepte, el de confiança social, potser intangible però no per això 
menys determinant per a la solidesa i la qualitat del desenvolupa-
ment social, polític, econòmic i institucional dels països.

QUÈ ÉS L’ÍNDEX DE CONFIANÇA SOCIAL 

La confiança social és, doncs, una idea que no té una correspon-
dència immediata en el món real, un constructe teòric, difícil de 
mesurar i de fer operatiu, que únicament es pot aprehendre de 
forma indirecta, per mitjà d’unes tècniques estadístiques sofisti-
cades, com l’Índex de Confiança Social.

L’Índex de Confiança Social és, doncs, un indicador sintètic que 
pretén mesurar el grau de confiança social dels ciutadans, entesa 
com la seva confiança en la capacitat d’accedir a aquells béns i 
recursos que garanteixen un cert grau de seguretat i confort vi-
tal, d’autonomia i benestar personals, comunament acceptats. La 
confiança social recull, d’alguna manera, l’estat d’ànim de la ciu-
tadania respecte d’allò que aporta seguretat i benestar a la seva 
vida quotidiana.

L’Índex de Confiança Social està integrat per nou indicadors parci-
als o components. Són: (1) l’habitatge, (2) el mercat laboral, (3) la 
sanitat, (4) l’educació, (5) les pensions, (6) les prestacions socials, 
(7) les institucions polítiques, (8) les organitzacions econòmiques 
i empresarials i (9) els mitjans de comunicació.

L’estructura de l’índex intenta trobar un equilibri entre els elements 
constitutius de l’estat del benestar i elements més atribuïbles al 
que es podria considerar l’esfera privada. La importància de la 
provisió pública és indubtable en àrees com l’educació, la sanitat, 
les prestacions socials o les pensions, a més de les pròpies insti-
tucions polítiques.

Tanmateix, és evident que la confiança no deriva només de les po-
lítiques socials o del sector públic. Hi ha variables sotmeses a les 
forces del mercat que, sense obviar la influència de l’àmbit públic 
–a través, fonamentalment, de la regulació, però no de forma ex-
clusiva–, també tenen una forta influència sobre les percepcions 
de seguretat, confort, autonomia i benestar personals, és a dir, 
sobre la confiança social dels individus. Pensem, per exemple, en 
el mercat laboral, en les institucions econòmiques i empresarials, 
en la majoria dels mitjans de comunicació, i també en l’habitatge 
–a manca d’una política pública consolidada i d’un estoc signi-
ficatiu d’habitatge social, que incideixi en el mercat immobiliari 
moderant-ne els preus.

d’altra banda, l’índex també pretén, si no equilibrar, sí almenys 
tenir en compte la contraposició entre els indicadors de base col-
lectiva (les estructures bàsiques de l’estat del benestar, el sistema 
institucional, els mitjans de comunicació) i els indicadors de base 
individual (el mercat laboral i l’habitatge). Seria il·lògic obviar les 
capacitats individuals, com tampoc no seria correcte fiar-ho tot 
a les estructures de l’estat del benestar, malgrat que aquestes si-
guin, probablement, les que pesen més en la conformació de la 
confiança social dels individus, almenys a europa.

03 ÍNDEX 

DE CONFIANÇA 

SOCIAL 
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ÍNDEX DE CONFIANÇA SOCIAL: PReSenTACIÓ I MeTOdOLOGIA

JOSEFINA ELÍAS, 
PAU MAS (eSAde) I ALbERT SERRA (eSAde)

1 Vegeu l’article “Per què aquest Informe”, de Francisco Longo, pàgina 11.
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d’altra banda, l’índex també pretén, si no equilibrar, sí almenys 
tenir en compte la contraposició entre els indicadors de base col-
lectiva (les estructures bàsiques de l’estat del benestar, el sistema 
institucional, els mitjans de comunicació) i els indicadors de base 
individual (el mercat laboral i l’habitatge). Seria il·lògic obviar les 
capacitats individuals, com tampoc no seria correcte fiar-ho tot 
a les estructures de l’estat del benestar, malgrat que aquestes si-
guin, probablement, les que pesen més en la conformació de la 
confiança social dels individus, almenys a europa.

en aquest sentit, cal tenir present el modelo de benestar mediter-
rani2  en què s’enquadra el nostre país: un model fràgil, d’impacte 
redistributiu feble i de cobertura principalment contributiva, és a 
dir, subjecta a una cotització prèvia. en conseqüència, la família 
i les capacitats del propi individu –suplint o reforçant l’ajuda que 
l’estat ofereix– adquireixen més importància que en altres paï-
sos, una importància molt condicionada pel nostre medi social. 
els indicadors parcials tenen un component contextual innegable, 
en la mesura que responen a la cultura local de benestar i, en 
conseqüència, hi estan condicionats. La selecció de les variables 
resulta crucial i d’ella dependrà la bondat de l’Índex de Confiança 
Social –pel que fa al reflex de la realitat social.

bASE METODOLÒgICA I ANTECEDENTS

L’Índex de Confiança Social parteix de l’experiència metodolò-
gica acumulada per l’Index of Consumer Sentiment3 de la Uni-
versitat de Michigan, que es va començar a elaborar l’any 1946 
com un instrument concebut inicialment per conèixer els actius 
i els passius de les famílies americanes de postguerra. davant 
la previsió d’hermetisme dels enquestats en ser preguntats per 
la seva economia domèstica, el qüestionari anava acompanyat 
d’unes preguntes menys intrusives, relacionades amb les seves 
expectatives de consum a curt termini. Aquestes preguntes, que 

van resultar de gran interès i utilitat, van obrir pas a la behavioral 
economics, escola que analitza l’impacte dels factors psicolò-
gics, cognitius i emocionals sobre el comportament econòmic 
dels individus i sobre el mercat en general. L’Index of Consumer 
Sentiment es va publicar per primera vegada el 1952, després 
d’haver acumulat una primera sèrie de cinc onades d’enquestes, 
i des de llavors s’ha publicat amb periodicitats variables i amb 
alguns canvis metodològics, però sense cap interrupció.

L’índex de la Universitat de Michigan s’ha guanyat el reconeixe-
ment mundial i, amb el temps, s’ha introduït a països dels cinc 
continents, entre ells espanya. Al nostre país, pren el nom d’In-
dicador de confiança dels consumidors (ICC). Va iniciar el seu 
recorregut l’any 2004 i el publica mensualment el Centre d’In-
vestigacions Sociològiques (CIS). Fou creat per l’Instituto Opina 
i publicat inicialment per la Fundación ICO.

L’Índex de Confiança Social s’inspira en l’índex de Michigan en 
els aspectes metodològics, però hi introdueix algunes modifica-
cions importants, ja que preveu un segon nivell analític, el dels 
components, inexistent a l’Index of Consumer Sentiment. A més, 
l’Índex de Confiança Social s’aplica a un terreny molt diferent del 
consum: el social.

L’Índex de Confiança Social té una periodicitat bianual, amb ope-
racions estadístiques que es realitzen al març i al setembre de 
cada any, i el treball de camp va a càrrec d’OdeC, empresa cap-
davantera en el sector, dirigit per María Seco.

ESTRUCTURA DE L’ÍNDEX DE CONFIANÇA SOCIAL

Com es desprèn del gràfic, l’Índex de Confiança Social és el re-
sultat de l’agregació de nou components. Per entendre’n millor 
l’estructura, convé analitzar el seu procés de construcció.

ÍNDEX DE CONFIANÇA SOCIAL

2 Vegeu esping-Andersen (1993): Los tres mundos del Estado del bienestar. València: Institució Alfons el Magnànim. Vegeu també, en aquesta mateixa 
publicació, el capítol de xavier Martínez-Celorrio, pàgina 110. 

3 http://www.sca.isr.umich.edu/
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4 Les opcions de resposta són millor-igual-pitjor-NS/NC, per bé que les opcions igual i NS/NC no puntuen.
5 Considereu que les possibilitats d’accedir a un habitatge a Espanya són millors o pitjors que fa sis mesos?
 Considereu que les vostres possibilitats particulars d’accedir a un habitatge són millors o pitjors que fa sis mesos?
6 Considereu que les possibilitats d’accedir a un habitatge a Espanya seran millors o pitjors dintre de sis mesos?
 Considereu que les vostres possibilitats particulars d’accedir a un habitatge seran millors o pitjors dintre de sis mesos?

Els nous components mesuren la confiança dels enquestats en 
una doble dimensió, el present i les expectatives, que es construeix, 
al seu torn, a partir d’una pregunta relativa a la situació personal 
de l’enquestat i una altra, relativa a la situació general del país. La 
seva agregació –present i expectatives per SeTarat– dóna lloc al 
Valor present i al Valor expectatives de cada component. La mitjana 
aritmètica dels dos constitueix el Valor general dels components.

Per la seva banda, la mitjana aritmètica del Valor present de tots els 
components s’anomena Índex present. Aquest és un valor agregat 
que informa del nivell general de confiança social en el present. 
Així mateix, la mitjana aritmètica de les expectatives de tots els 
components s’anomena Índex d’expectatives. novament, es tracta 
d’un valor agregat, que dóna compte del nivell general de confiança 
social en el futur immediat, a sis mesos vista.

Finalment, la mitjana aritmètica de l’Índex present i de l’Índex d’ex-
pectatives constitueix el Valor índex, el valor final sintètic.

METODOLOgIA

La metodologia que se segueix per obtenir la informació és l’en-
trevista assistida per ordinador per mitjà del sistema CATI, a partir 
d’una mostra de 1.000 entrevistes estratificades per comunitat au-
tònoma, dimensió del municipi, sexe i edat. L’univers de la mostra 
són homes i dones de 16 anys o més, residents a les llars espanyo-
les. el marge d’error per al total de la mostra és de ±3,10, amb un 
marge de confiança del 95 % i en el supòsit de màxima indetermi-
nació (p=q=50%).

Per a la construcció de l’Índex de Confiança Social, es calculen pri-
mer els indicadors parcials. Per mitjà de preguntes senzilles, que 
només admeten respostes del tipus millor-pitjor,4 els enquestats 
es poden expressar amb claredat. És important utilitzar valors que 
permetin homogeneïtzar les respostes dels ciutadans per tal que 
no es vegin contaminades per elements valoratius que distorsionin 
les respostes.

Per a cada indicador parcial, es formula una doble pregunta als en-
questats, dues sobre el present5 i dues més sobre les expectatives 
de futur,6 és a dir, quatre preguntes en total.

Posteriorment, per a cada pregunta, es calcula la diferència entre 
el percentatge de respostes que indiquen que la situació millorarà 
i el de les que indiquen que empitjorarà, i s’hi afegeix 100 per evitar 
saldos negatius. Les respostes igual i NS/NC no puntuen a l’efecte 
del càlcul dels saldos. La mitjana dels quatre saldos dóna l’Índex 
Parcial Global.

 

Finalment, la mitjana dels nou indicadors parcials és el Valor ín-
dex, el resultat agregat.

LECTURA DE L’ÍNDEX

Fruit del procés de càlcul que se segueix per a la construcció de 
l’índex, que s’ha explicat a l’apartat anterior, els resultats de l’Índex 
de Confiança Social poden ser de 0 a 200, en què 0 representa la 
desconfiança absoluta i 200, la confiança absoluta. Són escenaris 
poc probables, per no dir impossibles: un valor 0 significaria que 
no hi ha cap resposta positiva. És a dir, que no hi ha ningú que 
confiï en el present o en l’evolució futura del component en qües-
tió. Per contra, un valor 200 implicaria que totes les respostes són 
positives. És a dir, que ningú no ha manifestat cap dubte sobre el 
present o sobre el futur d’un component.

a  (mILLOR):  % RESPOSTES POSITIVES

B  (IguAL):  % RESPOSTES NEuTRALS

c  (PITJOR):  % RESPOSTES NEgATIVES

D  (NS/NC): % RESPOSTES NS/NC

(a-c+100)

descartats el 0 i el 200 com a escenaris poc probables o àd-
huc impossibles, el terreny de joc serà la zona que s’estén entre 
aquests dos valors, amb el 100 com a valor intermedi que marca 
l’anomenada situació d’equilibri, a manera de llindar de confian-
ça. el 100 és una zona d’equilibri en la mesura que és el punt on 
s’equilibren –valgui la redundància– les respostes positives i les 
respostes negatives. És a dir, per sota de 100, hi ha més respos-
tes negatives que positives i, per sobre de 100, més respostes 
positives que negatives. Per tant, per sota de 100, el nombre de 
desconfiats és més gran que el nombre de confiats i, per sobre de 
100, a l’inrevés.

És molt important insistir en el fet que l’Índex de Confiança Social nO 
és un percentatge i, per tant, no es pot llegir ni interpretar com a tal.

També és rellevant tenir en compte les diferents perspectives de 
lectura que ofereix l’Índex de Confiança Social. d’una banda, per-
met distingir entre el resultat global (Valor Índex) i els resultats 
dels nou components que el conformen.

en segon lloc, permet introduir una distinció entre la valoració de 
la confiança en el present i la valoració de la confiança en el futur 
immediat.

en tercer lloc, admet una contraposició entre la confiança en la 
situació personal, la perspectiva individual, i la confiança en la si-
tuació general del conjunt del país, o perspectiva col·lectiva.

VIRTUTS I LÍMITS DE L’ÍNDEX DE CONFIANÇA SOCIAL

L’interès de l’Índex de Confiança Social radica en la seva capacitat 
sintètica, de reduir a una sola xifra una gran quantitat d’informa-
ció, que, a més, és d’una complexitat enorme. Això permet difon-
dre molta informació de forma molt senzilla. es pot al·legar que 
això comporta un excés de simplificació i, per tant, falta de rigor. 
Tanmateix, l’únic que fa l’índex és condensar la informació, do-
nant-li un format que té molt d’interès des d’un doble punt de vis-
ta. d’una banda, quan disposem d’una sèrie suficientment llarga, 
l’índex ens permetrà identificar les oscil·lacions de l’estat d’ànim 
col·lectiu, les fluctuacions de la nostra confiança col·lectiva en el 

benestar propi i, en definitiva, reconstruir d’alguna manera la his-
tòria emocional del nostre país i contrastar-la amb la història dels 
fets, amb la “realitat”. d’altra banda, l’índex té un gran potencial 
comunicatiu, en la mesura que permet difondre molt fàcilment 
idees, resultats i conclusions.

Tot amb tot, també és important reconèixer que l’Índex de Confi-
ança Social té uns límits i assenyalar per a què no serveix i quins 
són els objectius que no persegueix de cap manera.

en primer lloc, l’índex no aporta informació objectiva. Com ja s’ha 
dit més d’una vegada, l’índex s’estructura sobre una base subjec-
tiva. Tot i així, si bé aquesta circumstància és un límit clar, no per 
això deixa de tenir valor. La dicotomia entre informació objectiva 
i informació subjectiva està plenament consolidada i acceptada 
per la comunitat científica, que considera ambdues informacions 
igualment rellevants per a l’anàlisi social. Les dades i les percepci-
ons són tingudes com a punts de vista complementaris, i, en l’àm-
bit de les polítiques públiques, s’estableixen objectius i estratègi-
es informats per ambdues dimensions i orientats a cadascuna 
d’elles, en reconeixement de la seva igual validesa o importància 
a l’efecte d’influir, condicionar o modelar el comportament humà 
i, en definitiva, configurar la realitat.

en segon lloc, l’índex no informa sobre les causes o sobre les 
bases de les percepcions. L’índex es limita a recollir-les, sense 
pretendre oferir-ne cap explicació. Les preguntes només recullen 
la confiança en la situació actual i en l’evolució futura dels com-
ponents. Tenint en compte que les respostes tan sols permeten 
valoracions del tipus millor-igual-pitjor, oferir explicacions de tipus 
causal prenent com a base les dades de l’Índex de Confiança So-
cial seria aventurat, a banda d’erroni.

Finalment, l’índex reflecteix únicament l’estat d’ànim de la ciuta-
dania. Cal evitar fer inferències de les percepcions cap a terrenys 
més analítics o de judici polític. entre l’Índex de Confiança Soci-
al i les actituds polítiques, el comportament polític i, fins i tot, el 
comportament electoral, hi ha un abisme en el qual intervenen 
múltiples variables. Caure en la temptació de fer extrapolacions 
d’aquest tipus seria temerari i incorrecte.

SITUACIÓ D’EQUILIBRI
DESCONFIANÇA CONFIANÇA

50 150 2000 100
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DIA 9

_

Inici  
del treball  
de camp  
MAR15. 

DIA 4

_

els espanyols 
identifiquen  
l’atur com el 
problema més 
urgent del 
país, segons el 
baròmetre del 
CIS de novembre 
de 2014.

DIA 6
_
es dóna  
a conèixer 
el contagi 
de l’auxiliar 
d’infermeria 
Teresa Romero,  
el primer cas 
d’ebola fora 
d’Àfrica.

DIA 11

_

Aprovació al 
Congrés dels 
diputats de la 
Llei orgànica 
de seguretat 
ciutadana, també 
coneguda com a 
“llei mordassa”.

DIA 7

_

Atemptat contra  
el setmanari 
satíric Charlie 
Hebdo a París.

DIA 26

_

el PIB va créixer 
un 1,4 % el 2014, 
segons les dades 
presentades per 
l’Ine.

DIA 9

_

Inici 
del treball 
de camp 
SET14.

DIA 24

_

Un avió de la 
companyia 
German-wings 
s’estavella als 
Alps francesos 
i ocasiona 150 
morts.

DIA 27

_

Inici de 
l’Operació Púnica 
amb la detenció 
de Francisco 
Granados.

DIA 17

_

Inici de les 
negociacions  
entre els estats 
Units i Cuba  
amb vista a 
normalitzar  
les relacions entre 
els dos països.

DIA 18

_

Celebració 
del referèndum  
sobre la 
independència 
a escòcia. 

DIA 23

_

dimissió d’Alberto 
Ruiz-Gallardón  
i retirada de la llei 
de l’avortament.

DIA 22

_

Publicació de l’enquesta  
de població activa relativa al quart 
trimestre de 2014: l’índex d’atur se 
situa al 23,7 %.

DIA 9

_

Celebració  
de la consulta 
catalana, malgrat 
que el Tribunal 
Constitucional 
l’ha suspesa.

FEbRERSETEMbRE MARÇOCTUbRE NOVEMbRE DESEMbRE gENER
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QUÈ hA PASSAT?

CROnOLOGIA  
de FeTS 
eSdeVInGUTS 
enTRe SeTeMBRe 
2014 I MARç 2015
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ANÀLISI 

de L’Índex 

de COnFIAnçA 

SOCIAL



Índex de Confiança Social ESADE Obra Social “la Caixa”  02/2015

23#ÍndiceConfianza22

i

Índex de Confiança Social ESADE Obra Social “la Caixa”  02/2015 ÍNDEX DE CONFIANÇA SOCIAL - Anàlisi mAR15

ÍNDEX DE 

CONFIANÇA 

SOCIAL 

MAR15

AnÀLISI GeneRAL

82,375,2 89,4

ÍNDEX
PRESENT

ÍNDEX
EXPECTATIVES

VALOR
ÍNDEX

COMPONENTS

mITJANS DE COmuNICACIÓ

mERCAT LABORAL

HABITATgE

EDuCACIÓ

SANITAT

PENSIONS

INSTITuCIONS ECONÒmIQuES 
I EmPRESARIALS

PRESTACIONS SOCIALS

INSTITuCIONS POLÍTIQuES

97,6 92,294,9

94,3 119,2106,7

80,0 87,283,6

70,9 78,874,8

57,8 77,867,8

53,0 70,061,4

Els resultats de MAR15 es van obtenir mitjançant el treball de 
camp que es va fer entre els dies 9 i 17 de març de 2015, sis 
mesos després del mesurament de SET14. 

Aquest tercer mesurament de la confiança es duu a terme des-
prés d’un primer pilot, realitzat el febrer de 2014 i un segon me-
surament que incorporava components addicionals, com les ins-
titucions econòmiques i els mitjans de comunicació. Per tant, els 
resultats de MAR15 reflecteixen una versió consolidada de l’Índex 
de Confiança Social, que permet establir, per primera vegada, una 
comparativa integral amb els resultats de SeT14.

50 150 2000 100

PRESENT EXPECTATIVES
VALOR

GENERal

105,2 122,2113,7

73,7 88,481,0

44,4 69,256,8
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ÍNDEX DE CONFIANÇA SOCIAL - Anàlisi mAR15

Índex  
de COnFIAnçA 
SOCIAL
ANÀLISI MAR15

Valor
índex

Mitjans de 
comunicació

Mercat 
laboral

Habitatge Educació Sanitat Pensions Institucions
econòmiques 
i empresarials

Prestacions
socials

Institucions 
polítiques

expectatives 89,4 122,2 119,2 92,2 87,2 88,4 78,8 77,8 70,0 69,2

general 82,3 113,7 106,7 94,9 83,6 81,0 74,8 67,8 61,4 56,8

Present 75,2 105,2 94,3 97,6 80,0 73,7 70,9 57,8 53,0 44,4

200

100

0

Valor
Índex  
82,3

82,3 89,475,2

50 150 2000 100

el Valor Índex de MAR15 se situa en els 82,3/20 punts, de manera 
que els resultats s’apropen als 100 punts. S’han guanyat 10 punts 
respecte a SeT14.

el Valor Índex correspon a la mitjana entre l’índex present i l’índex 
d’expectatives. A MAR15, el primer puja fins als 75,2/200 punts i el 
segon, fins als 89,4/200, i el diferencial de 14,2 punts és 10 punts 
més alt que a SeT14 i 29,3 punts més que a FeB14. 

A MAR15, hi ha 5 components el valor general dels quals registra 
resultats inferiors al Valor Índex i 4 components que el superen. Per 
sota, hi trobem la sanitat (81/200 punts), les pensions (74,8/200 
punts), les institucions econòmiques i empresarials (67,8/200 
punts), les prestacions socials (61,4/200 punts) i les instituci-
ons polítiques (56,8/200 punts). Per sobre, hi trobem l’educació 
(83,6/200 punts), l’habitatge (94,9/200 punts), el mercat laboral 
(106,7/200 punts) i els mitjans de comunicació (113,7/200 punts). 
el diferencial entre el component que inspira més confiança i el que 
menys és de 56,9 punts.

L’indicador que obté la puntuació més alta són els mitjans de comu-
nicació, que registren un valor general de 113,7/200 punts i se situ-
en 13,7 punts per sobre del llindar de confiança o situació d’equilibri 
(100 punts). el nivell de confiança en el present és de 105,2/200 
punts i les expectatives s’ubiquen en els 122,2/200 punts. el dife-
rencial és de 17 punts.

el segon component amb la puntuació més alta és el mercat la-
boral, que registra un valor general de 106/200 punts, 6 punts per 
sobre del llindar de confiança. el seu valor present se situa per sota, 
amb 94,3/200 punts, mentre que les expectatives estan 24,9 punts 
per sobre, és a dir, als 119,2/200 punts.

en tercer lloc, hi ha l’habitatge, amb resultats per sota dels 100 
punts, però 12,6 punts per sobre del Valor Índex. el seu nivell de 
confiança és de 94,9/200 punts, amb un valor present de 97,6/200 
punts i unes expectatives de 92,2/200 punts, 5,4 punts per sota de 
la valoració del present.

el quart lloc l’ocupa l’educació, amb un valor general proper al Valor 
Índex: 83,6/200 punts. el valor present és de 80/200 punts i les ex-
pectatives arriben als 87,2/200 punts. 

La sanitat registra uns resultats semblants, amb un valor present 
de 81/200 punts, que la situen en cinquè lloc. Cal destacar la dis-
tància entre el valor present, de 73,7/200 punts, i les expectatives, 
que registren 88,4/200 punts: el diferencial és de 14,7 punts.

Les pensions s’han desplaçat al sisè lloc i han millorat la posició 
respecte a SeT14, amb un valor general de 74,8/200 punts. La con-
fiança en la situació present registra 70,9/200 punts i les expectati-
ves ascendeixen als 78,8/200 punts.

Les institucions econòmiques i empresarials empitjoren la seva po-
sició respecte a SeT14, atès que passen del sisè lloc al setè, amb 
un valor general de 67,8/200 punts. Tanmateix, la distància entre 
present i futur ha augmentat sensiblement, i dóna un diferencial de 
20 punts (57,8/200 i 77,8/200 punts, respectivament).

Les prestacions socials ocupen el penúltim lloc a MAR15, ja que 
registren un valor general de 61,4/200 punts, a una distància de 
20,9 punts del Valor Índex. A més, el diferencial entre el present i les 
expectatives és de 17 punts. 

Finalment, les institucions polítiques ocupen l’últim lloc, amb un va-
lor general de 56,8/200. destaca, sobretot, el valor present, que és 
el més baix de tots els components: 44,4/200 punts. el diferencial 
entre el present i les expectatives puja fins als 24,8 punts.

AnÀLISI GeneRAL 
VALOR Índex

Índex PReSenT

Índex exPeCTATIVeS
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ÍNDEX DE CONFIANÇA SOCIAL - Anàlisi mAR15

Índex de 
COnFIAnçA 
SOCIAL
ANÀLISI
MAR15

expectatives 89,7 112,8 100,4 94,3 82,2 79,8 87,9

General 78,8 98,7 92,4 86,0 76,6 76,6 80,8

Present 68,0 84,6 84,4 77,7 71,0 73,5 73,6

SeGOnS ESTUDIS FINALITZATS

Sense estudis Elementals Primària Batxiller Elemental Batxiller Superior Univ. Grau Mitjà Univ. Superior

SeGOnS INgRESSOS NETS A LA LLARSeGOnS SITUACIÓ LAbORAL

< 1.000€ 2.001-3.000€1.001-2.000€ > 3.000€

expectatives 85,9 101,4 80,3 91,4 99,2

General 80,6 89,3 73,0 83,8 91,9

Present 75,2 77,2 65,7 76,2 84,6

Treballa Tasques llar Parat Estudia Jubilat

SeGOnS SEXE

expectatives 89,1

Present 73,7

expectatives 89,5

Present 76,8

81,4
VALOR

GeneRAL

83,2
VALOR

GeneRAL

SeGOnS AUTOUbICACIÓ IDEOLÒgICA

Esquerra Centre Dreta

expectatives 93,0 94,5 83,8 82,5 80,1 109,2

General 84,9 86,6 78,7 76,4 75,5 97,8

Present 76,9 78,6 73,5 70,4 70,8 86,4

SeGOnS EDAT

16-18 25-34 50-6419-24 35-49 >65

200

100

0

Valor
Índex  
82,3

200

100

0

Valor
Índex
82,3

200

100

0

Valor
Índex  
82,3

200

100

0

Valor
Índex  
82,3

200

100

0

Valor
Índex  
82,3

expectatives 70,0 95,0 110,1

General 64,2 87,4 101,6

Present 58,4 79,9 93,1

expectatives 86,5 89,4 84,6 91,1

General 77,4 82,1 82,1 83,8

Present 68,4 74,8 79,5 76,5
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En general, els homes registren uns resultats més alts que les do-
nes. Aquestes són més desconfiades, a una distància d’1,8 punts. 
Això és així en general i amb diferencials més o menys marcats, per 
bé que, en els àmbits específics de les prestacions socials, les pen-
sions i els mitjans de comunicació, aquesta tendència s’inverteix.

Pel que fa l’edat, els més confiats acostumen a ser els més grans 
de 65 anys en quasi tots els components. Aquesta tendència can-
via quan es tracta de l’habitatge, el mercat laboral i els mitjans de 
comunicació, en què els dos segments més joves Presentn nivells 
de confiança més alts.

En el camp de la ideologia, els qui s’autosituen a la dreta registren 
uns nivells de confiança superiors als de l’esquerra. Això és així a 
tots els components de l’Índex, amb diferencials d’uns 40 punts. 
La dreta tendeix a ser molt més optimista que l’esquerra, la qual 
rarament sobrepassa el llindar de confiança. Tanmateix, el present 
i les expectatives de l’esquerra ja no s’inverteixen com passava a 
les operacions estadístiques anteriors. A mAR15, les expectatives 
són sistemàticament superiors a la valoració del present, indepen-
dentment dels diferencials, que poden variar en magnitud.

Pel que fa als aspectes laborals, els aturats són els qui registren 
uns nivells de confiança més baixos, mentre que els jubilats es 
mostren com els més confiats. Les persones dedicades a les 
tasques de la llar també Presentn nivells de confiança més alts. 
No obstant això, quan es tracta de l’habitatge i del mercat laboral, 
són els estudiants els qui mostren una confiança més alta que els 
grups anteriors. Finalment, sembla que, en el cas dels mitjans de 
comunicació, els nivells de confiança són molt semblants per a 
totes les situacions laborals.

Pel que fa als ingressos, s’observa un increment de la confiança a 
mesura que les llars tenen més ingressos. Tanmateix, en el camp 
de la sanitat, l’educació i els mitjans de comunicació, aquesta re-
lació s’inverteix: com més baixos són els ingressos, més gran és 
la confiança.

Finalment, les persones amb estudis elementals solen tenir més 
confiança. En la majoria dels components, també es pot observar 
un cert repunt en el segment dels estudis universitaris superiors. 
Tanmateix, en els mitjans de comunicació, s’observa una distribu-
ció més lineal que en els altres components i, en l’habitatge, per bé 
que segueix un patró bastant horitzontal, es pot observar una lleu 
tendència ascendent a mesura que el nivell d’estudis augmenta.
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Índex de
COnFIAnçA
SOCIAL
EN ELS MITJANS  
DE COMUNICACIÓ

Els mitjans de comunicació obtenen la puntuació més alta de 
tots els components de l’Índex de Confiança Social. El valor 
general arriba als 113,7/200 punts. A més, el valor present és 
de 105,2/200 punts, mentre que les expectatives pugen fins als 
122,2/200 punts, amb un diferencial de 17 punts.

La confiança en els mitjans de comunicació és una qüestió 
femenina: les dones hi registren una confiança de 118,7/200 
punts, uns 10 punts més que els homes. Aquest diferencial 
s’observa tant en el present com en les expectatives.

En el cas dels mitjans de comunicació, els més grans de 65 
anys cedeixen el pas als més joves en optimisme, amb un valor 
general de 135,4/200 punts i unes expectatives de 145,4/200 
punts. També cal destacar que tots els valors se situen per 
sobre de la situació d’equilibri.

En el terreny dels mitjans de comunicació, el diferencial abis-
mal que hi ha habitualment entre la dreta i l’esquerra es matisa, 
per bé que no s’anul·la del tot. En aquest cas, el diferencial es 
redueix fins als 19 punts en el valor general i en el valor present. 
I, respecte al diferencial entre expectatives, baixa encara més, 
fins als 18,4 punts.

La majoria dels segments registren resultats superiors als 100 
punts. Les úniques excepcions són els valors presents dels tre-
balladors i dels estudiants (98,8/200 i 99,2/200 punts, respec-
tivament). Quant a les expectatives, totes es mouen entre els 
114,4/200 punts dels treballadors i els 134,0/200 punts dels 
qui es dediquen a les tasques de la llar. Per la seva banda, 
els estudiants registren el diferencial més gran entre present i 
expectatives: 27,6 punts.

S’observa un lleu descens de la confiança a mesura que aug-
menten els ingressos a la llar, ja que passa dels 120,2/200 punts 
de les llars amb ingressos inferiors als 1.000 euros als 96,4/200 
punts de les llars amb ingressos superiors als 3.000 euros.

Cal destacar el diferencial de 43,3 punts del segment amb 
estudis elementals, que és, al seu torn, el que registra unes 
expectatives més altes (144,4/200 punts). Tanmateix, pel que 
fa al valor general, els segments amb estudis primaris i amb 
batxillerat elemental són els que registren els resultats més 
alts, de 130,0/200 i 130,6/200 punts, respectivament.
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expectatives 117,3 144,4 136,3 139,6 109,0 121,4 108,2

General 111,3 122,8 130,0 130,6 100,8 117,1 98,4

Present 105,2 101,1 123,6 121,5 92,6 112,7 88,6

SeGOnS ESTUDIS FINALITZATS

Sense estudis Elementals Primària Batxiller Elemental Batxiller Superior Univ. Grau Mitjà Univ. Superior

SeGOnS INgRESSOS NETS A LA LLARSeGOnS SITUACIÓ LAbORAL

< 1.000€ 2.001-3.000€1.001-2.000€ > 3.000€

SeGOnS SEXE

expectatives 127,4

Present 110,0

expectatives 117,0

Present 100,2

118,7
VALOR

GeneRAL

108,6
VALOR

GeneRAL

SeGOnS AUTOUbICACIÓ IDEOLÒgICA

Esquerra Centre Dreta

expectatives 145,4 125,2 126,2 114,6 112,4 131,6

General 135,4 117,2 115,4 106,8 106,7 121,8

Present 125,3 109,2 104,6 99,0 101,1 111,9

SeGOnS EDAT
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Valor
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200
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0

Valor
Índex
82,3

expectatives 113,4 124,6 131,8

General 103,7 116,8 122,5

Present 94,0 108,9 113,3

expectatives 126,5 133,6 105,0 106,4

General 120,2 121,7 101,3 96,4

Present 113,8 109,8 97,6 86,4

expectatives 114,4 134,0 132,6 126,8 123,8

General 106,6 120,7 124,0 113,0 117,5

Present 98,8 107,4 115,4 99,2 111,2

Treballa Tasques llar Parat Estudia Jubilat
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expectatives 86,7 135,0 112,5 116,6 117,4 111,7 128,8

General 89,7 110,9 101,9 100,2 105,6 104,5 118,8

Present 92,8 86,9 91,3 83,8 93,9 97,2 108,9

SeGOnS ESTUDIS FINALITZATS

Sense estudis Elementals Primària Batxiller Elemental Batxiller Superior Univ. Grau Mitjà Univ. Superior

SeGOnS INgRESSOS NETS A LA LLARSeGOnS SITUACIÓ LAbORAL

< 1.000€ 2.001-3.000€1.001-2.000€ > 3.000€

SeGOnS SEXE

expectatives 114,0

Present 91,4

expectatives 124,7

Present 97,3

102,7
VALOR

GeneRAL

111,0
VALOR

GeneRAL

SeGOnS AUTOUbICACIÓ IDEOLÒgICA

Esquerra Centre Dreta

expectatives 125,8 143,4 120,2 115,4 99,4 107,7

General 108,7 125,4 109,6 102,6 91,4 101,7

Present 91,6 107,5 99,1 89,8 83,4 95,8

SeGOnS EDAT

16-18 25-34 50-6419-24 35-49 >65
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Valor
Índex  
82,3

200

100

0

Valor
Índex  
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0

Valor
Índex  
82,3

expectatives 96,4 127,5 144,0

General 85,0 115,3 130,8

Present 73,6 103,0 117,7

expectatives 107,2 118,6 125,6 131,0

General 89,3 106,8 114,4 122,1

Present 71,4 95,1 103,2 113,2

expectatives 120,0 108,5 112,0 137,4 108,4

General 112,6 101,8 85,5 123,3 104,2

Present 105,2 95,2 59,0 109,2 100,0

Treballa Tasques llar Parat Estudia Jubilat

A mAR15, el mercat laboral ocupa la segona posició, amb 
106,7/200 punts. El diferencial respecte al Valor Índex és de 
24,4 punts. Al seu torn, el diferencial entre el valor present i 
els expectatives puja fins als 12,4 punts, gràcies a unes ex-
pectatives que se situen en els 119,2/200 punts. És el segon 
component amb millors expectatives.

En el mercat laboral, el diferencial entre homes i dones és més alt que en 
l’habitatge: mentre els homes tenen un valor global de 111,0/200 punts, el 
de les dones se situa en els 102,7/200 punts: els separen 8,3 punts. Pel 
que fa a les expectatives, ambdós sexes comparteixen un cert optimisme: 
124,7/200 punts els homes i 114,0/200 les dones.

Cal destacar els resultats dels joves, especialment del segment de 19 a 24 
anys, que presenta un valor general de 125,4/200 punts. En general, s’apre-
cia una confiança superior als 100 punts, llevat del segment d’edat entre 50 
i 64 anys, en què la confiança està per sota del llindar de confiança. Quant 
a les expectatives, destaca el grup de 19 a 24 anys, amb valors que arriben 
als 143,4/200 punts, dels més alts d’aquesta operació estadística.

Amb relació a la ideologia, s’observen diferències entre l’esquerra i la dreta: 
aquesta última registra un resultat molt superior als 100 punts (130,8/200 
punts), mentre que l’esquerra a penes sobrepassa el Valor Índex (85,0/200 
punts). Tanmateix, tots els posicionaments ideològics tenen expectatives 
de millora respecte al futur, si bé l’esquerra no és capaç de superar la situ-
ació d’equilibri. En canvi, la dreta hi té unes expectatives de 144/200 punts, 
47,6 punts per sobre de les de l’esquerra (96,4/200 punts).

Des de la perspectiva de la situació laboral, persisteix la desconfiança dels 
aturats respecte al present, amb un valor allunyat de la situació d’equilibri 
(59/200 punts). Tanmateix, aquest mateix segment confia que millori el 
mercat laboral, amb unes expectatives de 112/200 punts. D’altra banda, els 
estudiants i els treballadors en actiu registren un nivell de confiança superi-
or, amb valors de 123,3/200 i 112,6/200 punts, respectivament. Així mateix, 
els estudiants tenen unes expectatives de 137,5/200 punts.

Pel que fa als ingressos, s’observa una tendència a un nivell més alt de con-
fiança a mesura que s’incrementen els ingressos. També cal destacar la dis-
tància entre el valor present (71,4/200 punts) i les expectatives (107,2/200 
punts) del grup de menys ingressos, amb un diferencial de 35,8 punts.

El segment sense estudis registra un nivell de confiança més baix, sobretot 
pel que fa a les expectatives (86,7/200 punts), més baixes que el valor pre-
sent (92,8/200 punts). Els altres segments presenten uns valors generals 
superiors als 100 punts i unes expectatives que van des dels 111,7/200 
fins als 135/200 punts.
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expectatives 59,6 94,0 83,2 89,8 90,0 90,0 106,1

General 71,4 89,4 88,6 90,4 92,5 98,6 107,8

Present 83,3 84,9 94,1 91,1 95,0 107,2 109,6

SeGOnS ESTUDIS FINALITZATS

Sense estudis Elementals Primària Batxiller Elemental Batxiller Superior Univ. Grau Mitjà Univ. Superior

SeGOnS INgRESSOS NETS A LA LLARSeGOnS SITUACIÓ LAbORAL

< 1.000€ 2.001-3.000€1.001-2.000€ > 3.000€

SeGOnS SEXE

expectatives 89,8

Present 92,9

expectatives 94,8

Present 102,6

91,4
VALOR

GeneRAL

98,6
VALOR

GeneRAL

SeGOnS AUTOUbICACIÓ IDEOLÒgICA

Esquerra Centre Dreta

expectatives 116,1 106,1 89,2 88,8 83,4 95,9

General 104,1 104,5 97,7 89,6 88,8 98,0

Present 92,1 102,8 106,2 90,4 94,2 100,2

SeGOnS EDAT
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expectatives 74,2 99,2 116,0

General 78,6 102,1 117,2

Present 83,2 105,0 118,4

expectatives 71,0 87,8 100,6 120,5

General 74,8 92,9 105,9 118,6

Present 78,6 98,0 111,2 116,8

expectatives 96,6 104,8 69,2 111,6 90,0

General 100,6 99,8 72,8 106,8 94,6

Present 104,6 94,8 76,6 101,8 99,2

Treballa Tasques llar Parat Estudia Jubilat
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A mAR15, el valor general de l’habitatge se situa en els 94,9/200 
punts. L’habitatge és, doncs, el tercer indicador en termes de confi-
ança i presenta, una vegada més, una diferència rellevant respecte 
dels altres components: a diferència dels components restants, les 
expectatives superen el valor present. Així, la confiança en el pre-
sent puja fins als 97,6/200 punts, mentre que les expectatives es 
mantenen per sota (92,2/200 punts).

Tanmateix, el que és cert a nivell agregat, convé matisar-ho en l’àm-
bit de les segmentacions: en alguns casos, aquesta inversió no es 
produeix i les expectatives superen la confiança en el present. És 
el cas dels més joves (16-18 i 19-24 anys), de les persones que es 
dediquen a les tasques de la llar i dels estudiants, dels qui pertanyen 
a llars amb més ingressos o dels qui tenen estudis elementals.

S’observa una diferència de 7,2 punts entre els homes i les dones pel 
que fa a l’habitatge, en què aquestes són les més desconfiades. I el 
diferencial entre els valors presents encara és més gran: 9,7 punts.

Els joves d’entre 16 i 24 anys són els que presenten un nivell de confi-
ança més alt, mentre que a partir dels 35 anys i fins als 64 hi trobem els 
més desconfiats, amb un nivell de confiança per sota dels 90 punts. En 
canvi, a partir dels 65 anys, el nivell de confiança repunta fins arribar 
quasi als 100 punts. Pel que fa a les expectatives, cal destacar l’optimis-
me dels més joves, que presenten uns resultats de 116,1/200 punts a la 
franja de 16 a 18 anys i de 106,1/200 punts a la franja de 19 a 24 anys.

Amb relació a la ideologia, s’observen diferències de percepció entre la 
dreta i l’esquerra. La dreta presenta un nivell de confiança més alt que 
l’esquerra, amb un diferencial de 38,6 punts.

Els estudiants i els treballadors són els que tenen un nivell més alt de 
confiança (106,1/200 i 100,6/200 punts, respectivament), mentre que 
els aturats presenten un nivell de confiança més baix, especialment pel 
que fa a les expectatives, que se situen en els 69,2/200 punts. Per la 
seva banda, el segment que es dedica a les tasques de la llar té unes 
expectatives de 104,8/200 punts.

Com més alts són els ingressos, més confiança hi ha tant en el present 
com en el futur. Aquesta és la tendència general. De fet, els grups amb 
més ingressos són els únics que confien més en el futur que en el pre-
sent. A més, a partir dels 2.000 euros, es registren valors superiors a 100.

El resultat més baix es dóna en el segment sense estudis, amb unes ex-
pectatives de 59,6/200 punts. Per contra, les millors valoracions s’apre-
cien en els nivells d’estudis universitaris i de grau mitjà, amb un valor 
present de 107,2/200 i 109,6/200 punts, respectivament.
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expectatives 106,8 124,1 118,4 93,8 78,0 71,4 79,8

General 99,4 114,8 109,3 90,6 75,5 68,5 77,7

Present 92,2 105,6 100,1 87,4 73,0 65,6 75,5

SeGOnS ESTUDIS FINALITZATS

Sense estudis Elementals Primària Batxiller Elemental Batxiller Superior Univ. Grau Mitjà Univ. Superior

SeGOnS INgRESSOS NETS A LA LLARSeGOnS SITUACIÓ LAbORAL

< 1.000€ 2.001-3.000€1.001-2.000€ > 3.000€

SeGOnS SEXE

expectatives 84,8

Present 75,8

expectatives 89,8

Present 84,8

80,3
VALOR

GeneRAL

87,2
VALOR

GeneRAL

SeGOnS AUTOUbICACIÓ IDEOLÒgICA

Esquerra Centre Dreta

expectatives 87,8 86,8 80,3 82,7 73,8 115,6

General 88,9 80,1 76,5 81,6 74,4 105,2

Present 90,1 73,4 72,6 80,6 75,0 94,6

SeGOnS EDAT

16-18 25-34 50-6419-24 35-49 >65
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expectatives 62,3 92,8 108,4

General 61,1 88,5 102,9

Present 59,8 84,1 97,4

expectatives 89,3 84,6 81,0 87,2

General 86,7 80,4 80,6 81,5

Present 84,1 76,3 80,3 75,8

expectatives 84,6 109,2 72,2 82,0 101,8

General 80,8 98,1 74,2 78,2 97,0

Present 77,0 87,0 76,2 74,3 92,2

Treballa Tasques llar Parat Estudia Jubilat

A MAR15, l’educació ocupa el quart lloc de l’Índex de Confiança 
Social, amb un resultat de 83,6/200 punts, 9,4 punts més que 
al SET14. El nivell de confiança en el present és de 80,0/200 
punts i les expectatives pugen fins als 87,2/200 punts. Per tant, 
el diferencial entre l’un i l’altre és de 7,2 punts.

La confiança dels homes en l’educació és sensiblement més alta 
que la de les dones (87,5/200 i 80,3/200 punts, respectivament). 
Quant a les expectatives, les dones escurcen la distància respecte 
dels homes: el diferencial baixa fins als 5 punts. Ambdós grups 
presenten resultats per sota dels 90 punts.

La tercera edat és el grup que n’obté un resultat millor, superior 
als 100 punts, tant en el valor general com en les expectatives 
(105,2/200 i 115,6/200 punts, respectivament), mentre que els 
grups d’edat restants registren valors més baixos, especialment 
els segments que comprenen les edats d’entre 50 i 64 anys 
(74,4/200 punts) i d’entre 25 i 34 (76,5/200 punts). També cal des-
tacar que els més joves i el segment de 50 a 64 anys mostren 
menys confiança en el futur que en el present.

De nou, l’esquerra registra valors propers als 60 punts, amb un 
diferencial reduït entre el present i les expectatives. Per la seva 
banda, la dreta registra un valor present de 97,4/200 punts, un va-
lor general de 102,9/200 punts i unes expectatives de 108,4/200 
punts. El diferencial respecte de l’esquerra és de prop de 40 punts.

Els aturats mostren menys confiança que els altres segments, tant 
en el present (76,2/200 punts) com, sobretot, en el futur (72,2/200 
punts), amb la qual cosa s’inverteix la tendència general cap a 
unes expectatives més altes. Al seu torn, cal destacar el relatiu 
optimisme de les persones que es dediquen a les tasques de la 
llar, amb unes expectatives que arriben als 109,2/200 punts.

En canvi, no es perceben grans diferències per raó dels ingressos 
i els diferencials entre el present i el futur van des dels 0,7 fins als 
11,4 punts.

Finalment, hi ha una tendència inversa entre el nivell d’estudis i 
el nivell de confiança: a més estudis, menys confiança. Tanma-
teix, els extrems, és a dir, els segments sense estudis i amb títol 
universitari superior, escapen d’aquesta tendència i presenten uns 
resultats inferiors o superiors als que els correspondria.
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expectatives 117,9 112,6 112,5 98,6 76,8 71,4 78,4

General 101,0 102,0 100,8 88,7 72,9 67,1 72,8

Present 84,2 91,4 89,0 78,8 68,9 62,8 67,2

SeGOnS ESTUDIS FINALITZATS

Sense estudis Elementals Primària Batxiller Elemental Batxiller Superior Univ. Grau Mitjà Univ. Superior

SeGOnS INgRESSOS NETS A LA LLARSeGOnS SITUACIÓ LAbORAL
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expectatives 98,5 82,8 87,8 80,0

General 85,7 78,2 82,4 71,2

Present 72,9 73,8 77,0 62,4

expectatives 79,7 102,6 86,5 81,4 107,3

General 72,5 90,1 80,6 77,8 98,8

Present 65,2 77,6 74,8 74,2 90,3

Treballa Tasques llar Parat Estudia Jubilat

La sanitat presenta un resultat de 81/200 punts i ocupa el cin-
què lloc de l’Índex de Confiança Social. Pel que fa al valor pre-
sent, registra un valor de 73,7/200 punts, mentre que les expec-
tatives arriben fins als 88,4/200 punts. El diferencial és, doncs, 
de 14,7 punts, superior al de SET14, que era de 4,2 punts. Això 
podria augurar un creixement de la confiança en la sanitat, su-
perior al que s’ha registrat fins ara. Veurem si els resultats de 
SET15 confirmen aquesta previsió.

En el terreny de la sanitat, s’observa una lleugera diferència entre els 
homes i les dones. Destaca la confiança més gran dels homes, amb 
un resultat de 83,1/200 punts, quatre punts per sobre de les dones.

La tercera edat manté l’optimisme respecte a la sanitat, amb uns 
resultats superiors als altres grups d’edat (106,7/200 punts). 
Tanmateix, aquest optimisme contrasta amb els resultats de les 
edats compreses entre els 25 i 34 anys i entre els 35 i 49 anys, de 
71,0/200 i 71,2/200 punts respectivament.

Novament, les diferències entre posicions ideològiques són des-
tacables. L’esquerra registra un nivell de confiança de 60,3/200 
punts, amb un diferencial de 6,6 punts entre el present i el futur. 
En canvi, la dreta se situa 42,3 punts per sobre, amb un diferencial 
entre el present i el futur molt superior, de 18,1 punts.

Un cop més, destaca l’optimisme relatiu dels jubilats i dels qui es 
dediquen a les tasques de la llar, amb valors de 98,8/200 i 90,1/200 
punts, respectivament. Ambdós tenen, a més, unes expectatives 
que superen els 100 punts. En canvi, els qui treballen presenten 
uns resultats més baixos (72,5/200 punts).

Des de la perspectiva dels ingressos, cal destacar que cap grup no 
obté resultats superiors als 100 punts. A més, contràriament a la 
tendència habitual (com més alt és el sou, més gran és la confian-
ça), en aquest cas el segment de les llars amb més ingressos pre-
senta els resultats més baixos, amb un valor general de 71,2/200 
punts. En canvi, el grup amb ingressos inferiors als 1.000 euros és 
el que mostra més confiança en la sanitat, amb un valor general de 
85,7/200 punts i unes expectatives de 98,5/200 punts.

En el terreny de la formació, la confiança decreix a mesura que 
el nivell d’estudis augmenta. En efecte, el col·lectiu amb estudis 
elementals presenta un resultat de 102,0/200 punts, mentre que 
els universitaris de grau mitjà i de grau superior registren un ni-
vell de confiança de 67,4/200 i de 72,8/200 punts, respectivament. 
Pel que fa a les expectatives, el col·lectiu que registra un nivell de 
confiança més alt és el que no té estudis, amb 117,9/200 punts.
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General 68,0 84,8 72,6 60,1 88,3

Present 65,2 77,8 71,6 64,4 79,8

Treballa Tasques llar Parat Estudia Jubilat

A MAR15, les pensions ocupen el sisè lloc de l’Índex de Confian-
ça Social, amb un valor general que arriba fins als 74,8/200 punts, 
per sota del Valor Índex. Pel que fa al seu valor present, registra 
70,9/200 punts, mentre que les expectatives arriben fins als 
78,8/200 punts. El diferencial, doncs, és de 7,9 punts, gairebé 5 
punts més que a SET14, cosa que podria augurar un creixement 
de la confiança a SET15 més gran que el que s’ha registrat fins ara. 

Les dones, amb 76,5/200 punts, mostren més confiança en les pensi-
ons que els homes. Quant a les expectatives, ambdós sexes presenten 
diferencials semblants, si bé destaca el major optimisme de les dones, 
amb un valor de 81,6/200 punts.

També destaquen els resultats dels més grans de 65 anys, que regis-
tren 93,2/200 punts i unes expectatives de 103,4/200 punts. En canvi, 
els més joves registren el valor més baix, amb 57,5/200 punts, i te-
nen unes expectatives inferiors que la seva confiança en el present. La 
mateixa inversió de resultats es pot observar en les edats compreses 
entre els 25 i els 34 anys, amb unes expectatives de 65,4/200 punts i 
una confiança en el present de 67,5/200 punts.

Els resultats mostren un diferencial entre l’esquerra i la dreta de 40,1 
punts. A més, les expectatives de la dreta (97/200 punts) superen les 
de l’esquerra (57,2/200 punts) i s’acosten a la situació d’equilibri.

Els resultats millors corresponen als jubilats, que registren 88,3/200 
punts, resultat que contrasta amb el dels estudiants, que presenten 
el nivell de confiança més baix, amb 60,1/200 punts. Pel que fa a les 
expectatives, aquests darrers són també els més pessimistes, amb un 
diferencial de 8,6 punts negatius respecte al present.

Els resultats segons els ingressos segueixen una representació 
bastant plana. Destaquen les perspectives de futur de les llars amb 
ingressos inferiors als 1.000 euros, que presenten un diferencial de 
20,2 punts entre el present (64/200 punts) i les expectatives (84,2/200 
punts). Al seu torn, cal assenyalar la inversió en les expectatives de les 
llars que ingressen entre 2.000 i 3.000 euros, que són 10,8 punts més 
baixes que la seva confiança en el present.

En el camp dels estudis, destaca l’optimisme del segment que té una 
formació elemental, amb un valor general de 104/200 punts i unes 
expectatives de 118/200 punts. En els segments restants, la confian-
ça tendeix a disminuir a mesura que el nivell d’estudis s’incrementa. 
També cal destacar el diferencial de gairebé 40 punts que presenta el 
segment sense estudis entre el valor present i les expectatives.
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A mAR15, les institucions econòmiques ocupen el setè lloc 
de la llista de components de l’Índex de Confiança Social, amb 
un resultat que se situa en els 67,8/200 punts. Entre el valor 
present (57,8/200 punts) i les expectatives (77,8/200 punts), 
hi ha una distància de 20 punts, que indica una certa confi-
ança en la millora. El resultat és molt similar al de SET14: tan 
sols s’ha incrementat en poc més de dos punts. Tanmateix, 
al darrere de la invariabilitat relativa del resultat general, s’hi 
amaga una duplicació del diferencial entre el present i les 
expectatives. En conseqüència, el valor present és més baix 
que a SET14. Per contra, les expectatives excedeixen les de 
SET14 en més de 7 punts.

Els homes presenten uns resultats una mica més positius que les 
dones. Pel que fa al valor present, s’observa una distància de 7,6 
punts entre els dos sexes. Tanmateix, pel que fa a les expectati-
ves, la distància s’escurça fins als 3 punts.

Pel que fa als grups d’edat, destaca la confiança dels més grans 
de 65 anys, amb un valor general de 86,6/200 punts i unes ex-
pectatives de 102,8/200 punts, per sobre del llindar de confiança. 
Quant als altres grups, tots se situen en una franja que va dels 75 
als 86 punts.

Com és usual, la dreta presenta uns resultats més optimistes que 
l’esquerra. En aquest cas, el diferencial entre ambdós valors gene-
rals supera els 33 punts. Tanmateix, en cap moment no s’arriba al 
llindar dels 100 punts.

Un cop més, els aturats mostren un nivell de confiança clarament 
per sota dels altres segments: amb un valor general de 48,6/200 
punts, el diferencial respecte dels altres segments puja fins a quasi 
20 punts en el cas dels treballadors o quasi 30 en el cas dels jubilats.

En general, la confiança s’incrementa a mesura que els ingressos 
augmenten, per bé que la relació no és perfectament lineal, com 
ho demostren els resultats corresponents a les llars que ingres-
sen entre 2.000 i 3.000 euros. Tanmateix, els nivells de confiança 
en cap cas no excedeixen els 80 punts i, per tant, queden lluny del 
llindar de confiança.

El grup amb estudis elementals torna a ser el segment més opti-
mista, tant pel que fa al present com a les expectatives (77,2/200 
i 109,5/200 punts, respectivament). Quant als segments restants, 
hi ha un descens progressiu de la confiança a mesura que el nivell 
educatiu augmenta. Aquest descens el trunquen els segments 
universitaris, que registren un lleu repunt de la confiança.
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Present 60,0 58,3 38,9 67,8 65,4

Treballa Tasques llar Parat Estudia Jubilat
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Treballa Tasques llar Parat Estudia Jubilat

A mAR15, les prestacions socials ocupen la penúltima posició de 
l’Índex de Confiança Social, tot i haver millorat el resultat respecte 
a SET14. El seu valor general és de 61,4/200 punts, que se situa 
20,9 punts per sota del Valor Índex. Al seu torn, el valor present 
se situa en 53,0/200 punts, mentre que les expectatives pugen 
fins als 70,0/200 punts. El diferencial és de 17 punts, cinc més 
que a SET14. Això podria augurar un creixement de la confiança a 
SET15. Veurem com evoluciona.

En sis dels nou components, els homes registren un nivell de confiança 
més alt. Només en tres punts, les dones confien més que els homes. 
Un d’ells són les prestacions socials, en què les dones mostren més 
confiança que els homes (63,8/200 i 58,1/200 punts, respectivament). 
Aquesta diferència també s’aprecia i es veu incrementada en el terreny 
de les expectatives (73,4/200 i 64,8/200 punts, respectivament).

El nivell de confiança decreix a mesura que l’edat avança, excepte en el 
segment dels més grans de 65 anys. El mateix succeeix quant a les ex-
pectatives, que ascendeixen als 117/200 punts i generen un diferencial 
d’uns 35 punts respecte al valor present.

Un cop més, s’aprecien diferències entre l’esquerra i la dreta. La prime-
ra presenta resultats inferiors a la segona (39,6/200 i 84,2/200 punts, 
respectivament).

En l’àmbit laboral, tots els segments registren valors inferiors als 
100 punts, però els aturats presenten el nivell de confiança més 
baix (53,4/200 punts), mentre que el més alt correspon als jubilats 
(80,8/200 punts). Cal destacar que les persones dedicades a les tas-
ques de la llar són les que mostren el diferencial més gran entre el 
present i les expectatives, amb 29,7 punts.

En el terreny dels ingressos, destaca el diferencial de 27,6 punts entre 
el present i les expectatives de les llars que ingressen menys de 1.000 
euros. En els dos segments següents (de 1.001 a 2.000 i de 2.001 a 
3.000 euros), el nivell de confiança se situa en els 59,4/200 punts i els 
58,2/200 punts, respectivament. Finalment, les llars que ingressen en-
tre 2.001 i 3.000 euros tenen unes expectatives pitjors que la confiança 
que els inspira el present (57,8/200 i 58,6/200 punts, respectivament).

En els estudis, destaca el diferencial entre el present i les expectatives 
del segment sense estudis: entre tots dos hi ha 63,1 punts, mentre que 
el valor general se situa en 56,8 punts. El segment que mostra més con-
fiança és el dels estudis primaris (77,0/200 punts), que també registra 
les expectatives més altes, amb 92/200 punts. Cal destacar les expec-
tatives dels universitaris de grau mitjà, que són inferiors a la valoració 
del present (63,7/200 i 51,7/200 punts, respectivament).
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Treballa Tasques llar Parat Estudia Jubilat

Les institucions polítiques han obtingut el resultat més baix, 
per comparació dels altres components. A mAR15, passen a 
ocupar el darrer lloc en termes de confiança, amb un resultat 
de 56,8/200 punts, a 25,5 punts de distància del Valor Índex. 
La seva posició al rànquing s’explicaria no tant per l’augment 
de la desconfiança en aquest segment, sinó més aviat per un 
augment superior de la confiança en altres components. Cal 
destacar especialment el baix nivell de confiança en la situa-
ció actual (44,4/200 punts).

La distància entre homes i dones és de 2,9 punts pel que fa als 
valors generals, però són les dones les que mostren menys confi-
ança en les institucions polítiques. Pel que fa a les expectatives, el 
diferencial es redueix una mica.

Cal destacar la distància de gairebé 34 punts entre el valor present 
i les expectatives dels més grans de 65 anys i també el resultat del 
grup d’edat d’entre 16 i 18 anys, que presenta la xifra més baixa 
(46,1 punts).

En l’àmbit ideològic, es pot observar un valor present baix de l’es-
querra, de tan sols 28,0/200 punts, que contrasta amb el resultat 
de 61,1/200 punts de la dreta, a més de 30 punts. Pel que fa a les 
expectatives, la distància que hi ha entre ambdós segments torna a 
ser notable, amb un diferencial de més de 30 punts.

Les persones dedicades a les tasques del llar i els jubilats registren 
els resultats més alts, amb 60,3/200 i 67,9/200 punts, respectiva-
ment. No obstant això, les primeres són també les que presenten la 
distància més gran entre el present i les expectatives (44,5 punts). 
Finalment, els aturats destaquen novament perquè registren el va-
lor present més baix: 33,0/200 punts.

No hi ha grans diferències per ingressos: tots els segments es tro-
ben a la franja d’entre els 50 i els 60 punts. Tanmateix, cal destacar 
algun diferencial entre el present i les expectatives, com ara el dels 
representants de les llars que ingressen entre 1.000 i 2.000 euros, 
que supera els 33 punts.

La dada més significativa es troba en la valoració del present del 
segment sense estudis. La desconfiança és absoluta; el resul-
tat, contundent: 18,8/200 punts. Tanmateix, les expectatives són 
comparativament altes (69,3/200 punts), de manera que el valor 
general s’acaba situant en els 44,0/200 punts. D’altra banda, cal 
destacar novament l’optimisme del grup amb estudis elementals, 
amb unes expectatives de 101,7/200 punts.

50 150 2000 100

82,3 89,475,2

CLAUS de LeCTURA
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Com ja es va explicar en les edicions anteriors, la comparabilitat 
dels resultats de FEB14 i SET14 era tècnicament reduïda. En canvi, 
el nou mesurament de MAR15 permet fer afirmacions més sòlides 
pel que fa a l’evolució dels components entre SET14 i MAR15.

A continuació, alternem l’anàlisi comparativa del període complet 
(de FeB14 a SeT14) amb la comparativa dels dos trams per sepa-
rat, és a dir, FeB14-SeT14, d’una banda, i SeT14-MAR15, de l’altra. 

50 150 2000 100
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ÍNDEX DE 

CONFIANÇA 

SOCIAL 

eVOLUCIÓ 

Índex

FeB14 – MAR15

COMPONENTS

mITJANS DE COmuNICACIÓ

mERCAT LABORAL

HABITATgE

EDuCACIÓ

SANITAT

PENSIONS

INSTITuCIONS ECONÒmIQuES 
I EmPRESARIALS

PRESTACIONS SOCIALS

INSTITuCIONS POLÍTIQuES

74,8

62,2

46,3

VALOR Índex 
FEb14

VALOR Índex 
SET14

VALOR Índex 
MAR15

60,5 84,6 94,9

93,9 106,7

74,0 83,6

62,3 74,8

34,4 51,4 56,8

VALOR ÍNDEX
FeB14 53,0

VALOR ÍNDEX
SeT14 72,3

VALOR ÍNDEX
MAR15 82,3

101,3 113,7

56,2 67,7 81,0

65,1 67,8

36,5 50,7 61,4
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ÍNDEX DE CONFIANÇA SOCIAL - EVOLUCIÓ FEB14 - MAR15

Índex de 
COnFIAnçA 
SOCIAL 
RESULTAT
gLObAL

COMPONENTS FEb14 SET14 MAR15

mITJANS DE COmuNICACIÓ

Valor general - 101,3 113,7

expectatives - 106,5 122,2

Present - 96,1 105,2

mERCAT LABORAL

Valor general 74,8 93,9 106,7

expectatives 86,4 89,2 119,2

Present 63,2 98,6 94,3

HABITATgE

Valor general 60,5 84,6 94,9

expectatives 55,8 77,3 92,2

Present 65,2 91,9 97,6

EDuCACIÓ

Valor general 62,2 74,0 83,6

expectatives 62,8 74,8 87,2

Present 61,4 73,1 80,0

SANITAT

Valor general 56,2 67,7 81,0

expectatives 58,8 68,6 88,4

Present 53,7 66,7 73,7

PENSIONS

Valor general 46,3 62,3 74,8

expectatives 50,4 63,8 78,8

Present 42,2 60,9 70,9

INSTITuCIONS ECONÒmIQuES 
I EmPRESARIALS

Valor general - 65,1 67,8

expectatives - 70,1 77,8

Present - 60,1 57,8

PRESTACIONS SOCIALS

Valor general 36,5 50,7 61,4

expectatives 40,8 56,0 70,0

Present 32,2 45,4 53,0

INSTITuCIONS POLÍTIQuES

Valor general 34,4 51,4 56,8

expectatives 40,8 54,5 69,2

Present 28,0 48,3 44,4
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Situació d’equilibri

FEB14 SET14 MAR15

en general, l’Índex de Confiança Social ha mantingut 
una tendència ascendent al llarg dels tres mesura-
ments que se n’han fet fins ara, ja que ha experi-
mentat un creixement de 29,3 punts entre FeB14 i 
MAR15. es tracta d’un creixement progressiu, que 
ha evolucionat dels 53,0/200 punts de FeB14 als 
82,3/200 punts de MAR15, passant pels 72,3/200 
punts de SeT14. el creixement més gran es regis-
tra el primer període, amb una diferència de gairebé 
20 punts, mentre que el creixement entre SeT14 
i MAR15 és de 9,3 punts. Al seu torn, l’índex pre-
sent mostra un diferencial total de 25,8 punts entre 
FeB14 i MAR15 (de 49,4/200 a 75,2/200 punts). 
novament, el canvi més destacat s’observa en el 
primer tram, amb un diferencial de 20,8 punts. Pel 
que fa a les expectatives, el diferencial entre FeB14 
i MAR15 és de 32,8 punts, per bé que, de nou, el 
creixement més gran es produeix en el tram FeB14-
SeT14, amb un diferencial de 17,8 punts.

Si analitzem aquesta evolució des del punt de vista 
dels diferencials entre el valor present i les expecta-
tives, veiem que el diferencial més gran es dóna a 
MAR15: 14,2 punts. A FeB14, era de 7,2 i, a SeT14, 
de 4,2. Si és cert que hi ha una correlació positiva 
entre el diferencial i l’evolució de l’índex, tot sembla 
indicar que els resultats de SeT15 podrien experi-
mentar un creixement molt per sobre del que s’ha 
vist fins ara.

FEB14 SET14 MAR15

Índex 
expectatives

56,6 74,4 89,4

Valor 
índex

53,0 72,3 82,3

Índex 
present

49,4 70,2 75,2

VALOR Índex

Índex PReSenT

Índex exPeCTATIVeS
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SET14 MAR15

Índex de COnFIAnçA
SOCIAL EN ELS
MITJANS DE COMUNICACIÓ

els mitjans de comunicació ocupen el primer lloc 
del rànquing de confiança social per segon cop 
consecutiu, amb una puntuació comparativament 
alta: 113,7/200 punts, 12,4 punts més que a SeT14.

La comparació del valor present indica un creixe-
ment de 9,7 punts entre SeT14 i MAR15. Pel que 
fa a les expectatives, la distància entre ambdós va-
lors és també considerable: 15,5 punts. Finalment, 
el diferencial entre el present i les expectatives era 
de 10,9 punts a SeT14 i de 17 punts a MAR15. en 
conseqüència, tot sembla indicar que en els mesu-
raments futurs els mitjans de comunicació conti-
nuaran liderant el rànquing.

SET14 MAR15

Índex expectatives 106,7 122,2

Valor general 101,3 113,7

Índex present 95,8 105,2

Situació d’equilibri
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ÍNDEX DE CONFIANÇA SOCIAL - EVOLUCIÓ FEB14 - MAR15

FEB14 SET14 MAR15

Índex expectatives 86,4 98,6 119,2

Valor general 74,8 93,9 106,7

Índex present 63,2 89,2 94,3

51

Per segona vegada des de SeT14, el mercat la-
boral ocupa el segon lloc, amb un resultat de 
106,7/200 punts. A més, es tracta del component 
amb el segon increment més gran des del mesura-
ment anterior, amb un salt de 12,8 punts respecte 
a SeT14, quan el seu valor general va ascendir a 
93,9/200 punts. Si l’observem amb més perspec-
tiva, la confiança general en el mercat laboral ha 
millorat en 31,9 punts en total des de FeB14.

Pel que fa a les expectatives de futur, també 
augmenten considerablement, fins a assolir els 
119,2/200 punts, a una distància de 24,9 punts 
respecte del valor present. Un diferencial superior 
a l’obtingut a SeT14 (9,4 punts), però semblant al 
de FeB14 (21,2 punts).

Per tant, el mercat laboral millora el nivell de con-
fiança i supera el llindar de confiança —els 100 
punts que representen la zona d’equilibri—, gràcies 
sobretot a unes expectatives considerablement al-
tes, atribuïbles possiblement a un cert optimisme, 
derivat de la proximitat de l’estiu i de la creació 
subsegüent de llocs de treball temporals. Si això 
fos així, els resultats futurs haurien de registrar un 
augment de la confiança i un diferencial menors 
entre el present i les expectatives.

Índex de 
COnFIAnçA SOCIAL 
EN EL MERCAT LAbORAL

FEB14 SET14 MAR15

Situació d’equilibri
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L’educació també es manté en la mateixa posició 
que en el mesurament de SeT14, és a dir, en el 
quart lloc del rànquing. els seus valors presenten 
poques diferències, encara que el gràfic mostra una 
certa expansió dels valors a MAR15, especialment 
pel que fa al diferencial entre el present i el futur.

Quant a l’evolució dels valors generals, s’observa 
un cert alentiment del creixement de la confiança 
a MAR15. Si entre FeB14 i SeT14 el diferencial era 
d’11,3 punts, entre SeT14 i MAR15 la diferència en-
tre els valors generals es redueix a 9,6 punts, una 
variació inferior a la que es pot observar entre els 
resultats del propi Valor Índex, que és de 10 punts.

Pel que fa a les expectatives i la seva evolució, cada 
mesurament n’ha registrat un augment. Tanmateix, 
mentre que a FeB14 el diferencial era d’1,4 punts i a 
SET14, d’1,7 punts, a MAR15 el diferencial creix fins 
als 7,2 punts. Per tant, encara que el ritme de crei-
xement de la confiança en l’educació s’hagi alentit, 
les expectatives de futur assenyalen una possible 
acceleració els propers sis mesos. Caldrà esperar 
als propers mesuraments per confirmar o contras-
tar aquesta afirmació. Com en el cas de la sanitat, 
l’educació és un altre component l’evolució del qual 
val la pena seguir de prop.

Índex de
COnFIAnçA SOCIAL
EN L’EDUCACIÓ

FEB14 SET14 MAR15

Índex expectatives 62,8 74,8 87,2

Valor general 62,2 74,0 83,6

Índex present 61,4 73,1 80,0

FEB14 SET14 MAR15

Situació d’equilibri
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Situació d’equilibri

FEB14 SET14 MAR15

Índex expectatives 55,8 77,2 92,2

Valor general 60,5 84,6 94,9

Índex present 65,2 91,9 97,6

Índex de
COnFIAnçA SOCIAL
EN L’hAbITATgE

A MAR15, l’habitatge continua ocupant el tercer 
lloc del rànquing de confiança. En general, es pot 
observar que les expectatives són sistemàtica-
ment inferiors al nivell de confiança que es té en 
el present. Tanmateix, si bé això és vàlid en termes 
agregats, les segmentacions de MAR15 deixen 
entreveure un possible inici de canvi de tendència, 
atès que el resultat d’alguns segments ja segueix 
la lògica observada en els altres components, en 
què les expectatives excedeixen la confiança en 
el present. És el cas dels més joves (16-24 anys), 
dels estudiants, de les persones dedicades a les 
tasques de la llar, de les llars amb més ingressos 
(més de 3.000 euros) i també de les persones amb 
estudis elementals.

Pel que fa a l‘evolució dels resultats, cal destacar 
el salt de més de 30 punts entre FeB14 (60,5/200 
punts) i MAR15 (94,9/200 punts). Per la seva ban-
da, la valoració del present també ha registrat un 
avenç important, en passar dels 65,2/200 punts de 
FeB14 als 97,6/200 punts de MAR15, amb un dife-
rencial de 32,4 punts. Pel que fa a les expectatives, 
continuen essent inferiors al valor present, per bé 
que la distància entre les primeres i el segon es re-
dueix a 2,7 punts a MAR15, mentre que a SeT14 era 
de 7,3 punts i a FeB14, de 4,7 punts. Per tant, a risc 
d’equivocar-nos, pot ser que en els propers mesu-
raments la relació entre el valor present i les expec-
tatives s’inverteixi. Caldrà esperar els mesuraments 
futurs per confirmar aquesta interpretació.

FEB14 SET14 MAR15
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Índex de
COnFIAnçA SOCIAL
EN LES PENSIONS

Les pensions guanyen un lloc en el rànquing de 
MAR15 i passen a ocupar la sisena posició, en 
detriment de les institucions econòmiques i em-
presarials, que queden relegades al setè lloc. 
Aquesta lleugera millora s’explica per l’augment 
considerable de confiança que han registrat res-
pecte al mesurament anterior, en passar dels 
62,3/200 punts de SeT14 als 74,8/200 de MAR15. 
el salt és, doncs, de 12,5 punts, el tercer més gran 
del conjunt de components.

La valoració del present també mostra diferències 
entre els tres mesuraments, per bé que la distància 
més important continua essent la que es va regis-
trar entre FeB14 i SeT14, que era de 18,7 punts, 
mentre que el salt de SeT14 a MAR15 només ha 
estat de 10 punts. en canvi, l’evolució de les expec-
tatives respon a una tendència diferent: mentre que 
entre FeB14 i SeT14 s’incrementen en 13,8 punts, 
entre SeT14 i MAR15 pugen 15 punts. Aquesta ten-
dència que apunten las expectatives podria augurar 
un creixement de la confiança en les pensions per 
sobre dels índexs registrats fins ara.

Pel que fa al diferencial entre el present i les ex-
pectatives, el gràfic mostra un nou distanciament 
entre ambdues línies per situar-se en valors sem-
blants als que ja es van registrar a FeB14, d’uns 8 
punts, després de la inflexió de SeT14.

FEB14 SET14 MAR15

Índex expectatives 50,4 63,8 78,8

Valor general 46,3 62,3 74,8

Índex present 42,2 60,9 70,9

FEB14 SET14 MAR15

Situació d’equilibri
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La sanitat es manté al cinquè lloc del rànquing de 
confiança, per bé que és el component que aug-
menta més respecte als resultats anteriors. en 
efecte, entre SeT15 i MAR15, el nivell de confiança 
s’ha incrementat en 13,3 punts, mentre que en el 
tram anterior, entre FeB14 i SeT14, el diferencial 
entre els valors generals era d’11,2 punts.

des del punt de vista del diferencial entre el pre-
sent i les expectatives, a MAR15 el gràfic mostra 
un distanciament entre les dues corbes, cosa 
que contradiu l’alentiment esperat segons els re-
sultats de SeT14. dels 1,9 punts de SeT14, hem 
passat als 14,7 punts de MAR15. Serà interessant 
seguir l’evolució de la sanitat, ja que ens pot donar 
més d’una sorpresa.

Índex de
COnFIAnçA SOCIAL
EN LA SANITAT

FEB14 SET14 MAR15

Índex expectatives 58,8 68,6 88,4

Valor general 56,2 67,7 81,0

Índex present 53,7 66,7 73,7

Situació d’equilibri

FEB14 SET14 MAR15
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SET14 MAR15

Índex de COnFIAnçA
SOCIAL EN LES
INSTITUCIONS ECONÒMIQUES

MAR15 és el segon mesurament que inclou les ins-
titucions econòmiques i empresarials com a com-
ponent. es van afegir en el mesurament de SeT14. 
el resultat obtingut les situa en setena posició (una 
posició menys que a SeT14).

els resultats obtinguts en els dos valors generals 
mostren una diferència de tan sols 2,7 punts po-
sitius: el SeT14 van registrar 65,1/200 punts i el 
MAR15, 67,8/200 punts. Quant al valor present, 
registren un lleu empitjorament, en passar dels 
59,9/200 punts el SeT14 als 57,8/200 punts —2,1 
punts menys— el MAR15. Pel que fa a les expecta-
tives de futur, contràriament al que passa amb el 
present, la tendència és ascendent: hi ha quasi 8 
punts de diferència entre SeT14 i MAR15. Al seu 
torn, el diferencial entre el present i el futur puja a 
20 punts el MAR15, de manera que gairebé duplica 
el diferencial de SeT14.

SET14 MAR15

Índex expectatives 70,0 77,8

Valor general 64,9 67,8

Índex present 59,9 57,8

Situació d’equilibri
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Les prestacions socials ocupen el penúltim lloc del 
rànquing de confiança social, de manera que millo-
ren la seva posició respecte a SeT14, en què ocu-
paven el novè i darrer lloc.

Pel que fa al valor general, les prestacions socials 
han passat de 36,5/200 punts el FeB14 a 50,7/200 
el SET14, fins a situar-se avui en els 61,4/200 
punts. Així doncs, les prestacions socials han ex-
perimentat una evolució de 24,9 punts, i l’increment 
més gran, de 14,2 punts, es va registrar entre els 
dos primers mesuraments. en canvi, entre SeT14 i 
MAR15, la diferència ha baixat a 10,7 punts.

des del punt de vista del valor present, la distància 
entre SeT14 i MAR15 (7,6 punts) és inferior a la que 
es registrava entre FeB14 i SeT14 (13,2 punts). Per 
la seva banda, les expectatives també han experi-
mentat una evolució similar, amb un petit alenti-
ment entre SeT14 i MAR15 (14 punts) respecte de 
l’increment inicial entre FeB14 i SeT14 (15,2).

el diferencial entre el present i les expectatives ha 
augmentat lleugerament a SET15, fins arribar als 
17 punts, després d’haver registrat valors inferiors 
a SeT14 (10,6 punts) i a FeB14 (8,6 punts). Veurem 
quins efectes té aquest augment en els mesura-
ments futurs i el lloc que ocupa aquest component 
en el rànquing.

 

Índex de COnFIAnçA
SOCIAL EN LES
PRESTACIONS SOCIALS

FEB14 SET14 MAR15

Índex expectatives 40,8 56,0 70,0

Valor general 36,5 50,7 61,4

Índex present 32,2 45,4 53,0

Situació d’equilibri

FEB14 SET14 MAR15
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Índex de COnFIAnçA
SOCIAL EN LES
INSTITUCIONS POLÍTIQUES

A MAR15, les institucions polítiques han passat 
d’ocupar el penúltim lloc a tancar el rànquing de 
confiança social. El seu valor general ha evolucionat 
dels 34,4/200 punts de FeB14 als 56,8/200 punts de 
MAR15, passant pels 51,4/200 punts de SeT14. Per 
tant, estem davant d’una reducció notable del ritme 
de creixement: entre SeT14 i MAR15, la diferència és 
tan sols de 5,4 punts. Una diferència que continua 
essent positiva gràcies a unes expectatives que es 
mantenen relativament elevades (69,2/200 punts), 
tenint en compte la caiguda de la confiança en el 
present, que passa dels 48,3/200 punts de SeT14 
als 44,4/200 punts de MAR15. Això fa que el diferen-
cial entre el present i el futur es dispari fins a quasi 
25 punts, cosa que fa que el valor general mantingui 
la seva evolució ascendent a MAR15, si bé de forma 
molt més moderada que abans.

FEB14 SET14 MAR15

Índex expectatives 40,8 54,5 69,2

Valor general 34,4 51,4 56,8

Índex present 28,0 48,3 44,4

Situació d’equilibri

FEB14 SET14 MAR15
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