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Introducció 

El primer aclariment que cal fer a l’hora de presentar l’Informe sobre l’Estat de la Pobresa és 

que s’elabora a partir de les dades de l’Enquesta de Condicions de Vida, que fa una fotografia 

de l’any anterior. És a dir, que el document que presentam analitza la situació de la societat 

illenca el 2019. Això no té habitualment majors conseqüències doncs, més enllà de la imatge 

fixa, cal posar el focus en l’evolució de les dades. No obstant, la COVID-19 ha capgirat 

radicalment el creixement econòmic, les dades laborals i, per descomptat, la situació de la 

pobresa i l’exclusió.  

És cert que ara per ara no tenim cap estadística oficial que reflecteixi els efectes que ha tengut, 

té i, sobretot, tendrà la pandèmia, però sí que hi ha prou evidències per assegurar que l’impacte 

del coronavirus serà molt més perjudicial per a les persones en risc o situació de pobresa (i per 

a aquelles que segons l’informe ja no es comptaven entre la població AROPE).  

Per tant, ens veiem obligats a fer una important diferenciació entre el que reflecteix l’informe 

d’enguany, que en línies generals marca una evolució positiva de les xifres i el que realment està 

succeint a les Illes Balears arran de la pandèmia mundial. Per aquest motiu, l’informe està 

redactat en passat. En referència a aquesta evolució, hi ha dades que posen en qüestió les 

millores reals en les condicions de vida de les persones produïdes per la recuperació econòmica 

proclamada a partir de l'increment nominal de les dades de renda mitjana i de el PIB per càpita 

des de l'any 2014. Quan les dades de cada any s'ajusten a la capacitat de compra de l'any 2008, 

és a dir, deflactades en l'IPC corresponent a cada període, es verifica que cap d'elles aconsegueix 

superar els valors inicials. En el cas de Balears, la renda mitjana hauria d’incrementar-se gairebé 

1.000€ per assolir els nivells de 2009.  

També es constata la desigualtat en el repartiment de les conseqüències d’aquella crisi 

econòmica, tant en termes de persones com de territoris. Durant l'època de crisi, les persones 

més pobres van patir un desgast accelerat de les seves condicions de vida que el període 

posterior de recuperació macroeconòmica només va poder compensar parcialment i de forma 

molt més lenta que per a la resta de la població. 

Abans d’entrar en el detall, podem avançar que, gràcies sobretot a l’activitat turística, Balears 

havia sortit nominalment de la crisi amb més rapidesa que altres regions i havia recuperat els 

nivells d’ocupació previs a 2008. No obstant, seguia ben present el greu problema de la desigual 

i injusta redistribució de la riquesa, juntament amb un preocupant volum de treballs precaris 

i no inclusius i amb uns preus de l’habitatge inassolibles per a una bona part de la ciutadania. 

  

mailto:eapn@xarxainclusio.org
http://www.xarxainclusio.org/


 

EAPN-Illes Balears. Xarxa per la Inclusió Social 
Espai d’Entitats Ciutadanes – Edifici Municipal del Camp Redó 

C/Felip II, 17 3er 07004 Palma – 662366232 
eapn@xarxainclusio.org  
www.xarxainclusio.org 

L’Estat de la Pobresa a les Illes Balears 

Dades AROPE, pobresa i pobresa severa 

L’indicador AROPE de 2019 (que inclou la taxa de pobresa, la privació material severa i la baixa 

intensitat de treball a la llar) mostrava la consolidació de la tendència a la baixa del nombre de 

persones que es trobaven en situació o risc de pobresa i exclusió social: el 15,1% de la població 

illenca. Això significa una davallada de tres punts respecte l’any 2018 i una diferència de deu en 

comparació amb la resta de l’estat espanyol. En nombres absoluts, 180.000 persones es 

trobaven en aquesta situació, unes 32.000 menys que el 2018.  

 

En termes purament econòmics, el 2019 la taxa de pobresa a les Illes Balears era del 12% (la 

tercera més baixa de l’estat). Aquesta variable mostra al llarg del temps moltes pujades i 

davallades, pel que el més adient és fixar-se en la línia de tendència. En qualsevol cas, des de 

l’any 2008 la nostra comunitat ha reduït aquesta taxa en sis punts percentuals, la major de totes 

les regions. En termes absoluts, el nombre de persones sota el llindar de la pobresa era de 

143.000 el 2019. 
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I dins aquest col·lectiu, hem de fixar també la mirada en aquells que pitjor estaven a nivell 

econòmic: el gairebé 7% de la població (el doble que el 2018) que es trobava en situació de 

pobresa severa; o dit d’una altra manera: 80.000 persones d’arreu de les Illes sobrevivien amb 

menys de 429€ mensuals. Tant el nombre absolut com el seu increment palesen que la 

recuperació econòmica s’estava oblidant dels més vulnerables.  

 

Privació Material Severa 

Cal destacar que quan es parla de grups vulnerables, hom sol pensar exclusivament en persones 

de baixos ingressos. No obstant, la vulnerabilitat social és un terme complex i 

multidimensional, i afecta no només als grups amb rendes inferiors sinó també a altres 

col·lectius que pateixen privació de serveis bàsics, dificultats d’accés a drets i/o manca d’igualtat 

d’oportunitats.  

El 2019, gairebé 40.000 persones de les Illes Balears vivien en condicions de Privació Material 

Severa, el que significa que no podien fer front a quatre dels conceptes de consum bàsic definits 

per la Unió Europea.  

ÍTEMS DE PRIVACIÓ MATERIAL SEVERA 

 
No es pot permetre anar de vacances almenys una setmana a l'any 25'3% 

No es pot permetre un àpat de carn, pollastre o peix cada dos dies 4'8% 

No es pot permetre mantenir l'habitatge amb una temperatura adequada 6'5% 

No té capacitat per afrontar despeses imprevistes 28'3% 

Retards en pagament de despeses de l'habitatge en els últims dotze mesos 14'0% 

No es pot permetre disposar d'un cotxe 3'9% 

No es pot permetre disposar d'un ordinador 6'5% 
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En general, tots els factors de Privació Material Severa eren inferiors als registrats l’any anterior, 

però hem de parar l’atenció en dos: el primer, que gairebé un 30% dels illencs no podia fer front 

a despeses imprevistes (recordem, abans de l’esclat de la pandèmia) i segon, que un 6,5% no 

podia disposar d’un ordinador, el que pot incrementar la bretxa digital entre la població més 

vulnerable. 

D’altra banda, cal assenyalar que l’Informe de l’Estat de la Pobresa de 2020 recull que més de la 

meitat de la població experimentava dificultats per arribar a final de mes, un percentatge 

superior a la mitjana estatal. Això, sumat a la incapacitat per fer front a despeses imprevistes, 

dibuixa un panorama post-COVID que deixa poc espai a l’optimisme. 

 

En relació a aquestes xifres, és alarmant situació del preu de l’habitatge o del lloguer a les Illes 

Balears, que segons els experts s’ha incrementat en més d’un 40% en els darreres cinc anys. 

Aquest fet dificulta la vida quotidiana de moltes famílies, que han de destinar bona part dels 

seus ingressos al pagament del lloguer o la quota hipotecària, i nega el dret bàsic de l’habitatge 

a moltes altres (per processos de desnonament, per impossibilitat d’emancipació o per altres 

circumstàncies).  

Per tot això, des de les administracions públiques s’ha de dissenyar i aplicar una política 

d'habitatge clara i valenta que impulsi l’habitatge públic, fomenti el lloguer social, impedeixi els 

desnonaments i la gentrificació i qualsevol altra mesura que garanteixi quelcom tan bàsic per al 

desenvolupament d’un projecte de vida com és un habitatge digne.  

Baixa Intensitat de Treball a la Llar 

La Baixa Intensitat de Treball per Llar és la relació entre el nombre de mesos treballats per tots 

els membres de la llar i el nombre total de mesos que, en teoria, podrien treballar tots els 

membres en edat de treballar. En aquest sentit, unes 31.000 persones residents a les Illes 

Balears vivia en llars amb baixa intensitat de treball, una xifra menor que la registrada en 

l’anterior informe. 
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BAIXA INTENSITAT DE TREBALL PER LLAR (BITL) 

ILLES BALEARS 2018 2019 

% BITL 4'4% 3'5% 

POB. BITL 39.488 31.676 

 

D’altra banda, l'índex de desocupació ha perdut fiabilitat com a mesurador de l'èxit 

socioeconòmic, doncs actualment tenir una feina no és garantia per escapar del risc de pobresa 

o exclusió. Actualment, al voltant d’un 15% de les persones que tenen un treball remunerat es 

troben en aquesta situació de risc; la figura del treballador pobre, doncs, es consolida a les 

nostres illes, a causa de les condicions de precarietat, la temporalitat, la curta durada dels 

contractes o directament l’explotació. Un exemple de la precarització progressiva del mercat 

laboral: quan va sorgir, el terme mileurista feia referència, de manera un tant despectiva, a 

aquells joves que tenien sous d’uns mils euros mensuals; avui, aquesta quantitat és una fita 

inassolible per a un percentatge rellevant de la població. 

Pobresa en relació a les Pensions 

Respecte a les pensions, l’Informe de l’Estat de la Pobresa de 2019 posa de manifest que el 

35’4%, és a dir, 68.755 pensionistes, rebien una renda inferior al llindar de la pobresa (644€), i 

que 31.642 pensionistes estaven en situació de pobresa severa, donat que cobren menys de 

429€. Aquesta situació és molt similar a la de l’any anterior.  
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Sobre el Llindar de la Pobresa 

Si bé és cert que per facilitar les comparatives l’informe sobre l’estat de la pobresa utilitzar el 

llindar de la pobresa estatal, és obvi que una mateixa quantitat d’ingressos pot ser molt diferent 

depenent de la regió. Així doncs, per tenir una anàlisi completa de la situació, també hem de fer 

referència al llindar de la pobresa regional de Balears, que l’any 2019 es va situar en 10.079€ 

(1.070€ superior a la mitjana estatal). Aquest canvi en el límit per a determinar qui és pobre 

produeix una elevació de la taxa de pobresa de més de sis punts, fins al 18,1%, xifra que s’acosta 

més a la mitjana nacional. Per al cas de l'any 2019, la utilització del llindar regional per calcular 

la taxa de pobresa implicaria que les persones amb ingressos situats entre 9.009€ i 10.079€ 

passarien a ser considerades pobres. 

 

Els efectes de la COVID-19 

Com s’ha dit abans, no és possible saber exactament quant han augmentat la pobresa i la 

vulnerabilitat per efecte de la crisi generada per la covid-19, la immediatesa, velocitat i duresa 

de la qual és encara extrema. No obstant això, l'experiència d'atenció directa a persones 

usuàries de les entitats que formen EAPN, unida a l'exploració de les conseqüències sobre la 

pobresa i exclusió que va tenir la intensa contracció econòmica registrada entre els anys 2009 i 

2013, obliguen a considerar les últimes dades com un mínim molt per sota de la realitat. Amb 

tota probabilitat, quan es coneguin, les xifres seran malauradament molt superiors; en qualsevol 

cas, no seran més que una constatació estadística que vindrà a accentuar la percepció d’un 

panorama ja greu. 

L'exemple històric de la crisi de l'any 2009 mostra increments notables en tots els indicadors 

de pobresa i vulnerabilitat que es van produir com a conseqüència de la contracció del PIB per 

càpita, que es va reduir en un 9,3% al llarg de cinc anys, i de les polítiques de retallades i reducció 

del dèficit aplicades. 

L'FMI augura en les seves últimes estimacions que el PIB nacional es reduirà en un 12,8% aquest 

any (a les Illes la caiguda és encara superior), el que, si es confirma, suposarà una contracció 

molt més intensa i explosiva que llavors. No obstant això, tot i això, les conseqüències poden 

ser una mica diferents a les produïdes en la crisi anterior, a causa de les noves polítiques de tall 

expansiu que s'utilitzen per lluitar contra el tràngol. En aquest sentit, algunes de les noves 

mesures com ara els ERTO, l'ingrés mínim vital, la limitació de desnonaments i talls de serveis 

bàsics i altres, poden limitar una mica l'efecte de la covid-19, sobretot en les persones més 

pobres.  

En una enquesta passada a les entitats que formen EAPN, es va constatar un increment de més 

del 25% en els usuaris atesos des de l’inici de la pandèmia, sobretot a causa de la pèrdua o 

disminució d’ingressos i problemes relacionats amb l’habitatge. Aquest usuaris han sol·licitat 

fonamentalment ajuts de primera necessitat (inclòs l’habitatge), informació i assessorament per 
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realitzar tràmits burocràtics i ajuda en la recerca de feina. Val a dir que més del 30% dels usuaris 

atesos en aquests mesos no s’havien adreçat mai a una entitat social i als serveis públics de 

serveis socials. 

 

Posicionament EAPN-Illes Balears 

Per tot l’exposat fins ara, i considerant les peculiaritats del sistema productiu de les Illes Balears, 

la situació actual no convida a l’optimisme, doncs tot i el descens que es reflecteix a l’informe, 

180.000 persones de la nostra comunitat es troben en situació o risc de pobresa i exclusió 

social en una situació d’important creixement econòmic. Com em dit en altres ocasions, vivim 

en la paradoxa d’un escenari de superació de la crisi amb un percentatge de la població que 

sembla aliè a la recuperació, doncs aquesta s’ha basat en una precarització de les condicions 

laborals i en un increment de les desigualtats, el que impedeix a un part important de la 

població poder exercir els seus drets de manera plena i efectiva. I tot sense comptar amb els 

terribles efectes econòmics, socials i laborals d’una pandèmia encara ben activa i amb mesures 

de contenció que, malauradament, tornaran a afectar de manera més greu i més contundent a 

les persones més vulnerables.  

A partir d’aquí, des d’EAPN volem incidir en què les estratègies tradicionals de protecció i lluita 

contra la pobresa es mostren insuficients. Així, l'increment de l'PIB, de l'ocupació i del nivell 

educatiu, tot i necessaris, no generen, per ells mateixos, una reducció de la pobresa i han d'anar 

acompanyades de polítiques redistributives (justícia fiscal), garantia d’ingressos (rendes 

mínimes, prestacions per fills a càrrec, pensions dignes), reforçament dels serveis públics (salut, 

educació, dependència) i una clara aposta per garantir el dret a l’habitatge (“nou boom 

immobiliari social”).  

La Xarxa per la Inclusió Social i totes les entitats que la composen volem reivindicar la vigència 

del document “Mesures per avançar cap a la millora social”, presentat el passat mes de maig i 

que recull les accions que consideram imprescindibles per tal d’acabar amb la pobresa i 

l’exclusió, tot evitant que la factura de la crisi la paguin els de sempre i garantint els drets de 

totes les persones. 

Les bases estan posades: ODS, Pilar Europeu de Drets Socials, Estratègia Nacional contra la 

Pobresa… Ara hem de seguir treballant tots plegats, administració, sector productiu, ciutadania, 

entitats socials, per aconseguir que l’ambiciós però necessari objectiu d’erradicar la pobresa 

sigui una realitat. 
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Sobre la Xarxa per la Inclusió Social – EAPN Illes Balears 

EAPN-Illes Balears. Xarxa per la Inclusió Social està integrada per 27 entitats de diversa forma 
jurídica (associacions, fundacions, cooperatives, empreses d’inserció, entre d’altres) que atenen 
anualment a gairebé 150.000 persones, amb més de 2.100 treballadors contractats i més de 
4.000 voluntaris, amb un moviment econòmic d’uns 65 milions d’euros. 

EAPN-Illes Balears és una organització democràtica, autònoma, participativa i sense ànim de 
lucre fundada l’any 2005 amb l’objectiu de combatre la pobresa i l’exclusió social a la nostra 
comunitat, establint mecanismes de relació i coordinació entre les diferents entitats membres 
que treballen amb persones en risc d’exclusió social i articulant unitàriament la representació i 
la interlocució davant les distintes administracions, de tal manera que es puguin defensar d’una 
manera coordinada els interessos generals dels col·lectius vulnerables i facilitar l’actuació de les 
entitats que formen part de la Xarxa. 
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