
 

 
 
 

Primera edició de l’Índex de Confiança Social ESADE – Obra Social ”la Caixa”  
 

Els espanyols creuen que la seva situació millorarà en el futur, 
segons l’Índex de Confiança Social ESADE – Obra Social ”la Caixa”  

 

• Encara que el nivell de confiança continua sent baix, amb el 72,3 sobre 200, els 
espanyols es mostren més optimistes de cara al futur, especialment davant l’ocupació. 

 

• L’únic col·lectiu en el qual la confiança arriba a una situació d’equilibri és en el dels 
mitjans de comunicació, als quals l’Índex atorga el 101,3 sobre 200.  

 

• Les prestacions socials i les institucions polítiques, amb el 50,7 i el 51,4 sobre 200, 
respectivament, tenen resultats més baixos. 

 

• Link a l’informe i web 
 
Madrid, 25 de març de 2015. Tot i que el clima general continua sent de desconfiança, els 

espanyols creuen que la seva situació millorarà en el futur. Aquesta és una de les principals 
conclusions que s’extreuen del primer Índex de Confiança Social ESADE – Obra Social ”la Caixa”, 
que compta amb la col·laboració de les fundacions Agbar i Aquae, i que el 2014 es va situar al 

72,3 sobre 200. Aquest índex mesura de 0 a 200 el grau de confiança social de les persones, tant 
a títol col·lectiu com individual. L’índex és la mitjana aritmètica entre la valoració del present i les 
expectatives de futur. Al seu torn, aquests indicadors, que l’any passat es van situar al 70,2/200 i 

al 74,4/200, respectivament, responen a la confiança agregada de nou indicadors socials: 
l’habitatge, el mercat laboral, la sanitat, l’educació, les prestacions socials, les pensions, les 
institucions polítiques, les institucions econòmiques i empresarials, i els mitjans de comunicació. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

  

«La confiança és un actiu social de primer ordre —afirma Francisco Longo, director general adjunt 
d’ESADE Business & Law School—. Els alts nivells de confiança en una col·lectivitat influeixen en 

la reducció de 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 
general, contribueixen al progrés econòmic i al desenvolupament humà dels països.» 

 

INTERPRETACIÓ DE L’ÍNDEX DE CONFIANÇA 



 

 
 
 

Àngel Font, director corporatiu de Persones i Estratègia de la Fundació Bancària ”la Caixa”, 
assenyala: «Volem posar el concepte de confiança al centre del debat i l’anàlisi social. Perquè és 

indiscutible que necessitem xifres, dades i estadístiques per entendre la realitat que ens envolta. 
Però els últims anys s’ha evidenciat que necessitem més elements, deixant de banda els 
quantitatius, per aprendre la complexitat del món actual. Com a Obra Social, apostem per l’Índex 

de Confiança Social amb la seguretat que serà una brúixola per guiar-nos, de la mateixa manera 
que es convertirà en un referent per a tots aquells que treballen per construir una societat més 
justa i cohesionada». 

 
Confiança en el present i en el futur 

 

Dels àmbits analitzats, el que genera 
més confiança és el dels mitjans de 
comunicació, amb el 101,3/200, seguit 

del mercat laboral, amb el 93,9/200, i 
l’habitatge, amb el 84,6/200. Al 
contrari, els que menys seguretat 

inspiren a les persones consultades 
són el de les prestacions socials, amb 
el 50,7/200, i el de les institucions 

polítiques, amb el 51,4/200. 
  
Si descomponem aquests resultats 

entre les valoracions en el present i en 
el futur, trobem que la major part dels 
indicadors creixen quan es projecten 

d’aquí a diversos mesos, excepte el de 
l’habitatge. Destaquen, en aquest 
sentit, les institucions econòmiques, 

que passen del 60,1/200 (present) al 
70,1/200 (futur), i el mercat laboral, la 
confiança del qual s’incrementa del 

89,2/200 (present) al 98,6/200 (futur), 
rondant el 100, és a dir, el punt 
d’equilibri de la confiança, segons 

aquest estudi.  
 
No són tan optimistes els consultats amb relació a l’educació, amb un índex que amb prou feines 

creix un punt en aquesta progressió; la sanitat, que n’augmenta uns altres dos, o les institucions 
polítiques, amb 6 punts de diferència.  
 

ÍNDEX DE CONFIANÇA SOCIAL, SET. 2014 



 

 
 
 

Qui confia en què? 

 

Els valors atribuïts a cada indicador, tant pel que fa al present com a les expectatives de futur, són 
el resultat de l’anàlisi de les respostes a diferents preguntes que, al seu torn, permeten identificar 
diferents graus de confiança per gènere, edat, ideologia, professió, ingressos i estudis dels 

consultats. Sobre la base d’aquesta segmentació, podem trobar diferents perfils: 
 

1. Habitatge (84,6/200). La confiança en aquest aspecte és més gran entre els homes, 

especialment entre els més joves (16-18 anys) i aquells amb edats compreses entre 25 i 
34 anys. Les expectatives de futur són especialment baixes als segments dedicats a les 
feines domèstiques i els parats. 

 
2. Mercat laboral (93,9/200). És un dels indicadors amb millors expectatives de futur. Aquesta 

situació es deu a l’optimisme de la població entre 19 i 24 anys i de 25 a 34 anys, i 

especialment de les persones que se situen ideològicament al centre o a la dreta. No 
obstant això, aquesta seguretat es veu contrarestada per la desconfiança d’aquells que es 
dediquen a les feines domèstiques i dels que tenen menys ingressos, que confien poc que 

el mercat laboral millori els pròxims mesos. 
  

3. Sanitat (67,7/200). La sanitat ocupa el cinquè lloc de l’Índex de Confiança Social, i la 

població creu que és un dels que menys millorarà. Aquí les més optimistes són les dones, 
sobretot les de la tercera edat, i els jubilats en general. L’esquerra és més pessimista que 
la dreta, i també les persones amb un nivell d’estudis més alt. 

 
4. Educació (74/200). En aquest apartat, la diferència entre ideologies és molt àmplia. 

Esquerra i centre registren valors molt ajustats pel que fa a la dispersió entre confiança en 

el present i expectatives de futur, mentre que la dreta, en canvi, creu que a curt termini 
l’educació millorarà amb diferència. El col·lectiu d’estudiants no tan sols no hi veu cap 
millora, sinó que la seva confiança empitjora de cara als pròxims mesos. 

  
5. Prestacions socials (50,7/200). En aquest apartat, els grans i els joves són els que es 

mostren més optimistes a curt termini. Un futur no obstant això incert, especialment per als 

qui es dediquen a les feines domèstiques i els aturats. Per estudis, el segment amb nivell 
de primària té més confiança que la resta, encara que aquesta es reflecteixi més en les 
expectatives de futur que en el moment actual.  

 
6. Pensions (62,3/200). De la mateixa manera que passa amb l’educació i la sanitat, els 

consultats tenen poques expectatives de millora per a les pensions. De fet, hi ha 

col·lectius, com els que se situen en una ideologia política d’esquerres o els més formats, 
entre els quals la confiança decreix quan se’ls pregunta sobre el futur d’aquesta qüestió. 

 



 

 
 
 

7. Institucions polítiques (51,4/200). Les institucions polítiques reben una consideració 
especialment severa, circumstància que manté una estreta relació amb la manera com els 

consultats han afrontat la crisi. Així, estudiants i jubilats, com els joves i la tercera edat, hi 
tenen més confiança que la resta.  

 

8. Institucions econòmiques i empresarials (65,1/200). El grau de confiança registrat envers 
patronals, sindicats, sistema financer i grans empreses, en contrapunt amb el registrat per 
a les institucions públiques, posa clarament de manifest que la societat es decanta pels 

primers. Aquesta tendència es manifesta especialment en els homes, els consultats entre 
19 i 24 anys, i les llars amb més recursos. 

 

9. Mitjans de comunicació (101,3/200). És l’únic indicador en el qual s’arriba a la situació 
d’equilibri. En aquest apartat, els col·lectius que mostren més seguretat són les dones, els 
joves i aquells que se situen políticament a la dreta. Els qui menys confiança hi tenen són 

els parats i les mestresses de casa. 
 

  

 
Sis mesos millorant la confiança 

 

L’Índex de Confiança Social ESADE – Obra 
Social ”la Caixa”, que neix amb caràcter 
bianual, va desenvolupar una experiència pilot 

al febrer del 2014 amb alguns dels indicadors 
que després han format part de l’estudi definitiu 
del setembre del 2014 (tots, excepte les 

institucions econòmiques i empresarials i els 
mitjans de comunicació). L’índex registrat la 
primera data amb prou feines va arribar al 53 

sobre 200, gairebé 20 punts menys que sis 
mesos més tard (72,3/200). 
 

Sense entrar en les valoracions en el present i 
les expectatives de futur que es van recollir 
llavors, podem observar importants variacions 

de l’índex de la confiança per àmbits. Cal 
destacar que entre febrer i setembre del 2014, 
la valoració de les institucions polítiques, 

llavors amb el 34,4/200, va augmentar prop de 
17 punts, una distància similar a la que van 
recórrer les prestacions socials (del 36,5/200 al 50,7/200) i les pensions (del 46,3/200 al 62,3/200). 

 

ÍNDEX DE CONFIANÇA SOCIAL, FEB. 2014 VS. SET. 
2014 



 

 
 
 

Tot i així, cap dels camps va assolir l’increment del valor de l’índex que va registrar l’ocupació, el 
resultat del qual va passar del 74,8/200 punts del febrer del 2014 als 93,9/200 punts del setembre 

del 2014. 
 
Sobre l’Índex de Confiança Social ESADE – Obra Social ”la Caixa” 
L’Índex de Confiança Social ESADE – Obra Social ”la Caixa” s’inspira en l’Index of Consumer Sentiment de la Universitat de 
Michigan, al qual afegeix un segon nivell analític: el dels nou components. Té una periodicitat bianual, amb estadístiques 
recollides al març i al setembre, i dutes a terme per ODEC sota la direcció de María Seco. La metodologia utilitzada per obtenir 
la informació és l’entrevista assistida per ordinador amb el sistema CATI, a partir d’una mostra de 1.000 entrevistes 
estratificades per comunitat autònoma, mida del municipi, sexe i edat. L’univers de la mostra són homes i dones de 16 anys o 
més, residents a llars espanyoles. El marge d’error per al total de la mostra és de +3,10 per a un marge de confiança del 95 %, 
i en el supòsit de màxima indeterminació (p = q = 50 %).  
 
Sobre l’Obra Social ”la Caixa” 
La Fundació Bancària ”la Caixa”, presidida per Isidre Fainé i dirigida per Jaume Giró, manté aquest any 2015 el pressupost per 
a la seva Obra Social en 500 milions d’euros, la mateixa quantitat que durant els set exercicis precedents. Aquesta dotació 
situa l’entitat com la primera fundació privada d’Espanya, i una de les més importants del món.  
El desenvolupament de programes socials focalitzats en els grans reptes actuals, com ara l’atur, la lluita contra l’exclusió i 
l’accés a l’habitatge, continuen concentrant una bona part dels esforços. El gruix de la inversió, el 67,1 % del pressupost 
(336 milions d’euros), es destina al desenvolupament de programes socials i assistencials; l’apartat cultural acapara el 13,5 % 
de la inversió (67 milions); els programes de ciència i medi ambient suposen l’11,2 % (56 milions), i el suport a l’educació i la 
investigació, el 8,2 % (41 milions).  
 
Sobre ESADE i ESADE Alumni, la seva xarxa d’antics alumnes 
Fundada l’any 1958, ESADE Business and Law School té campus a Barcelona i Madrid, i és present a São Paulo, Lima, Ciutat 
de Mèxic, Bogotà, Santiago de Xile i Buenos Aires. Té acords de col·laboració establerts amb més de cent universitats i escoles 
de negocis d’arreu del món. Cada any, més d’11.000 alumnes participen en els seus cursos (MBA, Executive Education, graus 
i màsters universitaris en Direcció d’Empreses i Dret). ESADE Alumni, l’associació d’antics alumnes d’ESADE, aplega una xarxa 
de 50.000 antics alumnes i més de 17.500 associats que ocupen llocs de responsabilitat en empreses dels cinc continents. A 
través de 64 grups professionals, promou la formació contínua, el desenvolupament professional i la iniciativa emprenedora. 
Disposa d’una xarxa internacional amb alumni de fins a 115 nacionalitats diferents presents a més de 100 països de tot el 
món. L’escola de negocis ESADE participa també del parc de negocis ESADECREAPOLIS, un centre pioner dedicat a la 
innovació en el qual es fusionen universitat i empresa. Amb una clara vocació internacional, ESADE ocupa de forma 
sostinguda en el temps posicions capdavanteres mundials als principals rànquings d’escoles de negocis (Financial Times, 
Bloomberg BusinessWeek, The Economist i América Economía). ESADE és membre de la Universitat Ramon Llull 
(www.url.edu).  

 
Més informació 
 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa”  
Juan Antonio Garcia: 913 307 317 / 608 213 095 / jagarcia@fundaciolacaixa.org 
Marina Teixidó: 934 044 092 / 608 099 023 / mteixido@fundaciolacaixa.org 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 
ESADE Barcelona   
Judith Mangrané / Clara Cardona: 93 495 20 99 / 646 094 992 
ESADE Madrid 
Laura de Cubas: 91 359 77 14  
Més informació i recursos per a mitjans: ESADENewsroom / @ESADENews  
 


