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Resum executiu
Situació actual i evolució de l’economia

L’impacte de la Covid-19 fa que
gairebé la totalitat (un 96,2%)
dels economistes cregui que
l’economia catalana està pitjor
ara que fa un any.

L’índex de confiança dels economistes cau radicalment respecte al d’abans de la
pandèmia, passant del 5,44 al 3,54 per a l’economia catalana, i del 5,21 al 3,37 per a
l’economia espanyola.
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La previsió de més de la meitat
(50,6%) dels economistes és que
l’economia catalana en aquest
darrer
trimestre
del
2020
continuarà tendint a empitjorar.

Principals problemes de l’economia catalana
L’impacte de la Covid-19 continua situant-se, amb molta diferència, com el principal
problema actual de l’economia catalana, seguit per l’atur i per la situació política, tot
i que la preocupació per la situació política augmenta significativament respecte als
resultats de la primavera.
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La gestió de les autoritats de la crisi de la Covid-19
Els economistes suspenen la gestió
de la crisi de la Covid-19 per part de
les autoritats públiques, però
valorant relativament millor la de
les autoritats europees, amb una
puntuació
significativament
superior a la de la primavera
passada.

Les previsions d’evolució del PIB espanyol del projecte de
pressupostos de l’Estat
Poc més del 20% (20,3%) dels
economistes creu raonables les
previsions d’evolució del PIB
espanyol per al 2020 i 2021
contingudes en el projecte de
pressupostos de l’Estat, mentre que
el 70% creu que l’evolució serà
pitjor i només un 4% creu que la
realitat serà més favorable que
aquestes previsions.

Les mesures extraordinàries de la UE per a la recuperació
econòmica
Els economistes aproven amb un 5,71 les mesures adoptades per a la recuperació
econòmica.
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La distribució dels fons Next Generation European Union
(NGEU)

Els economistes, però, són escèptics
respecte a com es farà la distribució i
gestió dels fons NGEU: puntuen amb
un 4,32 la previsió de transparència,
amb un 4,15 la d’eficiència, amb un
4,03 la d’objectivitat i amb només un
3,83% la de transversalitat.

Els recursos europeus i el futur econòmic de Catalunya
Els economistes catalans consideren que una bona aplicació dels fons que arribin
d’Europa serà decisiva per al futur econòmic de Catalunya
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Barcelona: Els àmbits que prioritàriament haurien de ser els
destinataris de les ajudes europees per a la recuperació post
Covid-19
La sanitat, la recerca i la innovació, la reactivació del consum, l’educació, la
digitalització i la indústria haurien de ser, des de la perspectiva de la demarcació de
Barcelona, els àmbits prioritaris de destí dels fons que arribin d’Europa per a la
recuperació post Covid-19.

Girona: El trasllat de les persones amb possibilitats de
teletreballar de les grans ciutats a les comarques

Gairebé dues terceres parts (65,7%)
dels economistes gironins creuen
que després de la pandèmia es
mantindrà el trasllat de persones
amb possibilitats de teletreballar de
les grans ciutats a les comarques,
mentre que gairebé el 30% (28,6%)
creu que no.
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Lleida: L’impacte de la segona onada de la Covid-19 en les
comarques lleidatanes

Més del 70% (70,5%) dels
economistes lleidatans enquestats
creu que la segona onada de la Covid19 impactarà menys les comarques
lleidatanes que la resta de Catalunya,
mentre que gairebé el 20% (19,7%)
pensa que impactarà igual i només un
3,3% opina que hi impactarà més.

Tarragona: L’impacte de la Covid-19 en el model econòmic
de les comarques tarragonines

Prop d’una quarta part (24%) dels
economistes tarragonins pensa que
la Covid-19 canviarà el model
econòmic
a
les
comarques
tarragonines, mentre que el 12% creu
que no. La majoria (60%) creu que el
canvi de model afectarà només
alguns sectors.
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Situació actual i evolució de l’economia
L’impacte de la Covid-19 fa que gairebé la totalitat (un 96,2%) dels economistes cregui
que l’economia catalana està pitjor ara que fa un any.
La immensa majoria (un 96,2%) dels economistes que han participat en l’enquesta de
tardor del Col·legi d’Economistes de Catalunya creu que l’economia catalana està pitjor
ara que fa 12 mesos a conseqüència del fortíssim impacte que ha tingut la Covid-19 i les
restriccions en l’activitat econòmica, mentre que el 3,8% restant es distribueix entre les
altres tres opcions de resposta (NS/NC, igual, millor).
Aquests resultats són similars, tot i que encara una mica més pessimistes, als que
s’obtingueren en l’enquesta de primavera, més a prop del moment en què va esclatar la
pandèmia (aleshores va ser un 95,5% el que va dir que la situació era pitjor que la d’un
any abans).
Figura 1. Creus que la situació de l’economia catalana és ara millor, igual o pitjor que fa un any?

Tardor 2020

Primavera 2020
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L’índex de confiança dels economistes cau radicalment respecte al d’abans de la
pandèmia, passant del 5,44 al 3,54 per a l’economia catalana, i del 5,21 al 3,37 per a
l’economia espanyola.

L’índex de Confiança dels Economistes –que sintetitza el sentiment dels col·legiats davant
de la situació econòmica general tenint present tots els factors que hi incideixen- se situa
a la tardor del 2020 en el 3,54 per a l’economia catalana i en el 3,37 per a l’economia
espanyola. Tot i que la valoració sobre la situació de l’economia espanyola es manté per
sota de la de la catalana, la valoració sobre l’economia espanyola és ara 4 centèsimes
superior a l’obtinguda a la primavera i la de l’economia catalana 8 centèsimes inferior.
Figura 2. Valoració del 0 al 10 de la situació econòmica actual de Catalunya i d’Espanya.

Tot i la baixa valoració de l’índex actual de l’economia catalana, del 3,54, aquest encara
està per sobre del mínim històric de l’indicador que es donà la primavera del 2013, quan
el valor de l’índex fou de 2,83 en el moment més baix de la segona recessió dins el període
de crisi que començà el 2008.
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Figura 3. Valoració del 0 al 10 de la situació econòmica actual de Catalunya i d’Espanya. Evolució
2001-2020.

Pel que fa a l’economia espanyola, l’índex que ara se situa en el 3,37 també està per sobre
del mínim del 2,59 que es va assolir també la primavera del 2013.
La percepció de fort retrocés de la situació actual de l’economia catalana fruit de
l’impacte de la Covid-19 és unànime en tots els grups que han respost a l’enquesta
plantejada, però tot i així es produeixen certs matisos diferencials entre uns i altres.
Pel que fa a l’edat dels enquestats, la valoració dels col·legiats més joves -menors de 40
anys- (3,56) és gairebé igual -tot i que una mica menys pessimista- que la dels més grans
-majors de 40 anys- (3,54). Pel que fa al sexe, la puntuació mitjana provinent dels homes
(3,53) és inferior a la de les dones (3,60).
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Figura 4. Valoració del 0 al 10 de la situació econòmica actual de Catalunya i d’Espanya. Segons edat
i sexe.

Edat

Sexe

El mateix passa respecte a la percepció que defineix l’índex dels economistes per al
conjunt de l’economia espanyola, la mitjana del qual ara se situa en el 3,37.
En aquest cas la valoració dels economistes més joves (3,26) és més baixa que la dels més
veterans (3,38). I quant al sexe, també en aquest cas les dones tenen una visió més
favorable (3,44) que els homes (3,35).
Per demarcacions, els economistes de la de Tarragona són els que, per a l’economia
catalana, donen la puntuació més baixa (3,48) i els de la de Lleida la més alta (3,71), la
qual cosa es pot atribuir probablement a que el sector agroalimentari, amb gran pes a les
comarques lleidatanes, ha tingut un millor comportament durant la crisi sanitària. Pel
que fa a l’economia espanyola la puntuació més baixa és la dels economistes gironins
(3,21), mentre que la més alta també prové dels de les comarques lleidatanes (3,42).
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Figura 5. Valoració del 0 al 10 de la situació econòmica actual de Catalunya i d’Espanya. Segons
demarcació.

La previsió de més de la meitat (50,6%) dels economistes és que l’economia catalana
en aquest darrer trimestre del 2020 continuarà tendint a empitjorar.
Des de l’òptica de la previsió del futur econòmic del país a molt curt termini, cal subratllar
que més de la meitat dels economistes (50,6%) que han contestat l’enquesta de tardor
creu que a final del darrer trimestre d’enguany l’economia catalana haurà empitjorat
encara més. Hi ha un 35,8% que creu que seguirà igual, mentre que un 11,1% n’espera
una millora.
Figura 6. Creus que l'economia catalana millorarà, continuarà igual o empitjorarà en el darrer
trimestre de l'any?
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Aquest percentatge majoritari dels que pensen que l‘economia catalana es deteriorarà
encara més en el darrer trimestre de l’any es tradueix en la previsió que l´índex dels
economistes se situarà en el 3,36 (18 centèsimes per sota de l’actual). Igualment els
economistes preveuen una reducció (de 19 centèsimes en aquest cas) en l’índex per a
l’economia espanyola, que passaria del 3,37 a la tardor al 3,18 de final d’any.
Figura 7. Valoració del 0 al 10 de la situació econòmica a final d’enguany de Catalunya i d’Espanya.

Principals problemes de l’economia catalana
L’impacte de la Covid-19 continua situant-se, amb molta diferència, com el principal
problema actual de l’economia catalana, seguit per l’atur i per la situació política, tot i
que la preocupació per la situació política augmenta significativament respecte als
resultats de la primavera.
La crisi sanitària provocada por la Covid-19 continua sent, amb molta diferència, el
principal problema que afecta l’economia catalana, tot i que el percentatge dels
enquestats que l’assenyalen com un dels tres principals problemes de l’economia
catalana (88,2%) és una mica inferior a l’enregistrat en l’enquesta anterior, la de la
primavera (90,3%).
El segon problema més greu que apareix en aquesta enquesta de tardor del Col·legi
d’Economistes de Catalunya és l’atur, assenyalat per un 45,9% dels enquestats, problema
que en l’enquesta de la passada primavera també apareixia com el segon problema, però
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aleshores assenyalat per un percentatge major dels enquestats (51,9%). La situació
política es manté en la tercera posició del rànquing dels principals problemes que afecten
l’economia catalana, però ara assenyalat per un percentatge força superior (43,6%) que
a la primavera (36,7%).
En aquest rànquing de problemes, trobem a la quarta posició el dèficit fiscal; en la
cinquena la manca de reformes estructurals i, en la sisena, la demanda interna.
Figura 8. Quins són els tres principals problemes que té actualment l'economia catalana?

Quan analitzem el resultats de l’enquesta segons els diferents criteris veiem no només
una coincidència unànime en situar la Covid-19 com el principal problema actual de
l’economia, sinó també un alt grau de consens en situar com a segon i tercer gran
problema de l’economia catalana l’atur i la situació política.

La gestió de les autoritats de la crisi de la Covid-19
Els economistes suspenen la gestió de la crisi de la Covid-19 per part de les autoritats
públiques, però valorant relativament millor la de les autoritats europees, amb una
puntuació significativament superior a la de la primavera passada.
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Figura 9. Valoració del 0 al 10 de la gestió global de les autoritats públiques davant la crisi
provocada per l’aparició de la Covid-19

Els economistes catalans suspenen la gestió de les autoritats públiques de la crisi de la
Covid-19. Dins aquesta valoració, que se situa per sota de l’aprovat per a les autoritats
públiques de diversos àmbits territorials, les autoritats europees són ara les que
mereixen una valoració més alta (4,60), 93 centèsimes més que l’obtinguda en l’enquesta
de la primavera passada (3,67). En segon lloc, se situen les autoritats locals (3,83), però
amb una puntuació 49 centèsimes inferior a l’obtinguda a la primavera (4,22). La tercera
posició correspon a les autoritats catalanes (3,61), però 41 centèsimes inferior a la
valoració obtinguda a la primavera (4,02). I en la darrera posició es manté la valoració
sobre la gestió de les autoritats espanyoles (3,39), però en aquest cas amb un petit
increment, de 9 centèsimes en relació amb la puntuació obtinguda en l’enquesta de la
primavera (3,30).
Les respostes dels economistes reflecteixen, doncs, el reconeixement de la importància
de les mesures preses a nivell europeu per pal·liar els efectes de la crisi i per propiciar
una economia estructuralment més forta i més adaptada als nous reptes de futur per
quan la pandèmia s’hagi superat. També reflecteixen, d’altra banda, un empitjorament
de la valoració de les autoritats més properes, les locals i les d’àmbit català, les quals en
assumir més responsabilitats en les fases més recents de la lluita contra la pandèmia i els
seus efectes també han estat objecte de més crítiques.
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Les previsions d’evolució del PIB del projecte de
pressupostos de l’Estat
Poc més del 20% (20,3%) dels economistes creu raonables les previsions d’evolució del
PIB espanyol per al 2020 i 2021 contingudes en el projecte de pressupostos de l’Estat,
mentre que el 70% creu que l’evolució serà pitjor i només un 4% creu que la realitat
serà més favorable que aquestes previsions.
Els economistes catalans es mostren força escèptics respecte a la possibilitat que es
compleixin les previsions de variació del PIB (-11,2% per al 2020 i +9,8% per al 2021)
contingudes en el projecte de pressupostos de l’Estat per al 2021. Així, poc més del 20%
(20,3%) dels economistes les creu raonables, mentre que pràcticament el 70% creu que
l’evolució serà pitjor i només un 4% creu que la realitat serà més favorable que aquestes
previsions.
Figura 10. El projecte de pressupostos de l’Estat presentat pel Govern Central preveu que el PIB
espanyol caurà un 11,2% el 2020 i creixerà d’un 9,8% el 2021. Què n’opines sobre aquestes
previsions?.
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Les mesures extraordinàries de la UE per a la
recuperació econòmica
Els economistes aproven amb un 5,71 les mesures adoptades per a la recuperació
econòmica.
En coherència amb la millora de l’opinió dels economistes respecte a l’actuació de les
autoritats europees per fer front als efectes de la crisi econòmica provocada per la Covid19, els enquestats aproven (amb un 5,71) les mesures extraordinàries de recuperació
adoptades per la UE per fer front als efectes de la crisi econòmica provocada per la Covid19, conegudes com a Next Generation European Union (NGEU), per un valor total de
750.000 milions d’euros, dels quals s’estima que uns 140.000 milions seran per a Espanya.
Figura 11. Valoració del 0 al 10 de les mesures extraordinàries de recuperació adoptades per la Unió
Europea per fer front als efectes de la crisi econòmica provocada per la Covid-19, conegudes com a
Next Generation European Union (NGEU)

En analitzar els resultats de l’enquesta per grups, destaca, per exemple, la major valoració
d’aquestes mesures europees que s’observa respecte a la mitjana entre els economistes
homes (5,79), els de la demarcació de Barcelona (5,74), els assalariats (5,79), els jubilats
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(6,12), els que treballen al sector primari (6,07), a la indústria (5,96) i a la docència i
recerca (6,07).

La distribució dels fons Next Generation European
Union (NGEU)
Els economistes, però, són escèptics respecte amb com es farà la distribució i la gestió
dels fons NGEU: puntuen amb un 4,32 la previsió de transparència, amb un 4,15 la
d’eficiència, amb un 4,03 la d’objectivitat i amb només un 3,83% la de transversalitat.
Els economistes enquestats, tot i valorar positivament els fons Next Generation European
Union (NGEU), són escèptics en relació amb com es distribuirà i gestionarà la part
d’aquests fons que arribin a Espanya. Així, d’una escala de 0 a 10 puntuen amb un 4,32 la
previsió de transparència, amb un 4,15 la d’eficiència, amb un 4,03 la d’objectivitat i amb
només un 3,83% la de transversalitat.
Figura 12. Valoració del 0 al 10 en quina mesura la distribució i la gestió dels fons Next Generation
European Union que corresponguin a Espanya es farà d’acord als següents criteris

Per grups d’enquestats, aquests escepticisme es manifesta amb major intensitat entre
els economistes més veterans que entre els més joves, entre els homes que entre les
dones, entre els de Tarragona i Barcelona que entre els de Lleida i Girona, entre els
17

jubilats i els aturats que entre els assalariats i els empresaris i entre els que treballen a la
indústria que entre els que ho fan a la resta de sectors.

Els recursos europeus i el futur econòmic de
Catalunya
Els economistes catalans consideren que una bona aplicació dels fons que arribin
d’Europa serà decisiva per al futur econòmic de Catalunya.
Amb una puntuació de 6,33 sobre 10 els economistes catalans consideren que una bona
aplicació dels recursos que arribin d’Europa serà decisiva per al futur econòmic de
Catalunya dels propers anys.
Figura 13. Valoració del 0 al 10 la mesura en que una bona aplicació dels recursos que arribin
d’Europa serà decisiva per al futur econòmic de Catalunya en els propers anys

Aquesta consideració que es comú a tots els grups existents encara ho és més entre els
economistes més grans de 40 anys (6,36), entre els economistes homes (6,40), entre els
de la demarcació de Lleida (6,62) i la de Barcelona (6,38), entre els assalariats (6,50), entre
els aturats (7,00), entre els que treballen al sector primari (7,17), entre els que ho fan a
la indústria (6,51), entre els que treballen en la docència i la recerca (6,69) i entre el que
treballen en els serveis a empreses i particulars (6,34). I per sota de la mitjana trobem els
de menys de 40 anys (5,74), les economistes dones (6,07), els de les demarcacions de
Girona i Tarragona (5,97, ambdós), els empresaris i autònoms (6,26), els jubilats (6,16) i
els que treballen al sector de la construcció (6,27).
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Preguntes per demarcació territorial
Barcelona: Els àmbits que prioritàriament haurien de ser els
destinataris de les ajudes europees per a la recuperació post Covid19
La sanitat, la recerca i la innovació, la reactivació del consum, l’educació, la digitalització
i la indústria haurien de ser, des de la perspectiva de la demarcació de Barcelona, els
àmbits prioritaris de destí dels fons que arribin d’Europa per a la recuperació post
Covid-19.
Per aquest ordre la sanitat, la recerca i la innovació i la reactivació del consum, seguits de
l’educació, la digitalització i la indústria haurien de ser els àmbits prioritaris de destí dels
fons europees destinats a la reactivació de l’economia de la demarcació de Barcelona, en
opinió dels economistes d’aquestes comarques. A continuació, dins aquest esquema de
prioritats apareixen el manteniment de l’oferta productiva, el turisme i la transició
ecològica.
Figura 14. Quins dels següents àmbits creus que són els que prioritàriament haurien de ser els
destinataris dels recursos que arribin de la Unió Europea per a la recuperació post Covid-19?
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Girona: El trasllat de les persones amb possibilitats de teletreballar
de les grans ciutats a les comarques
Gairebé dues terceres parts (65,7%) dels economistes gironins creuen que després de
la pandèmia es mantindrà el trasllat de persones amb possibilitats de teletreballar de
les grans ciutats a les comarques, mentre que gairebé el 30% (28,6%) creu que no.
Preguntats els economistes de la demarcació de Girona sobre si creuen que després de
la pandèmia es mantindrà el trasllat de persones amb possibilitats de teletreballar de les
grans ciutats a les comarques, el 65,7% opina que sí, mentre que el 28,6% creu que no i
el 5,7% no ho sap o no contesta.
Figura 15. Es mantindrà després de la pandèmia el trasllat de persones amb possibilitat de
teletreballar de les grans ciutats a les comarques gironines?
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Lleida: L’impacte de la segona onada de la Covid-19 en les
comarques lleidatanes
Més del 70% (70,5%) dels economistes lleidatans enquestats creu que la segona onada
de la Covid-19 impactarà menys les comarques lleidatanes que la resta de Catalunya,
mentre que gairebé el 20% (19,7%) pensa que impactarà igual i només un 3,3% opina
que hi impactarà més.
Tenint en compte la tipologia d’empreses a les comarques lleidatanes i la seva estructura
productiva, el 70,5% dels economistes de la demarcació creu que la segona onada de la
Covid-19 impactà menys les comarques lleidatanes que la resta de Catalunya, mentre que
el 19,7% pensa que impactà igual i només un 3,3% creu que hi impactarà més (un 6,6%
no ho sap o no contesta).
Figura 16. Com creus que afectarà la segona onada de la crisi de la Covid-19 a les terres de Lleida en
comparació amb la resta de Catalunya?
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Tarragona: L’impacte de la Covid-19 en el model econòmic de les
comarques tarragonines
Prop d’una quarta part (24%) dels economistes tarragonins pensa que la Covid-19
canviarà el model econòmic a les comarques tarragonines, mentre que el 12% creu que
no. La majoria (60%)creu que el canvi de model afectarà només alguns sectors.
El 24% dels economistes tarragonins enquestats creu que la Covid-19 canviarà el model
econòmic a les comarques tarragonines a mitjà o llarg termini, mentre que el 12% creu
que no i el 4% no ho sap o no contesta. La majoria (60%) creu que el canvi de model
afectarà només alguns sectors.
Figura 17. Creus que l'actual pandèmia propiciarà un canvi de model econòmic a les comarques
tarragonines a mitjà o llarg termini?
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Annexos
Fitxa tècnica
Col·lectiu objectiu de l’enquesta: col·legiats del Col·legi d’Economistes de Catalunya
Contingut del qüestionari: 14 preguntes
Període de realització: entre el 5 i el 26 de novembre de 2020
Mostra: 1.197 (16,2% de la població objectiu)
Característiques de la mostra:
- Grup d’edat:
o 40 anys o més: 92,4%
o Menys de 40 anys: 7,6%
- Sexe:
o Dones: 20,1%
o Homes: 79,9%
- Seu:
o
o
o
o

Barcelona: 79,9%
Girona: 8,8%
Lleida: 5,1%
Tarragona: 6,3%

- Situació laboral:
o Assalariat: 29,1%
o Aturat: 2,9%
o Empresari o treballador per compte propi: 45,6%
o Jubilat: 19,2%
o Altres: 2,2%
o Sense resposta: 1,0%
- Sector d’activitat:
o Agricultura, ramaderia, pesca i forestal: 0,4%
o Construcció: 2,5%
o Docència i recerca: 4,4%
o Indústria: 6,6%
o Serveis a empreses i particulars: 74,3%
o Altres serveis: 10,6%

o

Sense resposta: 1,1%
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Qüestionari
Quina és la teva situació professional?






Empresari i/o treballador per compte propi
Assalariat
Aturat
Jubilat
Altra (Indicar quina):____________

Sector d'activitat en què desenvolupes la teva activitat:








Agricultura, ramaderia, pesca i forestal
Indústria
Construcció
Docència i recerca
Serveis a empreses i a particulars
Altres serveis
No aplica

Creus que la situació actual de l'economia catalana és ara millor, igual o pitjor que fa
un any?





Millor
Igual
Pitjor
NS/NC

Valora de 0 a 10 l'actual situació de l'economia catalana i de l'economia espanyola.
(0=molt dolenta, 10=molt bona)
 Economia catalana: ___________
 Economia espanyola: _____________
Segons la teva opinió, quins són els tres principals problemes que té actualment
l'economia catalana? (marca un màxim de tres respostes)
 Atur
 Costos laborals
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L’impacte de la COVID-19
Dèficit fiscal de Catalunya amb l’Estat
Feblesa de la demanda externa
Feblesa de la demanda interna
Infraestructures i comunicacions
Manca de reformes estructurals
Preu de l’electricitat
Preu del petroli i carburants
Situació financera, restricció creditícia i cost del finançament
Situació política (inestabilitat, desconfiança, etc...)
Altres (Indicar quins): ______________________

Creus que l'economia catalana millorarà, continuarà igual o empitjorarà en el darrer
trimestre (octubre-desembre) de l’any?





Millorarà
Continuarà igual
Empitjorarà
NS/NC

Valora de 0 a 10 com estarà a finals de 2020 l’economia catalana i l’economia
espanyola. (0=molt dolenta, 10=molt bona).
 Economia catalana: ___________
 Economia espanyola: _____________
El projecte de pressupostos de l’Estat presentat pel Govern Central preveu que el PIB
espanyol caurà un 11,2% el 2020 i creixerà d’un 9,8% el 2021. Què n’opines sobre
aquestes previsions?
 Són raonables.
 El comportament del PIB serà millor que l’estimat en aquestes previsions.
 El comportament del PIB serà pitjor que l’estimat en aquestes previsions.
Quina valoració et mereix la gestió global de les autoritats públiques davant la crisi
provocada per l’aparició del Covid-19? (0=molt dolenta, 10=molt bona)





Autoritats europees: ____________________
Autoritats espanyoles: ___________________
Autoritats catalanes: ____________________
Autoritats locals: _______________________
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Quina valoració et mereixen les mesures extraordinàries de recuperació adoptades
per la Unió Europea per fer front als efectes de la crisi econòmica provocada per la
Covid-19, conegudes com a Next Generation European Union (per un valor total de
de 750.000 milions d’euros, dels quals s’estima que uns 140.000 milions seran per a
Espanya).(0=molt dolenta, 10=molt bona)
 Valoració: ________________
Quant d’acord estàs amb les següents afirmacions sobre com es farà la distribució i
la gestió dels fons del Next Generation European Union que corresponguin a
Espanya? (0: totalment en desacord, 10= totalment d’acord)





Es farà sota criteris de màxima transparència: _____________________
Es farà sota criteris de màxima eficiència: _____________________
Es farà sota criteris de màxima objectivitat: _____________________
Es farà sota criteris de màxima transversalitat, que permetran que els recursos
arribin a tot tipus d’empreses: grans, mitjanes i petites: _______________

En quina mesura creus que una bona aplicació dels recursos que arribin d’Europa serà
decisiva per al futur econòmic de Catalunya en els propers anys.
(0: gens decisiva, 10: totalment decisiva).
 Valoració: ___________________
DEMARCACIÓ DE BARCELONA
Des de la perspectiva de la demarcació de Barcelona, quins dels següents creus que
són els àmbits que prioritàriament haurien de ser els destinataris dels recursos que
arribin de la Unió Europea per a la recuperació post Covid-19. (Assenyala un màxim
de tres respostes)









Cultura
Digitalització
Desenvolupament urbà
Educació
Habitatge assequible
Inclusió social
Indústria
Manteniment de l’oferta productiva
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Mobilitat
Reactivació del consum
Recerca i innovació
Sanitat
Transició ecològica
Turisme
Altres (Indicar quins)

DEMARCACIÓ DE GIRONA
Creus que es mantindrà després de la pandèmia el trasllat de persones amb
possibilitat de teletreballar de les grans ciutats a les comarques gironines?
 Sí
 No
 NS/NC
DEMARCACIÓ DE LLEIDA
Tenint en compte la tipologia d'empreses de Lleida i la seva estructura productiva,
com creus que afectarà la segona onada de la crisi de la Covid-19 a les terres de Lleida
en comparació amb la resta de Catalunya?
 Afectarà més a les terres de Lleida que a la resta de Catalunya
 Afectarà igual a les terres de Lleida que a la resta de Catalunya
 Afectarà menys a les terres de Lleida que a la resta de Catalunya
DEMARCACIÓ DE TARRAGONA
Creus que l'actual pandèmia propiciarà un canvi de model econòmic a les comarques
tarragonines a mitjà o llarg termini?:
 Sí, amb molta seguretat
 Es produirà una certa transformació, però només d'alguns sectors
 No. Tot continuarà igual
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