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Enquisa: A crise económica 
   Xa levamos moitos meses con crise económica. De tanto tela presente ó principio nos medios de comunicación e nas nosas vidas, ago-
ra xa nos cansamos de falar dela. Pero a crise, a pesar de que algúns políticos xa falan dunha certa recuperación, segue aí. Até que pun-
to nos afecta na nosa vida diaria? Até que punto todos estamos afectados por ela? En que facetas da nosa vida a notamos máis? Cales 
son os verdadeiros culpables de que esa crise se producira? Tardarán moito tempo en rematar estes malos tempos para a nosa econo-
mía? Padecerémolos máis en España que no resto dos países do noso entorno? Moitas preguntas que agora intentaremos contestar. E 
para facelo preguntamos a novos e maiores sobre o tema. Contestáronos un total de 93 persoas (39 varóns e 54 mulleres). Para unha 
mellor análise dos resultados dividimos ós participantes entre novos (de 17 anos e menos) e maiores (de 18 anos e máis).  
 

1. Nótase a crise económica na túa casa? 
A: Si.                                   B: Non. 

 17 anos e menos  18 anos e máis 
 Homes (%) Mulleres (%) TOTAL (%)  Homes (%)  Mulleres (%) TOTAL (%) 
A 42,86 23,53 34,21  61,90 69,44 66,67 
B 57,14 76,47 65,79  38,10 30,56 33,33 
   Ben, a primeira conclusión está clara: no-
tan a crise os maiores; os novos non (hai o 
dobre de maiores que notan a crise). Será 
debido, loxicamente, a que os que cargan 

coa responsabilidade económica da casa 
son os maiores, mentres que os novos aín-
da non teñen que esforzarse por gañar car-
tos. Por outra banda, entre os novos son 

máis os rapaces varóns os que notan a cri-
se, mentres que entre os maiores nótana 
máis as mulleres. En conxunto as dúas op-
cións atópanse moi igualadas. 

 
2. Sinala algúns aspectos nos que se note a crise na túa casa. 

A: Miramos máis os prezos das cousas. 
B. Gastamos menos cartos que antes. 

C: Saímos menos a divertirnos. 
D: Aforramos en roupa. 

E: Alguén da miña casa está no paro. 

F: Facemos menos viaxes. 
G: Vixiamos máis o consumo na casa: luz, auga, etc. 

H: Facemos menos agasallos. 
I: Outros. 

 17 anos e menos  18 anos e máis 
 Homes (%) Mulleres (%) TOTAL (%)  Homes (%) Mulleres (%) TOTAL (%) 
A 34,37 25,00 30,35  30,00 28,75 29,16 
B 25,00 16,67 21,43  15,00 13,75 14,17 
C 0 4,17 1,79  7,50 8,75 8,33 
D 0 4,17 1,79  2,50 8,75 6,67 
E 6,25 8,32 7,14  5,00 8,75 7,50 
F 9,38 12,50 10,71  5,00 11,25 9,17 
G 6,25 25,00 14,29  12,50 10,00 10,83 
H 6,25 4,17 5,36  15,00 6,25 9,17 
I 12,50 0 7,14  7,50 3,75 5,00 
   Se miramos o ranking de respostas esco-
llidas, vemos que non existe diferenza na 
orde establecida entre os novos e os maio-
res: para ambos colectivos os aspectos do-
mésticos nos que se nota máis a crise son 
os que atinxen á austeridade nos gastos: 
as opcións A e B, que se refiren a mirar 
máis os prezos das cousas que se mercan e 

a gastar menos cartos que antes. Nótase, 
non obstante, unha pequena diferenza en 
canto ás idades: os maiores gastan menos 
en diversións que os novos (é de supoñer 
que a estes lles custe máis prescindir das 
diversións). 
   En canto ás diferenzas entre sexos, no 
caso dos maiores só hai que destacar un 

pequeno detalle: as mulleres prescinden 
máis cós varóns dos regalos (é de supoñer 
que antes da crise as mulleres tiñan máis 
costume de regalar). No que respecta á 
xente nova, as rapazas din aforrar catro ve-
ces máis cós rapaces en cousas relaciona-
das coa casa: auga, luz, etc. 

 
3. Coñeces xente no teu entorno (veciños, amigos, etc.) que quedara sen traballo por culpa da crise? 

A: Si, moitos. 
B: Algúns. 

C: Ningún. 

 17 anos e menos  18 anos e máis 
 Homes (%) Mulleres (%) TOTAL (%)  Homes (%) Mulleres (%) TOTAL (%) 
A 8,70 18,75 12,82  23,81 8,33 14,04 
B 65,21 50,00 58,97  71,43 80,56 77,19 
C 26,09 31,25 28,21  4,76 11,11 8,77 
   Predomina o valor medio en todos os ca-
sos, pero máis entre a xente maior: coñe-
cen algunhas persoas que quedaran no pa-
ro, pero non moitas. Se prescindimos deste 

valor medio, observamos que a balanza 
tende máis cara o apartado C (non coñecen 
ninguén que quedara no paro) entre a xen-
te nova, mentres que tende máis cara o 

apartado A (coñecen e moitos que queda-
ron no paro) entre os maiores. É probable 
que os maiores, xa inmersos no mundo la-
boral, coñezan a máis traballadores. 

 
4. Nótase a crise dalgunha forma no lugar no que estudas ou traballas? 
A: Si. B: Non. 

 17 anos e menos  18 anos e máis 
 Homes (%) Mulleres (%) TOTAL (%)  Homes (%) Mulleres (%) TOTAL (%) 
A 28,57 52,94 39,47  85,00 58,82 68,52 
B 71,43 47,06 60,53  15,00 41,18 31,48 
   De novo detectan mellor a crise as per-
soas maiores (practicamente nunha por-
centaxe dobre á dos rapaces). Respecto ás 

diferenzas en canto ó sexo, atopamos unha 
certa contradición, posto que no caso da 
xente maior son os homes os que máis 

aprecian a crise, mentres que no caso da 
xente nova apréciana máis as mulleres. 
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5. Cita algún aspecto no que se note a crise económica no lugar no que estudas ou traballas. 
A: No consumo. 
B: No emprego. 
C: Nas diversións. 

D: No sector primario. 
E: No sector secundario. 
F: Noutros aspectos. 

 17 anos e menos  18 anos e máis 
 Homes (%) Mulleres (%) TOTAL (%)  Homes (%) Mulleres (%) TOTAL (%) 
A 50,00 62,50 56,25  45,00 46,43 45,84 
B 37,50 12,50 25,00  35,00 39,29 37,50 
C 0 0 0  0 0 0 
D 0 0 0  0 3,57 2,08 
E 0 0 0  5,00 0 2,08 
F 12,50 25,00 18,75  15,00 10,71 12,50 
   Estamos ante unha cuestión que presen-
tamos como de resposta aberta, na que as 
persoas participantes podían dar as respos-
tas ó seu gusto, sen alternativas estableci-
das de antemán. Isto ocorre tamén noutras 
preguntas que veñen logo, como é o caso 
das números 7, 9, 13 e 14. Posto que as 
cuestións 5, 7 e 9 son moi similares, dife-
renciándose só no ámbito territorial ó que 
se refiren (no lugar onde se estuda ou tra-
balla, nos concellos de Alfoz e O Valadouro, 
ou na comarca da Mariña Lucense), agru-
pamos, finalmente, as respostas das per-

soas participantes nos apartados sinalados 
máis arriba. 
   No apartado do consumo incluímos as-
pectos como que se merca menos que an-
tes, que se pensa mellor antes de mercar 
as cousas, que se pagan máis tarde as dé-
bedas, etc. No apartado do emprego incluí-
mos aspectos como que se fan contratos 
peores, que se reducen as plantillas, que 
hai máis despedimentos, que se conxelan 
ou se reducen os salarios, etc. No apartado 
das diversións incluímos respostas como 
que se sae menos, se vai menos ós bares, 

etc. No apartado do sector primarios incluí-
mos oficios como a pesca, a gandería ou a 
agricultura. No apartado do sector secun-
dario incluímos traballos como a constru-
ción, as fábricas, etc. 
   Practicamente non observamos diferen-
zas entre homes en mulleres. No que se re-
fire ás idades, os rapaces valoran lixeira-
mente máis o consumo, mentres que os 
maiores valoran algo máis os aspectos rela-
cionados co emprego á hora de opinar so-
bre cales son os aspectos nos que se nota 
máis a crise onde estudan ou traballan. 

 
6. Paréceche que en Alfoz ou no Valadouro se nota a crise económica? 

A: Si, nótase moito. 
B: Nótase algo, pero non moito. 

C: Non se nota nada. 

 17 anos e menos  18 anos e máis 
 Homes (%) Mulleres (%) TOTAL (%)  Homes (%) Mulleres (%) TOTAL (%) 
A 13,64 11,76 12,82  35,00 13,89 21,43 
B 63,63 58,83 61,54  65,00 75,00 71,43 
C 22,73 29,41 25,64  0 11,11 7,14 
   De novo as apreciacións intermedias do 
problema económico son as que máis pre-
dominan para Alfoz e O Valadouro.. Non 
obstante, volvemos a observar que apre-

cian en moita maior medida a crise econó-
mica as persoas maiores cós rapaces, dos 
cales só un 13 % opina que a crise se nota 
moito nos dous concellos do Val. De novo 

son os adultos varóns os que máis aprecian 
a presenza da crise, non habendo ningún 
entre eles que afirme que dita crise non se 
nota nada. 

 
7. Cita algún aspecto no que se note a crise económica na vida en Alfoz ou no Valadouro. 

A: No consumo. 
B: No emprego. 
C: Nas diversións. 

D: No sector primario. 
E: No sector secundario. 
F: Noutros aspectos. 

 17 anos e menos  18 anos e máis 
 Homes (%) Mulleres (%) TOTAL (%)  Homes (%) Mulleres (%) TOTAL (%) 
A 27,27 37,50 33,34  31,03 21,05 25,37 
B 36,37 25,00 29,63  37,94 36,85 37,30 
C 0 18,75 11,11  3,45 23,68 14,93 
D 0 0 0  17,24 2,64 8,96 
E 27,27 6,25 14,81  10,34 7,89 8,96 
F 9,09 12,50 11,11  0 7,89 4,48 
   Apenas se observan diferenzas entre 
maiores e novos referidas á apreciación da 
crise en Alfoz e no Valadouro. As diferenzas 
máis importantes obsérvanse entre homes 
e mulleres no apartado das diversións, pois 

as mulleres afirman bastante máis rotunda-
mente que os varóns que a crise repercute 
no noso Val á hora de divertirse. 
   Por outra banda, se comparamos estas 
respostas coas obtidas na cuestión número 

5, observamos que as persoas consultadas 
notan máis a crise nos aspectos maiorita-
rios (consumo e traballo) no seu lugar de 
traballo que non nos dous concellos do Val 
en xeral. 

 
8. Paréceche que na zona da Mariña Lucense se nota a crise económica? 

A: Si. B: Non. 
 17 anos e menos  18 anos e máis 
 Homes (%) Mulleres (%) TOTAL (%)  Homes (%) Mulleres (%) TOTAL (%) 
A 54,55 52,94 53,85  90,48 87,88 88,89 
B 45,45 47,06 46,15  9,52 12,12 11,11 
   En todas as cuestións semellantes que 
presentamos en preguntas anteriores, eran 
claramente as persoas maiores as que de-
claraban notar a crise económica, pero 
agora, ó consultar o mesmo tema referido 

á nosa comarca da Mariña Lucense, as di-
ferenzas acentúanse dun xeito especial. No 
caso dos rapaces, as opinións repártense 
case a partes iguais entre os que afirman 
que a crise na Mariña si que se nota e os 

que afirman que non se nota, pero se nos 
fixamos nos adultos observamos que son 
practicamente o 90 % dos mesmos os que 
cren que a crise está clara na zona mariñá. 
Entre homes e mulleres non hai diferenzas. 

 
9. Cita algún aspecto no que se note a crise económica na zona da Mariña Lucense. 

A: No consumo. B: No emprego. 
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C: Nas diversións. 
D: No sector primario. 

E: No sector secundario. 
F: Noutros aspectos. 

 17 anos e menos  18 anos e máis 
 Homes (%) Mulleres (%) TOTAL (%)  Homes (%) Mulleres (%) TOTAL (%) 
A 27,27 18,18 22,73  30,43 40,42 37,15 
B 36,37 72,73 54,54  34,78 19,15 24,29 
C 0 0 0  0 8,51 5,71 
D 0 0 0  8,70 4,26 5,71 
E 27,27 0 13,64  26,09 25,53 25,71 
F 9,09 9,09 9,09  0 2,13 1,43 
   De novo os aspectos en que máis se nota 
a crise económica son no consumo e no 
emprego, igual que nas cuestións números 
5 e 7, pero obsérvanse algúns cambios na 
zona da Mariña Lucense. En primeiro lugar, 
os varóns, tanto nas idades baixas como 
nas altas, manifestan opinións moi seme-

llantes, mentres que as mulleres mostran 
unha diferenza abraiante entre as novas e 
as maiores: mentres que as novas din que 
a crise se nota moitísimo máis no emprego 
(máis do 70 % das novas), as maiores cren 
que onde máis se nota a crise na Mariña é 
no consumo (máis dun 40 %). Advírtese, 

ademais, unha maior apreciación da inci-
dencia da crise no sector secundario, sobre 
todo no grupo das persoas maiores, que lle 
conceden un 25 % dos seus votos (só as 
rapazas non aprecian crise neste sector). 
Os votos concedidos ás diversións e ó sec-
tor primario son insignificantes. 

 
10. Paréceche que a actual crise económica ten solucións? 

A: Non, non ten solución. Teremos que acostumarnos a tempos de 
pobreza. 

B: Si, claro que ten solución. En pouco tempo volveremos a ser 

ricos. 
C: Ten solución, pero levará moito tempo recuperar a economía. 

 17 anos e menos  18 anos e máis 
 Homes (%) Mulleres (%) TOTAL (%)  Homes (%) Mulleres (%) TOTAL (%) 
A 8,70 5,88 7,50  4,76 2,86 3,57 
B 8,70 11,76 10,00  0 2,86 1,79 
C 82,60 82,36 82,50  95,24 94,28 94,64 
   Segundo a opinión das persoas consulta-
das, podemos estar tranquilos, pero só en 
parte. A crise económica terá solución, 

pero teremos que agardar, non será cousa 
de dous días que os problemas rematen. 
Deberemos armarnos de paciencia, porque 

tardaremos moito tempo en volver ós tem-
pos de bonanza económica, anteriores ó 
crack que estamos padecendo. 

 
11. Canto tempo pensas que vai durar a actual crise económica? 

A: Un ano. 
B: Un par de anos. 
C: Cinco anos. 

D: Máis de dez anos. 
E: Outros. 

 17 anos e menos  18 anos e máis 
 Homes (%) Mulleres (%) TOTAL (%)  Homes (%) Mulleres (%) TOTAL (%) 
A 0 5,88 2,56  0 5,71 3,64 
B 45,45 76,48 58,97  50,00 54,28 52,72 
C 31,82 11,76 23,08  35,00 34,29 34,55 
D 18,18 0 10,26  5,00 2,86 3,64 
E 4,55 5,88 5,13  10,00 2,86 5,45 
   Semella que, sempre segundo a opinión 
das persoas consultada, nun par de anos 
estaremos libres da crise, pois a opción B é 
a máis votada en todos os casos. Como 

moito, teremos crise até cinco anos máis. O 
que está claro é que un ano é moi pouco 
para remediala e dez anos é demasiado. 
Nas idades altas non hai diferenzas apre-

ciables entre homes e mulleres. Entre a xu-
ventude, porén, son moito máis optimistas 
ó respecto as mulleres. 

 
12. Paréceche que España vai tardar máis tempo en saír da crise que outros países? 

A: Non, España sairá da crise ó mesmo tempo cós demais países. 
B: España sairá antes da crise que os outros países. 

C: España tardará máis tempo en saír da crise cós outros países. 

 17 anos e menos  18 anos e máis 
 Homes (%) Mulleres (%) TOTAL (%)  Homes (%) Mulleres (%) TOTAL (%) 
A 18,18 29,41 23,08  10,00 23,53 18,52 
B 9,09 0 5,13  0 2,94 1,85 
C 72,73 70,59 71,79  90,00 73,53 79,63 
   Os españois, segundo a opinión dos con-
sultados, imos cara á cola da lista de países 
en canto á recuperación da crise económi-
ca: arredor do 75 % en xeral das persoas 

consultadas opinan que nos recuperaremos 
máis tarde que o resto dos países. Son algo 
máis pesimistas os homes que as mulleres 
ó respecto e os maiores que os novos. Os 

estritamente optimistas, que pensan que 
España vai saír da crise antes cós outros 
países, son unha insignificancia e non pa-
san do 3 ou do 4 % dos votos. 

 
13. Cal che parece que é a principal causa da crise económica? 

A: Os bancos. 
B: Os políticos. 
C: A construción. 

D: Nós mesmos, os cidadáns de a pé. 
E: Outros. 

 17 anos e menos  18 anos e máis 
 Homes (%) Mulleres (%) TOTAL (%)  Homes (%) Mulleres (%) TOTAL (%) 
A 30,77 16,67 25,00  33,34 34,48 34,07 
B 11,54 5,56 9,09  9,09 3,45 5,49 
C 23,08 16,67 20,45  24,24 24,14 24,18 
D 26,92 38,88 31,82  18,18 32,76 27,47 
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E 7,69 22,22 13,64  15,15 5,17 8,79 
   Aclaremos que no apartado A, que lles 
bota a culpa da crise ós bancos, se inclúen 
respostas como que os bancos estaban a 
dar préstamos sen control, que os bancos 
pretendían aproveitarse dos seus clientes, 
que os bancos teñen poucos cartos, que 
hai especulación bancaria, que os bancos 
non xestionan adecuadamente os seus fon-
dos, etc. No apartado B, que presenta co-
mo culpables ós políticos, incluímos respos-
tas como as que din que os políticos non 
saben lexislar ben, que non controlan nada 
as situacións conflitivas, que os políticos 
gastan os cartos en beneficio propio, etc. 
No apartado C, que responsabiliza da crise 
ó sector da construción, incluímos respos-

tas como as que din que existe especula-
ción na construción de vivendas, ou que o 
boom da construción foi esaxerado, etc. Á 
hora de responsabilizarnos a nós mesmos 
(apartado D) inclúense respostas como as 
seguintes: que vivimos por enriba das no-
sas posibilidades, que o único que nos pre-
ocupa é ter comodidades e vivir ben, que a 
xente medrou moi apresa economicamente 
e non se dá mantido nun nivel tan alto, etc. 
   Todos os subgrupos consultados coinci-
den en darlles pouca responsabilidade da 
crise ós políticos (o apartado B). Na incul-
pación principal dos malos momentos eco-
nómicos que padecemos hai unha lixeira di-
ferenza entre novos e maiores: mentres os 

novos cúlpanse principalmente a si mesmos 
da crise, os maiores bótanlles a culpa prin-
cipal ós bancos, aínda que as diferenzas 
entre uns e outros non son moi notables. 
   Entre os rapaces novos a principal dife-
renza entre homes e mulleres atopámola 
no apartado A, que pon de culpables da cri-
se ós bancos, pois os varóns votan moito 
máis neste sentido que as mulleres. As di-
ferenzas entre sexos en canto ás idades 
maiores céntranse principalmente no apar-
tado D (o que nos culpa a nós mesmos, ós 
cidadáns de a pé, da crise que padece-
mos): son bastantes máis os votos das mu-
lleres neste apartado cós dos homes. 

 
14. Propón unha boa solución para acabar coa crise económica. 

A: Austeridade. 
B: Concesión de axudas. 
C: Medidas políticas. 

D: Medidas económicas. 
E: Outras. 

 17 anos e menos  18 anos e máis 
 Homes (%) Mulleres (%) TOTAL (%)  Homes (%) Mulleres (%) TOTAL (%) 
A 26,09 30,44 28,26  28,21 34,10 31,32 
B 0 0 0  12,82 0 6,02 
C 17,39 13,04 15,22  28,21 20,45 24,10 
D 43,48 39,13 41,30  15,38 36,36 26,51 
E 13,04 17,39 15,22  15,38 9,09 12,05 
   Presentamos esta última cuestión da en-
quisa dun xeito aberto. As persoas partici-
pantes na mesma podían dar libremente a 
resposta que consideraran oportuna. Unha 
vez revisadas esas respostas, ordenámolas 
nos cinco apartados que figuran máis arriba 
en función da súa coherencia. 
   Dentro do apartado A titulado “austerida-
de” incluímos aquelas respostas que teñen 
que ver con amañar o problema nós mes-
mos, aforrando máis (inclúe respostas co-
mo a que nos aconsella non dilapidar, con-
trolar máis a contía dos salarios, non mal-
gastar a luz e a auga, usar menos os co-
ches, etc.). No apartado B (concesión de 
axudas) referímonos a axudas non gober-
namentais ou administrativas, senón máis 

ben no sentido de beneficencia. No aparta-
do C incluímos aquelas medidas que tomen 
os diversos gobernos ou administracións 
para solucionar a crise: aquí os participan-
tes na enquisa incluíron respostas como a 
privatización, a colaboración entre os parti-
dos políticos, a conxelación dos impostos 
(que non suban), a conxelación dos sala-
rios de membros do Goberno, a supresión 
de funcionarios, ministerios e organismos 
políticos, o establecemento dunha lei eco-
nómica forte que se cumpra, etc. Finalmen-
te, centramos o apartado D na economía, 
incluíndo respostas como a concesión mo-
derada de créditos, o fomento do sector da 
construción, o control das entidades banca-
rias, o trato de favor ós produtos do noso 

propio país, o descenso dos prezos nos 
mercados, etc. 
   Observando os resultados, vemos que os 
novos cren que a mellor solución á crise es-
tá en que os responsables pertinentes to-
men as medidas económicas adecuadas, 
mentres que maiores se decantan máis por 
que cada un solucione os seus propios pro-
blemas, posto que votan maioritariamente 
á opción A, que nos fala de austeridade. 
   Entre homes e mulleres as diferenzas 
non son moi apreciables, aínda que pode-
mos resaltar o detalle de que as mulleres 
maiores votan moito máis á adopción de 
medidas económicas que os varóns. 

 

CONCLUSIÓNS 
   Son as persoas maiores consultadas na nosa enquisa as que máis notan a crise nas súas casas; é de supoñer que os novos, como aín-
da non teñen a responsabilidade de manter economicamente a casa, nótana menos. O aspecto principal no que se nota esta crise nas ca-
sas é na maior austeridade que se observa á hora de gastar os cartos.  
   A maioría dos consultados declara que coñece a algunha persoa que perdeu o seu emprego por mor da crise, aínda que son menos os 
que din coñecer a moitos parados por esta causa ou os que din coñecer a poucos. 
   Diferenciando os factores nos que se nota máis a crise, a xente nova declara que o nota máis á hora de consumir, mentres que os 
maiores declaran que se nota especialmente nos problemas relacionados co emprego (resulta lóxico pois na vida dos novos predomina o 
consumo, mentres que son os maiores os que teñen que traballar e gañar o sustento da familia. 
   Centrándonos no noso Val (Alfoz e O Valadouro) os resultados da enquisa dinnos que o baixón económico nótase algo, nin moito nin 
pouco, e tamén aquí os aspectos nos que máis inciden os problemas económicos son no consumo e no traballo. Podemos destacar que 
as mulleres do Val son moito máis partidarias cós homes de sinalar os gastos en diversións como un dos principais indicadores de crise. 
   A principal diferenza á hora de valorar a crise na zona da Mariña observámola entre novos e maiores. A metade nos novos di que se 
nota a crise na Mariña, mentres que a outra metade di que non. Este equilibrio rómpese totalmente no caso das opinións dos maiores, 
posto que estes declaran sen dúbidas que a crise está a notarse na nosa comarca do norte de Lugo (o 90 % dos consultados). Son ta-
mén na Mariña o consumo e o emprego os indicadores máis destacados da presenza desta crise. 
   Segundo as opinións das persoas consultadas a crise que vimos padecendo a nivel mundial si que ten solución, pero non debemos fa-
cernos esperanzas de acabar con ela en pouco tempo: vai ser necesario que transcorran cando menos un par de anos para ver emerxer 
de novo o barco afundido da nosa economía. España, pola súa banda, segundo as opinións dos participantes na nosa enquisa, non vai 
ser un dos países punteiros na recuperación económica, senón que quedará probablemente máis atrás cós outros países neste sentido. 
   Se buscamos culpables da crise, notamos que a xente nova acúsase a si mesma e ós demais cidadáns, polo modo de vida que levamos 
na nosa moderna sociedade, mentres que a xente maior prefire tirar pedras contra un tellado que non sexa o seu, e acusa principalmente 
ós bancos de ser os culpables da crise. 
   Tamén opinan distinto novos e maiores á hora de propoñer solucións para a crise: mentres os novos propoñen a adopción de medidas 
económicas especiais, os maiores prefiren moverse eles mesmos e propoñen levar unha vida máis austera como solución ó problema. 


