1

Ìndex
Editorial, Miquel Rosselló.

5

L’economia balear en un context d’incertesa,
Ferran Navinés Badal, Carles Manera Erbina.

8

Un model social ineficaç, Andreu Horrach Torrens.

16

Estadística pública i canvi polític, Joan Matamalas González

18

Un nou model econòmic, sostenible, competitiu, cooperatiu i inclusiu.
Fundació Ateneu Pere Mascaró, Fundació Emili Darder i Fundació Gbriel Alomar.

24

Per on decréixer turísticament? Una alternativa ecosocialista,
Macià Blázquez Salom.

30

Expressar el col.lapse, gestionar el canvi, David Abril Hervàs.

34

Quina agricultura hem de menester i perquè?, Mateu Morro Marcé.

36

Sabem quin model energètic volem…
però com el construïm?, Joan Groizard Payeras.

40

Una “nova economia” de serveis més social i sostenible
per a les Illes Balears, Joana Aina Campomar i Orell.

42

Desenvolupament local i canvi de model econòmic,
Pere J. Brunet Estarellas.

44

Palma, cap a una ciutat creativa i innovadora,
Biel Horrach Estarellas, Director d’Urbanisme Ajuntament de Palma.

46

Les polítiques socials i el canvi del model socioeconòmic,
Lluís Ballester Brage

50

Per un sistema de finançament just, Pere Sampol i Mas.

52

Canvi de model i realitats insulars.
Com establir una estratègia inteinsular comuna? Josep Valero González.

54

Un nou model econòmic per a unes illes sostenibles,
Gabriel Barceló Mita

Disseny i maquetació:
Jaume Salvadiego
Web:
Guillem Solivellas i Reynés
Consell de redacció:
María Salleras
Miquel Rosselló del Rosal
Lila Thomàs i Andreu
Guillem Solivellas i Reynés
Llorenç Carrió
Josep Valero González
Gabriel Pérez Alzina
Joan López Casasnovas
Pere Sampol i Mas
Mahécor Mbengue
Nanda Ramon Tous
ISSN 2444-8117
2
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EDITORIAL
Miquel Rosselló,
President de l’Ateneu Pere Mascaró

El desembre de l’any 2011 neixia l’Altra Mirada
com una revista digital, de periodicitat mensual.
Com el seu nom indica volia aportar una altra
mirada a la realitat cultural, social, política del
nostre País. Començà produïda i editada per
l’Ateneu Pere Mascaró i pocs números després
se sumà la Fundació Emili Darder, consolidant
una fructífera col·laboració que ha acabat amb la
confluència de les dues entitats. Des d’aleshores
l’Altra Mirada ha sortit ininterrompudament
cada mes, excepte els d’agost, i com si fos ahir,
ja estan contemplant el número 50.

58
A les pàgines de l’Altra Mirada han tingut
cabuda quasi totes les lluites i mobilitzacions
que hem viscut aquests anys. Han tingut veu
tot tipus d’entitats socials, sindicats, iniciatives
de l’economia social i solidària i altres actors de
la societat civil. Hem comptat amb l’opinió de
desenes de persones que han volgut exposar
les seves idees i propostes a les seves pàgines.
Hem pogut llegir quaranta-nou entrevistes de
persones d’un ampli ventall ideològic, cultural,
social...etc. I per suposat hem gaudit de la
col·laboració d’un gran nombre de persones que
totalment i desinteressada, i de gran qualitat,
ens han escrit els seus articles.
Amb el número 50 hem volgut celebrar la feina
d’aquests quatre anys i mig amb un número
extraordinari que també tindrà una edició en
paper.

Com és lògic per una revista progressista i
sobiranista la seva prioritat són les persones.
No hi ha un objectiu més important que
col·laborar en millorar la vida de les persones
i la pròpia qualitat d’aquesta. I si mirem la
realitat socio-econòmica de les nostres Illes
descobrirem un percentatge molt alt, massa
alt, de pobresa, uns índex infrahumans d’atur,
unes condicions precàries i indignes de treball,
pensions baixes, fracàs escolar molt alt, nivell
baix de qualificació dels treballadors, un injust
finançament autonòmic que fa impossible
cobrir les necessitats de l’estat del benestar i un
llarg etcètera.
En definitiva tenim un model econòmic que
no satisfà les necessitats de tots els habitants
d’aquesta terra, que no garanteix la pervivència
del medi ambient i la natura per les generacions
futures i que a més no és econòmicament
eficient per tant cal canviar-lo. Per això hem
dedicat aquest número al necessari canvi de
model econòmic, amb una crida a posar-noshi ja, sense més dilacions.. Hi podreu trobar
signatures prestigioses i expertes amb els temes
que aborda. Vos convidem a llegir-lo i difondre’l.
No podria acabar aquest editorial sense agrair
infinitament a totes les persones que han fet
possible aquest petit miracle, amb els seus
articles. També a totes aquelles que ens han
llegit, ens han donat les seves opinions o les
seves crítiques i lògicament a l’equip de redacció
que ha dedicat moltes hores a què cada mes
contem amb l’Altra Mirada.
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L’ E C O N O M I A

BALEAR

UN

D’INCERTESA.

CONTEXT

EN

La necessitat de
bastir un discurs
econòmic

propi

des de les forces
d’esquerra
Ferran Navinés,
economista

Carles Manera,
catedràtic d’Història i Institucions
econòmiques UIB

En el món de l’economia balear, en general, es
continua dient el mateix de sempre des de fa
més de deu anys, tot i que és evident que resulta
complicat ser original en aquests punts, atenent
les recerques existents en el camp de l’Economia
Aplicada: sempre i de manera invariable, tot
es fia a la competitivitat, la productivitat i la
R+D+i. Receptes de manual. Això no vol dir, de
cap manera, que no s’hagi de tenir en compte,
però pensem que caldria anar una mica més
enllà, pujar un esglaó més per divisar el conjunt
econòmic amb millors perspectives, màxim
quan des de 1985 l’economia balear està caient
en la seva productivitat general.
Dit d’una altra manera: la productivitat dels
seus factors de producció, capital i treball cau,
i aquesta caiguda es rescabala amb fortes
pressions sobre el mercat laboral, sense que això
hagi permès mantenir els seus nivells de renda
per càpita en relació a la resta de comunitats
autònomes, amb una caiguda d’uns 50 punts
percentuals des de 1985. És a dir, un model de
creixement basat en el turisme de masses de
sol i platja, que té seriosos problemes. Creiem
que aquesta és la pedra filosofal del problema,
al qual tots estam posant pegats, sense
aturar definitivament i des de la contribució
intel·lectual, la via d’aigua.
D’entrada, hom veu un problema molt greu a
l’economia balear, que no és massa diferent del
que hom pot albirar a l’economia espanyola:
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estam en taxes d’atur altíssimes, de forma que
tot fa pensar que ens trobem amb xifres que, si
més no una part substancial, són ja estructurals:
hi són per quedar-se, i els polítics no podran fer
gaire cosa al respecte. Aquesta diagnosi és molt
severa. I políticament poc vendible.
Si partim de la base que a Espanya hi ha poc
més de 4 milions d’aturats i uns 80 mil a les
Illes Balears, resultarà impossible que es pugui
reduir, de forma rellevant, aquests guarismes
amb el receptari que oferim i que també
brinda, per exemple, la Fundació Impulsa: més
economia del coneixement no permetrà retallar
de forma substancial aquests nombres. Hom
pot fer un mer supòsit: si situéssim les Illes
Balears en un 0,6% s/PIB d’esforç de R+D+i,
hem de pensar que això implicaria l’entrada en
el mercat super-qualificat de treball de l’ordre
d’uns 1.000 o 2.000 investigadors més. Perquè,
no ho oblidem, aquesta és la part del lleó: el
capítol 1 del pressupost públic.
Les previsions anteriors són prou generoses, i
resoldrien el problema d’un 2% –a tot estirar–
de la massa de desocupats a les nostres Illes. I
la resta? El mateix es podria traslladar a l’àmbit
nacional: no es resoldrà de debò el problema
greu de l’atur. Vol dir això que no hem d’apostar
per aquesta via? És clar que no. Hem d’apostar,
i de manera ferma, per les economies externes
que pot crear aquesta resolució. Però no es
pot “vendre”, com feim, que l’economia del

coneixement (el sector quaternari) serà la via
de sortida i el gran canvi en el nostre model de
creixement. Ens ho hem cregut molt temps i
hem escrit moltes planes en aquesta línia; però
ara, sense defugir-la, no la podem presentar
socialment com la gran panacea. De fet, és cada
cop més evident que Balears palesa majors
diversificacions de les què pensam, si hom
té present, per exemple, la composició de les
ocupacions a zones urbanes com la ciutat de
Palma.
Les mesures pal·liatives, com plans de formació
i d’ocupació, són interessants. Però molt
insuficients: arriben a un grup demogràfic limitat
i l’anàlisi cost-benefici no serà gaire afalagadora
pels comptes públics. No obstant això, cal
esperonar igualment aquestes mesures, però el
Conseller del ram no pot creure que està fent
un ou de dos vermells: els resultats seran molt
pobres i el mercat laboral perllongarà la seva
situació de feblesa i de gradual marginalitat.
Les millores del capital humà són conceptes (i
construccions sintàctiques) que resten molt
bé al paper i quan es comunica. Però urgeix
qualificar molt millor què volem dir quan
parlam de millorar el capital humà. L’estructura
econòmica balear és intensiva en força de treball,
i les xifres millors a la taxa d’atur (ben igual que
al cas genèric espanyol) s’han assolit quan les
activitats productives han estat intensives en
força de treball més que en capital: heus ací
el nus gordià del model de creixement, que
descansa sobre salaris baixos –en contextos de
baixa inflació, per cert–, “exèrcits de reserva”
prou amples i facilitats per als empresaris. Un
model que podem qualificar com a ricardià.
Sengles factors són remarcables: la qüestió
de la sostenibilitat i la vessant social. Quant
al primer, qualsevol aposta que es faci ha de
tenir en compte que estam parlant de marges
temporals amples: les inversions que es
poguessin canalitzar en energies renovables –per
exemple– tindran retorns minsos...en el decurs
d’anys! Pel que fa al segon, pot ser un camí
més plausible, tot i que requereix un allau de
recursos públics: esperonar el sector quinari de
l’economia (serveis socials en el sentir estricte,
per exemple) inferiria, per exemple, aprofundir
en recursos cap a la Llei de Dependència i, per
altre cantó, en el foment d’escoletes de 0 a 3
anys. Aquí el treball pot ser més “intensiu” i els
recursos de capital seran més amortitzables,
però això, no ens enganyem, significa tensar
encara més el capítol 1 del pressupost. I esperar
a què es generin externalitats positives en el
món empresarial, que hauria de ser còmplice de
tal estratègia.

Ajuda molt més a la millora del mercat laboral
–i si més no al manteniment de llocs de
treball– totes les passes que es poden anunciar
en “destapar” irregularitats empresarials i
denunciar-les, que no pas altres iniciatives més
cosmètiques. En aquest punt, cal felicitar la tasca
que desenvolupa el Govern, i pensem que és un
bon camí per a “aflorar” aquestes irregularitats i
sobre-explotacions que són inherents a aquesta
adopció ricardiana en el model de creixement.
Posar recursos i esforços aquí aportarà, sense
dubte, bons resultats.
Finalment, un factor que els economistes sempre
oblidem, per les seves connotacions marxistes:
la taxa de benefici de les empreses. Quin és el
seu límit? És clar que a una economia de mercat
aquest pot ser un debat estèril, però no ho és
si hom coneix l’evolució, encara que sigui a tall
temptatiu, de les empreses. Per exemple, tenim
forma de conèixer quins beneficis aproximats
han obtingut els capitals hotelers els darrers
tres anys? Deu per cent? cinc? dotze? No ho
sabem! Podem determinar, a través de l’INE els
Excedents d’explotació de caire general i a través
d’ells estimar, com a variable proxy de la taxa de
guany, la quota d’excedents.
Aquesta aproximació permet entendre perquè a
Balears s’ha donat una especialització productiva
basada en el fort creixement de la indústria
hotelera: aquesta ha estat la branca més rendible
fins a començaments del segle XXI. Però també
s’ha pogut esbrinar perquè a partir de l’any
2000 s’ha donat un canvi històric dins de les
rendibilitats de les branques de serveis, a favor
de les empreses de serveis del coneixement en
R+D+i i en serveis a empreses d’alt valor afegit i
en detriment de l’hoteleria fins a 2010. Això ha
permès albirar l’emergència d’un nou sector de
serveis d’alt valor afegit, i ha possibilitat parlar,
tot i que encara de forma boirosa, de l’inici d’un
canvi de model productiu (vegeu el diagnòstic
del Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i
Emprenedoria del Govern de les Illes Balears,
2013-2017).
També aportaria un gran valor a les decisions
polítiques el debat de l’actual ecotaxa. El nínxol
fiscal restaria molt més clar i explícit. Però això
requereix, d’entrada, recerca empírica i claredat
metodològica, abans de traslladar això a l’esfera
política (si és que interessa).
Uns factors més convé assenyalar:
1. Cal reflexionar si en el cas de les Illes Balears,
territori fràgil i molt especialitzat en el turisme
i amb un creixent grau de saturació a les
puntes d’estiu, les quals generen importants
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externalitats negatives cada vegada més
difícils de gestionar, la planificació estratègica
ha de pivotar sobre un sistema d’indicadors
de sostenibilitat o de competitivitat. Dit d’una
altra manera, en quin sentit es pot parlar de
competitivitat a les Illes Balears, si s’ha superat
la seva capacitat de càrrega a les puntes d’estiu?
2. El sistema d’indicadors de competitivitat
són la mesura d’uns resultats ex-post, i en
no tenir en compte els límits al creixement,
queden impossibilitats, en el cas de Balears,
per a poder ser utilitzats com a indicadors
vàlids per a fer un exercici de prospectiva de
planificació estratègica 2020, 2025, 2030. La
dinàmica econòmica en el cas de Balears, no
pot trencar els equilibris mediambientals, que
a l’arxipèlag són la base o matèria primera de la
competitivitat de la seva principal indústria, que
és el turisme.
3. Per altra banda, l’enfocament de la
sostenibilitat defineix 5 dimensions o pilars
bàsics que són: econòmic, laboral, social,
mediambiental i governança.
4. En el cas de Balears, ja tenim definits i
acordats per la societat civil organitzada el
sistema d’indicadors de sostenibilitat, que és el
que va aprovar el plenari del Consell Econòmic i
Social (CES) per assentiment en el seu dictamen
5/2007 sobre el “Sistema d’Indicadors per a la
Gestió Integrada de la Zona Costanera (GIZC) de
les Illes Balears”, el qual respon a la normativa
homologada internacionalment i vigent
(Nacions Unides, Comissió Europea, i principals
països de l’OCDE) i que va ser elaborat pel CES,
l’IMEDEA, SOCIB i UIB, i que ha estat reconegut
a nivell internacional com un exemple de bones
pràctiques de consens social a l’hora de definir
un sistema d’indicadors de sostenibilitat.

5. També seria convenient disposar dins l’àmbit
econòmic d’un sistema d’indicadors propi per
valorar els avenços de l’economia i la societat en
la nova societat del coneixement i la innovació,
com ha proposat de fer-ho l’ACUP per a l’Agenda
per a la innovació i la Competitivitat de Catalunya
2015-2020 (vegeu: http://www.acup.cat/
sites/default/files/agenda-la-innovacio-i-lacompetitivitat-de-catalunya-2015-2020_0.
pdf), amb complements d’altres sistemes
d’indicadors de competitivitat, com els aportats
a Nacions Unides pel professor Soumitra Dutta
de la Cornell University (vegeu: https://www.
globalinnovationindex.org/content/page/GIIHome).
6. Passa el mateix amb els subsistemes
d’indicadors laborals, tals com els Indicadors de
Qualitat del Treball (IQT’s) elaborats pels CES, o
dins l’àmbit social, amb els indicadors Leaken,
calculats també per a les Illes Balears pel CES.
Ara bé, mai aquests subsistemes d’indicadors
s’han postulat com els indicadors estratègics per
elaborar una planificació estratègica regional.

Es poden albirar el que són els problemes
estructurals de Balears:
1. La caiguda de la productivitat del treball.
El tema s’ha subratllat, un cop i un altre i es
relaciona de manera directa amb el nostre
model de creixement, molt intensiu en mà
d’obra de baixa qualificació i amb plantejaments
netament extensius.
2. La intensa especialització econòmica de les
Illes. La qüestió ha estat apuntada amb traços
gruixuts per distints experts, fins el punt de parlarne de “malalties econòmiques” relacionades

amb aquesta especialització (Dutch disease o
malaltia holandesa). La diversificació que cal
invocar no es relaciona amb una reestructuració
de l’economia balear, sinó en un tema central,
que infereix totes les economies madures: la
diversificació del sector terciari, és a dir, dels
serveis i tenim proves fefaents que això ja s’ha
produït a un nivell encara embrionari al llarg
d’aquest primer decenni del segle XXI, a remolc
de la cinquena revolució tecnològica i del canvi
històric de rendibilitats dins el sector serveis, en
detriment de l’hoteleria i favor de les empreses
de serveis de la nova economia fins a 2010.
3. La manca d’infraestructures “silencioses”
(educació, sanitat, serveis socials). L’estoc
de capital social públic és escàs a les Illes
Balears. I això és un problema que s’arrossega
des de dècades i afecta negativament el nivell
de benestar social de la població, que no
encaixa amb la teòrica distribució de la renda,
tal i com demostren les dades de l’Índex de
Desenvolupament Humà.
4. Les externalitats ambientals negatives,
agreujades per polítiques econòmiques
agressives amb l’entorn o permissives amb
l’ocupació desordenada del territori. Els
instruments fiscals s’acabaran fent servir a
les economies terciàries –com ha succeït a
les economies industrials de l’Europa més
avançada–, per acarar els problemes derivats
d’aquestes externalitats en un escenari, a
més, de canvi climàtic, segons han indicat els
científics del Panell Internacional sobre el Canvi
Climàtic, amb afectacions clares a les àrees
litorals.
5. L’estacionalitat turística i la sobre-oferta
de places. La primera és de difícil resolució.
No existeixen receptes màgiques, atès que
la dependència exterior és important. El
tema, endemés, es relaciona amb canvis en
el comportament de la demanda turística.
Però quant a la segona, sectors influents del
gran capital hoteler balear ja han advertit que
urgeixen moratòries urbanístiques per paralitzar
construccions que contribueixen a engreixar,
encara més, l’excés de places turístiques –que
no necessàriament hoteleres– a les nostres
Illes.
6. L’escassa formació de capital humà, fet que
incideix a la productivitat del treball i que, de
no posar-hi remei, pot situar les nostres Illes
en una posició dificultosa en el mig termini.
L’estructura del nostre mercat de treball
agullona aquest estat, atesa la seva intensitat
en força de treball i la rellevància del component
femení en el sector turístic. Sobre aquest punt,
els guarismes balears són altament inquietants,
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denunciats arreu per part de científics,
economistes i historiadors econòmics i per
institucions diverses (Eurostat, CES, Sa Nostra,
UIB, La Caixa, Cercle d’Economia). En paral·lel,
la feble aposta per la R+D penalitza, encara
més, aquest estat de postració relativa.
Aquests sis problemes medul·lars són
estructurals, no conjunturals. Es tracta
de situacions que requereixen solucions
estratègiques, apostes fermes per part del
sector públic (amb lideratge inequívoc del
Govern de les Illes Balears, el mercat tot
sol no resoldrà res) i la superació del cicle
d’immediatesa d’una convocatòria electoral. I
sintetitzen factors en els quals, des de l’esfera
autonòmica, es pot fer política econòmica
que fugi de les obsessions de curt-terminis.
L’estímul absolut per una construcció viària fora
assenyada –i atenció perquè no s’està negant
la necessitat peremptòria de desenvolupar
projectes viaris ajustats a la realitat del nostre
territori– detrau recursos dels sis àmbits
d’actuació esmentats, incrementa el deute
públic a nivells descomunals, esperona un
creixement desequilibrat (que és crematístic,
però pot esdevenir anti-econòmic) i, sobretot,
de limitat recorregut temporal.
El 1966, el vell mestre Simon Kuznets definia
el creixement econòmic com l’augment a
llarg termini de la capacitat per subministrar
a la població un conjunt de béns econòmics
cada cop més diversificat, capacitat que es
sustenta en l’avanç tècnic i en els ajustaments
institucionals i ideològics que es requereixen. El
concepte presentat per aquest gran economista
implica la simbiosi entre creixement econòmic
(és a dir, progrés tecnològic i increment de la
productivitat dels factors) i, el que ens sembla
determinant, canvi estructural, val a dir,
l’augment de la quantitat i qualitat dels factors
que s’ha de produir en un marc organitzatiu
adient.
La noció de Kuznets no ha perdut vigència i,
al nostre entendre, sintetitza el que cal tenir
present quan tractem d’analitzar un procés de
creixement observat en el mig i llarg termini,
sense perdre de vista la perspectiva més
immediata de la conjuntura econòmica. La
seva aplicabilitat a les Illes Balears és escaient.
Aquí, el plantegem com a gran rerefons teòric
d’un tema que tot just es sol albirar de manera
recurrent en el cas de l’economia illenca, però
que en molt poques ocasions es concreta de
manera tangible: la necessitat o no de canviar
el model vigent de creixement econòmic a les
Illes.
7

En el model de creixement balear es produeixen
idèntics fenòmens generalistes observats a
d’altres contrades, analitzats per la història
econòmica i l’economia aplicada. La seqüència
és clara i es pot estilitzar així. Els recursos entren
en un procés econòmic complex, en el quals
les bases tecnològica i social exigeixen criteris
i resultats d’eficiència i d’escala, i “expulsen”
a l’exterior residus i tota mena d’impactes,
coneguts com externalitats.
La vertebració de tot aquest circuit sobre
fonaments de desenvolupament humà parteix
d’un fet decisiu, l’acumulació d’informació (en
el sentit que Ramon Margalef ha exposat pel
que fa als ecosistemes). I és justament aquest
desenvolupament humà el que ha de repercutir
sobre els dos vectors abans indicats: l’eficiència
i l’escala. Les externalitats, en aquest punt,
s’entenen com a escenaris de conflicte, i
infereixen, com a mínim, tres interrogants clars:
qui les produeix?, ¿a qui o a quins afecten? i
¿com les aperceben els afectats? Situar el
discurs en aquest terreny condueix a abordar
polítiques realistes envers l’impacte negatiu
del creixement econòmic, des de l’òptica ecosocial. És aleshores quan les externalitats
esdevenen oportunitats: s’ha donat, així, el gir
de pensament necessari per tal d’afrontar una
reorientació en el model de creixement.
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l’entorn, més preocupat per la qualitat que per
la quantitat i més bolcat al desenvolupament i
no sempre al creixement, no es fa d’un dia per
un altre.
El procés és complicat, lent, marcat per
incerteses i indecisions, i per la tensió inherent
a tota situació de canvi que hom preveu com
a necessari des del moment en què, tant
Administracions com alguns agents econòmics
i socials, constaten el sòtil de l’actual pauta
de creixement. La transició d’un model en
el qual l’economia ha funcionat de manera
compulsiva, amb escassos límits per part de
les administracions, sense contrapartides que
compensin les externalitats negatives que
ha provocat, a un altre model que persegueix
racionalitzar el creixement i entrar en
paràmetres més clars de desenvolupament
humà (en el sentit que Amartya Sen ha estimulat
en les seves investigacions sobre qualitat de
vida), comportarà costos de tota mena que no
es poden pas ignorar.
Aquests costos –val a dir, les contradiccions i
tensions que signifiquen baratar la forma del
creixement– s’expliciten en unes vessants
concretes, que abasten escenaris de caire
social, cultural, econòmic i polític, i que tot just
s’esbrinen:

Les qüestions que s’obren tenen un abast
diferent, però sorgeixen de les anteriors: qui
suscita el conflicte?, ¿contra qui o quins? i ¿amb
quins arguments i amb quines solucions? Això
es pot concretar encara més en dues línies
metodològiques precises: una, que canviï la
noció existent en el balanç cost-benefici -¿convé
créixer d’una determinada forma si els resultats
a mig termini poden ser nocius? o bé ¿cal
créixer sense planificar, mínimament, el futur?,
la segona: amb l’aplicació d’una tecnosfera ja
existent, generadora de menors externalitats
negatives, que descansa sobre dos eixos: la seva
adaptabilitat i el seu caire de transformació.

a) Social: sindical, empresarial, associatiu, de
comunicació.

Les èpoques de bonança econòmica haurien
d’arraconar allò que tots qualifiquem com
urgent -la gestió diària de la cosa pública, per
centrar una part de les nostres capacitats en allò
que és important -les estratègies que faciliten el
perllongament del benestar. Perquè els canvis
en els models econòmics no tenen costos zero.
En efecte, passar d’un model “A” caracteritzat
per ser molt intensiu en el consum de recursos
naturals, depredador en la seva expansió
territorial, centrat exclusivament en les taxes
incrementables de creixement del PIB i amb
una elevada pressió demogràfica (per esmentar
tot just uns vèrtexs d’un polígon molt més
complex), a un model “B” més respectuós amb

En conjunt, és el canvi estructural del què
parlava Kuznets, transformació que manifesta
iniciatives que res tenen a veure amb l’equilibri
teòric que els models econòmics sempre
preconitzen. El cost de transició en una
economia en evolució representa els esforços
de tota mena –econòmics, socials, culturals,
polítics– que suporten aquelles estructures que
engeguen nous processos de desenvolupament.

econòmic no té un cost zero, com deia abans.
Estam davant d’una obvietat que sovint s’ignora.
Aquesta qüestió ultrapassa amb escreix els
límits de les declaracions formals de caire teòric
i/o acadèmic, màxim quan tot l’arc parlamentari
balear, en un moment o en un altre, ha alertat
quant al sostre del nostre model de creixement.
Les diferents opcions polítiques poden abordar
la situació amb perspectives dispars i amb
una agenda executiva diferent. Però si de
debò es vol discutir de manera pregona què
pot significar canviar de model de creixement,
sense demagògies ni alarmismes, aleshores cal
emplenar de contingut els conceptes. En aquest
sentit, no es pot perdre de vista mai el context
en què es mou l’economia balear: el de la Unió
Europea i el de la conca mediterrània. En aquest
espai determinant, el model social europeu
és un referent clau que pretén preservar les
importants quotes de benestar social assolides
en els camps de la sanitat, l’educació, els serveis
socials o les infraestructures.
Ara bé, i tornant a les Illes, l’aprofundiment i
la maduració d’aquest model social europeu
suggereixen tot un seguit d’efectes en termes de
desavenços i beneficis socials que no es troben
sincronitzats en el temps, i que no són fàcils de
percebre pels agents socials. És ací on rau una
bona part de la dificultat que es presenta a les
Illes Balears a l’hora de mantenir la complicitat
social en el canvi de model. Això es deu al fet
que els costos a curt termini afloren tot d’una
en determinats segments de la població.

amb facilitat els ingressos, bàsicament per tres
raons. Primerament, perquè a les Illes Balears hi
ha dèficits històrics en infraestructures i capital
social de tota mena, que tenen una incidència
negativa palesa en la competitivitat de les
empreses i en la vida quotidiana dels ciutadans.
En segon terme, perquè els reptes plantejats
en relació amb el medi ambient seran creixents
durant els anys vinents, i encara que molts
ja estaven establerts amb anterioritat, és en
el marc d’aquest inici del segle XXI quan es
significaran amb més força. I, en tercer lloc,
perquè el nou model social europeu vol fer
compatible el desenvolupament econòmic
sostenible amb la qualitat de vida i la cohesió
social.
En aquest nou marc, es va prenent consciència
de la necessitat d’afrontar els acusats dèficits
socials, que en el cas de Balears són d’existència
provada, malgrat els equívocs que infereix l’alta
renda per habitant. Aquests dèficits socials, a
més a més, s’agreujaran en els propers anys,
atesa la nova onada migratòria que reben
les Illes en el decurs dels darrers temps, la
qual cosa genera un creixement important
de la població resident –i sovint no reglada– i,
consegüentment, de les demandes socials. En
aquest respecte, als reptes de caire financer
caldrà afegir d’altres de naturalesa social,
sintetitzats en una pregunta cabdal: ¿com
acarar el tema d’aquesta rellevant població
immigrant, una part de la qual és il·legal?

b) Cultural: canvis en les premisses dominants.
c) Econòmic: dificultats en el mercat de treball,
nous processos formatius, protagonisme del
sector públic per regular els costos de transició.
d) Polític: la fuita de la contemporització per
centrar-se en els plantejaments estratègics,
amb la idea clara de què les tendències al canvis
no són sempre ben acceptades, ni compreses,
ni assumides per tothom.

El tema és d’una simplicitat que esgarrifa: si
una pauta de creixement hom considera que
palesa signes d’esgotament per problemes de
competitivitat, l’adopció de noves coordenades
per a refermar la permanència de l’avenç

En aquest respecte, és prou conegut que en
les economies turístiques és freqüent que la
indústria turística o la societat no percebin
els errors com a tals en el moment en què
es projecten o realitzen. Això comporta un
problema de primera magnitud. Si no hi ha
consciència precisa dels costos i sí, en canvi,
dels beneficis a curt termini, la dificultat
per als governants d’impedir que els efectes
externs negatius es produeixin pot ser gran, i,
en el supòsit que intentin evitar-los, es veuran
castigats, tant pels grups de pressió com
electoralment. En aquest respecte, només cal
veure la demagògia desplegada sobre el tema
de l’eco-taxa. Però aquesta es podria pensar
que forma part d’aquest cost de transició que,
en concret, no té un impacte negatiu sobre
el conjunt de la població ni sobre l’estat de
l’economia turística.
En efecte, aquests costos de transició –canvis
graduals a les activitats, nous processos de
formació, adaptabilitat tecnològica, etc.– poden
significar tensar la hisenda pública insular, ja que
és possible que les sol·licituds de les demandes
des del vessant de la despesa, puguin desbordar

Per totes aquestes raons, és plausible pensar
que els progressos que cal fer en matèria de
finances hagin de descansar en altres fonts
i instruments, un dels quals hauria de ser el
desplegament racional i efectiu de la Llei de
Règim Especial balear, que derivarà cap a un
necessari pacte polític per poder millorar el
sistema de finançament. Per tant, la disjuntiva
és clara.
Per una banda, deixar que el mercat actuï sense
cap mena d’intervenció pot tranquil·litzar als
furibunds acòlits del liberalisme econòmic,
encara que ens pot conduir a un difícil coll
d’ampolla, ja intuït i assenyalat des de la
segona meitat dels anys noranta per grans
empresaris hotelers, polítics i experts. Però, per
altra banda, auxiliar des de l’Administració un
canvi en el model de creixement, tenint sempre
present que es treballa en una economia de
mercat –i que, per tant, intervenen molts
agents econòmics que incideixen amb les
seves decisions sobre l’evolució del mateix–,
significa trobar fórmules de finançament que
evitin que una part important dels recursos
generats a les IllesBalears surtin de l’arxipèlag
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i que, alhora, enriqueixin el pressupost ordinari
de la comunitat, atenent la seva migrada entitat
actual en termes per càpita.
Això són, doncs, faves comptades. I davant
racions tan escurçades, la inactivitat –o el
laissez faire, com vulgui el lector– no només és
poc recomanable, sinó que pot arribar a ser una
mostra més d’insensatesa.
En conclusió, la planificació estratègica regional
ha de seguir l’enfocament metodològic de la
sostenibilitat, per tres raons:
a) Perquè és un enfocament holístic que
té en compte totes les dimensions del
desenvolupament d’una societat: econòmic,
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laboral, social, mediambiental i de governança.
b) Perquè permet fer un exercici de prospectiva
basat en els límits del creixement de l’actual
model de desenvolupament, al permetre
introduir el concepte de capacitat de càrrega
lligat a l Índex de Pressió Humana i la seva
projecció futura a l’horitzó 2020, 2025 i 2030.
c) Perquè a les Illes Balears ja tenim un sistema
d’indicadors de sostenibilitat consensuat per
la societat civil organitzada, representada al
CES, que és el sistema d’indicadors GIZC, el
qual inclou la totalitat del seu territori, en ser
unes illes petites, on el seu valor patrimonial
mediambiental més important, la costa, inclou
no només la franja marina, sinó també el
darrera del país.
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UN
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SOCIAL
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socials són similars a tot el món occidental,
sí que hi ha diferències en la resolució dels
problemes socials i en els espais de llibertat
formal que es donen (model anglosaxó, model
continental, model nòrdic, model mediterrani
etc.). La gran transformació que es produï en el
segle XIX i XX ha extès el domini de les relacions
econòmiques sobre la resta de relacions socials,
estandaritzant els models socials. Les relacions
econòmiques capitalistes han homogeneitzat
les relacions socials per tot allà on han arrelat.
Andreu Horrach Torrens,
sociòleg

Es mesura la capacitat d’un
pont per suportar el pes per la
força del seu pilar més feble.
La qualitat humana d’una
societat hauria de mesurar-se
per la qualitat de vida dels
seus membres més febles.
Zygmunt Bauman (2001)
El que s’espera d’una societat és que integri
als seus membres, que els hi permeti accedir a
uns nivells de benestar material i d’autonomia
individual dignes. Però els sistemes socials
generen exclusió, uns més que els altres.
L’eficàcia d’un model social es pot vincular
amb els efectes que provoca sobre els seus
membres, quan menys pobresa produeix, més
eficaç és, quan més llibertat, més eficaç. Els
pobres no són lliures, tenen les seves opcions
limitades, no poden elegir entre el ventall de
possibilitats que se’ls hi ofereix a les persones
que no ho són. Basta veure el grau d’herència
de la pobresa. Per tant, quanta més pobresa
menys llibertat.
L’eficàcia també es pot vincular amb els
mecanismes que desplega el model social per
corregir els efectes negatius i per potenciar
els positius, amb la capacitat per resoldre els
problemes socials i evitar-ne de futurs. En
aquest àmbit, el paper del sistema educatiu
és cabdal, però no tots els sistemes són igual
d’efectius.
Quan parlam de models socials ho feim en
termes estructurals, a grans trets les relacions
12

Per tant, el model social illenc s’enquadra dins
aquest model general, del qual és difícil escaparse’n. Ara bé, es donen un conjunt d’elements
específics que el constitueixen de manera
diferenciada respecte de la resta de l’Estat.
El model productiu fonamentat en l’activitat
turística, amb un component estacional molt
fort, enfortint determinats sectors productius
complementaris i condicionant l’estructura
empresarial, amb una pes molt important de
les petites empreses. Les relacions laborals que
es deriven d’aquests dos factors (predomini
absolut d’una activitat estacional i pes de la
petita empresa) són pròpies del que es coneix
com a mercat de treball secundari (inestabilitat
en la feina, baixos salaris, control directe en el
lloc de treball, poca presència sindical). El cost
social d’aquest model productiu és elevat.
A les Illes Balears, més de 20.000 llars de les
Illes no tenen ingresos. El 15% dels treballadors
están per davall del llindar de pobresa. El 27% de
les persones en situació d’atur són perceptors
de prestacions per desocupació. El 20% de les
persones en situació d’atur fa més de 24 mesos
que es troben en aquesta situació.
El 36% del menors d’edat estan en situació de
pobresa. El 8,3% de la població pateix privació
material severa. La renda disponible de les llars
s’ha reduit en un 7,1% des de 2008.

adoptat en els darrers anys han reforçat aquests
aspectes negatius.
La capacitat del model productiu per absorbir
l’oferta de treball segueix essent limitada.
Malgrat en els darrers anys s’han donat les
millors circumstàncies per el mercat turístic de
les Illes, s’han reduit els sous i no s’han produit
millores, ni quantitatives, ni qualitatives, en
les condicions de feina dels treballadors. Fins
i tot s’han incrementat significativament les
situacions d’explotació laboral. Les polítiques
de gestió de mà d’obra desplegades per les
empreses a l’empar de les successives reformes
laborals han permès arribar a aquesta situació
de creixement sense repartiment.
A la ineficiència del mercat de treball per a
distribuir rendes, s’ha afegit l’aplicació de
polítiques d’austeritat que han impossibilitat
redistribuir els guanys empresarials i desplegar
polítiques compensatòries. Els retalls en la
despesa pública han contribuït a l’augment
de la desigualtat, han afectat especialment a
les polítiques socials menyscabant la capacitat
redistributiva del sistema educatiu, del sistema
de salut i de la protecció per atur.
Les conseqüències d’aquestes ineficiències, en
el mercat de treball i en les polítiques publiques,
es manifesten també en la ideología.
Amb aquestes premises, la conclusió lógica és
que si en una crisi com la que estam patint no
hi ha resposta de l’administració, no té sentit
contribuir al que és de tots. El resultat de tot
plegat permet reforçar l’individualisme. Una
ideologia que postula que cada un té el que
es mereix, el que es capaç de guanyar-se i no
s’espera de ningú que ens doni un cop de mà
en moments difícils. Aquest discurs és el que
permet i legitima que hi hagi més d’un 20%
d’economia submergida i un frau fiscal tan
elevat i acceptat.
Per tant, estam davant un model social que
accepta un sector públic débil, dels més pobres
de l’Estat, i en el que la política social no ha
avançat per contrarestar els efectes socials de
les polítiques econòmiques.

Davant aquesta situació, per avançar cap a un
model social de major qualitat, més eficaç, és
necessari potenciar una major diversificació
de l’activitat productiva, per reduir els efectes
de l’estacionalitat turística, donar suport i
potenciar el teixit empresarial per a què les
empreses puguin crèixer. D’aquesta manera es
pot produir un canvi en les relacions laborals,
millorant les condicions de feina i augmentant
l’efectivitat del mercat de treball com a
mecanisme de distribució de rendes, que es
tradueixi en una societat més cohesionada. És
necessari desplegar i consolidar un programa
complet de propostes a l’àmbit de la política
social, que permeti compensar les ineficiències
esmentades i definir un model educatiu
consensuat que aposti clarament per la
integració social.
Però pareix que els vents continentals no
bufen en aquesta direcció. Fa massa anys
que sentim aquest mateix discurs, aquestes
mateixes receptes, procedents de tot el
ventall d’opcions polítiques, de tots els
nivells de les administracions (europees,
estatals i autonòmiques). Les mesures que
s’han adoptat en els darrers 30 anys no han
aconseguit transformar aquesta realitat. A
un món com l’actual, té més incidència en
l’estacionalitat la cronificació dels conflictes en
la conca mediterrània que els esforços de les
administracions.
En el sistemes polítics democràtics la participació
política en un sentit ampli és l’instrument i les
pràctiques socials són la base.
Són necessàries noves polítiques que regulin
les relacions econòmiques (reforma laboral,
millora del salari mínim interprofessional) i que
potenciïn el sector públic per fer-lo present en
les situacions de vulnerabilitat. A les nostres illes
això passa per més autogovern, que possibiliti
una reforma fiscal més progressiva, i la millora
del model de finançament. Són les eines que
tenim per construir un model social més eficaç,
en el que els membres més febles tinguin una
qualitat de vida digna.

Un 15% de les llars manifesta que arriba a
final de mes amb dificultats. La taxa bruta de
graduació en ESO és inferior al 60%. L’índex de
desigualtat económica (Coeficient de Gini) s’ha
incrementat en dos punts des de 2008.
Aquests indicadors per si mateixos ja mostren
que alguna cosa no va bé. Es pot pensar que es
conseqüència de la persistent crisi económica
que s’inicià al 2007 i que es perllonga en els
seus efectes socials. Al meu entendre, la crisi
econòmica només ha accentuat els aspectes
negatius del model social que ja hi eren i n’ha
generat de nous. A més les mesures que s’han
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ESTADÍSTICA PÚBLICA I CANVI POLÍTIC
més complets que proporcionin una base de
coneixement més fiable per tal de millorar els
debats públics i la presa de decisions»2.

Joan Matamalas González
Llicenciat en Geografia i Història
per la UIB.
Funcionari de carrera del Govern
de les Illes Balears.

Introducció
La realitat social no és única ni té un únic perfil,
sinó que depèn de qui l’analitza i de com es
mesura. D’aquesta manera, el que es mesura
té incidència en el que es fa. La formulació de
noves polítiques públiques i les decisions que
s’han de prendre depenen del que mesuram i
el que mesuram sovint defineix el que cercam
col·lectivament. Per això, pot incidir en la
manera en què les societats es perceben i
en la concepció i aplicació de determinades
polítiques públiques.

Més enllà del PIB
Un dels factors que dificulten el tractament
i la solució d’un problema social és el de la
seva invisibilitat. És possible, davant dels
canvis de gran magnitud en matèria de
desigualtat que s’han produït els darrers anys,
que les estadístiques emprades habitualment
no reflecteixin determinats fenòmens que
influeixen cada vegada més en el benestar dels
ciutadans.
Amb aquesta preocupació subjacent es varen
donar a conèixer, coincidint cronològicament
amb els primers anys de la crisi econòmica, tres
projectes que des de perspectives convergents
examinaven les limitacions de l’actual mètrica
social i econòmica i obrien la porta al debat sobre
l’adequació dels actuals sistemes d’informació
estadística als desafiaments que afronten les
polítiques públiques davant de la nova realitat
social que s’aferma després de la crisi1.
Aquestes iniciatives coincidien a plantejar un
tema recurrent: que els instruments actuals de
mesurament del desenvolupament econòmic,
particularment els que es basen únicament en
el PIB, resulten problemàtics com a eines de
mesurament del benestar de la societat i que,
per tant, és necessari «desenvolupar indicadors
14

Concretament, una de les recomanacions
incloses a l’informe final de la «Comissió
Sarkozy»3 advertia sobre la distància que hi ha
entre, per una part, el mesurament de les grans
variables socioeconòmiques com el creixement,
la inflació o l’ocupació i, per l’altra, la percepció
que tenen les persones d’aquestes realitats. La
resta de recomanacions que contempla aquest
informe, en síntesi, s’han d’entendre com una
invitació a les oficines i serveis estadístics oficials
a revisar els seus sistemes perquè reflecteixin
millor els canvis estructurals que s’han produït
els darrers anys en les societats europees i a
desplaçar l’actual centre de gravetat de l’aparell
estadístic, basat en el mesurament de la
producció amb un marcat biaix economicista,
cap al mesurament del benestar de la població i
de la sostenibilitat.
Encara que ho pugui semblar, cap de les tres
iniciatives que esmentam representen una
desaprovació global del PIB. De fet, els tres
projectes en reconeixen les virtuts. El PIB és una
eina molt adequada per mesurar la producció i
és una variable essencial per al coneixement i la
gestió de l’activitat econòmica. Però reconèixer
la seva utilitat no significa ignorar les seves
febleses, a saber, que no presta atenció a les
activitats humanes que no disposen de valoració
de mercat, ni a qüestions com la distribució de
la riquesa, la qualitat de vida de les persones o
la sostenibilitat de la societat.
Normalment s’accepta, per continuar amb un
exemple concret, que el treball no remunerat
conjunt de treballs integrats per la feina
domèstica a la llar, el treball de cures, el que es
realitza en altres llars sense rebre remuneració
i el voluntari és el «gegant amagat» de
l’economia, invisible per a les grans variables
macroeconòmiques. En general, tret d’alguna
excepció, no s’inclou en els comptes econòmics
una possibilitat seria fer-ho mitjançant
«comptes satèl·lit» a causa la manca d’una
definició conceptual clara i per les dificultats
metodològiques per mesurar la seva magnitud.
Incorporar el treball no remunerat representa
una redefinició de la noció de treball i suposa
una ruptura conceptual que és necessària
1 Al 2007, sota els auspicis de l’OCDE, tingué lloc a Istanbul la Conferència
Internacional «Measuring the Progress of Societies». Al novembre del mateix
any, la Comissió Europea (juntament amb el Parlament Europeu, el Club de
Roma, el World Wildlife Fund i l’OCDE) organitzà la Conferència «Beyond GDP»
<http://www.beyond-gdp.eu>. Un anys després, el 2008, es va crear a iniciativa
del Govern francès la «Comissió per al mesurament del rendiment econòmic i
el progrés social» coneguda com a «Comissió Sarkozy», presidida per Joseph E.
Stiglitz, i a la qual participaren experts de diversos països.

per informar d’aquesta part de les activitats
humanes que romanen invisibles però que són
indispensables per a la reproducció social i per
al benestar de les societats. Malgrat aquestes
dificultats, alguns estudis han estimat4 que
el valor del treball no remunerat a Espanya al
2011 equivalia a més del 50,0 % del PIB o, per
citar algun exemple de l’àmbit autonòmic, a
gairebé una tercera part del PIB del País Basc5
al 2013.
Altrament, els resultats d’aquests estudis, a
banda de quantificar el treball no remunerat,
evidencien que l’àmbit familiar és una de
les esferes proveïdores de benestar a través
de l’aportació del treball no remunerat.
Proporcionen també informació sobre la
participació i el temps que els membres de les
llars, dones i homes, dediquen a les activitats
sense remuneració i permeten elaborar un
conjunt d’indicadors bàsics càrrega total de
treball, taxes de participació i temps dedicat
a les distintes tasques no remunerades, etc.
necessaris per al coneixement i la presa de
decisions en polítiques públiques en matèria de
gènere.
Per tant, la importància de mesurar
adequadament el treball no remunerat no es
deu únicament a la possibilitat de valorar la seva
incidència econòmica, sinó al fet que la seva
mesura constitueix la informació de base per
tal de, primerament, fer visible l’existència de
relacions socials injustes en el repartiment del
treball no remunerat a les llars6 i en la distribució
d’aquest treball i del remunerat i, en segon lloc,
per tal de fonamentar les polítiques públiques
que han d’actuar sobre aquest mateix àmbit, en
particular, com acabam de veure, aquelles que
adopten una perspectiva de gènere.

La vinculació entre els sistemes
d’informació estadística i la formulació de
polítiques públiques.
Aquest darrer exemple del treball no remunerat
il·lustra la complexitat dels fenòmens socials
2 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - Más allá
del PIB : evaluación del progreso en un mundo cambiante /* COM/2009/0433
final */
3 Informe de la Comisión sobre la Medición del Desarrollo Económico y del
Progreso Social, 2009. Disponible a: <www.stiglitz-sen-fitoussi.fr>

que són, al cap i a la fi, l’objecte de les polítiques
públiques. Ens brinda, a més, l’oportunitat de
plantejar si el sistema estadístic de les Illes està
en consonància amb les necessitats que es
deriven de l’agenda social i política emergent.
En l’actual context, entenem per «agenda
emergent» el conjunt de polítiques que han
d’assegurar un gir socioeconòmic de caràcter
igualitari i sostenible. Aquest gir descansa sobre
diversos eixos «acords pel canvi» del quals
consideram rellevants per a la present anàlisi els
que fan referència a la justícia social «el rescat
de la ciutadania» i a la sostenibilitat del model
social i econòmic «un pacte de futur per a la
sostenibilitat». La intenció de les pàgines que
segueixen és esbrinar si els nostres sistemes
d’informació, particularment la informació
estadística, ajuden a donar resposta a tantes
preguntes estratègiques en els nivells rellevants
per a la presa de decisions.

El rescat de la ciutadania i els plans contra
la pobresa.
Hem de tenir en compte que el concepte
d’exclusió social és molt més ampli que els
indicadors que habitualment s’utilitzen en
les polítiques contra la pobresa. L’exclusió és
multidimensional i està integrada per tres eixos
sobre els quals es pot actuar: un eix econòmic
(ocupació, consum, etc.); un eix de ciutadania
política i social (participació, accés a l’habitatge,
salut i educació); i un eix de relacions socials
(aïllament social, addiccions, etc.). L’estadística
oficial acostuma a prestar atenció únicament
a l’eix econòmic amb un conjunt limitat
d’indicadors que difícilment poden copsar la
complexitat del fenomen de l’exclusió. Per tant,
malgrat l’existència d’indicadors autonòmics
relatius a la pobresa taxa de risc de pobresa,
població en risc de pobresa o d’exclusió social
(AROPE), etc. i a la desigualtat índex de Gini,
es troben llacunes significatives en indicadors
que informen dels «factors hereditaris» de
la pobresa, de la seva dimensió de gènere o
de les seves noves manifestacions, com ara
l’exclusió residencial, la «pobresa laboral» o la
«pobresa energètica». Aquestes mancances
dificulten objectivament el desplegament de
polítiques públiques contra la pobresa perquè
no permeten el coneixement exhaustiu del
fenomen ni permeten identificar els col·lectius
sobre els quals s’ha d’actuar de forma prioritària.

4 Durán Heras, M.A. El trabajo no remunerado en la economía global. Bilbao :
Fundación BBVA, 2012.
5 Cuenta satélite del trabajo doméstico de Euskadi 2013. Eustat. Disponible
a <http://www.eustat.eus/estadisticas/idioma_c/tema_189/opt_0/temas.
asp#axzz46N7FfM00>
6 Encuesta de empleo del tiempo 2009-2010. Instituto Nacional de
Estadística. Disponible a <http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176815&menu=resultados&idp=1254735976608>

La pobresa energètica com a
wicked problem.
Considerem, per exemple, l’especificitat de la
«pobresa energètica». Com assenyala el darrer
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estudi sobre el tema a Espanya7, malgrat les
bones perspectives de creixement econòmic
i l’augment de l’ocupació, hi ha la percepció
que continua havent una persistent pèrdua de
poder adquisitiu, benestar i drets socials que
es concreten, en l’àmbit del consum domèstic
d’energia, en forma de pobresa energètica
o, per ser més precisos, de vulnerabilitat
energètica. Existeix ja un reconeixement social
i institucional ampli de la problemàtica, una
mostra del qual ha estat el fet que la major
part de les formacions polítiques que han
concorregut tant a les eleccions municipals
i autonòmiques de maig de 2015 com a les
generals de desembre de 2015, han inclòs en
els seus programes electorals diferents mesures
per mitigar la pobresa energètica. Així mateix,
en alguns acords de govern autonòmic, com en
el cas de les Illes Balears, s’ha inclòs la pobresa
energètica entre les prioritats d’acció.
El desplegament de les polítiques que hi
haurien de donar resposta amb actuacions
sobre aspectes com la factura de l’energia, el bo
social, els talls de subministrament, les mesures
de micro-eficiència, la rehabilitació energètica
d’edificis, el manteniment d’indicadors
específics, el foment de la recerca, etc. topa,
d’entrada, amb una primera dificultat no
estrictament estadística que és comuna a totes
les polítiques de marcat caràcter social,a saber,
la gestió participativa d’aquestes polítiques.
Abans de prosseguir amb la pobresa energètica,
dedicarem unes línies a justificar la introducció
del tema de la gestió participativa.

de la societat i també presenten múltiples
derivacions, incidències i conflictes a diferents
escales. En aquest sentit, molts dels problemes
de la política pública són «enrevessats» (wicked
problems), és a dir, són intrínsecament resistents
a solucions burocràtiques i lineals, pròpies
de la cultura administrativa predominant. La
racionalitat i la impersonalitat burocràtiques
són útils per fer sempre el mateix en entorns
previsibles i estables, però en entorns volàtils
i incerts com l’actual aquestes propietats es
transformen en desconcert. Moltes polítiques
i programes públics no assoleixen els seus
objectius perquè no aconsegueixen alinear la
pluralitat d’actors, interessos i punts de vista
que hi ha sobre un problema determinat.
Amb tot, retornant al tema de la pobresa
energètica, la dificultat s’agreuja. El problema
presenta contorns poc coneguts a causa de la
manca d’estadístiques específiques.
És prou significatiu que el principal estudi
sobre la qüestió al qual ens hem referit abans
provingui de l’àmbit privat i que la publicació
del tercer informe corresponent a l’any 2016
hagi estat possible gràcies a una campanya de
microfinançament. En qualsevol cas, l’existència
de distintes metodologies que s’aproximen a la
definició del problema amb les corresponents
propostes d’indicadors no ajuda a trobar una
resposta unívoca a les tres qüestions bàsiques
a partir de les quals s’hauria d’articular un pla
contra la pobresa energètica:

.

Vivim en una societat complexa i diversa,
en la qual els problemes públics afecten de
distinta manera i intensitat diversos sectors
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7 Tirado Herrero, S., Jiménez Meneses, L., López Fernández, J.L., Perero Van
Hove, E., Irigoyen Hidalgo, V.M., Savary, P. Pobreza, vulnerabilidad y desigualdad
energética. Nuevos enfoques de análisis. Asociación de Ciencias Ambientales,
Madrid, 2016

a) com definim una llar en situació de pobresa
energètica (o de «vulnerabilitat energètica»,
per utilitzar un concepte més ampli tal com
contempla l’estudi al·ludit);

qual les estadístiques estatals o autonòmiques
no són pertinents.

b) quina és la taxa de pobresa energètica de les
Illes Balears;

La mesura de la sostenibilitat: la capacitat
de càrrega.

c) quines són les característiques de les llars i
les persones que es troben en aquesta situació.

Si bé en general els distints governs autonòmics
de les Illes de signe progressista han mostrat
una major sensibilitat en els temes relacionats
amb la mesura de la sostenibilitat i han emprès
iniciatives en aquesta direcció, en realitat mai
no ha quallat cap projecte que finalment hagi
garantit el mesurament sistemàtic i continuat de
la sostenibilitat. En moltes ocasions, l’absència
d’indicadors ja constitueix per si mateix un
indicador de la falta de polítiques en aquest
àmbit. En aquest sentit, la preocupació per la
sostenibilitat a les Illes Balears és discontínua
i està subjecta a la dinàmica de les alternances
polítiques, la qual cosa probablement delata
una profunda bretxa entre dues visions molt
contraposades del present i del futur de l’actual
model social i econòmic.

Seguint l’estudi citat, en funció de l’enfocament
metodològic de l’indicador seleccionat segons
es basi en les percepcions i declaracions de
la llar o en les seves despeses i ingressos, les
dades relatives a les Illes Balears mostren
diferents percentatges de llars afectades per
la problemàtica. Si prenem com a exemple
un d’aquests indicadors, concretament el que
mesura el percentatge de llars que han de
dedicar més del 10 % dels seus ingressos nets
a despeses en energia domèstica, la taxa de
pobresa energètica de les Illes arribaria al 15,0 %
lleugerament per sota de la taxa espanyola
i la situació afectaria aproximadament 150
milers de persones. En canvi, si consideram
l’indicador Low income–high cost (LIHC)8, la
taxa de pobresa energètica de les Illes arribaria
al 10,0 % pràcticament la mateixa que
l’espanyola i afectaria aproximadament 116
milers de persones.
Al marge de la informació de base que
proporcionen les enquestes de condicions de
vida i de pressuposts familiars relatives a les
Illes Balears realitzades per l’INE i publicades
anualment per l’Ibestat, no existeix un
manteniment d’indicadors d’àmbit autonòmic
específics per al mesurament de les situacions
de vulnerabilitat energètica i dels seus efectes
sobre la salut, per exemple la mortalitat
addicional a l’hivern. Més problemàtic
resulta disposar d’informació amb un nivell
de desagregació territorial que permeti fer
operatius plans contra la pobresa energètica
a l’àmbit municipal. A l’hora d’engegar
aquestes mesures, als entrebancs que acabam
d’assenyalar s’hi han de sumar la dispersió
de fonts d’informació relacionades amb les
matèries contigües i la manca d’actualització
d’estadístiques contextuals bàsiques, com els
balanços energètics o els indicadors sectorials
d’eficiència energètica.
Per tant, des del punt de vista de la idoneïtat
dels sistemes d’informació, podem avançar una
primera conclusió que coincideix literalment
amb la de l’informe que comentam i que és
aplicable a totes les polítiques públiques que
han de protagonitzar el gir socioeconòmic. Per
a la consecució de tots aquests objectius, cal
reforçar la «funció estadística» en els diferents
nivells territorials de l’administració, en especial
els insulars i els municipals, perquè en molts
de casos són els que tenen més capacitat per
extreure resultats fiables en una escala en la

Els greus interrogants que afloren en el context
actual reclamen amb certa urgència reprendre
la tasca de monitorar l’estat i l’evolució si
més no dels factors més crítics del model de
desenvolupament. Pensam que en el marc del
procés de reflexió estratègica que s’ha obert
entre col·lectius de l’esquerra a les Illes, un dels
aspectes crucials sobre el que s’ha d’actuar i
que, per tant, haurien de mesurar preferentment
els indicadors de sostenibilitat és el relatiu
a la gestió de les distintes dimensions de la
«capacitat de càrrega turística», parant especial
esment en la capacitat de les infraestructures i
en l’estat dels recursos naturals, particularment
en tot allò referent a la planificació i la gestió
integrada de l’aigua.
Encara que en els darrers anys han proliferat
els estudis i les aportacions teòriques sobre
el tema, l’aplicació pràctica del concepte
«capacitat de càrrega» i la incorporació d’alguna
o de totes les seves dimensions a la planificació,
posem per cas, de la política turística, no són
tasques senzilles, per les raons que han posat
de manifest nombrosos especialistes sobre
la matèria. D’entrada, es poden distingir dos
àmbits d’intervenció interrelacionats. Un
primer àmbit analític-descriptiu, centrat en
les metodologies de càlcul i en l’elaboració
d’indicadors, i un altre normatiu-prescriptiu,
centrat en la definició i la gestió dels «llindars
acceptables». Les previsibles dificultats per
«construir» consensos socials i polítics sobre els
continguts del segon àmbit no han d’impedir,
8 Es tracta d’una aplicació de la metodologia oficial del Regne Unit a la
situació espanyola. Segons aquest indicador, una llar es troba en situació de
pobresa energètica si la despesa equivalent necessària en energia domèstica
per mantenir un nivell de confort adequat està per sobre de la mitjana, i si en
descomptar aquesta despesa dels seus ingressos equivalents el resultant és una
quantitat que està per sota de la línia de pobresa monetària (60% dels ingressos
mitjans per persona equivalent).
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pensam, avançar en l’aprofundiment del primer
amb criteris quantitatius i qualitatius.
No es tracta d’identificar el concepte «capacitat
de càrrega» amb un número que representi el
màxim de visitants que poden afluir a un lloc
sense deteriorar-lo, entre d’altres raons perquè
en el cas de les Illes Balears, considerant si
més no les dimensions «ecològica» i «física»
de la capacitat de càrrega, aquest límit
probablement ja s’ha sobrepassat. De fet, les
fortes inversions en infraestructures previstes
per als propers anys portuàries, de sanejament
d’aigües, etc. es poden considerar la resposta
institucional a una situació que indica que
s’ha ultrapassat la capacitat o el rendiment
d’aquestes infraestructures. Aquesta solució
trasllada una part dels costos i dels impactes
per tant, una part del problema a la generació
futura, en un exercici de dubtosa solidaritat
intergeneracional. En qualsevol cas, tot i
reconèixer la impossibilitat de trobar fórmules
màgiques aplicables universalment, insistim
en la necessitat d’identificar els impactes i els
conflictes que sorgeixen, així com les condicions
ambientals, socials i econòmiques que desitjam
com a societat, per tal d’establir estratègies de
desenvolupament que orientin la gestió de la
capacitat de càrrega des del compromís social.

Una nova cultura de l’aigua.
Precisament el de l’aigua és un cas simptomàtic
de gestió mancada d’orientació estratègica
clara. Tradicionalment, sobretot des d’àmbits
sensibles amb el medi ambient, s’ha objectat
que la gestió de l’aigua, tant a Espanya com
a les Illes Balears, s’ha tractat dins un cercle
d’interessos reduït que ha condicionat un
model de gestió caracteritzat per la ineficàcia,
la poca transparència i l’absència de criteris de
sostenibilitat. Alguns autors9 sostenen que el
model de gestió que ha predominat els darrers
anys basat en la consideració de l’aigua com
un recurs productiu ha induït una percepció de
«disponibilitat potencial il·limitada» que a la
vegada ha fet desaparèixer la noció d’«escassetat
natural», fortament arrelada en les cultures
mediterrànies i en les tradicions de gestió
de territoris semi-àrids. Així, les restriccions
naturals han passat a ser un problema
polític i s’ha convertit en una responsabilitat
dels governs satisfer totes les necessitats
dels potencials usuaris, realitzant totes les
infraestructures hidràuliques necessàries per a
la consecució d’aquest objectiu, al marge de la
valoració dels costos i dels impactes.
9 Arrojo, Pedro y Francesc La-Roca. Valores productivos: Nuevos enfoques,
estrategias y herramientas económicas para incentivar la eficiencia y
gestionar riesgos desde el paradigma de sostenibilidad. A: El agua: perspectiva
ecosistémica y gestión integrada. Fundación Nueva Cultura del Agua, 2015.
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L’expectativa de disponibilitat il·limitada ha
disparat successives espirals de demanda fins a
l’actualitat. Aquesta lògica d’actuació sintetitza
el model de gestió de l’aigua que s’ha seguit a
les Illes Balears.
La falta de transparència en la gestió de
l’aigua a les Illes10 es tradueix, en el terreny
de la informació de caràcter estadístic, en la
falta d’actualització de les seves principals
magnituds, com ara les relatives al consum
o a la depuració i sanejament d’aigües11. En
conseqüència, en un escenari d’estrès hídric
estructural12, desconeixem si en els darrers anys
la demanda d’aigua ha crescut a un ritme anàleg
al de l’economia, com es distribueix la demanda
per sectors, quin és l’estat de deteriorament de
les principals infraestructures, si s’han produït
millores en l’eficiència i, en aquest cas hipotètic,
si són suficients per contrarestar la demanda
generada per les tendències demogràfiques i
econòmiques dels darrers anys.
Superar l’enfocament tradicional basat en la
gestió de l’oferta i adoptar una «nova cultura
de l’aigua» no serà cosa de dos dies, com no
ho seran altres reptes que hem comentat en
els paràgrafs anteriors. Amb tota seguretat, en
el marc global de les polítiques de gestió de la
demanda, s’hauran d’impulsar estratègies en
vàries direccions, en àmbits sectorials diversos i
en escales territorials també diverses. Els eixos
d’actuació preferents són l’estalvi i la reducció
de la demanda d’aigua i la millora de l’eficiència
del seu ús.
Per bastir un sistema complex de planificació
i gestió integrada de l’aigua, els sistemes
d’indicadors específics esdevenen eines de gran
valor perquè permeten adoptar una perspectiva
integrada. Igualment, des de l’òptica de
la recerca científica, s’ha de considerar
el desenvolupament de metodologies de
planificació que afavoreixin la formulació de
polítiques a partir de la simulació d’escenaris
futurs.

distintes administracions públiques de les Illes,
en especial en aquelles «unitats estadístiques»
i àrees més afectades pel desplegament de les
principals polítiques; reforçar el paper de l’Ibestat
com a servei estadístic especialitzat; finalment,
ampliar la representativitat de l’òrgan consultiu
del sistema estadístic, de manera que la visió
del «món econòmic» associacions empresarials
i organitzacions sindicals s’enriqueixi amb la
incorporació d’altres disciplines acadèmiques,
d’entitats de la societat civil que ja treballen en
determinats àmbits «sensibles», d’associacions
professionals, d’organitzacions ecologistes, etc.
A tall de conclusió: els nous models de
gestió pública participativa que sorgeixen
de les mobilitzacions socials.
La majoria de problemes que hem examinat,
com el de la gestió de l’aigua, el de la capacitat
de càrrega o el de la sostenibilitat en general,
presenten una pluralitat de factors, actors
socials i àmbits implicats, la qual cosa els
converteix en wicked problems, en el sentit que
explicàvem abans. Per tant, per les mateixes
raons pensam que la millor perspectiva per
afrontar-los és la de la participació ciutadana
sota el nou paradigma de l’«Administració
deliberativa». Si les funcions de lideratge que
atribuïm al sector públic han d’anar una mica
més lluny d’un mer desig, ens hem de plantejar
quin sector públic tenim i quin volem, no tant
com un exercici teòric sinó com una necessitat
de garantir l’èxit de les polítiques públiques.
L’esforç en la millora dels sistemes públics
d’informació només té sentit en el marc d’una

aposta per la cultura de la planificació. Avui
s’exigeixen a les Administracions Públiques
intervencions transversals i a llarg termini que
tenguin com a resultat solucions efectives,
de manera que el repte davant d’aquesta
complexitat és la coordinació, no només dins del
sector públic sinó també d’aquest amb el sector
privat. Aquesta nova forma de fer les coses
ha de facilitar l’intercanvi de coneixements i
informació entre tots els actors involucrats amb
els problemes públics. En el nou paradigma
de l’«Administració deliberativa» el diàleg és
la clau per resoldre els problemes complexos
integrant les diverses perspectives. I és, a la
vegada, la palanca per fer unes Administracions
més flexibles, més creatives i més intel·ligents.
Seria un bon moment per demanar-nos si les
Administracions Públiques de les Illes estan
en condicions de funcionar sota el «paradigma
deliberatiu» però, en consideració al tema
central del present treball, deixam la resposta
per a una millor ocasió.
10 Per a una anàlisi més acurada del segon cicle de planificació (2015-2021)
del PHIB, en especial en allò referent al foment de la participació activa de les
parts interessades, vegi’s: Valoración de los borradores de Planes hidrológicos
de las demarcaciones españolas. Observatorio de las políticas públicas del agua,
2015.
11 L’Observatori socioambiental de Menorca publica regularment aquestes
estadístiques referides a l’illa de Menorca.
12 L’indicador Water exploitation index plus (WEI+) publicat per l’Agència
Europea del Medi Ambient, mostra per a les Illes Balears durant l’estiu valors per
sobre del 40,0 % (percentatge del total d’aigua dolça utilitzada en comparació
amb els recursos renovables disponibles), situant-se així, juntament amb altres
illes de la Mediterrània i regions del sud del continent, com una de les regions
amb la pressió sobre els recursos hídrics més elevada d’Europa. Disponible a
<http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/use-of-freshwaterresources-2/assessment-1/#units>

Tant en el cas d’aquests indicadors com en
els concernents a l’exclusió social que hem
tractat abans, la informació s’ha de comunicar
en llenguatge no tècnic, incloent tots els
diagnòstics, avaluacions i seguiments dels
camps afectats, amb vista a afavorir i millorar
la participació. En el fons, el que dóna vertader
sentit a la tan reclamada transparència és la
participació activa en la definició de totes les
polítiques públiques.
De tot el que hem anat exposant es desprenen
algunes línies de treball concretes que poden
resultar fructíferes a l’hora d’aconseguir
una producció estadística més ajustada a
les necessitats de les polítiques públiques.
Afecten distints òrgans del sistema estadístic
i, sintèticament, són les següents: reforçar la
«funció estadística» a tots els àmbits de les
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UN NOU MODEL ECONÒMIC, SOSTENIBLE
COMPETITIU, COOPERATIU I INCLUSIU

Cal passar de les paraules als fets. Ja hi
ha massa indicis i les alarmes estan
enceses. Partir dela inèrcia dels mercats, que
suposadament s’auto-regulen, per a dissenyar
projectes de futur és un error conceptual. Els
mercats poden ésser favorables per acompanyar
la ruta.
No obstant, en cap cas determinen de manera
neutral la destinació final dels trajectes on es
vol arribar. Les posicions dels distints agents en
els mercats són asimètriques i la seva dinàmica
està condicionada per l’esmentada relació
desigual, de manera que aquells que tenen més
poder de mercat, dominen l’estructura de les
relacions i el curs del camí.

Si compartim el diagnòstic de la situació ja
hem donat una primera passa prou important.
Ara convé posar-se a treballar per a revertir
entre tots aquesta perillosa dinàmica. És una
situació nova i no tenim la solució escrita a cap
manual. Cal arromangar-nos i posar el millor de
tots nosaltres, per intentar fer les aportacions
que ens ajudin a dissenyar i a construir, des
d’ara mateix, les bases per a un nou model de
relacions econòmiques que sia socialment més
just, amb una capacitat real de disminuir els
danys mediambientals globals i que propicií un
canvi de valors en els nostres actuals hàbits de
consum i de producció.

Els nostres petits territoris insulars són el
marc físic on s’ubiquen les nostres societats
plurals i contradictòries. Unes societats cada
vegada més desiguals, que es basen amb una
economia cada cop més ineficient que provoca
un exhauriment accelerat dels nostres recursos
naturals. Societat i economia que fa moltes
dècades s´han anat configurant tal qual són
avui.

Aquesta és la pretensió del treball que presentem
les Fundacions Ateneu Pere Mascaró, Fundació
Emili Darder i Fundació Gabriel Alomar i que
resta obert a d’altres sensibilitats de l’esquerra.
En primer lloc mostrar que hi ha elaboracions
teòriques i treballs prou rigorosos, efectuats
per professionals de les Illes i des de les Illes,
que poden contribuir a dissenyar unes vies
prou avançades econòmicament i social cap a
on ens convé anar com a societat.

Cal evitar seguir per aquest mateix camí cap a la
potencial confluència, d’esgotament del model
econòmic, precarització massiva del treball i
col·lapse medi ambiental. És un deure cívic
moral i polític que compartim la majoria dels
ciutadans que volem viure i gaudir solidàriament
i col·lectiva a les nostres Illes.

En segon lloc senyalar la necessitat de treballar
immediatament per construir els nous
fonaments sobre els quals caldrà aixecar un
model productiu i distributiu just i sostenible.
En tercer lloc, constatar que la magnitud de
la tasca ens obliga a agrupar esforços, trobar
sinergies i estimular el treball de col·laboració.
Sols podrem contribuir a propiciar noves
pràctiques i construir nous valors des de
la coherència d’intentar treballar nosaltres
mateixos amb aquests mateixos valors.
Creiem possible un treball estratègic de
col·laboració des de l’esquerra, per a dissenyar
i ajudar a construir un nou model econòmic,
social i ecològic a les nostres Illes. El curt
termini de les confrontacions electorals i la
legítima disputa dels espais polítics no ens
poden fer perdre la perspectiva del que és
realment important: abordar les necessitats
reals de la gent, aportar un horitzó que motivi
la ciutadania per a l’esperança d’un futur més
solidari, igualitari i sostenible i aconseguir la
participació de la majoria de la població en
aquest gran projecte de canvi.
Oferim aquest material d’estudi i d’elaboració,
com una eina de treball perquè pugui esser
utilitzada per les Administracions públiques,
els diversos col·lectius socials i econòmics i
qualsevol entitat social. Una eina oberta a la
seva millora i correcció en funció del debat
obert i diàfan que creiem que sempre ha
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d’acompanyar la magnitud del projecte que cal
endegar. Un treball pensat des dels postulats
de l’esquerra, però amb voluntat de servir als
interessos majoritaris de la societat.
Un canvi profund del model econòmic, social
i ecològic de les Illes, és un objectiu a mig i a
llarg termini. Implica un ample consens social,
respectant les diferències legitimes entre els
distints partits d’esquerra. A més a més, veiem
positiva i necessària la capacitat de confrontació
dialèctica entre les diferents ideologies, en
el sentit filosòfic del terme, perquè això pot
facilitar en la pràctica, triar entre diversos
arguments i possibilitar síntesis vigoroses.
Aquestes serien les bases sòlides i compartides,
per tal de promoure una nova hegemonia, sobre
la qual caldria construir les polítiques comunes
i estables per al mig i llarg termini.
Amb aquesta pretensió convidem a començar el
debat sobre com iniciar la reflexió i la transició
cap a un nou model productiu. Estam oberts a
la col·laboració de tothom. No ens fan por les
equivocacions que farem o podem cometre. Les
correccions de rumb són inevitables a qualsevol
travessia llarga.
La pràctica i el debat ciutadà han de nodrir les
idees i ajudar a evidenciar les pròpies mancances.
El que rebutja’m és l’immobilisme, l’aposta per
l’atzar com estratègia de futur, la instal·lació en
el pensament del «qui dia passa, any empeny»,
vendre el conformisme sobre el present com a
una opció de suposada «seguretat» en el futur.
Les societats que s’estanquen van cap a la seva
perdició. De debò pensem que val la pena lluitar
per evitar-ho.

L’actual model econòmic estava en
crisi abans
de la crisi global
És evident que la Gran Recessió iniciada el 2008
és una dada fonamental que una visió realista
de la societat actual no pot obviar. Aquesta és
una gran crisi del capitalisme i com a tal ha
plantejat uns enormes costos econòmics en
termes d’empreses que han tancat, augment
de l’atur i retallada de les prestacions socials
que han afeblit l’Estat de benestar, amb
més precarietat laboral (el 73% de la creació
d’ocupació neta entre 2011 i 2014 ho ha estat
en ocupacions de menys de 20 hores), més
desigualtat, més pobresa, més injustícia social
i més vulnerabilitat social, ja que mentre s’han
estat aplicant les polítiques de retallades socials
hi havia més de 300.000 persones a les Illes
Balears que estaven en risc d’exclusió social.
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Tanmateix, no es tracta només de potenciar
les TIC relacionades amb el turisme, i les
TIC en general, sinó també de millorar la
competitivitat dels sectors tradicionals
millorant l’especialització, el disseny, la
qualificació de la mà d’obra, la comercialització
i la tecnologia, per la qual cosa, cal impulsar el
Règim Especial de les Illes Balears -REB. Com
també cal millorar i potenciar la construcció
per a la rehabilitació de l’oferta hotelera i de
l’habitatge residencial per a la població resident
amb criteris d’eficiència i sostenibilitat.

Tota gran crisi, i aquesta ho és, genera
resistències i reaccions polítiques de les
classes populars que són les que més pateixen
les polítiques d’austeritat, així va passar amb
els moviments dels indignats, les onades
contra els diversos retalls, les lluites contra els
desnonaments i d’altres moviments, com ara,
la mobilització contra el TIL, i això s’ha projectat
en el darrer cicle electoral (europees, locals ,
autonòmiques i estatals) on el bipartidisme,
defensor i promotor de les polítiques neoliberals
a l’Estat i a la UE, ha reculat vers l’ascens de les
forces d’esquerra, que volen defensar per sobre
de tot la dignitat, la justícia social, l’Estat de
benestar i la sostenibilitat.
Però a les Illes Balears la crisi no ens ha de
despistar d’un tema central: l’actual model de
creixement basat en el turisme de masses, de
“sol i platja”, no és un model d’èxit per al futur,
tal com ho demostra la caiguda persistent,
des de l’any 1985, de la renda per càpita de
les Illes Balears respecte a la d’Espanya, a més
a més, les dades econòmiques fan palès que
la nostra economia fa temps que, lentament,
però constant, segueix una deriva vers els
rendiments decreixents (vegeu nota 1a).
D’altra banda, aquest és un model que fins
hores d’ara promovia la “cultura del pelotazo”,
la corrupció i la conxorxa de la banca regional
amb el poder polític i l’empresariat i ho
tornarà a fer si no el canviem. Tard o d’hora,
amb o sense crisi econòmica internacional,
l’actual model de creixement hagués fet
aigües per tots els costats, perquè és un
model insostenible econòmicament, laboral,
social, mediambiental, al servei dels interessos
econòmics d’uns pocs privilegiats.

La crisi com oportunitat per
debatre cap a on volem anar.
En aquesta necessària reflexió estratègica hi ha
una sèrie de qüestions cabdals que s’hauran de
dilucidar:
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a) La relació indestriable que hi ha a les Illes
Balears entre sostenibilitat, competitivitat
i inclusió social, per ser un arxipèlag petit,
amb una alta densitat de població resident,
amb una mà d’obra força precaritzada, amb
un ecosistema fràgil i molt especialitzat en el
turisme de masses de “sol i platja” que genera
fortes externalitats negatives, que saturen el seu
territori i els seus recursos i degraden el medi
natural de manera creixent, a més d’augmentar
l’enorme petjada ecològica.
Així, no és possible parlar de competitivitat
sense tenir present la sostenibilitat. Aquesta no
és una qüestió baladí. De fet el Consell Econòmic
i Social de les Illes Balears ja va tractar aquest
tema i va establir en el seu Dictamen 5/2007
que el millor monitorin per a fer una gestió
intel·ligent del territori a les Illes d’acord amb
les pautes del desenvolupament sostenible
des del punt de vista econòmic, laboral, social,
mediambiental i de governança, era fer-ho
d’acord amb el “Sistema d’Indicadors per a
la Gestió Integrada de la Zona Costanera

(GIZC) de les Illes Balears”, que ha estat
reconegut per a la UE com un model de
“bones pràctiques” (vegeu nota 2na).

b) És cert que sense creixement econòmic no
es pot assegurar la inclusió social, la dignitat
ciutadana i l’Estat de benestar, però, el
creixement no basta per assolir les esmentades
condicions, per la qual cosa cal, una economia
més justa, sostenible i cooperativa. Com ja
s’ha dit, a les Illes Balears no és pot garantir el
creixement si abans no garantim la sostenibilitat,
i això, ara i ací, vol dir que no podem créixer més
a través de les puntes d’estiu, en les quals l’ IPH
(Índex de Pressió Humana a les Illes Balears) ja
dobla la població resident, la qual cosa, més a la
curta que a la llarga, i per culpa de la sensació
de col·lapse que es produeix a l’estiu, generarà
un rebuig per part de la població resident que
serà cada cop més difícil de gestionar (vegeu
nota 3a).

d) Però això no basta per assegurar la plena
ocupació a les Illes Balears. Caldrà a més a més,
i d’acord amb aquest nou model més inclusiu,
apostar pel sector quinari, per l’economia
social (cooperatives), per l’economia solidària
i les activitat econòmiques relacionades amb
la millora del medi ambient. No podem oblidar
els nous jaciments d’ocupació que genera
la cura i atenció a les persones. Així com
desenvolupar força seriosament una millora
i més diversificada formació professional que
prestigií la qualitat productiva del treball i obri
el camí a noves activitats econòmiques per les
i els joves de la nostra comunitat.
Hem de tenir present que aquests estan
especialment castigats per la precarització del
treball i per les activitats poc qualificades de la
nostra estructura econòmica i els efectes de la
crisi econòmica, per tant una millor qualificació
obri noves fonts d’ocupació i pot cobrir amb
mà d’obra autòctona activitats productives de
més alt valor afegit que ara fan professionals
que importen de l’Europa rica les empreses
alemanyes i del Regne Unit.
e) D’ací a l’horitzó 2020 tampoc podem oblidar
que a la fase de la crisi global que travessem
i a la posició feble de l’economia espanyola,
en forts problemes econòmics no resolts, la
paraula clau en aquests anys serà la incertesa
creixent i aquesta no és bona per impulsar les
inversions productives privades necessàries.
Aquestes inversions són les que determinen
en una societat capitalista la força del
creixement i que, a la nostra comunitat, per
les circumstàncies esmentades a anteriors
apartats han de ser des d’ara mateix de manera
indefugible sostenibles ecològicament i social.
Per això, no podem oblidar els punts de reflexió
que ha fet la Declaració de Pavia, apostant per
un pla de xoc regional d’inversions públiques
finançades pel BIE que cobreixin les mancances
de la inversió productiva privades , generin un
efecte multiplicador i que no computen com a
deute públic de l’Estat (vegeu nota 4a).
De fet aquesta és una de les propostes que ja
està estudiant el Banc Central Europeu, com
una de les possibles mesures per no recaure
de nou en la crisi, consistent en la creació
d’un fons per a poder finançar directament per

part del BCE les inversions en infraestructures
d’interès europeu. Res a veure amb el fallit Pla
Juncker que ho deixa tot supeditat a l’espera de
la participació del capital privat i a mecanismes
d’apuntalament financer privat (vegeu nota 5a).
Altrament, el tema del finançament regional
privat, en un context de creixent incertesa i
de pèrdua d’autonomia financera regional, no
deixa de ser un tema preocupant. Desprès de la
crisi financera i de la incapacitat que mostra el
sistema financer privat per traslladar l’allau de
liquiditat que el BCE dóna per tal de reactivar
el crèdit privat, no podem deixar de reivindicar
la necessitat de recuperar una banca regional
pública que faciliti el finançament de l’activitat
productiva i el consum regional, com tenen els
principals països europeus Alemanya, França,
Itàlia.
Enlloc està demostrat que la gestió financera
privada sigui més eficient que la pública o que
la gestió privada no generi més inestabilitat
i més volatilitat en els mercats financers
desvirtuant la seva principal funció social, que
és fer d’intermediari dels sobrants d’estalvi cap
al finançament de la inversió productiva i no
detraient aquests recursos cap a l’especulació
financera internacional, generant crisis
financeres recurrents, crisis energètiques o
alimentàries o afavorint simplement el frau
fiscal a nivell internacional.
f) Tampoc podem oblidar la naturalesa
fortament estalviadora de la força de treball
d’aquesta 5ena revolució tecnològica, que està
convertint el treball de qualitat en un bé escàs,
i la forta flexibilització del mateix que han forçat
les successives reformes laborals neoliberals
que han desmuntat el sistema de drets socials
del treball i precaritzat enormement la seva
condició.
En aquesta situació, ens sembla del tot necessari
impulsar a les Illes Balears el debat sobre la
Renda Bàsica de ciutadania, ja que aquest és
un tipus d’institució i d’intervenció econòmica
i social que garanteix drets bàsics de manera
general.
Aquests seran cada vegada més necessaris per
tal de reduir els enormes i creixents nivells de
desigualtat econòmica, que està significant una
ferida sagnant a la dignitat de cada cop més
amples segments de la ciutadania i una amenaça
pels sistemes democràtics, ja que avui en dia no
podem entendre la democràcia divorciada d’uns
alts nivells d’equitat i d’apoderament social de
la ciutadania i dels col·lectius, enfront del grans
capitals i de les tecno-burocràcies al seu servei,
cada cop més poderosos i aliens a la vida de les
grans majories ciutadanes.
Hem d’observar que davant la fallida de l’actual
política monetària ultra-expansiva del BCE o de
quantitative easing, mitjançant la compra de
bons per a injectar liquiditat al sistema financer,
que aquest no trasllada al sector real sinó
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la societat civil, que vagin en el sentit dels
apartats anteriors.

-Consensuar el continguts dels debats amb les
entitats de la societat civil que voluntàriament
es brindin a col·laborar amb aquesta oficina
tècnica.

Les fundacions ATENEU PERE
MASCARÓ, EMILI DARDER
I GABRIEL ALOMAR:

-Elaborar un llistat de les conclusions o
aportacions que es formulin en aquests debats.

1r. Ens comprometem a participar de
manera coordinada en el debat democràtic
sobre com i de quina manera cal orientar un
procés de transició cap a un nou model de
desenvolupament a les Illes, socialment més
just, més igualitari i veritablement sostenible.

que l’utilitza per continuar especulant en els
mercats financers.
Així les pròpies autoritats monetàries s’estan
plantejant fins i tot la possibilitat en darrer
extrem, per evitar una nova recaiguda
en la crisi, d’aplicar la política monetària
coneguda amb el nom de helicopter money
o helicopter drop, consistent en l’entrega
sense cap contrapartida d’efectiu i de forma
indiscriminada a les famílies perquè aquestes
consumeixin i rellancin l’economia, proposta
que no s’allunya massa dels efectes econòmics
immediats, que produiria una Renda Bàsica de
ciutadania (vegeu nota 6a).

Metodologia per afrontar el debat
Entenem que el principal repte de futur de les
Illes Balears és el canvi i la millora del model
productiu per fer-lo més sostenible, més
competitiu i a la vegada més cooperatiu i més
inclusiu, i per això:
a) Cal desenvolupar la intel·ligència col·lectiva
crítica amb la situació a la qual hem arribat,
per poder fer un exercici rigorós de reflexió
estratègica sobre l’horitzó 2030 que sols pot
liderar el Govern de les Illes Balears. Aquest
haurà de comptar amb els diversos col·lectius
socials i econòmics de les nostres Illes i amb
una conscienciació de la tasca a fer de les
grans majories de la ciutadania.
b) Cal organitzar i estimular equips humans
diversos i preparats per bastir i aportar els
coneixements bàsics que es necessiten per a
poder acarar aquesta reflexió estratègica, tant
al sector públic com al sector privat, que s’han
de dirigir a la societat en forma d’estímuls als
debats públics i han de retornar dialècticament
en forma de nous inputs d’informació
contrastada i valorada democràticament.
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c) Cal cercar i estimular els recursos financers
per a poder realitzar les inversions públiques
i privades que necessitem per aquesta
transformació. En el cas de les inversions
privades es requereix (lluny de la “cultura del
pelotazo”) d’un clima de confiança, d’eficiència
i de rendibilitat, que només es podrà garantir en
tant en quant sapiguem construir una societat
basada en un model social més sostenible,
inclusiu i amb més cohesió social.
En relació a les inversions públiques les Illes
Balears és la comunitat autònoma espanyola
que pateix el dèficit fiscal més elevat del
conjunt d’aquestes comunitats de manera
que es detreuen gran quantitat de recursos
cap a d’altres contrades, quan aquí són del tot
necessaris i per això, cal una reforma més justa
de la càrregues fiscals a l’Estat Espanyol. No
podem acceptar un cop més les bones paraules
i les promeses incomplertes.
d) Cal discutir obertament les propostes de
canvi de model productiu, que també ho és
social, amb la ciutadania a través d’una reflexió
estratègica coral on intervingui de manera
molt activa la “societat civil organitzada”. Una
passa important en aquest sentit seria què
el Govern aixequi la suspensió indefinida del
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears i
que aquest esdevingui una institució cabdal en
la il·lustració i el debat col·lectiu a les societats
de les Illes Balears.
e) Cal aprovar per l’any 2017 un pla estratègic
de desenvolupament integral de canvi de model
productiu, amb un horitzó de mesures a prendre
a curt, mig i llarg termini, on no hi pot faltar,
entre d’altres prioritats, la necessitat d’impulsar
el REB de les Illes Balears, la proposta d’un nou
model de finançament i un Pla energètic que
aposti decididament per les energies renovables
i la sostenibilitat.
f) Cal implementar per al 2018 un primer paquet
de mesures a curt termini, consensuades amb

2n. Oferim a les diferents Administracions
públiques la nostra cooperació, en la mesura
de les nostres modestes possibilitats, en la
creació i la participació en diferents fòrums de
debats, per discutir temes de tipus sectorial o
general, en relació a les problemàtiques que
se’n deriven d’un possible canvi de model.
3r. Ens brindem a col·laborar amb altres
fundacions, entitats i associacions de la
societat civil, per desenvolupar accions
coordinades d’estudi, anàlisi i formulació de
propostes, que vagin en la direcció d’ajudar a
propiciar un canvi d’orientació estratègica al
nostre actual model de creixement.
4rt. Pensem que el Govern de les les Illes
Balears ha de liderar i coordinar aquest debat
estratègic. De la mateixa manera que entenem
que la Universitat de les Illes Balears, així com
el conjunt d’institucions públiques dedicades
a la recerca i investigació a l’àmbit de les Illes,
han de facilitar els seus recursos i la seva
capacitat de coneixement transversal, i donar
suport aquest debat del model estratègic per
tal d’encarar el futur com a comunitat.
5è. Entenem que les diferents realitats de
cadascuna de les nostres illes obliga a fer un
debat específic per cada una d’elles i que els
respectius Consells Insulars han de jugar un
paper central en la programació dels debats i
creació de grups d’estudi a l’àmbit insular.
6è. Suggerim al Govern de les Illes Balears
que creï una oficina tècnica de planificació
estratègica, que tingui com a funcions:
- Recopilar els estudis ja realitzats sobre
la realitat del nostre model econòmic i
sistematitzar de manera sintètica la informació
acumulada per tal d’aportar i facilitar el debat
posterior sobre el mateix, per part de la societat
civil de les Illes.
-Plantejar un calendari de debats al llarg de
l’any 2016 sobre possibles línies d’actuació a
partir del contrast i la discussió entorn de la
informació facilitada.

-Donar suport, facilitar la informació i ajudar a la
coordinació voluntària dels grups de treball i de
debat que creïn els Consells Insulars. Endegar
qualsevol altra activitat que sigui encomanada
pel Govern de les Illes Balears.
7è. Proposam l’organització d’un col·lectiu
plural amb persones que , a títol individual,
ja siguin de les diferents fundacions signants,
o d’altres col·lectius o sense militància
organitzada, vulguin col·laborar i treballar sota
la imatge i el nom d’una signatura col·lectiva, a
decidir pels seus propis integrants.
L’objectiu d’aquest grup de treball seria ajudar
a construir de manera continuada, un discurs
d’alternativa estratègica econòmica, social i
ecològica d’esquerres a les nostres Illes.

Notes:
(1a): Vegeu: el diagnòstic del Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i
Emprenedoria del Govern de les Illes Balears, pgs: 31 a 40 a:
http://osr.uib.cat/digitalAssets/292/292231_pla_ciencia_
tecnologia_innovacio_emprenedoria_illes_balears_2013-2017.
pdf
(2na):
Vegeu:
http://ec.europa.eu/ourcoast/index.
cfm?menuID=8&articleID=145
(3a): Vegeu:
http://www.ibestat.es/ibestat/estadistiques/poblacio/estudisdemografics/indicador-pressio-humana-iph/e91ffb58-6bdd457c-bd25-ed2a201f57ae
(4a): Vegeu: http://www.aenl.org/ita/index.htm
http://www.broadband4europe.com/pavia-declaration-new-dealsocial-democratic-europe/
http://www.diariodemallorca.es/opinion/2015/07/20/declaraciopavia-politica-economica-alternativa/1040871.html
http://blogs.elpais.com/alternativas/2015/09/ladeclaraci%C3%B3n-de-pavia-sobre-una-pol%C3%ADticaecon%C3%B3mica-alternativa-europea.html
(5ena):Vegeu:
http://ec.europa.eu/priorities/publications/investment-planstate-play-january-2016_es
(6ena):Vegeu:
http://economia.elpais.com/economia/2016/04/03/
actualidad/1459707435_704963.html)
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PER ON DECREIXER TURÍSTICAMENT? UNA
ALTERNATIVA ECOSOCIALISTA
preconitza que l’Estat s’ha de limitar a afavorir
la iniciativa privada. D’aquí que hagi arribat a
l’extrem de sotmetre’l mitjançant la corrupció
política-empresarial o l’adaptació de la
legislació a la conveniència del capital.
Macià Blázquez,
professor de Geografia

El deteriorament ambiental i la desigualtat social
entre rics i pobres demostren les contradiccions
del sistema capitalista. El recurs –de bell nou–
al binomi construcció-turisme com únic remei
a la crisi i els rècords d’afluència de turistes i
capitals a les Illes Balears han introduït el
decreixement com alternativa possible al
debat públic. Per analitzar aquesta opció, es
detallen a continuació: algunes contradiccions
del creixement determinat pel capitalisme i en
particular pel que fa al turisme, quin consens
social construeix el bloc històric hegemònic i
tres alternatives dins l’opció del decreixement
turístic a les Illes Balears.
El creixement és inherent al sistema
capitalista, degut a què es fonamenta en l’afany
de guany individual mitjançant la competència.
La seva guia de comportament és que “cadascú
faci a per ell”, per dir-ho col·loquialment. Un
segon tret característic del capitalisme és la
fe en la tecnologia. Aquesta “tecnolatria”
confia en la solució tecnològica a l’exhauriment
de recursos naturals no renovables (com
ara els hidrocarburs, substituint-los per
l’energia nuclear o l’hidrogen) o en la gestió
de la contaminació (per exemple, pal·liant
el canvi climàtic amb intervencions de geoenginyeria, com ara la reducció de la radiació
solar mitjançant l’addició d’aerosols de sofre a
l’estratosfera).
La cursa pel creixement dels guanys privats
està en mans de qui té capital per invertir. El
seu afany és tenir-ne més, acumular; atiat per
fer-ho abans que els altres, és a dir competir.
Segons els principis del model capitalista
neoliberal –en boga arran del desinterès per
la funció redistributiva de l’Estat del Benestar,
la riquesa extrema i fins i tot el malbaratament
generen llocs de feina i “degoteig” dels guanys
en benefici de la col·lectivitat. El neoliberalisme
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El turisme encaixa de ple en aquest capitalisme
neoliberal i les corporacions transnacionals de
les Illes Balears –especialment les cadenes
hoteleres– en són protagonistes capdavanteres.
La seva expansió internacional, especialment al
Carib i Centre Amèrica, les ha acostumades a
sotmetre encara més la societat al seu afany de
guany; per exemple, fent més precaris els llocs
de feina, privatitzant la costa i marcant l’agenda
de l’Estat per forçar-lo a fer inversions i lleis a
la seva mida, o consentir el seu frau amb l’ús
de paradisos fiscals. Nogensmenys, l’esclat de
l’actual crisi ha incrementat la rendibilitat de
les inversions immobiliàries i turístiques a les
Illes Balears. D’aquí que les cadenes hoteleres
adquireixin i modernitzin establiments, en
construeixin de nous i reforcin el seu poder
sobre la societat i l’aparell de l’Estat.
La construcció del consens social per
considerar el turisme com un “manà” pretén
donar-li aparença d’innocu o de ser sempre
beneficiós: promou la qualitat de l’entorn físic,
des de la urbanització a la conservació del
patrimoni cultural i natural; genera llocs de
feina en el sector dels serveis, d’imatge menys
penosa que els de la construcció, la indústria
o la pagesia; o implica produir espais plaents –
hotels, platges, bars, discoteques, monuments
o parcs naturals– per a la realització d’activitats
de lleure.
Les guerres pels recursos al nord d’Àfrica i
l’Orient Mitjà fan que les Illes Balears siguin
encara més competitives turísticament. A
diferència de Tunísia, Egipte o Turquia, les
Illes Balears han estat incloses en l’Europa
“fortalesa” de la seguretat policial, la moneda
única, els acords de Schengen per a la lliure
circulació de béns, serveis, capitals i persones,
o l’exclusió dels immigrants del Sud. La divisió
internacional del treball –que fonamenta la
globalització capitalista– atorga a tot l’Estat
espanyol la funció de ser una “perifèria de
plaer”. El binomi de construcció i turisme atreu

Denúncia de la presió turístic-immobiliària sobre el litoral. Mapa d’”interés turístic”. Autor: Xumeu Ferrer.

capitals a la recerca de rendibilitat especulativa i
oportunitats de blanqueig de doblers negres. De
cara a la galeria, la mascarada turística ofereix
refugi temporal per compensar el patiment de
l’explotació laboral i la tensió competitiva amb
la fugida consumista que seda els sentiments
d’engany existencial amb el placebo del turisme.
Però podem escapar de l’explotació capitalista
amb el propi sistema capitalista?

Tres opcions
de decreixement
a debat
Idò què fer, amb criteris de justícia social i
ambiental per combatre aquestes contradiccions
amb coherència i visió de futur? D’ençà dels
inicis del boom turístic balear, s’han aplicat
mesures de contenció del creixement:
protegir espais naturals, frenar la urbanització
del litoral o gravar l’allotjament turístic amb
“ecotaxes” invertides en fer més atractiva
l’oferta balear al mercat turístic. Tanmateix
és evident que no n’hi ha hagut prou. El grup
ecologista GOB ha plantejat rebaixar l’afluència

turística mitjançant la regulació de la capacitat
d’allotjament. Però, per on decréixer?
La consigna promoguda per les cadenes
hoteleres és prescindir del segment turístic de
menys poder adquisitiu, que són els turistes
de classes obrera que es concentren en
ressorts turístics de masses. Un exemple de
com se’ls marca d’indesitjables el tenim a la
campanya a favor de la reconversió turística
de Magaluf, que és iniciativa de l’empresa
Meliá de la família Escarrer. Els turistes de baix
poder adquisitiu s’han convertit en sinònim
de consum de drogues, violacions, prostitució
o pràctiques suïcides, com ara el balconing.
Es criminalitza el turisme de classe obrera i
s’afavoreix la seva substitució pel turisme de
més poder adquisitiu i de luxe. Magaluf no és un
exemple únic, arreu de la costa es reprodueix
aquest model d’exclusió social elitista a beach
clubs, ports esportius, far i bateries militars
reconvertides en hotels i restaurants de luxe o
platges privatitzades amb gandules balineses.
A l’interior de les illes, l’exclusió social s’aplica
amb la construcció de camps de golf, polo,
hípica, bodegues... la urbanització extensiva
amb xalets o el tancament de finques.
Aquest últim, sovint emparat en propòsits
de conservació de la naturalesa, la qual cosa
suposa una mena de revengisme vers la lluita
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ecologista que reivindica la protecció dels espais
naturals i ara es troba com se l’empra d’excusa
per privatitzar-los. El consum de territori i
de recursos naturals d’aquest segment d’alt
estànding és molt major que als enclavaments
turístics de masses; fins a sis vegades més gran
en l’ús d’aigua, per exemple, sovint mitjançant la
dessalació nodrida amb la crema d’hidrocarburs
que agreuja el canvi climàtic.
En segon lloc, les pròpies cadenes hoteleres
també advoquen per retallar l’oferta
d’allotjament turístic a habitatges, que és
il·legal en edificacions plurifamiliars. Aquesta
modalitat de negoci turístic altera la zonificació
de la ciutat perquè mescla els usos residencials
i els turístics.
La mercantilització turística de l’habitatge
l’encareix, per la qual cosa es dificulta l’accés
a aquest bé de primera necessitat. Els barris
de major qualitat ambiental es gentrifiquen,
amb l’expulsió dels habitants humils i la seva
reconversió en productes d’allotjament turístic
“vivencial” i “autèntic”. Els ingressos del lloguer
turístic d’habitatges ja són cobejats per fons
d’inversió i tour-operadors; la qual cosa els fa
enfora de nodrir els ingressos familiars de qui
pateix la precarietat laboral, quan no l’atur i
l’encariment de l’accés a l’habitatge, tot sovint
aclaparat per l’endeutament hipotecari.
Una tercera opció consisteix en contenir i
gravar fiscalment l’excés, l’acumulació i el
malbaratament de recursos, com ara d’aigua,
energia o territori. L’ordenació territorial
és la principal eina per revertir la tendència
capitalista a segregar l’ús del territori per a
les elits. Això es pot aconseguir per exemple
mitjançant el vet a la construcció de més camps
de golf i polo, al tancament de camins per
espais naturals i rurals o a la privatització de la
costa: platges, ports, fars, instal·lacions militars
obsoletes, illots, etc. És a dir no promoure i, en
tot cas, fer pagar més a qui més consumeix –
que és qui més deteriora l’entorn– per després
redistribuir el que es recapta en benefici de qui
menys en té. No és cap fórmula nova, només és

socialisme, amb propòsits de justícia ambiental
i social. Així es podria decréixer pel turisme
ric, que és més excloent i insostenible.
El consens creat pel poder hegemònic –el bloc
històric encapçalat per les cadenes hoteleres–
no és gens favorable a aquest decreixement
redistribuïdor i socialista; mentre que sí
ho és de decréixer pel segment més humil de
la demanda i de l’oferta, que es promou amb
les altres dues opcions de decreixement. Ara
que la competència turística està en mans de
MÉS –espai polític auto-definit com l’opció
d’esquerra sobiranista i ecologista–, la tria entre
les diferents alternatives de decreixement, per
a definir polítiques públiques, hauria de ser
més que mai motiu de debat. L’aposta per la
promoció del golf de l’Agència del Turisme de
les Illes Balears pel 2016 dóna a entendre que
la tria ja està feta.

Malbaratament de territori i recursos hídrics
per promoure negocis d’elit. Engel & Völkers
Polo Cup, 1/8/2014. Font: https://www.
engelvoelkers.com/blog/2014/majorcashines-latest-edition-engel-volkers-polocup-2014/.
Rebuig popular a la sobrefreqüentació, la
gentrificació i la elienació del turisme. La
pintada s’inspira en el lema “Arbeit macht frei”
(el treball us fa lliures) que rebia als presoners a
les portes de camps de concentració nazis.

Pintada popular al carrer del Vi de Palma, 19/4/2016.
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EXPRESSAR

EL

COl·LAPSE,

GESTIONAR EL CANVI

David Abril Hervàs
Portaveu grup parlamentari
MÉS per Mallorca
Parlament Illes Balears

Ja fa anys que des de l’ecologisme social i
polític avisam que, a les nostres Illes, som al
risc del col·lapse, que això pot petar qualsevol
dia, vaja. Recordeu sense anar més enfora les
campanyes del GOB «Mallorca cap al col·lapse»
o «Mallorca blackout», amb la col·laboració de
Miquel Barceló, el 2013. Recordeu també com
al primer pacte de progrés, entre 1999 i 2003,
es varen establir tota una sèrie d’indicadors de
sostenibilitat del turisme que determinaven que
ja en aquells temps en què teníem gairebé la
meitat dels turistes dels que tenim ara, havíem
de menester cinc o sis vegades el territori que
realment disposam per poder mantenir el nivell
de consum de recursos existents. El 1999,
concretament, la meitat dels que esperam per
enguany, fent el compte de la vella.
Ara, la consciència i fins i tot l’expressió
del col·lapse s’ha estès a tots els àmbits o
estaments:
A l’esfera institucional, des d’unes
infraestructures que sembla que ja no tornen
bastar quan ni tan sols disposam de recursos
públics per mantenir-les, ja siguin depuradores,
dessaladores o carreteres.
A l’àmbit empresarial, on fins i tot la cap de
la patronal hotelera es va atrevir a definir fa
molts pocs dies, que l’actual model turístic és
«l’antimodel» perquè justament anam sense
rumb cap al col·lapse.
A l’esfera ciutadana, on els residents notam
ja el col·lapse per venir quan encara no som
ni tan sols en plena temporada turística, i ens
enrabiam pel fet que per molts de turistes que
venguin, en el primer trimestre d’enguany hem
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arribat a les 110.000 persones sense feina
(dades EPA), malgrat les festes de Pasqua varen
caure per març, i això sempre ajuda a quadrar
estadístiques. D’aquí les polèmiques pintades a
Palma, que alguns consideren ofensives per als
turistes.
Als mitjans de comunicació, que fan la seva
funció en major o menor mesura de fer-se ressò
de tot l’anterior.
Tothom és conscient que no són temps de
créixer, i d’aquí la complexitat i la contradicció
que tanmateix s’ha d’abordar, de regular
justament ara el lloguer turístic (que s’ha de fer
per responsabilitat, i no en base a arguments
anarco-capitalistes), quan simultàniament
haurem d’establir un sostre de places turístiques,
encara que sigui per supervivència, que ha
d’afectar a tota mena de places d’allotjament.

Supòs que a ningú se li passa pel cap com a
«solució» ampliar l’aeroport de Palma, ni fer un
megaport per acabar de col·lapsar la ciutat. Ni
com diu la cançó, dur a la pràctica allò de «si
construyeran un puente desde Valencia hasta
Mallorca». Per això no hauria de ser tan difícil,

conscients dels interessos antagònics existents
però alhora de l’emergència social i ecològica,
arribar a grans acords per redreçar d’una vegada
per totes aquesta deriva sense rumb del nostre
model turístic i econòmic, i posar-la al servei
d’un projecte de prosperitat compartida.

El turisme, al meu parer, no ha de créixer
més. En tot cas l’hem de reconvertir, en tant
que apart dels impactes mediambientals, el
«nostre» model turístic de potència mundial ja
no crea més llocs de feina, només genera llocs
de feina precaris i el que és pitjor: una societat
precària. Allò que han de créixer són la indústria
i el sector primari, amb fortes dosis d’innovació.
I ho haurien de fer a partir de la solidaritat del
turisme, o si voleu, des d’una política pública
que corregeixi els desequilibris que hi genera,
ja sigui via imposts, via incentius i òbviament,
via canvis de mentalitat, que aquests sempre
costen més.
I no hauria de costar tant. Perquè en el fons,
permeteu-me que vos digui que les polèmiques
pintades de Palma les podria haver perpetrat na
Inma de Benito, o almenys tenc la sensació que
hi podem arribar a compartir el seu significat,
el seu rerafons, ofenses als turistes apart. A
l’aeroport aquest estiu s’esperen fins a 100
operacions per hora en determinats moments
(feis comptes: més d’un avió per minut!), i
aquest cap de setmana varen desembarcar a
Palma el mateix dia 18.000 creueristes. Ja està
tot dit.
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Q U I N A A G R I C U LT U R A H E M D E
MENESTER I PERQUÈ?

Mateu Morro Marcé

Assessor Tècnic de la
Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca

Definir el paper de l’agricultura balear en el
futur del nostre país hauria de partir de la
consideració que en aquest futur serà possible
que el nostre poble pugui decidir el seu model
econòmic en unes condicions de sobirania
política, sigui com a país independent o sigui
com a país confederat per via democràtica amb
altres. El model autonòmic vigent és un model
basat en l’apropiació de banda de l’estat de la
capacitat de decisió i l’absorció dels recursos
existents. Entre els problemes que ens ocasiona
la dependència política que patim destaquen la
manca de recursos econòmics per a generar
polítiques pròpies i la incapacitat d’aconseguir
un tractament mínimament just del fet insular.
Tanmateix, les possibilitats d’intervenció que
permet l’estat autonòmic no són en absolut
negligibles i s’han d’aprofitar.

Mirem cap el futur
Per a considerar l’agricultura balear del futur
podem partir de les funcions clàssiques
de l’agricultura d’acord amb un model
multifuncional: territorials, mediambientals,
alimentàries, econòmiques, socials i culturals.

El territori
La funció de la pagesia en la vertebració del
territori és bàsica. En definitiva es tracta de
veure què feim amb els espais no urbans, amb
totes les implicacions que la gestió d’aquests
espais pot tenir, entre les quals no són menors
les paisatgístiques i l’impacte sobre la qualitat
de vida dels ciutadans i l’economia turística. La
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solució òptima seria que allò que en urbanisme
s’anomena “sòl rústic” i que sovint no és altra
cosa que una reserva de sòl per a urbanitzar en
el futur, passi a ser un “sòl agrari”, viu i gestionat,
amb una graella d’usos que afavoreixi els
propis de l’agricultura i la ramaderia i exclogui,
o redueixi al mínim, els usos residencials o
d’altre signe no agrari, amb una cura extrema
en la implantació de noves infraestructures -i
amb un tractament específic dels sòls agraris
periurbans, tan maçolats.
El paquet de mesures a repensar en aquest àmbit
és sobretot de política territorial i urbanística,
però també s’haurien de dissenyar els Parcs
Agraris Periurbans i les noves Àrees d’Interès
Agrari, definides entorn d’espais agraris de gran
valor. Eines legislatives bàsiques seran la Llei del
Sòl Agrari i la Llei del Paisatge de les Illes Balears.
El que es tracta és de mantenir i ordenar l’acció
antròpica sobre el territori per a què el paisatge
rural no sigui desvirtuat o destruït per usos
impropis, mantenint una agricultura dinàmica
i amb capacitat de mantenir viu el territori no
urbanitzat.

El medi ambient
Un dels grans reptes que té la pagesia balear
és el de poder disposar dels recursos hídrics
necessaris per a funcionar sense per això haver
de fer malbé els aqüífers. En aquest sentit la
bona gestió de les masses d’aigua subterrània,
el foment de la qualitat de l’aigua depurada
i el seu ús agrari són temes importants. És
absolutament inviable una agricultura sense
aigua i és un objectiu estratègic el garantir l’aigua
per la pagesia, evitant enfocs sols en negatiu
que no volen considerar el valor multifuncional
de l’activitat agrària. El Pla de Foment del Rec
amb Aigües Depurades contendrà inversions en
millora de la depuració, construcció i connexió
de basses, implantació de xarxes de regadiu
i foment dels cultius més adequats a aquests
regadius de nova creació.

Però les implicacions mediambientals de
l’agricultura són múltiples, per això és
fonamental potenciar les seves funcions
d’absorció de CO2 i convertir la nostra pagesia
en un model inspirat en les pràctiques agràries
més sostenibles com són l’agricultura integrada
i l’agricultura ecològica. És necessari gestionar
els residus i subproductes d’origen agrari
(envasos, plàstics, morques de tafona, residus
carnis... I no es pot obviar el tema energètic,
amb un impuls massiu tant de l’ús d’energies
netes, com de l’ús energètic de la biomassa
produïda per l’activitat agrària i forestal. Els
impactes mediambientals de l’activitat agrària
hi són, però són molt més greus els impactes
provocats per la seva inexistència. Per tant,
totes les eines de gestió ambiental han de
situar en el lloc que li correspon la producció
d’aliments que duen a terme els pagesos i
ramaders.

L’alimentació
El gran objectiu de la sobirania alimentària s’ha
de quantificar i col·locar com un dels indicadors
de sostenibilitat més importants al que hem de

parar esment. El nostre objectiu és d’impulsar
una política de substitució d’importacions
alimentàries i de recuperació d’una alimentació
saludable i d’origen local.
Per aconseguir aquest objectiu ens hem de
moure sobre dos eixos: reduir els costos de
producció per tal de poder competir amb els
aliments transportats des de llargues distàncies
per l’agroindústria i els monopolis alimentaris
(la qual cosa passa sobretot per pal·liar els
costos d’insularitat) i després incrementar les
polítiques de qualitat, identificació d’origen
i comercialització alternativa (venda directa,
mercats pagesos, petit comerç, internet, venda
cooperativa, grups de consum, etc.).
A dia d’avui uns objectius “assenyats” de
sobirania alimentària ens haurien de dur en
el termini de pocs anys a un 50 % de quota
d’autosuficiència en producte fresc i anar
treballant a futur en producte transformat i
envasat. Però com fer-ho? Una cosa que es
podria fer seria impulsar un debat social sobre
l’alimentació en els centres públics (educatius,
sanitaris, socials...) que permetés fixar unes
quotes mínimes d’aliments locals, encara que
fos amb percentatges reduïts.
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Tal cosa, si s’exigia de bon de veres, actuaria
com a impulsora d’iniciatives empresarials
amb capacitat d’atendre aquesta demanda,
certament generada artificicialment. Però és
que en la situació de debilitat on ens ha col·locat
la discriminació insular i la manca de polítiques
agroalimentàries, sense una potent iniciativa
pública no hi ha res a fer.

L’economia
La nostra economia està mancada de sinergies
diversificadores i el món de l’agroalimentari pot
ser un espai on els sectors primari, secundari
i terciari trobin aspectes que els reforcin
mútuament. La indústria agroalimentària és un
dels nínxols productius on hi ha més possibilitats
de futur (recuperant els pans i la pastisseria de
qualitat, replantejant la indústria formatgera
i els derivats lactis, recuperant la producció
càrnia i d’embotits, incentivant el món dels olis
i dels vins...), però també està per descobrir (o
redescobrir) el potencial turístic dels paisatges
agraris o dels aliments i la gastronomia del país.
Ara bé, tot això passa perquè els pagesos i els
ramaders puguin viure de les seves activitats. És
a dir, s’han de millorar els marges econòmics
de les explotacions agràries, ramaderes i
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forestals fins que la renda agrària per ocupat
s’acosti a la renda mitjana per ocupat existent
a les altres activitats econòmiques. Ens trobam
davant un compromís de dignificació de
l’activitat professional pagesa que inclou temes
com la qualificació professional, l’orientació
de l’especialització productiva, la recerca i
la innovació o la valorització comercial de
les produccions. En aquest sentit la nostra
proposta passa per l’impuls del Contracte
Agrari d’Explotació, entès com un suport bàsic
a la renda dels agricultors balears que vulguin
subscriure els compromisos agroambientals,
alimentaris i socials que es considerin prioritaris.

societat, la pagesia, que ha estat invisibilitzada
i oblidada.
No s’ha d’ignorar tampoc la funció del camp
com a primer contacte amb el nou entorn
sociocultural per a molts d’immigrants que
primer han treballat en el sector agrari abans
de passar a altres camps. Però sobretot hem
de considerar en primer terme la capacitat
de generació d’ocupació i autoocupació del
sector primari, que anirà en paral·lel a la nostra
capacitat de fer passes cap a la sobirania
alimentària. Com més relocalitzem la producció
d’aliments, més llocs de feina hi haurà en el
sector agrari i agroalimentari, i més sinergies
econòmiques es produiran.

El camp com a àmbit social
El foment de l’activitat agrària en municipis on el
dinamisme econòmic propi és molt minvat ja té,
per ell mateix, un valor articulador de la societat
sobre el territori prou important. L’activitat
pagesa en manté d’altres: subminstres d’adobs i
llavors, maquinària, indústria de transformació,
comerç, etc. Recuperar pagesia és recuperar
activitat econòmica distribuïda sobre el territori i
per tant contribuir a una major justícia i equilibri
entre pobles i comarques. Millorar la renda
agrària és fer justícia cap a una part de la nostra

La funció cultural
L’agricultura ha estat en el passat, i fins fa molt
poc, la principal activitat dels illencs i forma

part de la seva identitat al llarg de la història.
El pagès, considerat individualment, és una
persona que recull i transmet coneixements que
pertanyen a tota la col·lectivitat: coneixement
del territori, dels noms de lloc, de les terres, del
clima, de les plantes, dels animals...
A Ciutadella, les festes de Sant Joan, una de
les festes més riques i acolorides de tota la
Mediterrània, serien impensables sense la
presència dels pagesos i els seus cavalls. Per
molts de pobles apareixen fires agrícoles i festes
de ressò agrari. Arreu de les illes hi ha un intent
de reprendre el lligam amb la història i la cultura
pagesa, no com un rencontre amb el passat,
sinó com una nova fusió cultural que barregi
passat, present i futur. Més enllà de l’etnologia
i l’antropologia hi ha una funció cultural de
l’agricultura que és determinada per ser un
punt de contacte essencial entre la persona i
la natura que ens permet produir els aliments
bons, sans i justs que hem de menester.
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SABEM QUIN MODEL ENÈRGETIC VOLEM...
PERÒ COM EL CONSTRUÏM?
Joan Groizard Payeras

Director general d’Energia i
Canvi climàtic
Govern de les Illes Balears

Canvi climàtic. Dependència exterior i
vulnerabilitat. Perpetuació de condicions de vida
indignes als llocs d’origen dels combustibles
fòssils. Línies d’alta tensió al paisatge balear.
Oligopoli energètic internacional. Pobresa
energètica.
Sabem què és el que no ens agrada del model
energètic “tradicional”. Que de tradicional en
té poc, tenint en compte que el sistema de
generació i consum d’electricitat és relativament
recent en termes històrics i ha evolucionat
a passes de gegant. Però tot i sabent que no
ens agrada, i sabent que no és tradicional, ja
estam massa acostumats a l’ “status quo”, i
de la mateixa manera que imatges de pobresa
extrema o de violència als mitjans poden acabar
insensibilitzant a l’observador, sabem, però no
acabam de ser conscients, de què a Alcúdia es
crema carbó, dia i nit, per proveir d’electricitat
no tan sols els milions turistes que arriben –
que també – sinó també el més d’un milió de
residents de Balears, per molt ecologistes que
siguem.
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sobre la transició energètica i dibuixar un futur
esperançador i il·lusionant.
El que no tenim tan clar, col·lectivament, és
com hi arribam. Els ecologismes i les esquerres
en general som crítics i exigents per naturalesa,
especialment amb nosaltres mateixos. Això
ha impulsat importants evolucions al llarg de
la història, i ha permès apropar al mainstream
idees al seu moment tan revolucionàries
com la igualtat o la sostenibilitat (al menys
de forma abstracta). Però aquesta capacitat
d’inconformisme també ha suposat dificultats,
per exemple, a l’hora d’aconseguir confluències
de les esquerres que ens permetin fer front a les
envestides del neoliberalisme.
I és aquí on hi ha el perill. Entre un status
quo que no ens agrada però al qual ens hem
acostumat i un futur il·lusionant, correm el risc
de quedar atrapats, no en una Odissea, a la qual
anem avançant cap a una Ítaca que es mou
al ritme de la nostra capacitat per projectar o
somniar un model energètic encara millor, sinó
(seguint la metàfora nàutica) al port, discutint
al voltant del mapa en quina direcció hem de
navegar primer.

Sostenibilitat. Sobirania energètica. Justícia
climàtica. Renovables. Autoconsum. Estalvi
energètic. Descentralització. Democratització
de l’energia. L’accés a l’energia com a dret
fonamental.

El camí cap al nou model energètic no és ni
curt ni senzill, ni molt manco d’una sola passa,
i tenim nombrosos obstacles a resoldre: En
primer lloc, hem de canviar la normativa a
Balears i planificar el desplegament de les
renovables al territori de les diferents illes, i les
tasques prèvies ja s’han iniciat des del Govern.
També hem de canviar la normativa estatal,
i això s’haurà de fer mitjançant una pressió al
Ministeri d’energia que hi hagi al seu moment,
però també explicant a l’electorat per què és
necessària i urgent la transició energètica.

També sabem en quina direcció ha d’avançar el
model energètic. Una combinació de polítiques
nefastes per part dels governs del Partit Popular,
l’augment del preu de l’energia per als petits
consumidors així com un treball important per
part de la societat civil – amb la Plataforma
por un Nuevo Modelo Energético com un
dels principals referents – ha aconseguit que
l’energia deixi de ser un tema exclusivament
tècnic i apartat de la ciutadania, passant a ser
un important camp de batalla polític i social, la
qual cosa ha permès iniciar un debat molt ampli

A més, hem de mobilitzar una capacitat
d’inversió econòmica brutal – estam parlant
d’uns 100 milions d’euros anuals que
necessitaríem per instal·lar la capacitat de
generació renovable necessària per complir
amb els Acords de París. I si volem que el nou
model energètic sigui públic o de la ciutadania,
aquesta inversió ha de venir del sector públic
o de la ciutadania – evidentment, amb els
mesures per part dels poders públics per tal
de fer que això sigui possible. Com a punt de
comparació, el pressupost actual d’energia i

canvi climàtic és d’uns 3 milions d’euros, i en la
situació econòmica actual és difícil veure com
s’hi podran dedicar més recursos, a menys que
hi hagi una priorització important i aquests es
dedueixin d’altres partides.
Pel que fa a l’autoconsum, ja hem posat en
marxa tota una sèrie de mesures per fomentarlo i facilitar-lo, i en tenim més en marxa. Però
no basta amb simplificar i abaratir la posada en
marxa d’instal·lacions d’autoconsum, sinó que
hem de convèncer a centenars de particulars i
empreses que s’hi apuntin.
Cada passa d’aquestes duu temps i és
important no oblidar que jugam amb un horitzó
temporal delicat, una situació on al Govern
Balear, cadascun dels Consells Insulars i molts
d’Ajuntaments tenim governs progressistes i del
canvi, però que aquesta situació no serà eterna.
Des del Govern d’això en som conscients, i per
tant treballam d’accelerar els canvis que de
nosaltres depenen al màxim – així com procurar
que els canvis que posam en marxa puguin
tenir el màxim recorregut possible.
Però això, precisament perquè ha de ser un canvi
de tots i no des de dalt, no ho podem fer tot sols, i
aquí necessitam a la societat civil, i la ciutadania
en conjunt. I atès que tots tenim prou clar el
model energètic al qual aspiram – basta veure
els idearis i programes electorals dels partits que
donen suport al Govern, i comparar-los amb les
propostes de la societat civil , hem de passar
del debat general a la proposta concreta, per
tal d’accelerar la transició cap a un nou model
i que administracions i ciutadania anem creant
el marc legal i econòmic per desenvolupar unes
infraestructures energètiques democràtiques,
distribuïdes i sostenibles.
Al mateix temps, però, hem de recordar que
el canvi climàtic no espera. Que mentre anem
definint i fent realitat aquest model, seguim
cremant milers de tones de carbó importades.
Urgentment, per tant, com a societats balears
ens hem de plantejar si estam disposats a seguir
amb l’actual grau de dependència energètica
exterior i emissions de gasos d’efecte hivernacle,
o si transitòriament acceptam que a curt termini
les noves infraestructures renovables no seran

exclusivament participades per la ciutadania o
exclusivament de petites dimensions.
En paral·lel a les mesures de foment d’autoconsum
i d’estalvi energètic que estam posant en marxa
aquesta legislatura, tenim damunt la taula
una sèrie de projectes energètics capaços
d’augmentar la contribució de renovables a
l’electricitat de Balears fins a més del 10%,
del 2% actual. Cada MWh d’energia renovable
abocada a la xarxa, és un MWh d’energia fòssil
expulsada, i qualsevol instal·lació renovable que
es plantegi en rústic haurem de condicionar
a què hagi de ser reversible al final de la seva
vida útil – sí, les tècniques actuals permeten
instal·lacions sense formigó – així com integrada
amb activitat agrària i/o ramadera i integrada al
màxim paisatgísticament. A més, els projectes
que s’estan plantejant, tot i la controvèrsia per
les seves mides – sense dubte, més grans del
que correspondria als territoris insulars –, són
realment descentralitzats, és a dir, l’energia que
generen s’acabarà consumint majoritàriament
al mateix node de la xarxa elèctric.
Tenim, per tant, l’oportunitat de multiplicar per
cinc la potència d’energies renovables a les Illes
Balears aquesta legislatura. Això ens deixa en
un 10%, i encara ens deixa l’altre 90% per anar
cobrint progressivament amb els processos més
lents, però més participatius.
Tot això, per descomptat, amb un important
esforç d’estalvi energètic que ens permeti, com a
mínim, limitar l’augment de la demanda – que a
dia d’avui i davant els fonaments del capitalisme
neoliberal, és en sí una cosa ben radical. ¿Estam
llestos per funcionar amb un sòtil energètic,
i sobre tot, per gestionar com ens repartim
l’energia que sí considerem que hem de generar
i utilitzar? Això suposa repensar totalment el
model energètic, que fins ara considerava la
demanda com una cosa inqüestionable i que
s’havia de cobrir com fos.
Però precisament la nostra funció, la de totes
aquelles i aquells que somniam i lluitam per un
món més just i sostenible, és repensar el que fins
ara es donava per bo, i fer possible l’impossible.
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UNA “NOVA ECONOMIA” DE SERVEIS
MÉS

SOCIAL

I

SOSTENIBLE

PER

A LES ILLES BALEARS
a la mateixa velocitat ni els salaris ni els nivells
d’ocupació i, per tant, tampoc els nivells de
benestar social.
Joana Aina Campomar i Orell

Diputada de MÉS per Mallorca
Parlament de les Illes Balears

La crisi financera iniciada al 2007 ha afectat
greument a les nostres illes, generant un canvi
de cicle econòmic i en conseqüència una baixada
del PIB important, destrucció de llocs de feina,
baixada de salaris, increment de la pobresa i de
la desigualtat social. Molts analistes marquen
el 2014 com la finalització d’aquests crisi, però
malgrat els indicadors macroeconòmics molts
dels efectes relatius a atur, salaris precaris i
índex de pobresa i de desigualtat continuen
instal·lats a la nostra societat.
La riquesa s’ha acumulat molt més a un 1% de
la població, mentre que la resta s’ha empobrit
significativament.
Els sectors econòmics han reaccionat diferent.
A les Illes Balears els sectors que més han
baixat són agricultura i indústria. L’únic sector
que no ha baixat és el sector de serveis, també
anomenat terciari, que ha incrementat el seu
pes des de fa dècades sobre l’economia Balear,
mesurat com a VAB, de un 79,9% el 2008
al 87,3% el 2014. Un indicador que mostra
l’avanç en l’especialització en el sector serveis
que representa més del 85% de l’economia
de les nostres Illes de forma similar a les Illes
Canàries, la qual cosa interpreten que ha
estat determinant per contrarestar els efectes
negatius de la crisi. Per altra part la crisi ha
repercutit negativament ja què ha representat
una reducció molt important d’hores
treballades. Si bé la producció es recupera en
indicadors macroeconòmics, no s’han recuperat
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La situació actual ens situa en una economia
especialitzada en turisme , que ha patit una de
les accelerades fases de terciarització d’Europa.
Del sector terciari fins fa pot destacava la
seva heterogeneïtat, ja que inclou activitats
econòmiques molts diverses des de repartir
propaganda a la recerca científica i el fet
d’incloure activitats intangibles, a diferència de
la indústria.

Segons ja s’exposa en el Pla de Ciència,
Tecnologia, Innovació i Emprenedoria de les
Illes Balears 2013-2017 (PCTIE), un probable
escenari prospectiu de l’estructura productiva
de les Illes Balears per a l’any 2025 podria ser el
següent: l’agricultura hi representaria l’1 %; la
indústria i la construcció, el 9 %, i els serveis, el
90 %. D’aquesta manera es confirmaria que a les
Illes Balears es mantenen les tendències de les
principals economies avançades: un augment
de la terciarització en serveis avançats, amb una
dotació més gran del component tecnològic en
contrapartida al procés de desindustrialització
(amb la indústria reduïda a un sector marginal,
amb un 2% o 3%del PIB) i amb el manteniment
d’un sector de la construcció (7% o 6%) viable
i eficient per assegurar la dotació necessària
d’infraestructures i de capital físic per al bon
funcionament del sistema econòmic.
En aquest context, la participació del sector
primari en el PIB seria residual, però molt
eficient en l’explotació dels recursos naturals, la
preservació del medi ambient i les produccions
molt especialitzades i d’alta qualitat. En aquest

model de creixement, la R+D+I
-recerca,
desenvolupament i innovació- hi té molt a dir,
especialment sobre el sector primari. El sector
que sobreviu gràcies a la baixa dels preus i a
unes inversions de manteniment mínimes, que
en fan qüestionar la sostenibilitat i la rendibilitat
futura acaba provocant la reducció del ritme de
creixement econòmic.
En canvi on es dóna un fort creixement dels
serveis avançats i un ús intensiu de les TIC, els
permet entrar en una nova fase de creixement
econòmic amb rendiments creixents. Avui
dia estam immersos en la primera revolució
tecnològica que s’ha produït en els serveis amb
la introducció de les noves tecnologies de la
informació i la comunicació.
Considerant que a les Illes Balears el sector de
la construcció, que és el que genera menys
productivitat relativa del treball, provoca un efecte
de substitució de les inversions industrials, no és
estrany que finalment les Illes Balears mostrin
rendiments de creixement decreixents relatius
a la productivitat dels factors productius (treball

En l’actualitat no es poden mantenir aquestes
diferències estrictament en l’economia actual.
Els productes són el resultat de la combinació
de béns i serveis. La naturalesa dels serveis està
més relacionada amb les funcions que es duen
a terme, i el consum de les quals és intangible (
no vol dir immaterial) i més o menys instantani.
Els aspectes socioeconòmics bàsics de les
Illes Balears i de la societat del coneixement i
de la informació comporten un incipient canvi
d’especialització productiva que cal emfasitzar
per la importància de les repercussions que
té en el nostre sistema regional de ciència,
tecnologia i innovació.
En els darrers anys les Balears han anat
perdent llocs en el rànquing de renda per
càpita, tant com a comunitat autònoma com
en la classificació per províncies espanyoles i
un augment considerable de la taxa d’atur al
voltant del 20 %.
Les tendències de fons que semblen confirmarse, en el cas dels Estats Units, és que el procés de
terciarització es veurà accentuat en els propers
anys i el més raonable és suposar que la inèrcia
del procés de terciarització, que s’està donant
de forma generalitzada en l’àmbit internacional,
tampoc no es detindrà a les Illes Balears.
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i capital) i per una pèrdua relativa de benestar
econòmic mesurat per l’evolució relativa de la
renda per càpita.

l’ocupació que generen les activitats turístiques
de transport, allotjament, restauració i agències
de viatge.

Atès que el creixement econòmic depèn a llarg
termini del creixement de la productivitat del
treball, si aquest creixement s’alenteix i minora,
acabarà per fer disminuir el creixement relatiu
del PIB i de la renda per càpita.

Estam davant d’un canvi que, malgrat emergent,
pot implicar un canvi de tendència a llarg termini
liderat microempreses o PIME’s amb un perfil
de treball més qualificat, en alguns casos d’alta
especialització, que la mitjana de les empreses
de serveis tradicionals i que poden suposar el
5% de les empreses existents.

En conseqüència, tant una excessiva
especialització en serveis tradicionals de baix
contingut tecnològic i valor afegit com un ús
intensiu del sector de la construcció no han
ajudat a assegurar i mantenir al llarg del temps
uns rendiments creixents que hagin pogut
garantir la sostenibilitat, en termes relatius, del
model de creixement de les Illes Balears.
Les tecnologies de la informació i la comunicació
(TIC) s’han convertit avui dia en una de les
eines més importants per al desenvolupament
socioeconòmic. L’ús intensiu de les TIC afavoreix
el canvi, i facilita la recerca i la innovació,
així com la competitivitat de les empreses,
especialment de les empreses de serveis, com
és el cas de les empreses turístiques, de comerç
i transport, que configuren el principal nucli
empresarial de les Illes Balears.
Tal com es reflecteix en el PCTIE es detecta a
les Illes Balears una incipient especialització
terciària positiva, noves oportunitats de negoci
en activitats més eficients i rendibles com són
els serveis avançats d’alt valor afegit i contingut
tecnològic i/o coneixement, com és el cas de
les tecnologies de la informació i els serveis a
empreses com de Recerca +Desenvolupament
i assessoria empresarial i/o tècnica.
Aquests serveis d’alt valor afegit no generen
treball precari, generen més productivitat ,
salaris més alts per sobra de la mitjana salarial
de la resta de serveis i són més sostenibles
mediambientalment.
S’estima que aquesta “nova economia”, basada
en els serveis avançats, representa a l’entorn
d’un 5/6% del PIB regional i de l’ocupació, un
pes semblant al de la indústria manufacturera
(descomptat l’energia), la qual cosa, pot
suposar a l’entorn d’uns 1.000 milions d’euros
en renda generada i aproximadament uns
20.000 ocupats, més o menys, un 20% de
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En conclusió un sector de serveis avançats
forma part de la infraestructura econòmica
capaç de fomentar el desenvolupament i la
competitivitat. Tots els serveis vinculats a noves
tecnologies han experimentat un gran procés.
Amb la “nova economia” la importància
tradicional de la indústria està sent substituïda
per noves activitats de valor afegit lligades al
sector de serveis: noves tecnologies, turisme
de qualitat, serveis empresarials, producció
audiovisuals etc.. Sense deixar de banda la
tecnificació i l’increment de la qualitat de les
activitats primàries i secundàries.
La realitat és que actualment l’especialització és
en la pràctica un monocultiu turístic, vulnerable
per molts de factors, ambientals, socials, polítics
i de conjuntura internacional, que ens condueix
a un decreixement real insostenible.
Posar en marxa la diversificació econòmica
ampliant les àrees d’especialització requereix
un esforç social i polític, de col·laboració publicoprivada i de planificació a llarg termini que
abarca les àrees d’educació, comerç, economia,
turisme, salut, formació professional, formació
universitària, tecnologia, etc.
La diversificació econòmica implica una
transformació productiva, lligada a les
empreses existents, fomentant l’economia
del coneixement i de la innovació, impulsant
sinèrgies entre diferents activitats i tecnologia,
reorientar les relacions oferta i demanda i,
també, a impulsar noves activitats econòmiques.
L’objectiu és facilitar l’existència d’empreses
amb capacitats singularitzades, que donen pas
als llocs de feina qualificats i que finalment
afavoreixen avantatges competitives al territori.
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DESENVOLUPAMENT LOCAL I CANVI
DEL MODEL ECONÒMIC

Pere J. Brunet Estarellas
Geògraf

Dins d’un món on cada vegada sembla més
difícil canviar el model econòmic global, l’àmbit
local -municipi, mancomunitat... és una escala
ideal per engegar bones pràctiques orientades
a aconseguir el desenvolupament integral
de la població. I això és així per dues raons
fonamentals: perquè l’escala local és una mida
territorial i demogràfica manejable, perquè
aquesta dimensió permet crear i reforçar les
relacions de proximitat entre els diferents
agents que hi coincideixen. Malgrat tot, convé
no caure en la ingenuïtat de pensar que aquestes
condicions escalars basten per aconseguir que
la població avanci des del punt de vista social
i econòmic, ni molt manco per assegurar
de forma automàtica el desenvolupament
sostenible del territori.
Per resoldre els problemes econòmics
existents, plantejar solucions equitatives des
del punt de vista social i ser respectuoses en
matèria mediambiental s’hauran de coordinar
estratègies
d’intervenció
transversals,
previstes per a diferents horitzons de temps i
consensuades entre els diferents segments
de la població. La tasca no és fàcil però els
coneixements adquirits a partir de diferents
experiències demostra que és possible, el que
al manco ens hauria d’obligar a provar-ho.
Però, què hem d’entendre per desenvolupament
local?. La definició que Hervé Gumuchian fa
del terme és especialment aclaridora. Aquest
geògraf francès explica que la perspectiva del
desenvolupament local és el resultat de la
voluntat d’actors socials, polítics i econòmics
d’intervenir de manera activa en els processos
de desenvolupament
dels seus territoris
i d’influir en la reconversió d’aquests a la
nova economia. D’aquí que la constitució i
reforçament del sistemes locals d’actors sigui
un objectiu primordial, que justifica la mateixa
raó de ser del desenvolupament local.
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Dit d’una altra manera, perquè es pugui parlar
de desenvolupament local, les accions s’han de
ser dutes a terme amb el consens, compromís
i col·laboració de les persones, grup d’individus
o entitats que assumeixen la representació
de determinats interessos i que treballa per
tal d’aconseguir certs objectius: els agents o
actors socials.
En aquesta mateixa línia, existeix una extensa
literatura especialitzada que insisteix en
el paper dels agents socials en el procés
de desenvolupament i en la necessitat de
què les accions concebudes dins d’aquesta
visió els habilitin per poder jugar un paper
actiu en la proposta, disseny i implantació
d’iniciatives, així com en la mobilització dels
recursos, principalment endògens. En realitat,
els coneixements i capacitats de la població
s’identifica en aquesta proposta com un
avantatge que de forma raonada haurien de
saber rendibilitzar els poders públics en la tasca
de govern, per dos motius fonamentals: perquè
així es veurien satisfetes les aspiracions dels
ciutadans a intervenir en el procés i perquè així
els polítics locals en veurien acompanyats pels
ciutadans en el debats i en la presa de decisions.
Si l’aspecte tractat abans és de vital importància,
no ho és manco l’associació que es fa entre
desenvolupament local i l’endogènia, entesa
com el creixement des de dins. Es parteix de
la idea de què totes les comunitats locals
disposen d’un cert nombre de recursos propis
que constitueixen potencialitats, elements de
desenvolupament d’un determinat territori. La
identificació i posada en explotació d’aquests
recursos pot ser una iniciativa de l’Administració,
dels empresaris o d’altres agents socials,
generalment a partir de la creació de societats
de promoció de desenvolupament local.
Això vol dir que, en un moment concret, una
comunitat territorial pot trobar noves idees i
dissenyar projectes originals que li permetin
utilitzar de forma imaginativa els seus recursos
i trobar solucions a les seves necessitats i
problemes. En qualsevol cas, es tracta d’un
procés que s’ha de desenvolupar a prop de la
ciutadania i que ha d’incorporar les innovacions
tecnològiques i de gestió que els faci visible i
competitiu.

Des
d’una
perspectiva
històrica,
el
desenvolupament local és un model
d’intervenció que sorgeix als anys 70 com a
resposta a la crisi econòmica que comença
a ser visible a principis d’aquella dècada,
explota al final de la mateixa i es perpetua
després de forma cíclica. Des d‘un principi, el
desenvolupament local s’identifica com un
mecanisme especialment orientat a reduir
els alts percentatges d’aturats i associa
amb una política activa d’ocupació que, a
través d’inversions
intel·ligents, dinamitzi
la creació d’activitats alternatives i generi
nous llocs de treball. Per això, inserció sociolaboral possiblement és la paraula- clau
que millor identifica l’objectiu principal del
desenvolupament local.
El desenvolupament local es planteja com
a alternativa al model econòmic imperant,
considerat pervers i ineficient. Ho critica
d’inoperant a causa del caràcter centralista,
per ser generador de grans bosses de
desocupats, poc interessat en atenuar les
diferencies territorials i les desigualtats socials,
i pel manifest desinterès per la problemàtica
ambiental. Des de la perspectiva del
desenvolupament local sostenible es denuncia
l’efecte centralista de l’aparell estatal quant a la
presa de decisions, així com l’efecte anul·lador
de la capacitat d’acció dels actors locals.
El desenvolupament local sostenible emergeix
com una alternativa que maneja de forma
freqüent en el seu discurs termes com els de
teixit associatiu, economia social, cooperació,
agents locals, democràcia participativa, societat
civil, planificació integrada, recursos endògens,
sostenibilitat.... Són conceptes que serveixen
per reeditar la idea de què el desenvolupament
local sostenible ha de servir per reinvertir els
beneficis, estimular l’activitat econòmica i
fomentar la creació de llocs de feina, crear
noves estructures productives i de consum,
posar en marxa noves formules de gestió, etc.
Ha de servir en definitiva per utilitzar millor
els recursos propis i perquè la nova qualitat
de vida a la que s’aspira eviti la fuga d’actius i
l’envelliment prematur de la població.
Malgrat els plantejaments teòrics del
desenvolupament local sostenible puguin
semblar fàcilment assumibles, a la pràctica
la implantació dels mecanismes proposats
presenta en ocasions serioses dificultats, no
tant per la manca de voluntat dels interessats
com per la incapacitat per assumir els reptes
plantejats. Per això, és molt pedagògic no insistir
tant en descriure els fonament ideològics del
desenvolupament local sostenible per orientar
els esforços a identificar alguns dels obstacles
que semblen auto-imposar-se els poders
públics locals a l’hora d’adoptar aquest model.
Pels que fa a la classe política, l’experiència
demostra que algunes de les pràctiques dutes

a terme responen a la manca de formació
necessària per assegurar la gestió eficient del
poder i, per extensió, dels recursos. És aquesta
una circumstancia que fa que les decisions
sobre temes concrets no estiguin emmarcades
dins d’un projecte més ampli i ambiciós, i que,
malgrat existir avanços evidents en alguns
camps, els resultats no tinguin el caràcter
incremental que confereix la planificació
estratègica.
A més de circumstancies com les descrites
abans, n’hi ha d’altres que tampoc afavoreixen
per res la bona gestió dels recursos des de
la perspectiva analitzada.
Una important
anomalia, molt relacionada amb l’anterior, és
l’absència d’una metodologia de treball ben
estructurada i de protocols d’intervenció que
asseguri la sistemàtica captura i eficient gestió
de la informació municipal. Es sol culpabilitzar
als municipis de menor població i de manco
recursos humans de la inexistència d’un sistema
estadístic estandarditzat que permeti creuar
informació, dissenyar diagnòstics i plans d’acció
per a diferents horitzons de temps, etc.
El principal problema relacionat amb el
sistema d’indicadors no és tant sols que la
seva inexistència en ocasions obliga a prendre
decisions de forma un tant frívola sinó que
difícilment permetrà fer un seguiment dels
resultats. El problema s’amplia quan s’aposta
formalment per adoptar la fórmula del
desenvolupament local sostenible sense la
intermediació de professionals especialitzats
com els agents de desenvolupament local
(ADL), tan preparats com menyspreats durant
els darrers anys.
Als despropòsits anteriors en ocasions se n’hi
afegeix un altre, que es tradueix en el que
podríem descriure com la resignada manca
de protagonisme de la societat civil. I és que,
a l’hora de prendre decisions, els polítics no
sempre es deixen acompanyar pels ciutadans,
malgrat existir persones i col·lectius propers
amb iniciatives i capacitat suficient per animar,
motivar, reunir, organitzar a la ciutadania, al
temps que implementar processos i actuacions
col·lectives.
Aquesta actitud no permet promoure la cultura
del debat, ni conèixer els interessos col·lectius, ni
establir un regim de col·laboració i consens entre
els diferents agents. Dissortadament, si aquesta
és l’actitud, se frustrarà tota possibilitat de què
els ciutadans disposin d’informació suficient per
intervenir i que es beneficiïn de programes de
formació que els capaciti per adoptar decisions
de forma objectiva i responsable.
I si no hi ha suficient informació, ni formació,
ni empatia, ni pedagogia de participació, ni
debat, ni autocrítica... ¿com es podrà justificar
el desenvolupament local sostenible com una
alternativa de canvi de model?
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PALMA, CAP A UNA CIUTAT
C R E AT I VA I I N N O VA D O R A

Biel Horrach Estarellas
Director d’Urbanisme
Ajuntament de Palma

Quan observam el comportament de les
ciutats front a l’actual crisi econòmica hom pot
observar com les que millor l’estan afrontant
són aquelles que han apostat per una economia
basada en el coneixement1. La ciutat de Palma
després d’estar fortament afectada per la crisi de
la construcció ha vist com els efectes col·laterals
derivats dels conflictes de la Mediterrània sud i
oriental, han fet que el turisme exerceixi un cert
efecte esmorteïdor. No obstant, altres afectes
negatius sí s’han posat de manifest a la nostra
societat. En els últims anys la generació en la
que s’ha invertit la millor formació de la nostra
societat, la que abarca entre els 25 i els 40 anys,
és l’única que està disminuint2.
Mentre que la població més envellida
augmenta, el jove talent està sortint de
Mallorca obligat a emigrar a ciutats que sí han
apostant per l’economia del coneixement. És
a dir, Palma no ha estat capaç de conformar
espais d’oportunitat capaços d’atreure bona
part d’aquest talent, experimentant-se la
pèrdua de la població més ben formada, a més
de representar un significatiu efecte negatiu al
creixement vegetatiu de la nostra societat.
Algunes de les causes d’aquest fenomen
tenen el seu origen en les dinàmiques
socioeconòmiques d’escala global i els seus
efectes d’escala local.
Amb la socialització del fenomen del cotxe en
els anys 60’, les dinàmiques de creixement que
experimenta la ciutat de Palma ha tendit a la
progressiva separació de les funcions bàsiques
dels ciutadans, aprofitant el menor cost del
sòl per ubicar-hi els nous llocs de treball o els
nous serveis i equipaments. El punt de partida
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el marca la creació dels primers polígons
industrials en els anys 60’ i el Pla General
de 1973. Des de llavors aquests sectors han
representat la principal oferta de sòl per
activitats econòmiques no turístiques del
conjunt de Mallorca.
Posteriorment, entre els anys 90’ i 2010
s’ha produït una progressiva dispersió de les
activitats amb els llocs de treball més qualificats
entre la primera i segona perifèria de la ciutat,
com ara el Parc Bit, la Universitat de les Illes
Balears, l’Hospital Universitari de Son Espases
o l’Hospital de Son Llàtzer.
La separació de funcions ha caracteritzat el
municipi de Palma en dos pols antagònics,
la ciutat mediterrània compacta envoltada
per la Via de Cintura on es troba la major
concentració de població de l’illa de Mallorca,
front a la primera i segona perifèria de ciutat
on es troben dispersos la major part dels llocs
de treball no turístics creats des dels anys 70’.
Aquesta separació d’usos i la dispersió territorial
de les activitats econòmiques més qualificades
conforma un sistema urbà amb grans dificultats
per generar urbanitat i un ecosistema innovador
amb garanties d’atreure talent, provocant a més
a més un increment progressiu de la mobilitat
obligada en cotxe, entre llocs de treball i llocs
de residencia convertint a l’illa en una de les
regions del mon amb més cotxes per habitant.
Amb la Revolució de les TIC, la discussió
sobre la importància en la ubicació de les
activitats econòmiques s’ha tornat a encetar,
destacant-se dos importants posicionaments
contraposats:
Per un costat es parla de que funcionalment
“La Terra és Plana” 3: L’arribada d’internet, la
globalització dels mercats i la liberalització
dels intercanvis, ha fet que s’experimenti
una liberalització de les restriccions espaitemporals. Es defensa que s’ha acabat amb les
tendències concentradores i que ara la cadena
1 Vittorio Galetto, 2013. Informe Barcelona Metropolis creativa.
2 Lluís Ballester, 2015. A les Jornades Estratègia de Model de Ciutat. Veure a
http://www.coaib.org

de producció i distribució d’una activitat
econòmica es pot ubicar a qualsevol part, tenint
un pes important el cost de la ma d’obra i del
preu del sòl.
Per altre costat, es defensa 4 que “La Terra és
Punxuda”, que les TIC han de ser un valor afegit,
de manera que la creació de sinergies entre
diferents activitats econòmiques és clau per
arribar a conformar una ciutat amb capacitat
d’atreure talent, i esdevenir en una ciutat
creativa i més innovadora. I és que les persones
i les empreses creatives es concentren per
els importants avantatges productius, per les
economies d’escala i per tot el coneixement
que genera tal densitat.
La creixent mobilitat de la població i dels
llocs de treball converteix l’elecció del lloc on
viure en quelcom cada vegada més freqüent
i de major importància des de la perspectiva
d’oportunitats professionals.
Per això resulta clau que les ciutats tenguin
la capacitat d’atreure aquests grups
socioprofessionals associats a la noció de
talent, es tracta d’un factor de primer nivell per
potenciar el seu òptim desenvolupament.
Però també es tracta d’un procés desigual,
en el qual les ciutats mostren una capacitat
d’atracció molt diversa. La importància de les
oportunitats de llocs de treball de qualitat per
aquests grups; la importància de la qualitat
de vida, incloent factors extraeconòmics com
la tolerància i la diversitat cultural; l’estètica o
les amenitats urbanes, són enteses ara com a
avantatges competitives de les ciutats.
Això condueix a defensar polítiques urbanes
pensades, sobre tot, en atreure a aquests grups
socioprofessionals, mitjançant l’atenció a tot
allò que pot millorar les condicions de vida del
ciutadà, com ara la reducció de la mobilitat
obligada o cobrir les necessitats bàsiques dels
ciutadans a l’entorn de proximitat, en definitiva
“fent ciutat”.
A la ciutat creativa la cultura exerceix un paper
important en la renovació urbana, de manera
que es fa de cada vegada més necessari
tenir present la creativitat quan es tracta de
desenvolupar noves estratègies econòmiques.
Mentre
que
les
industries
creatives
contribueixen a l’estructura social d’una ciutat,
la diversitat cultural i la millora de la vida diària,
reforcen també les seves comunitats i ajuden a
la definició d’una identitat comú.

Les ciutats alberguen al conjunt d’agents
culturals implicats en la cadena creativa,
des del moment de la creació fins a les
fases de producció i distribució dels bens i
serveis culturals.
Les ciutats són espais creatius que juguen
el rol de “planters”; posseeixen un gran
potencial per encaminar la creativitat
i, mitjançant la creació de xarxes de
cooperació amb altres ciutats, poden
aconseguir un alt impacte.
Les ciutats són espais suficientment
reduïts per què la seva acció repercuteixi
en les indústries culturals locals, però
suficientment amplis per servir com a vies
d’accés a altres mercats.
Hi ha un potencial cada vegada més creatiu en
un lloc. Es postula en les condicions que s’han de
crear per que la gent pensi i actuï amb imaginació
en el aprofitament d’oportunitats i d’abordar
els problemes urbans aparentment insolubles,
com ara fer front a les mancances d’habitatge
assequible de proximitat pels emprenadors, a la
creació de riquesa o la millora del medi ambient.
La gent comú pot fer que allò extraordinari
esdevengui, si se’ls hi dóna l’oportunitat. La
ciutat creativa no és només dels artistes i els
que participen en la economia creativa, que són
creatius, malgrat que tenen un paper important.
La creativitat pot venir de qualsevol font, incloent
qualsevol persona que s’ocupa de qüestions
d’una manera inventiva ja sigui un treballador
social, una persona de negocis, un científic o un
servidor públic.
Advocar per la cultura de la creativitat, en animar
l’ús de la imaginació de dins dels àmbits públic i
privat, requereix d’infraestructures més enllà del
“hard” (edificis i carreteres), combinant-les amb
les infraestructures “soft” (mà d’obra altament
qualificada i flexible, pensadors, innovadors,
creadors i executors).
La ciutat creativa identifica, nodreix, atreu
i manté el talent, és per això que és capaç de
mobilitzar idees i organitzacions creatives.
L’escenari és clau per establir l’ambient. Un
ambient creatiu és un lloc que conté els requisits
necessaris en matèria d’infraestructura dura i
blana per regenerar un flux d’idees i invencions.
3 Com ara Thomas L. Friedman a “The World Is Flat: A Brief History of the TwentyFirst Century” (2005).
4 Com ara Richard Florida a “Who’s Your City?” (2008).

45

Fer front a aquests canvis requereix una nova
avaluació dels recursos i el potencial de la nostra
ciutat i és necessari un procés de reinvenció en
tots els fronts.
Palma té els ingredients per ser una ciutat
creativa, però encara no ha trobat la recepta.
Palma treballa per ser una ciutat tolerant, és
una ciutat on hi ha una amplia diversitat de
cultures, una ciutat cosmopolita de les millors
connectades amb la resta d’Europa, una de les
ciutats amb millor qualitat de vida.
No obstant, els pocs espais on es concentra
la tecnologia i talent, són espais que “no fan
ciutat”. Es requereix construir un projecte
econòmic per la nostra ciutat. Construir un
horitzó, un full de ruta que ens marqui a on
volem arribar, construir l’ambient urbà en el
que tolerància, tecnologia i talent convergeixin,
com a ingredients bàsics per a l’impuls d’una
ciutat creativa, treballant cap a:

econòmiques i necessitats bàsiques. Prioritzar
les activitats econòmiques que generen més
llocs de treball/hectàrea a:
-Generar diferents pols d’activitats econòmiques
d’alt valor afegit, que esdevenguin en els nous
centres urbans de referència, caracteritzats per
la mescla d’usos.
-Articular amb un òptim sistema de transport
públic la xarxa de centralitats noves i existents
en el territori de Palma.
-Establir l’òptim suport per la creació
d’un ecosistema d’innovació basat en la
convergència de les següents quatre hèlix:.
És així com, en els propers anys, mitjançant una
planificació integrada Palma podrà esdevenir
una ciutat creativa.
1. les trames urbanes d’usos mixtes, integrades als usos residencials.
2. les trames urbanes molt pròximes als usos residencials.

- Una economia inclusiva, que permeti posar
en valor els barris més desafavorits, conformant
una estructura urbana que fomenti l’intercanvi
i la transculturalitat
- Un urbanisme de proximitat, capaç d’apropar
espais residencials i llocs de treball, garantir la
mixtura d’usos en els nostres barris, reduint
la mobilitat obligada entre les llars, activitats
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3. les trames urbanes connectades amb transport públic d’alta capacitat.

1. La recerca i transferència del coneixement universitari.
2. Les polítiques públiques que fomentin un ecosistema innovador.
3. La creació de sinergies entre el sector empresarial de la petita i mitjana
empresa.
4. La ubicació en un entorn que fomenti la creativitat així com la economia
inclusiva
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LES POLÍTIQUES SOCIALS I EL CANVI DEL
MODEL SOCIOECONÒMIC
Aquesta situació ha impulsat el debat sobre com
millorar la capacitat de les polítiques socials per
combatre la desigualtat. Entre les propostes
més estructurades, destaquen les quinze
d’Atkinson (2015), les quals es refereixen a:
Lluís Ballester Brage

Professor de la UIB

En les últimes dues dècades s’han pogut observar
diversos canvis en les polítiques socials. D’una
banda, s’han produït retallades en els serveis i
prestacions públiques en la majoria de països
occidentals. D’altra banda, ha augmentat la
consciència de la necessitat d’ampliar els drets
socials per a nous col·lectius i situacions.
Els esdeveniments derivats de la crisi de 2008
han generat incertesa sobre la configuració
futura de les polítiques socials, especialment
en els països del sud d’Europa, en els quals
les polítiques socials universalistes, basades
en el reconeixement de drets, tenien un
desenvolupament incipient i la crisi ha
colpejat amb més força. Aquestes polítiques
socials s’han convertit en el programa de
l’esquerra transformadora, davant liberals i
socialdemòcrates en retrocés.
En el nostre context, la crisi ha doblat la
desocupació i ha fet augmentar els nivells
de pobresa i desigualtat, demostrant que les
polítiques de retallada de l’Estat de Benestar
tenien efectes desastrosos i confirmant la
necessitat de les polítiques re-distributives.
Els sectors menys afectats per les retallades, com
les persones grans amb pensions de jubilació
més o menys estables, són els que en termes
relatius millor han pogut fer front a la crisi. És
a dir, les polítiques de garanties d’ingressos
per a les classes populars, mostren la seva
eficàcia per fer front a les situacions de
crisi. (Vegeu CI-UNICEF, 2014)
Com es pot observar en el gràfic, els estats que
han mantingut les seves pensions contributives
i no contributives per a les persones majors
de 65 anys, han aconseguit moderar la seva
pobresa relativa en el context de la crisi. Mentre
que els sectors de famílies amb fills al seu càrrec
han augmentat les seves situacions de pobresa,
en els estats sense prestacions públiques.
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increment de la pressió fiscal i la
reorientació del sistema impositiu per
fer-lo més just, base fonamental de les
polítiques socials;
disseny de polítiques d’ocupació que
garanteixin un nivell elevat d’ocupació
qualificada i amb ingressos justos;
desenvolupament d’una renda social
garantida (ingrés mínim);
desenvolupament d’una xarxa de
serveis públics de qualitat i de serveis
d’iniciativa social concertats, que
actuïn connectats en xarxa;
compromís de dedicació de l’1% del
PIB a cooperació internacional; entre
altres mesures.
Un enfocament que ha obtingut un important
suport, per part de polítics, professionals i
investigadors de tot Europa, ha estat el del
“social investment”, és a dir, el de l’Estat
de Benestar orientat a la inversió social, la
interpretació de la política social no com una
política de despesa, sinó com una política
d’inversió.
Aquest enfocament, inicialment desenvolupat
per Esping-Andersen (2002), va aconseguir
centrar el debat gràcies a l’informe de la
Comissió Europea titulat “Social Investment
Package for Growth and Social Cohesion”
(European Commission, 2013). Aquesta
proposta, centrada en la cohesió social, parteix
de la idea que en un context caracteritzat per
nous riscos socials, el paper de les polítiques
socials ha de consistir en prioritzar la
capacitació dels individus, famílies i comunitats
(empowerment, fer-los més capaços, solidaris i
autònoms), en lloc de limitar-se a la “reparació”
de les situacions de necessitat.

és a dir, en el sistema educatiu i els programes
socioeducatius es troba una de les principals
polítiques socials;
2na inversió en programes de conciliació laboral
i familiar que permetin augmentar l’ocupació
entre les dones, els joves i els treballadors
adults (>50 anys);
3ra inversió en programes d’envelliment
actiu, orientats a retardar les situacions de
dependència;
4rta inversió en millorar les organitzacions
que han de gestionar les polítiques socials
(professionals ben formats, processos menys
burocràtics, etc.).
Aquestes propostes han rebut crítiques
(Hemerijck, 2014, 2015), ja que podria semblar
que s’acosten a la lògica neoliberal que insisteix
en la inversió en capital humà. Una altra de les
crítiques se centra en el perill que les polítiques
socials se centrin tant en la prevenció que
deixin de banda la inversió en redistribució i
compensació de la desigualtat. No obstant això,
la majoria d’autors insisteixen que si només es
desenvolupen aquestes quatre polítiques (1a
a 4rta), la proposta és negativa; mentre que
si l’èmfasi en aquestes polítiques socials no
significa abandonar les tradicionals polítiques
de redistribució, basades en drets socials,
llavors és una bona proposta.
Però, és imprescindible mantenir un fort
compromís amb:
5ena el dret a serveis socials públics
(residències, ajuda a domicili, etc.); i

En aquest sentit, la proposta de reforma de les
polítiques socials es basa en desenvolupar:

6ena el dret a prestacions públiques, és a dir,
la inversió en prestacions no contributives
(dependència) i rendes socials que garanteixen
ingressos en situacions de necessitat
(dignificar l’accés a prestacions).

1a inversió en educació infantil i el foment de
l’aprenentatge renovat al llarg de tota la vida,

En qualsevol cas, tots els autors d’esquerra
insisteixen a completar les polítiques

tradicionals amb mesures de capacitació,
apoderament, enfortiment dels sectors
socials en situacions de dificultat que permetin
incrementar la seva capacitat d’actuació
(organització), els seus drets i la capacitat de
trencar amb la transmissió intergeneracional
de la pobresa i la necessitat. També, s’ha de
desenvolupar la solidaritat social, l’impuls de
les iniciatives socials que sorgeixin de la societat
civil organitzada.
Les
polítiques
socials
han
de
ser
transformadores, han de poder canviar les
bases de la desigualtat a mig i llarg termini. Per
aconseguir aquest objectiu, s’ha de passar de les
polítiques socials centrades en serveis socials i
prestacions econòmiques, a polítiques socials
que incloguin polítiques actives d’ocupació,
polítiques educatives i de salut progressives i
universalistes.
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PER UN SISTEMA DE FINANÇAMENT JUST
que podria haver jugat el Senat, si de veritat se
li hagués volgut donar el paper que li reserva
la Constitució, de cambra de representació
territorial. Però ja sabem que això mai no ha
interessat als partits polítics estatals.
Feta aquesta introducció, pel que fa a un nou
Sistema de Finançament Autonòmic, s’haurien
de corregir els defectes que han tengut els
sistemes anteriors, tots els quals han estat
insuficients, opacs, discrecionals, injusts i
ineficaços.
Pere Sampol i Mas

“Els territoris no paguen imposts, els paguen
les persones”. Afirmen amb vehemència els
qui defensen l’actual model de finançament
autonòmic i el transvasament desmesurat de
recursos fiscals entre comunitats autònomes.
Curiosament però, mai no diuen “els territoris
no reben imposts, els reben les persones”.
Els defensors de la primera citació sostenen,
amb raó, que les persones que més tenen han
de pagar més, però no expliquen perquè les
persones han de rebre una quantitat de recursos
diferent segons el territori on visquin. Perquè
un pensionista extremeny que cobra vuit-cents
euros ha de rebre més serveis públics que un
pensionista de Balears que cobra el mateix?
Tenint en compte que la vida és un 30 per cent
més cara per al pensionista balear. Aquesta és
la perversió del Sistema de Finançament de les
Comunitats Autònomes.
La necessària reforma del Sistema de
Finançament és un tema recurrent, que ara
torna a ser d’actualitat per mor de les exigències
del ministre Montoro de fer més retallades a
la majoria de comunitats autònomes. Sovint
s’oblida que el finançament autonòmic només
és un dels instruments pels quals es traspassen
recursos fiscals d’uns territoris a uns altres.
Perquè l’Estat disposa d’uns altres mecanismes
de redistribució, com les inversions anuals
i la despesa territorialitzada via Pressuposts
Generals de l’Estat, el Fons de Compensació
Territorial o els Fons europeus, quasi sempre
repartits amb absoluta discrecionalitat. Doncs
bé, en cada un d’aquests aspectes, els ciutadans
de les Illes Balears ocupen el darrer lloc en
despesa per habitant. Tot plegat fa que el dèficit
fiscal de les Illes amb l’Estat sigui el més elevat,
ja que arriba al 14,5% del PIB balear. En termes
absoluts suposa més de 3.000 milions d’euros
anuals.
Per tant, el que cal revisar són tots els
mecanismes de solidaritat entre els territoris
de l’Estat i fugir de les subvencions per
condicionar els ajuts a programes revisables
que han de complir els objectius pels quals
han estat aprovats. Aquest és un dels papers
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Un sistema de finançament autonòmic
suficient
Les comunitats autònomes han estat un bon
negoci per al Govern central. La transferència
de competències tan importants com sanitat,
educació i serveis socials, que són les que
necessiten més despesa pública, en unes
dècades d’autèntica explosió demogràfica en el
conjunt de l’Estat, ha suposat una hipoteca per a
les comunitats autònomes, algunes de les quals,
com les Illes Balears, s’han vist desbordades per
l’increment d’usuaris d’aquests serveis bàsics.
A més, cal tenir en compte que, com a
mínim en el nostre cas, la valoració de les
transferències fou molt inferior al seu cost real,
ja sigui perquè, històricament, els serveis de les
IllesBalears havien estat mal dotats o perquè
el Govern central va amagar part del seu cost
real, enganant, literalment, els negociadors
de Balears que no disposaven de les dades
imprescindibles per calcular el cost real de les
noves competències transferides.
És necessari, per tant, revisar el cost real de
les competències assumides per cada territori
i disposar dels recursos suficients. D’on treure
els recursos necessaris, és l’interrogant que es
planteja immediatament. Aquí s’ha d’advertir,
una vegada més, la deslleialtat del Govern central,
que ha mantingut una doble administració.
Tot i que les comunitats autònomes tenen
competències exclusives en matèria d’educació,
sanitat, serveis socials, ordenació del territori,
cultura, comerç, medi ambient, habitatge...
el Govern central ha mantingut ministeris en
aquestes àrees, quan hauria estat suficient
que delegués en secretaries d’Estat, adscrites
al ministeri d’Administracions Públiques, les
tasques necessàries de coordinació general.
Per no parlar dels objectius de compliment del
dèficit públic, imposats per la Unió europea, que
el Govern de l’Estat ha carregat majoritàriament
sobre les comunitats autònomes i s’ha reservat
la capacitat més gran de generar dèficit públic,
fet que ha provocat bona part de les retallades
en serveis essencials. Per si no fos suficient, el
Govern central ha mantingut una forta despesa
en inversions innecessàries i deficitàries, com
amb l’alta velocitat o amb defensa. Per tant,
recursos n’hi ha, sempre que el Govern de

l’Estat s’estrenyi el cinturó i tengui present que
les comunitats autònomes també són Estat i
que no cal mantenir una administració paral·lela
o superior per tutelar-les.
També, pel que fa a la disponibilitat de més
recursos fiscals, s’ha de fer una menció al frau
fiscal, especialment de les grans empreses, les
quals, a més d’operar a través de paradisos
fiscals, gaudeixen d’exempcions i desgravacions
que, a la pràctica, redueixen la seva tributació
molt per davall de les petites i mitjanes
empreses.
Un sistema de finançament transparent
Dèiem que els successius sistemes de
finançament autonòmics, fins ara, han estat
opacs. Així és, a la pràctica el ministeri d’Hisenda
ha utilitzat unes complicades fórmules de càlcul
de les assignacions a cada comunitat que són un
autèntic jeroglífic. De fet, es diu que el ministeri
assigna una quantitat a cada comunitat i
després elabora la fórmula perquè quadrin les
quantitats assignades. A més, el Ministeri fa les
seves particulars interpretacions de la realitat.
Un exemple és la participació de les comunitats
en la recaptació de l’IVA. A les Illes Balears és
especialment significativa la recaptació d’aquest
impost pel consum dels turistes. Doncs bé, el
Ministeri interpreta que la recaptació de l’IVA
turístic a la nostra comunitat s’ha d’excloure
de la participació que rep el Govern de les Illes
Balears, ja que, segons el Ministeri, aquesta
correspon a tots els espanyols. Naturalment, els
fems i altres despeses que ocasionen els turistes
a les administracions illenques no corresponen
a tots els espanyols.

d’un finançament desigual, com és el cas de les
Illes Balears. El nou Sistema hauria de preveure
unes mesures transitòries per compensar les
comunitats que, durant anys, han rebut una
despesa per habitant molt per sota de les seves
necessitats i allunyada d’altres comunitats més
afavorides.
Un sistema de finançament eficaç
S’ha de reconèixer que els mecanismes de
redistribució de riquesa a l’Estat espanyol només
han funcionat a mitges. En altres paraules, si es
té en compte el volum de recursos que alguns
territoris de l’Estat han rebut de la Unió europea
i, sobretot, de Catalunya, del País Valencià i de les
Illes Balears, els objectius de desenvolupament
territorial no s’han assolit. Així ho demostren
les elevades taxes d’atur de les comunitats més
receptores de recursos, que s’han acomodat en
una economia subsidiada, en comptes d’utilitzar
els enormes recursos rebuts per fomentar
l’activitat econòmica.
D’altra banda, cal instaurar la coresponsabilitat
fiscal. És irritant veure com alguns presidents
de comunitats es vanten de baixar els imposts,
quan els ciutadans dels territoris que aporten
recursos pateixen una pressió fiscal més elevada.
Per tant, un altre dels factors correctors del
Sistema ha de ser la coresponsabilitat fiscal. És a
dir, que els ingressos de cada comunitat estiguin
en relació directa amb la recaptació dels imposts
i taxes transferits. Per això, s’hauria d’avançar en
un model de més imposts transferits, tant pel
que fa a la gestió com en la recaptació. A més
pressió fiscal i més eficàcia en la recaptació, més
disponibilitats d’ingressos.

En definitiva, la primera condició d’un nou
Sistema de Finançament Autonòmic ha de ser
la transparència. S’han de posar totes les dades
sobre la taula, amb unes fórmules absolutament
clares, que no admetin dobles interpretacions ni
discrecionalitat.

L’ideal seria evolucionar cap el Sistema de Concert
Econòmic, mentre, cal que les comunitats
depenguin cada vegada més dels recursos propis
i no de les assignacions del Govern central, que
sempre estan subjectes a interpretacions o a
manipulacions.

Un sistema de finançament just

Encara hi cap una altra reflexió, tant sobre el
sistema de finançament com pel que fa als
instruments de redistribució de la riquesa. Cal
que el conjunt sigui dinàmic i que evolucioni a
mesura que s’obtenen els objectius. Per exemple,
entre les deu comunitats autònomes perceptores
del Fons de Compensació Interterritorial n’hi
ha unes quantes que ja han superat la mitjana
espanyola de renda per habitant, quan la
justificació per ser perceptor del Fons era la de
ser més pobre que el conjunt.

El Sistema actual permet desviacions de més
d’un trenta per cent en el finançament per
habitant. Això és absurd, i l’apel·lació a la
solidaritat per justificar aquestes desigualtats en
el finançament per càpita no té cap justificació.
La solidaritat no ha de sortir del Sistema de
Finançament, ja que hi ha altres mecanismes
per incentivar les regions més desafavorides,
com el Fons de Compensació Interterritorial i
els Fons europeus, expressament pensats per
a aquesta finalitat. Així que, el Sistema, ha de
tendir a igualar la despesa per càpita, en igualtat
de competències.
Així mateix, es poden introduir alguns factors
correctors, com la dispersió de població, la
insularitat i la pluri-insularitat, o el diferencial
del cost de vida, però sense que suposin
desviacions tan exagerades com en l’actualitat.
Un altre factor que s’hauria de tenir en compte
és el dèficit de serveis públics acumulat pels anys

És com si en els anys vuitanta s’hagués fet una
fotografia de les desigualtats i s’hagués quedat
instal·lada com una foto fixa, que perpetua en
el temps allò que fa trenta-cinc anys tenia una
justificació, però que avui s’ha convertit en un
privilegi.
Aquesta serà la gran batalla política, suprimir
privilegis, vicis adquirits i fer que les comunitats
que ja són més riques que el conjunt, passin de
ser perceptores de la solidaritat a ser solidàries.
I a Espanya això sembla una missió impossible.
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CANVI DE MODEL I REALITATS INSULARS.
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En els darrers moments del post-franquisme,
les forces polítiques democràtiques de les
Illes assumiren el compromís de lluitar per un
Estatut d’autonomia, a través d’allò conegut
com el Pacte Autonòmic. Aquest compromís
l’assumiren totes les forces que es presentaren
per primera vegada a les eleccions. Es demanava
un Estatut d’autonomia per a les Illes, però
que partís del reconeixement del principi de
subsidiarietat de cadascuna d’elles. És a dir, que
el component interinsular de l’Estatut, fos el
resultant del que cada illa cregués que no podia
exercir per ella mateixa.
El debat constituent i les tensions de la primera
legislatura de la UCD, amb l’intent de cop
de Tejero i la posterior LOHPA ( Llei Orgànica
d’Harmonització dels Processos Autonòmics)
i LOFCA ( Llei Orgànica de Finançament de
les Comunitats Autonòmes), feren entrar els
processos autonòmics en una vessant encara
més centralista i controladora. Els partits
majoritaris a les Illes seguien la dinàmica
imposada per les seves direccions centrals.
L’únic element trencador de debò, per a les Illes
en el canvi democràtic i aquí si cal reconèixer
el paper de les direccions illenques d’aquests
partits, fou la creació dels Consells insulars
dintre de l’estructura constitucional de l’Estat,
suprimint la Diputació Provincial, fins aleshores
existent.
Els Consells insulars naixeren com ens locals
amb les mateixes competències de les
antigues diputacions. També en el Senat la
circumscripció «provincial» balear, quedava
abolida en la Constitució, amb la creació de les
circumscripcions de Mallorca, Menorca i Eivissa52

Formentera. Les anomenades «illes menors»
ja existien com a realitat política. Sens dubte
aquests petits avenços, molt sentits per aquells
habitants que passaven del zero polític absolut,
a tenir visibilitat en el món institucional varen
facilitar la seva conformitat amb els primers
processos autonòmics, aparcant les primigènies
reivindicacions del Pacte Autonòmic.
L’existència dels Consells insulars va poder
permetre crear el primer bastiment de l’Estatut
d’Autonomia. A la vegada foren el permanent nucli
de debat sobre com desenvolupar el concepte
específic de l’autonomia de les Illes Balears.
Com les altres, les Illes Balears reclamaven i
lluitaven per tenir més competències, poder
institucional i finançament de l’estat central.
Però internament, els Consells insulars cada
vegada reclamaven més pes dintre l’estructura
autonòmica.

Aquesta llei de Consells s’aprovà inicialment
el 13 d’abril de de 1989 i fou substituida per
la Llei 8/2000 de 27 d’octubre. Respecte
al finançament d’aquests es promulgà la
Llei 2/2002 de 3 d’abril sobre el sistema de
finançament definitiu dels Consells insulars,
que és corregeix amb la Llei 3/2014, de 17 de
juny del sistema de finançament definitiu dels
Consells Insulars.
Si com afirmava Javier Pérez Royo en una recent
conferència a Palma, la salut d’una Constitució
és demostra en la seva capacitat per adaptar-se
i reformar-se a les demandes dels nous temps,
és prou significativa la capacitat d’adaptació i
negociació dels illencs per reformar el seu Estatut
d’Autonomia. Contrasta amb l’immobilisme,
estancament i dificultat per propiciar reformes
de l’actual Constitució espanyola. Considerada
com un dogma sacrosant per la dreta, que no
cerca ni pretén trobar portes de sortida legals
als conflictes, aguditza l’exhauriment del règim
sorgit de la transició i l’enquistament de la
confrontació política i territorial dintre de l’Estat.
Tal vegada haurem de començar a pensar que
això és el que realment desitgen i que el seu
model d’estat de les autonomies, era tan sols el
maquillatge estètic que varen haver d’admetre
en la transició, per seguir pensant en mantenir
un concepte d’estat autoritari, centralista i

d’assimilació cultural espanyolista.
És en aquest context estatal desfavorable, que
és podrà suavitzar o no en les noves eleccions
generals, on cal situar el debat sobre el necessari
canvi de model econòmic, social i ecològic a les
nostres illes. Aquest gran repte s’haurà d’encarar
intentant esgotar al màxim les possibilitats legals
del nostre Estatut d’Autonomia, a la vegada que
lluitant políticament per eixamplar el marc legal
i financer que el constreny constantment.
També tenim un marc europeu econòmicament
desfavorable. Les polítiques d’austeritat i
retallades, l’obsessió pel control dels dèficits
públics i dels deutes públics, la delegació en les
institucions financeres privades per impulsar
les polítiques d’inversió, estan incrementant
la pobresa, l’estancament econòmic i el
deteriorament de la capacitat de maniobra de
les institucions públiques. Altres polítiques
europees més expansives, tal com reclamen els
economistes europeus signats de la Declaració
de Pavía, ens ajudarien a tenir millors
instruments per iniciar el canvi de model que
necessitem.
Però dintre del marc de les nostres possibilitats
estatutàries, també cal que abordem com
s’implementa un canvi de model econòmic
d’una manera democràtica, en una comunitat
constituïda territorialment per quatre illes.

La duresa de les posicions centralistes i el
menyspreu en moltes ocasions dels negociadors
estatals, sens dubte pogueren afavorir algunes
de les postures d’empatia i de comprensió dels
negociadors del Govern de les Illes vers els
representants dels Consells insulars. Tampoc
cal amagar que malauradament, molts de pics
s’aprenien les males maneres i l’afany possessiu
de creure’s que sols l’administració interinsular
estava capacitada i legitimada per administrar
com cal les competències.
Afortunadament la història de l’autonomia de
les Illes Balears és la història de la modificació i
reforma del seu Estatut. De primer aprovat per la
Llei Orgànica 2/1983 de 25 de febrer, modificat
per la Llei Orgànica 9/1994 de 24 de març i
tornat a reformar per la Llei Orgànica 1/2007 de
28 de febrer, cada pic ha crescut i augmentat el
protagonisme dels Consells Insulars, considerats
ara ja de ple dret institucions autonòmiques.
A la vegada Formentera és constitueix també
com a Consell Insular a l’any 2007, dotant de
competències estatutàries a l’Ajuntament ja
existent i permetent la seva regulació interna
per la Llei de Consells.
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Les progressives reformes estatutàries no
han resolt el tema de fons. Alguns partits com
MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Gent per
Formentera, parteixen del fet de considerar que
cada illa és l’àmbit polític a on cal reconèixer la
sobirania dels diferents pobles que composen
la nostra comunitat autònoma. Per tan el dret
a decidir hauria de correspondre al poble de
cadascuna d’elles. A la vegada entenen que
sobre aquesta base, cal construir les bases
polítiques federatives interinsulars adients, i a
partir d’aquestes, les altres instàncies superiors
federatives que calguin o és vulguin assumir.
Quan es parlava del dret de subsidiarietat de
cadascuna de les Illes a principis de 1977, en
el fons és parlava d’aquest concepte polític.
Els altres partits segueixen parlant encara
de sobirania única espanyola, sobirania
única corregida «de federalisme», sobirania
compartida, dret a decidir en abstracte i sense
definir quin és el subjecte polític que s’ha
de pronunciar...i també hi ha opcions més
minoritàries que parlen d’una sobirania única i
decisòria de Països Catalans.
El complexe debat teòric sobre la nacionalitat
històrica que reconeix l’actual Estatut, el model
polític que convindria tenir a les Illes Balears,
els àmbits on caldria situar les decisions
d’expressió de la sobirania, la consciència
col·lectiva o sentiment de poble que té cada

illa, l’existència o no de una consciencia
balear, els canvis sociològics produïts per la
forta immigració de les darreres dècades, totes
aquestes problemàtiques també planegen en
el rerefons del debat sobre el canvi de model
econòmic.
No estam parlant d’una qüestió tècnica,
administrativa o de simple teoria econòmica.
Un canvi de model sols és pot fer si una ampla
majoria de ciutadans la vol, i a sobre s’implica
activament, o com a mínim, no posa obstacles
per deixar avançar el projecte. I no basta sols la
voluntat d’un poble per voler fer-ho. També cal
que la col·lectivitat pugui tenir els instruments
polítics adients, per poder dur-lo a terme.
Per això en l’actual situació, cal partir de
dos àmbits prou diferenciats quan parlem
de canvi de model econòmic. Un és el teòric,
que necessita partir d’unes bases científiques
i metodològiques encertades, unes bases de
dades acurades i uns processos participatius
que situïn correctament el debat i els objectius
finals que es pretenen. L’altra es partir del
pragmatisme de l’actual situació jurídicapolítica, per començar a intervenir en les
polítiques públiques, sense deixar “ad calendes
gregues” l’aplicació de mesures que comencin
a invertir els inputs negatius de l’actual model i
afavoreixin l’impuls de les primeres pràctiques
correctores.

Legalment el nostre Estatut, limitat dintre del
marc de la sobirania única espanyola, planteja
que la base de la seva legitimació és el dret
a l’autogovern de la nacionalitat històrica
que formen les illes de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera com a expressió de la
seva voluntat col·lectiva dins el marc de la
Constitució espanyola. El Parlament de les Illes
Balears és el marc institucional on s’expressa
aquesta sobirania limitada. La seva composició
té una base proporcional en base als criteris
de població, però les circumscripcions insulars
tenen una correcció en el nombre de diputats
electes, per tal de suavitzar la representació
de la majoria poblacional de Mallorca. Aquesta
fórmula de compromís, també va permetre
sortejar els debats inicials sobre la representació
paritària o no, del conjunt de les altres illes vers
la majoria poblacional de Mallorca. La insularitat
és considera un fet diferencial i mereixedor de
protecció especial.
El Parlament tria i controla el Govern de les
Illes. La gestió autonòmica correspon al Govern
interinsular. De fet el model inicial que tenia
molt clar el socialista Fèlix Pons, un dels pares
intel·lectuals principals del primer Estatut,
era que calia reforçar al govern interinsular,
per sobre d’uns consells insulars que podrien
rebre algunes delegacions de competències
del govern, però que de cap manera haurien
d’arribar a ser els governs reals de cada illa.
La dinàmica de la darrera reforma estatutària
de febrer de 2007, configura una altra filosofia
respecte al paper dels Consells insulars. Les
competències són pròpies i no delegades. Tenen
capacitat reglamentària sobre les mateixes.
Fins i tot poden accedir a competències de
gestió i d’execució del govern autonòmic. El
finançament dels Consells s’estableix amb
bases més objectives i no per conveniències
arbitràries del govern autonòmic, amb la llei de
finançament dels Consells de 2014. Els Consells
insulars són considerats els òrgans de govern de
cada illa. Aquests també són institucions de la
comunitat autònoma.
A la vegada amb el darrer canvi polític, s’ha
reforçat el protagonisme del Consell de Mallorca.
No cal oblidar que tan el PP com Ciutadans, en
l’anterior legislatura 2011-2015, consideraven
el Consell de Mallorca com un ens inútil i que
tan sols produïa despeses burocràtiques, per la
qual cosa el millor que és podia fer era tancarlo. Però darrera aquesta mesura pretesament
populista, aparentment «tècnica», s’amaga la
vella concepció d’entendre l’autonomia tan sols
des de la seva vessant interinsular.
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Si el govern interinsular ha d’assumir tot el que
feia el Consell de Mallorca, també ho hauria
de fer respecte als altres Consells insulars. I
si es respectés els altres Consells insulars tal
com estan fins ara, però sense el Consell de
Mallorca, el recel d’aquests respecte a la gestió
del govern autonòmic, pel que fa a la possible
prioritat de les seves inversions respecte al
territori de Mallorca, serien més que majúsculs
i segurament justificats. Sense el Consell de
Mallorca l’equilibri institucional entre illes
s’aniria en orris, i probablement el mateix
concepte de Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
Tothom sap que els habitants de Menorca,
Eivisa i Formentera, tal com reflecteixen els
propis mitjans de comunicació locals, valoren
més el que fa el seu Consell que els debats
parlamentaris o les decisions del Govern de les
Illes. Existeix la consciència de pertànyer a una
illa, no a una comunitat balear. La realitat política
bàsica de la nostra comunitat és la realitat
insular. Convé no oblidar-ho quan cal dissenyar
estratègies de futur. Som una nacionalitat
històrica composada territorialment per quatre
illes prou diferenciades. Com articulam la
realitat política parlamentària interinsular i
la gestió diferenciada i coordinada de l’àmbit
insular i interinsular?
Ara ja és ja un fet habitual sentir parlar que
cal canviar el nostre model econòmic. Als
anys setanta Menorca presentava un model
més equilibrat entre els seus diferents sectors
productius, front a la progressiva especialització
turística de les altres illes. Avui en dia hi ha
unes característiques molt semblants a tot
l’arxipèlag. Com encarar, doncs, el debat sobre
un canvi de model econòmic a les nostres illes?
Qui l’ha de liderar? Quin ha de ser el paper
de cada institució? I com es fa en el marc
de la globalització, dintre de la UE, amb les
competències exclusives que encara té l’Estat
espanyol?
De manera telegràfica i tan sols enumerativa,
voldria situar els diferents àmbits d’intervenció
política que caldria tenir en compte:
La Unió Europea. Si es canviés la política
d’austeritat restrictiva actual, amb una política
d’inversions europees finançades pel BEI i que
no comptessin com a deute, caldria reclamar les
inversions regionals adients cap a uns models
d’illes europees sostenibles. Aconseguir que les
polítiques comunitàries puguin ser adaptades
de manera sostenible a les realitats insulars.
L’Estat espanyol. Sols amb un federalisme
de lliure adhesió, i amb una distribució de
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competències estatals delegades des de cada
estat propi que és volgués federar, és podria
abordar el model de concert econòmic solidari
que seria necessari per tenir els recursos adients
i encarar amb garanties un canvi de model
econòmic de manera sostinguda. Mentre això
no sigui possible, cal reclamar el Règim Especial
Balear aprovat a l’Estatut. I molt més a curt
termini, que ens deixin d’espoliar amb l’actual
model de finançament.
El Govern de les Illes Balears ha de liderar i
coordinar el procés de com plantejar el canvi
de model econòmic a les Illes i l’inici del procés
de transició cap el mateix. Ha d’assegurar la
coherència en la seva gestió i la complicitat de
la societat civil en tot el disseny, inici i camí del
procés de transició. Coherència vol dir també
una gestió coordinada i en pla d’igualtat amb
els Consells . Ha de liderar al conjunt de la
comunitat en les reclamacions polítiques que
calguin front a l’Estat i a la Unió Europea.
El Parlament de les Illes Balears ha de crear
la legislació «paraigües» que permeti en el
marc de les seves competències, propiciar la
cobertura legal de les mesures a emprendre en
aquest procés de transició.
Els Consells Insulars. Han de jugar un paper
cabdal en tot aquest procés de transició cap
a un nou tipus de model econòmic. Se’ls ha
de garantir el finançament i els recursos
humans necessaris per a poder desenvolupar
les competències que tenen atribuïdes per
l’Estatut. És fonamental el desenvolupament de
l’article 71 de l’Estatut sobre la funció executiva
de competències que podran tenir els Consells,
a més de les que ja els hi són pròpies. Al meu
parer caldria desenvolupar la possibilitat de
gestió sobre els apartats 2,4,7 i 8 que tracten de
les aigües, estadístiques d’interès insular, sanitat
i ensenyament. I és imprescindible l’apartat 10
que parla de Planificació i desenvolupament

econòmics dins el territori de cadascuna de les
illes, d’acord amb les bases i amb l’ordenació
general de l’ economia de l’Estat i de la
Comunitat Autònoma. A la vegada els Consells
han de promoure la coordinació i la participació
dels Ajuntaments, i la seva incorporació activa
en les polítiques de desenvolupament local, que
afavoreixin el mateix sentit de transició cap un
canvi de model.
La cruïlla que té el govern autonòmic si vol
dissenyar primer i després iniciar unes primeres
passes d’un pla de transició que garanteixi un
model econòmic eficient, just i sostenible, té
tres direccions d’intervenció polítiques prou
definides: La superior per influir i intentar
canviar les regles de joc estatals i europees;
l’horitzontal de complir i esgotar al màxim les
possibilitats d’actuació estatutàries; la inferior
d’implicar i dotar de major protagonisme polític
als Consells i als Ajuntaments.
Canviar de model econòmic a les nostres illes, és
una aposta necessària i agosarada. Les rutines,
les inèrcies, la reproducció de les relacions de
poder, sempre són més tranquil·les que els
canvis i els reptes nous a l’hora de fer gestió
política. Un canvi de model econòmic és un
projecte que ha d’implicar a una majoria molt
ampla de cadascuna de les nostres societats
insulars.
És també un debat cultural i social sobre el
tipus de societat que volem construir i com
volem articular-la. La gestió política del Govern
de les Illes Balears i dels Consells insulars han
de liderar i facilitar el conjunt de processos que
ho puguin fer factible. No cal pensar ni esperar
resultats immediats, ni espectaculars. Però cal
començar el camí. La inacció en el nostre cas, és
propiciar el camí cap el suïcidi col·lectiu de les
societats illenques que fins ara hem conegut.

UN NOU MODEL ECONÒMIC PER A
UNES ILLES SOSTENIBLES
injusta: els beneficis de l’activitat econòmica
queden en unes poques mans, i no es genera
una prosperitat compartida.
Gabriel Barceló Mita

Vicepresident del Govern de les
Illes Balears i Conseller
d’Innovació, Recerca i Turisme

Quan pensam en el quadrienni negre del Govern
Bauzá, probablement el primer que ens ve al
cap és la impressionant manifestació del 29 de
setembre de 2013, en què la marea verda va
prendre els nostres carrers en protesta per la
política educativa del PP. Ara bé, la devastació
provocada durant la legislatura passada en
l’àmbit de la innovació i la recerca, tot i que
no va ser tan visible socialment, va tenir una
dimensió certament colossal.
L’any 2014 el percentatge d’inversió en R+D+I
al nostre país va ser del 0,32% del PIB, molt
allunyada de la mitjana espanyola (1,24%) i
europea (2,02%). De fet, països com Uganda
(0,50% el 2010), Senegal (0,54% el 2010)
o Kènia (0,98% el 2010) inverteixen més en
R+D+I que les Illes Balears.
Aquestes dades són, sobretot, un símptoma
de l’absència clamorosa d’una estratègia
econòmica i social de país. Convé fer un exercici
de retrospectiva. Quin és el model que ens hem
trobat?
El model de creixement dels darrers anys en
aquest país ha estat centrat excessivament en la
reproducció de l’actual turisme de masses. Ens
hem de qüestionar la viabilitat futura d’aquest
model i de les conseqüències socials, laborals
i mediambientals que té a la llarga. La pèrdua
relativa de benestar econòmic en els darrers 20
anys ha estat dramàtica: hem passat del primer
lloc de l’Estat en renda per càpita en els anys
80 (quan venien 6 milions de turistes), al 7è
lloc actual (ara ens visiten més de 14 milions de
turistes anuals).
És un fet incontestable: l’excessiva dependència
global del turisme de masses i els efectes
negatius derivats de la congestió i la saturació fa
que les Illes Balears tinguem una economia cada
vegada més ineficient i insostenible. I, a més,
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El Govern ha constatat aquests problemes i
per això s’ha marcat com a objectiu prioritari
aconseguir que les Illes Balears siguin un país
sostenible des del punt de vista mediambiental,
econòmic i social. Per això, cal promoure una
nova definició del model econòmic de les Illes
Balears. Aquest nou model, al nostre entendre,
s’ha de basar en 2 premisses: en primer lloc, un
progrés econòmic fonamentat en el diàleg i en
la concertació socials, que generi prosperitat
compartida i garanteixi els drets socials i
econòmics de tota la ciutadania; i en segon
lloc, una economia més diversificada i més
competitiva, que continuï recolzant en aquells
punts en què som més forts, i que alhora sigui
capaç de reinventar-se per projectar-se cap al
futur.
Millor turisme, més innovació i més
indústria exportadora
Per aconseguir-ho, hem d’actuar decididament
en tres àmbits. En primer lloc, hem d’impulsar
un model turístic millor, basat en el concepte de
turisme sostenible: orientat cap a la qualitat i no
cap a la massificació, com fins ara. Que generi
menys impacte en el territori i consumeixi
menys recursos al mateix temps que guanyi
competitivitat. També cal potenciar la innovació
i la recerca com a motors del creixement dels
nous sectors econòmics vinculats a la societat
del coneixement i a les indústries emergents.
Finalment, s’ha d’impulsar la indústria
exportadora, en el marc d’un necessari pla
d’indústria.
S’han de proposar uns eixos d’actuacions
permanents, assenyalar uns objectius concrets
i avaluables, crear un organisme democràtic de
seguiment i avaluació i garantir la informació i
la implicació màxima de la ciutadania, tant en
el disseny del model com en la seva progressiva
aplicació.
Pel que fa a l’impuls d’un model turístic
sostenible, hem aprovat l’Impost del Turisme
Sostenible (que es començarà a cobrar a partir
de l’1 de juliol, i amb el qual es podran finançar
projectes per pal·liar la petjada ecològica
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del turisme i per orientar el sector cap a la
sostenibilitat, el producte de qualitat i la
innovació). També estam preparant una nova
normativa que, a banda de regular l’anomenat
“lloguer turístic”, estableixi un sostre global de
places turístiques per tal d’evitar la saturació i
per garantir l’accés a l’habitatge per part dels
residents. A més, en el futur la Llei General
del Turisme Sostenible regularà una sèrie
d’aspectes per completar el nou model.
En relació a la innovació i la recerca, tenim
ben present que la investigació de qualitat,
mitjançant la creació de coneixement,
constitueix un dels motors de progrés i
benestar de les societats avançades. En un
sistema sanejat d’R+D+I el teixit investigador
produeix coneixement i la valorització d’aquest
mitjançant el sistema d’innovació, en millora la
competitivitat i diversifica l’economia.
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Cap a un nou model de país: Les Illes
Balears, illes sostenibles
El nostre país necessita diàleg, consens i
un Govern que governi pensant en tota la
ciutadania, i no al servei d’uns pocs; i que al
mateix temps tengui una visió a llarg termini de
quin ha de ser el futur d’aquest país.
Les Illes Balears, per la seva trajectòria,
ubicació, coneixement, podrien ser un model
singular d’arxipèlag-regió, un país format per
quatre illes, solidari amb el planeta, just amb els
habitants i amb capacitat sostenible per atendre
els visitants. Volem aconseguir un model de
país diferenciat en el context de la Mediterrània,
obert a la col·laboració internacional.

Després de l’enfonsament quasi absolut
del suport a les polítiques de R+D+I a les
Illes Balears per part del Govern Bauzá, ara
recuperam la inversió en aquest àmbit (un 11%
més en el pressupost de 2016), amb l’objectiu
d’acostar els percentatges a la mitjana europea.

Xerram d’un model de país que ens permeti
convertir la crisi en una autèntica oportunitat
per millorar la vida de les persones, i per millorar
el conjunt del nostre ecosistema insular. Un
model que rompi la imatge negativa de la
“balearització” i aporti una visió positiva de la
nostra terra i que sigui un motiu d’orgull de la
ciutadania.

Hem d’establir un acord de país: el suport a
la recerca i la innovació ha de ser una qüestió
d’estat per les Illes Balears. No podem tolerar
continuar amb xifres d’inversió en R+D+I més
similars a països del 3r món que als països
desenvolupats.

En això estam. Aquest Govern aposta
decididament per redefinir el model econòmic
d’aquesta terra per poder construir entre tots
la societat moderna, justa i innovadora a què
aspira la immensa majoria de la ciutadania.
Aquest és el meu compromís.
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