tori insular que òbviament mai podrà beneficiar-se de
les polítiques d’infraestructures, transport i altres que
si tenen els territoris continentals.

Però per elaborar una Agenda Balear de les reivindicacions que cal plantejar a la UE hauríem de partir del
Dictamen del Comitè europeu de les Regions “ Cap a
un ús sostenible dels recursos naturals en el context
insular mediterrani”, presentat per la Presidenta Francina Armengol a aquest Comitè el passat mes d’octubre i aprovat.

És un document molt complet, del que us aconsello la
seva lectura. Parteix de “considerar les Illes de la Mediterrània com una àrea especial de la UE amb necessitats concretes, una cultura, un patrimoni i un medi
ambient que s’han de gestionar i protegir” i continua
que “són territoris a tenir molt en compte per una política de veïnatge entre Europa i Àfrica” i per considerar-les “magnífics laboratoris pels processos de
transició energètica”.
El document continua enumerant tot un seguit de fets
que són comuns a les distintes illes: un territori escàs,
energèticament depenent, amb recursos hídrics limitats, una estructura econòmica molt especialitzada
(en el turisme o al sector primari), dependents del
transport marítim o aeri i generalment mal finançats
en comparació als territoris del continent.

D’aquest diagnòstic surt tot un seguit de mesures que
segons la meva opinió podrien conformar la nostra
plataforma reivindicativa envers la UE que dóna resposta a cada un dels factors que caracteritzen el fet
insular i que he ennumerant abans. Solament en mencionaré un que demostra la contundència i diria la radicalitat del Dictamen que proposa equiparar les
polítiques de la UE cap a les regions perifèriques a les
que s’haurien d’aplicar a les Illes de la Mediterrània.
Per començar la negociació d’aquesta Agenda Balear amb el Govern Central es podria utilitzar la
“Comissió Mixta” entre el Govern
Central i el de les Illes que reconeix el decret del REB que va
aprovar el Govern de Pedro Sánchez. Aquesta comissió és un reconeixement implícit de la necessitat
de mantenir relacions bilateral
Estat – Illes Balears, precisament
per què el nostre territori és insular i requereix d’un “Règim Especial Balear”.

REB i no solament han aparegut obviant les mesures
que preveia aquest decret sino que ni tan sols es va
convocar una reunió prèvia de la Comissió Mixta per
debatre la concreció del REB als pressuposts. I allò
que considero encara més greu és que el nostre Govern ni tan sols va exigir la convocatòria d’aquest. Si
bé és veritat que mentre escric aquest article he conegut que s’ha convocat una reunió d’una subcomissió
per debatre de la transició energètica entre el Ministeri
corresponent i la nostra Vice-presidència.

“Estem massa acostumats
a què s’aproven lleis i/o
decrets estatals que
després no es
compleixen mai“

El nostre Govern hauria de tenir la intel·ligència d’aprofitar l’encletxa que reconeix la configuració d’aquesta Comissió Mixta per anar-la convertint amb un
instrument de negociació bilateral que és la vertadera
clau de volta per poder obrir un camí efectiu de negociació amb el Govern Central.

Lamentablement han aparegut els primers pressuposts estatals des de que se va aprovar el decret del
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Estem massa acostumats a què
s’aproven lleis i/o decrets estatals
que després no es compleixen
mai i ni tant sols protestem.
Aconsello exigir la constitució
formal d’aquesta Comissió Mixta
i utilitzar-la pels nostres interessos.

No hi ha cap dubte que aquesta
Agenda Balear que s’ha de negociar amb el Govern Espanyol i les Institucions de la UE no pot sorgir d’un
Partit Polític, ni d’una sola institució. Ha de sortir d’un
gran Pacte de País que incorpori la majoria de les nostres Institucions, Inter-insulars, insulars i municipals,
dels partits polítics i de la societat civil. I caldrà combinar la negociació inter-institucional amb una forta
pressió i mobilització ciutadana si volem avançar.

