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Una mirada cap endarrere.. El que hem
vist en aquests nou anys

E

n el primer número de l’Altra Mirada l’allunyat desembre del 2011, l’editorial explicava: Aquesta revista neix en aquest context a partir de la reflexió
d’un grup de persones progressistes i ecologistes que no
es resignen, com esperam que no us resigneu vosaltres.
I no ens resignem no només perquè les nostres conviccions, fonamentades en la dignitat humana i la justa lluita
per l’equitat i la sostenibilitat, siguin fortes. No ens resignem perquè sabem que en aquesta lluita no estem tots
sols, que hi ha molta gent i molts col·lectius que treballen
quotidianament i sembren alternatives a l’actual estat de
coses, des de molts diversos àmbits: el treball i l’acció
social, els moviments ecologistes, les associacions feministes, els sindicats, els col·lectius LGTB... Gent que a
pesar de la llosa d’aquest «pensament únic» dignifica les
nostres vides duent endavant la seva utopia possible.
Recordeu el context de fa nou anys?, havien passat pocs
mesos de la victòria del PP a les eleccions autonòmiques,
insulars i municipals, amb el President Bauzà amb una
majoria mai vista al nostre Parlament, amb unes polítiques austericides no només a l’escala autonòmica també
estatal i europea.
En aquests nou anys hem viscut molts canvis a les institucions, d’aquí i de fora. Al Gobierno de l’Estat espanyol,
de coalició de dues forces d’esquerres, per primera vegada en la història des de la transició democràtica. Aquí,
dues legislatures amb un govern d’esquerres sense el suport del centredreta.

Hem assistit a múltiples i encoratjadores mobilitzacions
de la societat organitzada, hem escoltat la veu de les persones que lluiten des de diversos àmbits: l’ecologista, feminista, sindical, veïnal, d’economia social i solidària,
cooperativisme, de solidaritat internacional... Hem conegut, a través de les entrevistes, les tasques que duen a
terme persones compromeses, a les institucions i a les
organitzacions i entitats socials.
Hem donat a conèixer aquesta gent lluitadora i a la vegada hem contribuït a la reflexió imprescindible sobre la
realitat que ens ha tocat viure. Ens hem enriquit amb l’opinió de tantes persones que han col·laborat amb nosaltres i ens han recomanat lectures profitoses.

El desembre del 2020 tenim una altra realitat. Patim una
sindèmia, també nomenada pandèmia sanitària, acom-
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panyada d’una crisi econòmica com mai havíem previst a
més d’un canvi climàtic que ja coneixem, una crisi social
i mediambiental que ens obliga a replantejar-nos l’imprescindible canvi de model econòmic de les nostres Illes
Balears.

Quan celebràrem els primers quatre anys publicàrem el
número 50, dedicat a aquest canvi que ja preveiem urgent: Canvi de model econòmic a les Illes. Ens hi posam?
Ara cinc anys més tard, en aquest número 100, ens plantejam les reflexions amb l’actualitat Per a millor projectar-nos cap al futur. Per aquesta raó hi trobareu Les Illes
Balears i la globalització, La crisi de la COVID19 a les Illes
Balears, Una societat civil amb voluntat de canvi de
model? I Com construir el component polític per avançar
cap a un bloc històric transformador?

Amb aquest número tancam una etapa de la nostra publicació, han estat 100 números, onze anuals, durant nou
anys, amb els descansos dels mesos d’agost. N’hem tret
quatre en paper com aquest mateix. Continuarem des
d’un altre format, serà trimestral/quadrimestral de teoria
i anàlisi política, amb publicació de números monogràfics... Amb la pluralitat que ens ha caracteritzat, amb
continguts rigorosos combinant articles d’acadèmics, i
d’activistes intel·lectuals.
Amb molta gosadia ens plantejam si la podrem treure en
paper, i online. Per subscripció. Continuarem el contacte
amb els nostres lectors i lectores de manera més quotidiana amb ILLAGLOBAL volem que sigui un portal de comunicació amb actualització diària d’informació, crítica i
opinió. Hi trobareu bona part de les seccions de l’Altra Mirada, a la vegada que volem reforçar la part d’audiovisuals.

Finalment he d’agrair, en nom de tot l’Equip de Redacció,
les col·laboracions de tantes persones que han fet possible aquesta publicació mensual. Des del primer número
fins aquest, homes i dones que molt generosament han
respost a les nostres demandes. Hem fet una feina
col·lectiva, cooperativa, necessària, crèiem, perquè continua sent ben actual allò que dèiem fa nou anys: No són
temps per al desànim... Aquí hi som, disposades i disposats a seguir lluitant per més i millor democràcia, a iniciar
una transició necessària per fer unes altres Illes i un altre
món possible i més que mai, necessari.

