Tot l’espectre parlamentari de les Illes Balears comparteix el diagnòstic. I fins i tot el govern espanyol el
comparteix. Però es veu que el pes polític, que no el
pes de la recaptació, a l’àmbit estatal de les Illes Balears és minso (8 diputats i diputades de 350).
Aquest fet s’agreuja perquè els vuit diputats i diputades de les Illes Balears al Congrés pertanyen a partits d’àmbit
estatal. Mai cap partit propi de
les Illes Balears ha tengut representació al Congrés, només hem
tengut representants de partits
illencs al Senat. I basta fer la comparació amb l’altre arxipèlag de
l’estat, les Illes Canàries, per
veure el pes polític d’un i l’altre
(15 escons de les Illes Canàries,
repartits en dues circumscripcions), però dos diputats canaris
pertanyen a grups propis de les
Illes Canàries.

Una de les campanyes d’aquesta plataforma era fer
arribar aquest missatge a la gent dels pobles de les
Illes, per aconseguir una mobilització multitudinària
que tengués ressò mediàtic i polític. Però l’objectiu
no es va aconseguir. I així anam.
Però no podem defallir perquè és un objectiu just i
perquè afecta el present i el
futur de les nostres illes i de les
futures generacions. Com a societat, ens pertoca actuar per
l’interès general i per a fer efectiu el benestar dels que vivim a
les Illes Balears. No fer res
també és una decisió que ens
responsabilitza de la realitat
existent. Tenim drets però
també tenim deures, i aquests
deures no es poden delegar
amb ningú altre. Revertir
aquesta situació no és responsabilitat exclusiva dels que es
dediquen a la política sinó que ho és de cadascun de
nosaltres. Perquè responsables ho som i ho serem,
d’una manera o de l’altra.

“I l’infrafinançament
afecta directament
l’endeutament autonòmic,
perquè si no arriba el
finançament estatal que
ens pertoca, hem de
recórrer a una altra font
de finançament,
l’endeutament. ”

Ha quedat ben palès al llarg de les diferents legislatures que el que prediquen i comparteixen tots els
partits de l’arc parlamentari balear quant a l’infrafinançament del govern central cap a les Illes Balears
es dilueix a les Corts espanyoles dins la disciplina de
vot dels partits espanyols a què pertanyen els nostres
representants polítics.
I l’infrafinançament afecta directament l’endeutament autonòmic, perquè si no arriba el finançament
estatal que ens pertoca, hem de recórrer a una altra
font de finançament, l’endeutament. Més de la meitat del deute
públic (prop dels 8.000 milions
d’euros) que tenim totes i tots els
illencs és degut a l’infrafinançament de l’Estat.

“La vida al centre” és el missatge d’un altre moviment cívic de les Illes sorgit per a lluitar perquè sortim de la crisi actual de manera diferent a com
sortírem de la del 2008. Més d'un centenar d'entitats
socials i col·lectius de les Illes Balears s'han organitzat amb el lema “La vida al centre” per exigir que la
sortida de la crisi tengui com a pilars fonamentals la
justícia social, climàtica i ambiental i la cura del territori i les
persones, com a base d’una
nova economia. En definitiva,
es tracta de donar contingut
efectiu, com deia al principi, a
l’estat del benestar dels
illencs, un contingut que requereix un finançament just i
dirigit a polítiques socials, econòmiques i mediambientals, sostenibles, respectuoses amb l’entorn natural, i que donin solució a les desigualtats socials
que no només han sorgit en aquesta crisi sinó que ja
existien en la postcrisi del 2008.

“La societat organitzada
de les Balears està
mobilitzada i comparteix
uns objectius”

I mentrestant, els illencs, que
feim? Idò he de dir que, amb ànim
d’ofendre i de despertar consciències, som una societat adormida, massa permissiva davant una realitat que ens afebleix econòmicament, social,
mediambiental i política.

En la legislatura anterior va sorgir una plataforma cívica que aglutina entitats illenques de tot l’espectre
ideològic amb un mateix objectiu i missatge: cal millorar el finançament autonòmic. Aquesta plataforma
demana que virem cap a un model de finançament
autonòmic nou basat en l’ordinalitat, l’increment de
la capacitat de decisió i recaptació de les Balears, per
poder garantir els pilars de l’estat del benestar (sanitat, educació i polítiques socials), com també el
desplegament d’un REIB que ha de reconèixer i compensar de manera efectiva la nostra condició insular.
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La societat organitzada de les Balears està mobilitzada i comparteix uns objectius, ara només falta que
ens mobilitzem cadascun de nosaltres per ser protagonistes del canvi necessari que es mereix el nostre
esdevenir com illencs.

