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Canvi de model econòmic a les Illes. Ens
hi hem posat?
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l maig de 2016 i amb motiu de l’edició del seu número 50 , la nostra revista L’Altra Mirada publicà
un monogràfic sota el títol genèric «Canvi de model
econòmic a les Illes. Ens hi posam?» Quinze col·laboradors i una col·laboradora, a més d’un document conjunt
de tres fundacions, la de l’Ateneu Pere Mascaró, l’Emili
Darder i la Gabriel Alomar, tractaren des de diferents
vessants la necessitat i les maneres d’encarar un necessari canvi de model productiu a les nostres Illes.
El desembre de 2020 la nostra revista arriba al seu número centenari. Sembla adient fer-se la pregunta que titula aquest article. El juny de 2015 la derrota de les
polítiques austericides de José Ramón Bauzá, obrí les
portes a una nova legislatura de
Pacte de progrés. El juny de 2019
les urnes donaren una segona
oportunitat al Pacte. Ens atrevim
a intentar respondre la pregunta
de l’article?

Els aspectes positius..

sense compromisos partidaris, intenta reflexionar i treballar per a construir un pensament estratègic de canvi
de model productiu des d’una perspectiva progressista i
de sostenibilitat integral. El Col·lectiu ha realitzat quatre
documents de reflexió i de proposta, té una pàgina web,
ha aconseguit començar a ser reconegut com a interlocutor per les institucions i especialment, ha sigut una
part molt activa per facilitar el sorgiment del Fòrum de
la Societat Civil. Un organisme que ha de ser cabdal per
articular la imprescindible participació de la societat civil
en la transició cap a un nou model productiu.

- Hi ha plans estratègics sectorials i lleis que van en la
bona direcció. A tall d’exemple i sense voler ser exhaustiu, la Llei de residus, la Llei d’actuació front del canvi climàtic,
l’ampliació del Parc Nacional de Cabrera, l’increment d’àrees protegides i de reserves marines, la revisió
del Pla Hidrològic, la llei de Ciència,
la Renda Social Garantida, la millora de la xarxa dels serveis socials, la millora de l’esforç
pressupostari en l’educació i la sanitat, l’impost de turisme sostenible, la regulació del lloguer
vacacional en habitatges, aturar
els abusos que permetia la Llei Delgado de turisme...Els
articles de Andreu Horrach, Lluís Ballester, Joan Groizard,
Mateu Morro, Macià Blàzquez, David Abril, Joana Aina
Campomar, en el número 50 apuntaven propostes interessants, algunes aconseguides i altres no.

“Hi ha plans estratègics
sectorials i lleis que van
en la bona direcció”.

- S’ha reactivat el Consell Econòmic
i Social de les Illes Balears. I des de
la vicepresidència de Biel Barceló i
la conselleria de Iago Negueruela, el govern encarregà
el desembre de 2017 al CES, un estudi de prospectiva
sobre les societats de les Illes Balears en l’horitzó 2030
i la confecció posterior d’un dictamen en torn aquest horitzó. El maig de 2019 es presentà l’estudi, es va debatre
en diferents fòrums insulars i finalment el desembre de
2020 està prevista la presentació oficial del dictamen,
que s’aprovà per unanimitat del Ple del Consell Econòmic
i Social a finals d’octubre d’enguany. Un full de ruta de
què caldria fer, i definir col·lectivament com a societat
cap a on ens convindria anar, potser serà l’aportació més
important d’aquest dictamen. Un dictamen que per a ser
d’utilitat, hauria de ser debatut pel conjunt de les administracions i de la resta de la societat civil.

- El col·lectiu que proposava el document de les tres fundacions, finalment es creà. El Col·lectiu Alternatives és
el nom que escolliren els seus integrants, com espai de
trobada de persones que des de la seva individualitat i
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- Alguns Consells Insulars i alguns Ajuntaments també
han fet la seva contribució en promoure vies cap a altra
mena de desenvolupament. El Consell de Menorca amb
l’aprofundiment del compromís assolit amb la UNESCO
com a illa reserva de la biosfera, dóna una visió holística
al conjunt del seu planejament territorial i en les polítiques sectorials. El Consell de Mallorca dialoga amb el
Fòrum de la Societat Civil i intenta orientar els seus pressuposts amb unes prioritats de combat front de la crisi
de la COVID19. El Consell de Formentera segueix amb
coherència amb mesures de foment de la sostenibilitat.
L’Ajuntament de Palma introdueix projectes potents en

