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La necessitat d’una agenda Balear

es d’aquest número 100 de l’altramirada.cat
volem aportar idees per afrontar sortides a la
greu crisi sistèmica que patim. Una gravíssima
crisi sanitària provocada per la pandèmia que ens ha
portat a una duríssima crisi econòmica i social, que
arriba quan el nostre model econòmic i social dóna
mostres claríssimes d’esgotament i ben al centre
d’una emergència climàtica d’àmbit planetari.
Afrontar aquesta crua realitat no serà fàcil. Primer caldrà arribar a importants consensos sobre la diagnosi
de la mateixa i això implica aclarir si ens trobem a una
crisi com a conseqüència de la pandèmia i una vegada
superada la mateixa podem continuar com abans o si
té característiques estructurals que
ens obliguen a introduir forts retocs
al nostre actual model econòmic.
Tenim un bon punt de partida amb el
Dictamen del CES, Horitzó 2030.

tenim una societat civil que encara necessita seguir
enfortint-se i incrementar la seva capacitat de passar
de la necessària crítica i lluita contra les coses que funcionen malament a l’elaboració de proposta i sobretot
a la construcció de projectes de futur col·lectius.

I si mirem l’Administració Pública, ens trobem amb
unes institucions autonòmiques amb un poder molt
minso i amb un pèssim finançament. Les nostres institucions no tenen pràcticament capacitat de prendre
decisions potents que puguin influir en l’economia, no
tenen control dels ports i aeroports, no poden influir
en les polítiques laborals, no controlen les costes i la
nostra mar Mediterrània, no tenen capacitat de concertar directament amb la UE, entre altres coses.

Les actuals institucions autonòmiques tant des del punt
de vista de les seves competències i sobretot des del seu
finançament estan molt enfora de poder gaudir d’una
estructura federal que els
possibiliti relacions de cooperació i col·laboració amb
la resta de l’Estat en condicions
d’igualtat.
Massa
exemples tenim, que a més no s’aturen, de relacions
d’absoluta subordinació de les nostres Illes respecte a
l’Estat, ni tan sols ara que ha quedat palès que les
conseqüències de la crisi som molt més perjudicials
que a la resta de les Comunitats autònomes, ha aparegut el més mínim gest que faci preveure un canvi
d’actitud.
Si bé és cert que la Constitució reconeix el fet insular,
la qual cosa ha permès comptar amb òrgans de govern de cada Illa, els Consells, però aquí s’acaba el
valor d’aquest reconeixement. Per l’Estat pràcticament
mai es té en compte la nostra realitat insular a l’hora
d’aplicar les seves polítiques cap a nosaltres. Aquesta
actitud no tan sols és un menyspreu vers els nostres
pobles sinó que és la causa de la majoria de discriminacions que patim i que afecta negativament als nostres ciutadans, convertits defacto en ciutadans de
segona.

“Un canvi de model no es
pot imposar, no es pot fer
per decret, no es pot fer
enfrontant a una part de
la societat a una altra.”

Però lògicament caldrà també coratge
i voluntat política i no me refereix solament a les nostres institucions representatives, que també. Hi ha de
participar la societat. Ens cal una ciutadania empoderada disposta a treballar braç a braç amb les institucions per aconseguir la
fita que ens proposem.

I això ens du a una altra reflexió que moltes vegades
ignorem. Un canvi de model no es pot imposar, no es
pot fer per decret, no es pot fer enfrontant a una part
de la societat a una altra. Ens agradi o no ens agrada
s’ha de fer per consens. Hem d’ésser conscients que
vivim a una societat molt complexa i plural. Si no s’aconsegueix una majoria social pel canvi, no hi ha res
a fer. El debat i el consens de les institucions i la societat civil haurien de ser les paraules de moda.
Dit tot això també seria necessari tenir clar les mancances que té la nostra societat per afrontar un canvi
tan profund. Tenim un empresariat poc donat als canvis, per dir-ho suaument, amb poca visió de futur. Si
les institucions no han sabut conjugar el verb planificar, bona part de l’empresariat tampoc. Així mateix
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