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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-

3

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.

Per a millor
projectar-nos
cap al futur

Josep
Valero
Gónzalez

Canvi de model econòmic a les Illes. Ens
hi hem posat?

E

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

el nou planejament urbà, amb una visió integrada de la
lluita contra el canvi climàtic, en la promoció de l’economia digital, el foment d’una mobilitat més sostenible,
combatre la desigualtat social, la creació dels parcs agraris i la seva relació amb el conjunt de la ciutat... Altres
Ajuntaments també van introduint en les seves preocupacions la necessitat de pensar i d’intervenir per a propiciar un desenvolupament sostenible del seu municipi.
La crisi de laCOVID19 ho ha posat més amb evidència.
Els articles de Pere J. Brunet, Biel Horrach i Josep Valero
en el número 50 feien esment en aquestes institucions i
en el seu protagonisme, pel necessari canvi de model.
- El diàleg social permanent entre les dues patronals i
els dos sindicats majoritaris, ha permès avanços en la
negociació col·lectiva i una bona relació amb les conselleries econòmiques del govern. Les mesures urgents per
encarar la crisi de la COVID19 a les Illes, com és perllongar la vigència dels Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació s’han vist reforçades amb èxit per aquesta
estratègia de diàleg.

El que manca encara per fer..

- En el número 50 Ferran Navinés i Carles Manera assenyalaven sis problemes estructurals de l’economia de
les Illes: La caiguda de la productivitat del treball; la intensa especialització econòmica de les illes; la manca
d’infraestructures silencioses (un estoc de capital social
públic escàs que ens donen xifres baixes a l’Índex de
Desenvolupament Humà a les Illes); les externalitats
ambientals negatives; l’estacionalitat turística i la sobreoferta de places i l’escassa formació del capital humà.
Per abordar-los apuntaven que es requereixen solucions
estratègiques, apostes fermes pel sector públic i la superació del cicle d’immediatesa electoral, que fugin de
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les obsessions de voler polítiques econòmiques tan sols
de curt termini. No existeix a hores d’ara, cap pla integral des del sector públic, que posi fil a l’agulla a aquests
problemes enunciats. Així ho reclama el dictamen del
CES i així també ho reclama el Fòrum de la Societat Civil.
- La mancança d’un Pla estratègic de les Illes Balears,
desorienta sobre les finalitats darreres que vol aconseguir el govern en matèries econòmiques. Biel Barceló al
seu article del número 50 de L’Altra Mirada, establia amb
claredat cap a on ens hauríem d’orientar «Les Illes Balears podríem ser un model singular d’arxipèlag-regió,
un país format per quatre illes, solidari amb el planeta,
just amb els seus habitants i amb capacitat sostenible
per atendre als visitants. Volem aconseguir un model de
país diferenciat en el context de la Mediterrània, obert a
la col·laboració internacional» Els desitjos en política
s’han d’acompanyar amb mesures concretes que els
facin factibles. Si no hi ha un pla estratègic que reorienti
el canvi de model, els desconcert està assegurat i les
contradiccions fruit de les improvisacions, inevitables. I
el més fàcil sempre serà «seguir fent el que ja fèiem»
- Gestionar bé la transició d’un
canvi de model és un repte
gegantí. Els costos són molt
importants. Navinés i Manera
ho recordaven a l’esmentat
article. Des del punte de vista
social, cultural, econòmic i polític les contradiccions i tensions seran molt fortes. La
crisi de la COVID19 pot incrementar la visió d’intentar retornar a la situació anterior a
la pandèmia com el millor
desideràtum econòmic. Deien
els referits autors «En les economies turístiques és freqüent
que la indústria turística o la
societat no percebin els errors
com a tals en el moment en
què es projecten o realitzen.
Si no hi ha consciència precisa
dels costos i sí, en canvi, dels
beneficis a curt termini, la dificultat per als governants d’impedir que els efectes externs negatius es produeixin pot ser gran, i en el supòsit
que intentin evitar-los, es poden veure castigats, tant
pels grups de pressió com electoralment» I posaven com
a exemple l’enrenou que es provocà amb la implantació
de l’ecotaxa. Per tant no tan sols ens cal un govern amb
un Pla de transició cap a un model sostenible, també ens
cal que se sàpiga acompanyar d’una sòlida aliança amb
la part de la societat civil organitzada que aposta per
aquest canvi de model.
- Poca cosa s’ha mogut pel que fa als recursos públics
necessaris per endegar els costos de la transició del
canvi de model. Seguim en la reclamació del Règim Especial per a Balears i en la necessitat d’un diàleg bilateral Illes Balears-Administració Central. L’article de Pere

Sampol del número 50 segueix, malauradament, ben
actual.
- El paper dels Consells Insulars. Vull recordar que el
nostre Estatut d’Autonomia ja s’ha modificat tres vegades, per tal de donar més protagonisme als Consells insulars. Segurament podríem donar lliçons a la resta de
l’estat de la pràctica del diàleg institucional, quan s’han
demostrat incapaços de fer res per
reformar la constitució de 1978.
Però així i tot, encara no hem esgotat les potencialitats dels nostres Consells. Al número 50 en el
meu article escrivia « Els Consells
insulars han de jugar un paper cabdal en tot aquest procés de transició
cap a un nou tipus de model econòmic. Se’ls ha de garantir el finançament i els recursos humans
necessaris per a poder desenvolupar les competències
que tenen atribuïdes per l’Estatut. És fonamental el desenvolupament de l’article 71 de l’Estatut sobre la funció
executiva de competències que podran tenir els Consells,
a més de les que ja els hi són pròpies. A parer meu, caldria desenvolupar la possibilitat de gestió sobre els apartats 2, 4, 7 i 8 que tracten de les aigües, estadístiques
d’interès insular, sanitat i ensenyament. I és imprescindible l’apartat 10 que parla de Planificació i desenvolupament econòmics dins el territori de cadascuna de les
Illes, d’acord amb les bases i amb l’ordenació general de
l’economia de l’Estat i de la Comunitat Autònoma». La necessària
articulació institucional insular-interinsular, és fonamental en el
procés de transició d’un canvi de
model. Afortunadament el diàleg
obert de reforma institucional segueix existint en el Parlament, i ja
es debaten noves propostes de reforçament del paper dels Consells.

I la COVID19, fre o esperonament pel
canvi de model?
Si abans de la pandèmia, la rutina de la gestió política
en una conjuntura econòmica favorable, podria fer pensar que el debat de canvi de model, era una qüestió acadèmica o de poca rendibilitat política, l’esclat econòmic
produït per la pandèmia ha posat el tema en un primer
pla. Ajornar el debat per atendre
les urgències (retornar a la «normalitat» de 2019, resolent la crisi
sanitària amb les vacunes), o encarar les urgències des de la visió estratègica de corregir quan abans els
defectes del model, i afavorint les
tendències positives de diversificació productiva, digitalització i
economies sostenibles, són els
dos camins pels quals hi haurà
d’optar.

“s’han constituït tres
meses (econòmica, social i
mediambiental) des del
govern per abordar els
ODS 2030 a les Illes”.

Sembla evident per a on anirien els pensaments més
sensats. Però no està gens clar que la sensatesa sia la
virtut més valorada en el món de l’economia de lliure
mercat. No ens cal desesperar i seguir treballant pel que
considerem fonamental i necessari. Podem veure la botella dues terceres parts buida pel que fa a la seguretat
que anam en el bon sentit del canvi de model. I podem
veure la tercera part plena de la botella, en el sentit de
veure els canvis que hi ha hagut des del número 50 al
número 100, que van en el bon
sentit del camí.

“no està gens clar que
la sensatesa sia la virtut
més valorada en el món
de l’economia de lliure
mercat.”.

- Ens cal adequar un sistema d’indicadors per a fer viable la consecució d’objectius i facilitar el seguiment democràtic d’un pla de transició cap a la sostenibilitat. Joan
Matamalas ens ho recordava en el número 50. Ens
consta que l’IBESTAT (Institut Balear d’Estadística) està
incorporant en els seus plans anuals d’estadística algunes operacions estadístiques noves, i que treballa amb
l’INE (Instituto Nacional de Estadística) una bateria d’indicadors de cara als Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030 de l'ONU (ODS). De fet s’han constituït tres
meses (econòmica, social i mediambiental) des del govern per abordar els ODS 2030 a les Illes. Meses congelades des de l’aparició de la pandèmia. Així i tot sense
tenir dissenyat un pla estratègic regional, es fa difícil
identificar els indicadors estadístics necessaris, per a la
seva correcta implementació.
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Insuficient? Doncs és clar que sí.
Decebedor? Depèn d’on havíem
posat cadascun de nosaltres les
expectatives. Amb contradiccions
i insuficiències, els pactes d’esquerres han fet en general polítiques progressistes. Però tan sols
petites passes per a canviar la dinàmica del model de creixement.
No és una tasca gens fàcil.
Per això ens cal la participació cívica constant, la creativitat cultural i la capacitat d’aconseguir l’hegemonia social pels valors progressistes, l’estudi crític i científic
continuat, el treball polític honest i rigorós, la capacitat
de diàleg i de visió per aconseguir el ventall més ample
possible d’aliances. Res que no sabéssim des de l’inici.
Partir del coneixement més acurat possible de la realitat,
és la condició necessària per a poder transformar-la.
Sabem que el viatge cap a Ítaca per aconseguir el canvi
de model productiu, serà llarg i ple d’entrebancs i malifetes. Però també aprenguem a valorar les petites ítaques que hem descobert en el camí. Les que ens donen
forces per seguir amb el global de l’aventura.

Les Illes
Balears i la
globalització

Maria
Garcies

Les Illes Balears a la Unió Europea. Quin
marge d’actuació autònoma podem tenir
per canviar el model de creixement?

T

radicionalment la Unió Europea ha mostrat poc interès i no gaire sensibilitat per la qüestió regional, i
no ha estat fins a èpoques relativament recents que
ha començat a integrar aquest fenomen en la seva política i estructura institucional. S’entenia que la participació
de les regions en els afers europeus era una qüestió purament interna dels estats membres i, en conseqüència,
les regions només podien expressar les seves reivindicacions i expectatives de cara a l’Estat del qual formalment
eren part.
Dos fenòmens, un d’àmbit europeu i l’altre de caràcter
global, motivaran un canvi de paradigma en aquest sentit. Per una banda, la nova aproximació europea a la
qüestió regional es deu a una raó pràctica: la d’ordenar
el territori sobre el qual implantarà la majoria de les
seves polítiques. Per l’altra, el fenomen de la globalització
i el context de la crisi dels estats –en paraules de Daniel
Bell “massa petits per abordar els reptes del món actual
i massa grans per encarar els problemes quotidians dels
ciutadans”– provocarà la proliferació d’actors internacionals, i trencarà més aviat de facto que de iure el monopoli
de les relacions internacionals, fins ara ostentat per la figura de l’estat-nació.
És en aquest context que es configura l’anomenada governança multinivell –l’estratègia de coordinar distints nivells de govern per aplicar les polítiques de manera més
efectiva– i que els governs no centrals, en el nostre cas
la Comunitat autònoma, assumiran característiques i prerrogatives pròpies dels estats, entre les quals hi ha/s’inclouen les relacions exteriors.
Així, es pot avançar que el context global actual és favorable a la participació més o menys autònoma de les regions en la política europea. Ara bé, aquest marge
d’autonomia depèn d’una sèrie de factors.
 El marge de maniobra, de què depèn?
El major o menor grau d’autonomia de qualsevol regió
dins de la Unió Europea depèn, en primer lloc, de l’articulació que cada estat faci de la distribució territorial del
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poder en el seu interior. En paraules d’Antonella Valmorbida, secretària general d’ALDA (Associació Europea per
la Democràcia Local) “El marge d’acció autònoma que
una regió o ciutat pot tenir a Brussel·les depèn directament del marge d’acció autònoma que aquesta regió o
ciutat tengui dins del seu propi país”.

Per una banda, és evident que en el cas d’estats descentralitzats certes competències en mans dels governs regionals, i és el cas de les comunitats autònomes,
exigeixen una dimensió exterior per ser gestionades. Podria ser el cas de les competències en l’àmbit del turisme,
l’educació, l’agricultura o el medi ambient, totes elles
d’interès europeu.
Per altra banda, s’ha de veure més específicament quin
grau de participació en l’àmbit europeu toleren els governs centrals en cada cas. Pel que fa al cas espanyol,
existeix un silenci constitucional respecte a la participació
de les comunitats autònomes en l’àmbit de la Unió Europea, un buit que en la majoria d’estatuts d’autonomia d’última generació –aprovats després del 2006, com és el
cas balear– s’ha suplert introduint clàusules sobre la participació de la comunitat autònoma en la formació de la
posició de l’estat davant la UE i la participació directa d’aquesta en les institucions europees (articles 110.1 i 111
del nostre Estatut).
Ara bé, cal recordar que amb l’encara més recent Llei
2/2014, d’acció i del servei exterior de l’Estat, el govern
central ha assumit noves potestats de control i supervisió
de l’acció exterior autonòmica. Sens dubte, aquesta llei
posa de manifest el recel de l’Estat i ha servit per imposar
limitacions i condicionaments a la projecció exterior dels
interessos i les competències autonòmiques.

En segon lloc, un factor important és l’interès i l’ambició
de cada regió a l’hora d’expressar i defensar les seves aspiracions en el marc europeu. En aquest sentit, una àmplia majoria de governs subestatals compten amb algun
tipus d’òrgan encarregat de gestionar la seva presència
internacional, però cal distingir entre aquells que ho fan

amb una estratègia rellevant, ambiciosa i amb un clar enfocament polític –com bé podria ser el cas de Catalunya–
i aquells que només ho contemplen amb caràcter funcional, condemnant aquests òrgans a un pla secundari dins
del seu esquema organitzatiu.

Finalment, la participació de les regions i els seus governs
en l’escenari internacional i europeu depèn també dels
seus recursos, no només en sentit financer, sinó també
en termes demogràfics i de massa crítica.

Quines eines de participació i influència tenim a les nostres mans?
Les Illes Balears poden defensar els seus interessos, i en
concret el fet d'apostar per un canvi de model de creixement, a través de diferents mitjans encara que no tots
d’igual impacte.

En primer lloc, un recurs intel·ligent és potenciar la ja
existent delegació de les Illes Balears a Brussel·les: el
Centre Balears Europa. Aquest tipus de delegacions permeten fer un bon seguiment dels afers europeus i de les
iniciatives legislatives de la UE que poden afectar les
competències autonòmiques o interpel·lar de manera directa els nostres interessos autonòmics. L’opció per un
canvi en el model de creixement és una eina
important perquè permet que la nostra administració autonòmica estigui ben informada
sobre les novetats en l’àmbit de la política regional, dels fons estructurals o els programes
de cooperació territorial. Alhora, la presència
d’aquesta oficina pot servir per oferir assessorament i suport a entitats públiques i privades
del territori balear que vulguin aprofitar la política europea per dissenyar noves estratègies
d’inversió i d’ocupació encaminades al canvi de
model.

Una segona estratègia consisteix a aprofitar el
marc de cooperació territorial, tant transfronterer com interregional, que ofereix la mateixa
política de cohesió europea. Superar els límits
formals de les fronteres per abordar de manera
conjunta amb altres territoris fronterers o de característiques similars problemàtiques compartides és una
estratègia intel·ligent per iniciar transicions ambicioses i
costoses, com per exemple la transició cap a un model
de creixement més sostenible. En concret, Balears ha de
posar l’atenció –ja ho ha començat a fer– en la resta d’illes del Mediterrani. Totes compartim el caràcter insular,
perifèric i vulnerabilitats socioeconòmiques, mediambientals i climàtiques i, per tant, totes compartim l’objectiu
de dotar-nos de models més sostenibles.
Finalment, les Illes Balears també poden participar dins
les institucions europees a través de distintes opcions. La
primera de totes és la presència en el Comitè de les Regions, en funcionament des de 1994. La realitat és que
avui dia continua sent una institució amb funcions merament consultives i la seva composició inclou tant regions
com entitats locals. Tot i el seu limitat poder, cap de les
grans regions d’Europa ha rebutjat participar-hi i, en
aquest sentit, cal destacar que el passat mes d’octubre
el Govern balear hi va presentar el primer dictamen d’iniciativa pròpia demanant a la UE una atenció específica
a les illes del Mediterrani –en certa manera per atendre
les vulnerabilitats creades pels nostres models vigents.
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Sense cap mena de dubte, la via més potent en mans de
les regions per influir en la política europea és la participació dels seus governs al Consell de Ministres de la UE.
El Consell de Ministres és una institució clau en el procés
legislatiu europeu i des del 1994 admet que els representants que la conformen siguin membres dels governs regionals, ja sigui acompanyant els ministres del govern
central o liderant-ne ells mateixos la representació.
Evidentment, la utilització o no d’aquest sistema depèn
sempre de la voluntat del govern central. Avui en dia encara són pocs els estats que permeten aquesta participació –entre ells Espanya des del 2004– i en graus molt
diferents. El model de participació més avançat és el
belga, que en funció de l’àmbit de què tracti el Consell i
de les competències assumides per les entitats federals,
permet sovint la participació autònoma de representants
regionals, sense cap membre del govern central present.
En el nostre cas, les comunitats autònomes estan molt
més limitades: només participen en alguns àmbits, han
de consensuar una postura comuna a totes les autonomies i participen sempre acompanyades d’un representant de l’Estat central (que assumeix la direcció de la
delegació i l’emissió del vot). Al cap i a la fi, el mecanisme

existeix i obre una porta important per a l’autonomia de
les regions davant la UE, però nosaltres encara només la
podem fer servir de forma limitada.
Cert, la governança multinivell és una realitat i la Unió
Europea un veritable laboratori en aquest sentit. La capacitat d’acció autònoma de les regions a Europa ha anat
en augment, però l’Estat continua sent l’interlocutor privilegiat. Són els governs centrals que decideixen fins a
quin punt toleren l’acció exterior dels governs subestatals
i això, en una Europa repleta d’entitats subnacionals de
forta identitat i amb àmplies competències, s’haurà de
repensar.

Mentrestant, la presència física a Brussel·les i la cooperació interterritorial semblen bones opcions per promoure
projectes que es preocupen per un model de creixement
més sostenible, tant des del punt de vista mediambiental
com socioeconòmic. La Unió Europea haurà de definir
noves maneres d’organitzar les seves relacions amb les
regions, està clar. Però, i nosaltres, ja estam donant a la
nostra agenda exterior l’ambició i el pes que li pertoquen?

Les Illes
Balears i la
globalització

D

Miquel
Rosselló
Fundacions Darder
Mascaró

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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Ser una Illa és un senyal d’identitat pròpia que justificaria per si
sola que les relacions entre l’Estat
i elles tinguessin un fort caràcter
bilateral. Unes illes són un territori
clarament diferenciat dels altres.
Solament pel fet de la insularitat
seria necessari un “estatus polític
propi” com tenen per cert moltes de
les Illes de la UE, mentre nosaltres
estem a la cua del finançament autonòmic i de les competències.

“No podem seguir fent
plans de reforma del
model turístic sense
contemplar que no tenim
la més mínima capacitat de
decisió amb els nostres
ports i aeroports.

No ens queda més remei que assumir, amb totes les
seves conseqüències, que per dur endavant un procés
de canvi tan profund com el que necessitem cal més
Sobirania Política i Econòmica.
No podem seguir ignorant aquesta realitat i continuar
considerant les reivindicacions de més autogovern i
millor finançament com pròpies de “nacionalistes”.

No podem continuar fent plans de futur i propostes de
govern tant des de les institucions com de partits polítics o des de la mateixa societat civil com si depengués exclusivament de la voluntat de les nostres
institucions dur-les a terme.

No podem fer plans seriosos de potenciació del transport públic o de transformació del model energètic
sense tenir en compte que amb l’actual finançament
això és senzillament impossible.
No podem seguir fent plans de reforma del model turístic sense contemplar que no tenim la més mínima
capacitat de decisió amb els nostres ports i aeroports.
No podem seguir fent propostes
de canvi en el nostre mercat laboral si la legislació laboral i a més la
inspecció de treball depèn del Govern Central.

Això exigiria elaborar una “Agenda Balear” que inclogui les eines de poder necessàries per aplicar les polítiques que requereix la sortida de la crisi, la
implementació d’un canvi de model econòmic i les mesures necessàries per combatre l’emergència climàtica.

Aquesta Agenda hauria de comptar amb un paquet de
mesures a reivindicar al Govern central i unes altres a
plantejar a la UE.
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• La cogestió dels nostres ports
i aeroports tal com estableix
l’Estatut d’Autonomia, que no
hauríem d’oblidar que és una
llei orgànica de l’Estat, que des
de fa anys i panys s’està incomplint.

• Les transferències i el finançament suficient de les competències de Justícia, seguretat, costes, normatives respecte al nostre model
laboral i inspecció de treball i el control de la totalitat
del Parc de Cabrera.
• Exigir la negociació, sense més dilacions, d’un nou
model de finançament just que garanteixi el principi
l’ordinalitat i que incrementi la capacitat recaptatòria
per part de la nostra Comunitat Autònoma.

• La implementació immediata i completa del REIB,
que contempli les partides necessàries per donar suport al transport de persones i mercaderies, el fons
d’insularitat que tingui com a objectiu fonamental
compensar els costos d’insularitat i les partides necessàries per implementar un ambiciós pla de transició
energètica i de mobilitat. A més de les mesures fiscals
previstes.
• La coresponsabilitat estatal amb el deute autonòmic
i acabar amb la vergonyosa assignació del capítol d’inversions als pressuposts estatals.
• La derogació immediata de la llei Montoro que impedeix als nostres municipis i Consells jugar un
paper important en les polítiques
anticrisi.

“hauríem de considerar
imprescindible negociar
amb les institucions
europees el canvi d’estatus
de les Illes Balears”

Si volem afrontar un canvi de model
econòmic, ecològic i social no
podem seguir ignorant que sense
més autogovern i més finançament
això no depèn exclusivament de
nosaltres. Podem fer propostes al Govern Central i fins
i tot a la UE però no podem implementar un canvi seriós i en profunditat.

Em permet enumerar algunes de
les que, modestament, considero imprescindibles:

• Permetre que en determinats
temes es pugui expressar la veu
de les Illes a les Institucions Europees amb col·laboració amb
els representants estatals com
fa Alemanya amb els seus Landers.

Així mateix hauríem de considerar imprescindible negociar amb les institucions europees el canvi d’estatus de les Illes Balears cap a una
nova figura que prevegi les especificitats dels nostres
territoris i que permeti un major marge a les nostres
institucions per aplicar polítiques que afectin el transport, energia, recursos hídrics, fiscalitat, règim de propietats i política comercial, entre d’altres, així com el
repartiment dels fons anticrisi.
Cal defensar el criteri d’insularitat plenament. No
podem acceptar que aquest criteri es mesuri en funció
de la distància que existeixi entre les Illes i els territoris continentals, soni en funció de l’aïllament del terri-

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.

Les Illes
Balears i la
globalització
Bernat
Riutort

Ferran
Navinés

Joe Biden ha guanyat: i ara què?
1 Primer cal recordar d’on venim:

La crisi de finals dels anys 60, 70 i primera meitat dels
80 del segle passat va qüestionar la viabilitat de la taxa
de guany, i va deteriorar considerablement la capacitat
d’acumulació del capital. Aleshores, les posicions de forces d’esquerra, sindicats, mitjans de comunicació progressistes i moviments socials i culturals democràtics
eren el suficientment robustes per defensar el compromís
social i polític demòcrata-progressista que estava a la
base de l’Estat Social del Benestar, i les polítiques econòmiques keynesianes, veritables frens per poder carregar
els costos de la crisi a les espatlles de les classes populars. L’ascens del neoliberalisme i del neoconservadorisme de la dècada dels 80 del segle passat va ser la
resposta del gran capital i les categories socials afins per
tal de pujar la taxa de guany i reprendre l’acumulació
sobre unes altres bases. El que va significar atacar decididament el bloc social i polític demòcrata-progressista,
acabar amb l’hegemonia dels seus valors, plantejar les
privatitzacions i les reformes fiscals regressives que varen
agreujar les crisis fiscals i desactivar les polítiques de l’Estat social del Benestar, posant en el frontispici de la política econòmica la lluita contra la inflació en lloc
d’assegurar la plena ocupació. i desactivar les polítiques
de l’Estat social del Benestar.
La derrota de les forces sindicals i l’assumpció per la socialdemocràcia del neoliberalisme light, les privatitzacions, el “capitalisme popular” i l’imaginari de la
globalització, assolint les “terceres vies” i el “Consens de
Washington”, va significar la consolidació de l’hegemonia
del bloc neoliberal-conservador sustentada sobre el
mainstream econòmic. Mentrestant, la desigualtat creixia
cada cop més entre les majories ciutadanes d’assalariats
i els grans capitals globalitzats i l’establishment del seu
entorn. El tragala va ser “el que deixis de guanyar via salarial i que a nosaltres ens permet augmentar les rendes
i recuperar la taxa de guany, nosaltres t’ho compensarem
pagar menys imposts i endeutament assequible perquè
puguis consumir tot allò què vols (especialment productes barats fabricats a la Xina) ”. La dependència per deutes de la ciutadania i dels estats per la mateixa
contrareforma fiscal esdevenia normal i convertia el capital financer amb el poder decisiu de la globalització.via
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endeutament assequible perquè puguis consumir tot allò
què vols (especialment productes barats fabricats a la
Xina)”. La dependència per deutes de la ciutadania i dels
estats esdevenia normal i convertia el capital financer
amb el poder decisiu de la globalització. Pareixia tot encarrilat fins que la bombolla financera dels crèdits fems i
el casino especulatiu de les finances internacionals va esclatar pels aires amb la Gran Recessió del 2008-2009 les
dimensions de la qual encara són paleses.

2 On estem?

La Gran Recessió ha deixat clar que aquest tragala ens
porta a un “cul de sac”; s’obri una crisi d’acumulació financera-neoliberal sense resoldre les causes estructurals.
No obstant això, amb el poder assolit, la plutocràcia global va reafirmar amb més força les polítiques d’austeritat
per tal de governar la crisi amb mà de ferro, augmentant
els guanys dels més rics, i sobretot del capital financer, a
costa de les grans majories de treballadors, “classes mitjanes” i sectors socials més febles; precaris, dones, immigrants, majors, minories ètniques... deixant una gran
majoria dels joves sense un futur encoratjador. En aquest
context, la feblesa de les pràctiques i propostes culturals,
polítiques i socials de les forces democràtiques i socials,
enfront de la radicalització de les pràctiques i discursos
neoliberals i neoconservadors de la gran dreta, ha estat
el terreny propici per a la difusió de narratives xenòfobes,
nativistes, masclistes, integristes i antidemocràtiques, de
la dreta extrema i de l’extrema dreta, cada cop més fortes, que divideixen i enfronten distints sectors populars,
focalitzant i culpabilitzant els “altres”, “diferents”, “perdedors”, “indolents”, “aprofitats”, “delinqüents”..., de les
creixents dificultats, malestar cultural, tensions socials i
angoixa davant el futur.
El que és presentat com la sortida a la crisi del capitalisme a l’actual dècada és la renovació del capitalisme
ultra globalitzat de les grans finances i corporacions associades amb la quarta revolució tecnològica de les TICS,
les biotecnologies i els nous materials, destinades a fer
un bot qualitatiu en la millora de la vida, la nova finestra
d’oportunitats que no cal perdre. Mentrestant la promesa
de “l’info-capitalisme” esdevé “real”, l’altra cara avui ben
“real” d’aquesta dinàmica és la de la gran i creixent quan-

titat de població excedentària i subalterna que resta al
marge, s’empobreix, sofreix violència i indignitat, sense
un horitzó de canvi. El malestar, la tensió i la violència
social, provoquen turbulències socials i amenacen en
grans esclafits que el capitalisme de la vigilància i la “governança” de l’Estat proven de mantenir controlats, i la
dreta extrema i l’extrema dreta volen abanderar per tal
de derrotar definitivament els valors democràtics, els
drets socials i polítics, negar el canvi climàtic, i potenciar
els diversos fonamentalismes cristians, encapçalant una
“guerra” cultural, una reacció política neoautoritària i un
capitalisme global al servei dels grans capitals més extractivistes, depredadors i corruptes.

3 Irromp “l’imprevist”.

Des dels començaments del mil·lenni havien sorgit nous
virus a l’Est asiàtic, a l’Àfrica subsahariana, i a Llatinoamèrica, provocant terribles epidèmies, no obstant això,
no passaven els dispositius sanitaris dels centres occiden-

tals del capitalisme; “era cosa dels altres”. Hi va haver
comissions científiques i informes que avisaven del perill
que es rompessin les rescloses. La miopia dels guanys
immediats no deixava veure el que en algun moment
podia passar. Quan la COVID19 arribà als centres occidentals de capitalisme va desbordar els sistemes de control sanitari, les formes de vida i mobilitat social, i
desconcertar les institucions de gestió política.
Donat el “xoc extern”, la crisi del capitalisme ha entrat en
una nova fase que sacseja les seves estructures internes
més bàsiques. Les respostes dels estats occidentals han
seguit dues vies; les que han pres mesures de confinament en més o manco eficiència, però que davant la
pressió dels sectors econòmics que plantejaven el fals dilema “salut, o economia” ben prest cedien en el desconfinament i retornava una nova onada de la pandèmia; els
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que negaven el caràcter de pandèmia i la seva virulència,
els neoconservadors de la gran dreta com ara B. Jonhson,
de dreta extrema amb D Trump, o d’extrema dreta de
Bolsonaro, optant falsament per l’economia costés el que
costés en salut i vides. Les societats que no han quedat
desemparades pels serveis de salut i benestar per part
de l’Estat han sobreviscut menys malament. El fracàs de
les més neoliberals i neoconservadors dels EUA, Brasil i
el Regne Unit ha estat clamorós. El COVID19 ha deixat
despullat el relat neoliberal i neoconservador.
La pandèmia ens ha ensenyat que era una fake news absoluta allò que “només funciona el mercat i com menys
Estat millor” o allò d’ “amb menys impostos aconseguiràs
més serveis”, però no diuen que aquests seran privats,
més desiguals i et sortiran més cars. També ens ha ensenyat que els grans reptes de futur que tenim plantejats
només els podrem resoldre amb una creixent solidaritat
i cooperació regional, estatal i internacional, basada en
principis racionals i il·lustrats...i que la democràcia només

pot funcionar si l’opinió publica es pren forme d’acord
amb un debat que respecti les regles de la democràcia:
llibertat d’opinió i expressió que informin de veritats contrastades que res té a veure amb les “veritats alternatives” i amb els mitjans de comunicació i les xarxes socials
que fraccionen els públics i alimenten les guerres culturals i polítiques amb l’objectiu de fomentar el ressentiment i l’odi els “altres”. Així i tot, les eleccions americanes
també ens mostren la potència que tenen els relats neoliberal i neoconservador, la manipulació de les xarxes socials, les fake news, les “veritats alternatives”, les teories
conspiranoiques, el negacionisme, el foment de l’odi, l’androcentrisme...i la culpabilització de “l’Altre”, que són la
negació de la racionalitat, del pensament il·lustrat i de la
fraternitat.

4 Tres grans reptes de futur.

Tot s’ha convertit en un joc de “trilers” per amagar el
drama que ha suposat la desfeta del bloc social i polític
demòcrata-progressista i el debilitament de l’Estat social
de Benestar des de fa quatre dècades i que ara més que
mai cal refer i enfortir per acarar els tres grans reptes
que tenim plantejats en aquest segle XXI: a) el canvi climàtic, la pèrdua de la biodiversitat i l’increment de pandèmies que ens sobrevindran, b) Els dits “reptes” tenen
terribles conseqüències sobre les poblacions més empobrides i necessitades arreu del món, castigades també
per la crisi econòmica i el creixement de la desigualtat.
L’estampida migratòria vers a les zones menys afectades
pel canvi climàtic i amb majors dotacions d’infraestructures econòmiques i socials per
a poder-li fer front no s’aturarà.
La resposta són els murs, els
camps de refugiats, les deportacions i la repressió; c) la revolució digital desfermada pel “lliure
mercat”, és a dir, pels macrooligopolis globals sense cap mena
de control públic, amenaça a
deixar sense treball sobretot a
les noves generacions de joves
que s’han d’integrar com puguin
a mercats de treballs amb uns
nivells d’explotació i desigualtat
que ens recorden l’època d’Oliver Twist. Mentrestant, el capitalisme de la vigilància estén el
seu poder planetari sobre el
“desitjos” dels individus que
aporten les seves dades els algoritmes privats dels grans oligopolis corporatius que els
transformen en guanys immensos i més concentració de capital
i poder, ultrapassant tot tipus de
controls democràtics.

5 Per una nova hegemonia de les
pràctiques i els valors democràtics,
equitatius, solidaris i sostenibles.
La partida resta oberta. Avui ho veuríem molt pitjor si
Trump hagués guanyat les eleccions per segona vegada.
Però, no haver perdut, no vol dir haver vençut al monstre
del “trumpisme” als Estats Units i en el món, els més de
setanta milions de vots ho deixen ben palès, és una immensa força que la gran dreta nord-americana i mundial
no deixarà passar, tot el contrari, és una plataforma ben
ferma per continuar el seu combat. El “trumpisme”, amb
Trump o sense ell, continuarà i, fins i tot, pot tornar amb
més força d’ací a quatre anys si fem malament les coses
i no es dóna resposta a les necessitats de la gent, especialment, a les de les grans majories castigades i subalternitzades, i a les dels joves. Cal posar la plena ocupació

14

i de qualitat en el frontispici d’una nova política social i
econòmica democràtica. No basta guanyar eleccions per
la mínima. El gran perill dels moviments progressistes és
que quan arriben al Govern, per pressions dels poders
fàctics, no fan allò que han promès resoldre.
Cal construir unes estratègies i uns discursos transformadors per tal de disputar l’hegemonia moral i política a la
societat, tenint especial cura per incloure les necessitats
de les majories subalternitzades, incloses les minories
nacionals i el respecte pels seus drets fonamentals i, sobretot, les del jovent. Cal trobar formes de comunicació,
col·laboració i confluència de totes les forces democràtiques i de les esquerres i donar-los uns continguts transformadors.

No començam de bell nou, som hereus dels diversos moviments democràtics i de les diverses esquerres amb les
seves virtuts i greus errors. Cal ser crítics amb el nostre
passat, però també cal valorar i aprendre de l’esforç cultural, moral i polític, de generacions de dones i homes
que han lluitat per realitzat els valors democràtics-republicans de llibertat, igualtat, fraternitat i sostenibilitat.

La crisi de la
COVID 19 a les
Illes Balears

S

Carles
Manera

Crisi econòmica i endeutament:
un rabiós debat econòmic

'ha dit fins a l'avorriment: pel seu origen,
aquesta crisi és diferent. L'enfrontament a una
recessió té, al seu torn, trajectòries contrastades. Les mesures rígides, estrictes, sense marges a la
flexibilitat o a repensar les actuacions, han conduït
sempre a retards en la recuperació, o a accentuar les
conseqüències socials negatives de les crisis. Va passar en els anys trenta i també a la Gran Recessió de
2008, per citar els dos grans retrocessos econòmics –
fins a la irrupció de la Gran Reclusió, la del coronavirus– que es coneixien en els últims vuitanta anys.
D'altra banda, les orientacions més disruptives, amb
la utilització de les eines disponibles al calaix dels governs i dels bancs centrals, han
estat sempre més efectives: expansió de la despesa pública,
avanç de la despesa social, programes d'inversió, flexibilització
monetària. Ho vam veure a partir dels anys quaranta. Ho apreciarem, molt parcialment, amb la
crisi de 2008, particularment als
Estats Units, on la recuperació va
ser molt més ràpida que a Europa,
presa de l'ortodòxia. Per tant, si
els orígens de la crisi del coronavirus són molt diferents dels d'altres recessions, les possibles sortides, a
grans trets, es coneixen. Quina s’ha de triar?

aquests neoliberals, que els errors s'imputen sempre
als governs. Una reivindicació molt diferent de la formulada per Mariana Mazucatto, que ens parla constantment de la capacitat innegable d'emprenedoria de
l'Estat, epicentre de les grans innovacions promogudes després pel sector privat.
Davant d'això, altres economistes proposen recollir
experiències del passat per aprendre i aplicar en el
present. En un context de tipus d'interès baixos, amb
la demanda caient i el consum privat molt feble, amb
la inversió empresarial continguda i temorosa, amb
riscos innegables de deflació, amb caigudes en la generació de renda i en el comerç internacional, i amb
una actitud diferent –més positiva
en el BCE amb relació a la viscuda
en 2008-2009–, dos factors sobresurten de molts altres que es
podien invocar: la urgència en la
inversió i la reestructuració del
deute. Tots dos elements constitueixen pedres de toc essencials
en
aquests
moments.
En
aquests dos elements, la consideració de la unitat d'acció és
bàsica. És europea, i hauria de ser “mutualitzada”. Els
governs han de gastar abans de recaptar impostos o
estalvis. Prestigiosos economistes han estudiat durant
anys el funcionament del sistema financer i la creació
endògena de diners. Dels seus treballs es desprèn que
el BCE, si vol, a través del sector financer privat, pot
exercir com a prestador d'última instància, encara que
la llei no ho permeti. Es tracta de trencar els cercles
estàtics. Recordem, una vegada més, que el capitalisme occidental es va reconstruir després de la Segona Guerra Mundial amb la injecció més gran de
diners de la història: el sistema patró or-dòlar, creat a
Bretton Woods, va permetre a la Reserva Federal emetre dòlars sense contrapartida en una magnitud sense
precedents. Aquests dòlars van finançar la reconstrucció de l'Europa Occidental i Japó, i no van generar inflació.

“La ideologia intervé per
sobre dels resultats empírics. Els partidaris de les
solucions ortodoxes es
refugien en l'instrumental
bàsic del neoliberalisme.”

La ideologia intervé per sobre dels resultats empírics.
Els partidaris de les solucions ortodoxes es refugien
en l'instrumental bàsic del neoliberalisme. Comencen
a proliferar articles acadèmics i de divulgació sobre la
seva bondat, i la importància de fer nous ajustos que
suposin control dels comptes públics, equilibris pressupostaris a ultrança i la invocació al risc inflacionista.
Aquestes idees estan sortint, un cop més, dels seus
amagatalls. Estaven aquí enfosquides, davant l'enorme tempesta que reclamava a l'Estat l'adopció del
protagonisme central, la resolució de tot: la previsió,
la dotació, el finançament, els resultats, sabedors,
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Però, com pot gastar el govern si no recapta impostos,
i per tant no té ingressos, perquè l'activitat econòmica
està paralitzada? L'opció és endeutar-se. I aquest endeutament –i aquí entra en joc l'important paper del
BCE i del Banc Europeu d'Inversions, BEI– ha de sufragar sengles objectius: fer arribar recursos a famílies i empreses, amb condicionaments clars perquè
aquestes canalitzin els recursos adquirits per seguir
amb els processos de producció (i no desviar a altres
destinacions); i dissenyar
programes d'inversions públiques en àrees que generin
efectes multiplicadors, processos encadenats de nous
avenços. Efectes multiplicadors que s'han demostrat
científicament efectius, malgrat les moltes reticències clarament
ideològiques,
no
matemàtiques. En efecte, la
tesi de la importància de la despesa pública com
a palanca de creixement va ser ratificada pel mateix
FMI, immers en contínues contradiccions en les declaracions dels seus dirigents i en els informes tècnics
dels seus experts. Així, en un estudi, ja llunyà, de

Errors and Fiscal Multipliers", FMI, working
paper13/1). La transcendència d'aquesta aportació,
d'una encomiable honestedat intel·lectual (ja que el
mateix Blanchard era l'autor del citat text de 2008) i
sustentada sobre més de trenta investigacions realitzades entre 2008 i 2012, es va concretar en uns punts
essencials després d'una profunda revisió dels paràmetres macroeconòmics:

“la tesi de la importància
de la despesa pública
com a palanca de
creixement va ser
ratificada pel mateix FMI”

2010 (FMI, World Economic Outlook, octubre de 2008
i octubre de 2010), les anàlisis del Fons estimaven
que per cada punt d'ajust fiscal –en suma, de retallada en la despesa pública– als països desenvolupats,
el PIB es contreia 0,5 punts: un multiplicador, per
tant, molt baix, de manera que això d'alguna manera
beneïa les polítiques d'austeritat: l’equilibri pressupostari a ultrança. Però un treball posterior d'Olivier
Blanchard, signat amb Daniel Leigh, el 2012, va revisar en profunditat els càlculs primigenis de la institució i va establir nous multiplicadors ("Growth Forecast
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• En fases de depressió i de trampes
de liquiditat (tipus d'interès propers
al zero), el multiplicador fiscal pot superar amb escreix la unitat.

• S'estableix una forquilla que situa
els multiplicadors, segons els països,
entre 0,9 i 1,7 punts percentuals, de
manera que es conclou que els efectes de les polítiques d'austeritat van
resultar molt més negatius del que
s'esperava, i explicaria, entre altres
elements, les errades de càlcul de les institucions i, al
seu torn, el creixement notable de la desigualtat.
• Urgeixen diagnòstics més rigorosos de la realitat
econòmica, ja que els errors van suposar l'adopció de
polítiques econòmiques molt
dures sobretot en els països
del sud d'Europa, amb resultats letals per a la seva cohesió social.
En la història econòmica hi
ha exemples suficients (impossible detallar en tan poc
espai) que demostren, amb
dades i no amb supòsits teològics, que programes d'inversions públiques van ser
molt efectius. Aquestes actuacions no es van finançar
mitjançant un increment de
la imposició tributària, sinó
amb deute públic. La inflació
va ser pràcticament nul·la. I
el dèficit públic, en lloc
d'augmentar, disminuí. Això
es deu principalment al fet
que la despesa pública es va
realitzar en branques i sectors que generaren més activitat econòmica i que, per tant, com deia, tenien
aquest efecte multiplicador elevat –al qual al·ludíem
abans– que feia que a la fi de l'exercici comptable la
recaptació fiscal fos més gran que la despesa pública
pressupostada.
Tot plegat és el que es podria fer avui a Europa.

La crisi de la
COVID 19 a les
Illes Balears

N

Celestí
Alomar

Fotos de família

o-temporada. Si únicament un es regeix per l’estadística de visitants arribats, tindrà molt fàcil fer
la memòria turística de l’any 2020: no-temporada.
Concepte que res té veure amb la idea de no-lloc; més
aviat és antagònic. A pesar del confinament, de les pors
individuals i intransferibles, la societat com a referència
ha ressorgit amb força inaudita. Si hagués d’escollir una
magnitud estadística que expressés aquesta irrupció i, a
la vegada, definís la temporada, seria la popularització
dels expedients de regulació temporal d’ocupació. La
temporada dels ERTO, expedients de regulació temporal
d’Ocupació. També, la temporada dels crèdits ICO, Institut de crèdit oficial, per insuflar liquiditat a les empreses.
I, des d’una visió més romàntica i literària, l’estiu del
2020 serà el de l’any que ens va tocar rescatar el sector
turístic.
La crisi ha posat de manifest la fal·làcia que contenia la
màxima del thatcherisme de no more society. Des de la
responsabilitat individual de cadascú, només l’esforç
col·lectiu ha permès encarar la pandèmia. Aquesta ha
estat la primera gran ensenyança del moment. L’Estat,
també, ha actuat. S’han mobilitzat xifres mil milionàries
de recursos públics per fer front a l’emergència i garantir
la subsistència d’individus i empreses. I, en aquesta dinàmica de convivència i acció pública (recursos col·lectius), el sector del turisme ha estat el que més
prestacions ha rebut.
La crisi d’activitat provocada per la pandèmia en el sector
turístic ha fet que se li volatilitzés el curt termini, que ha
quedat únicament en un sinònim d’emergència. Un dia
de novembre apareix en premsa el titular “Hotelers i Govern pacten reiniciar el turisme el mes de març [vinent]”,
en referència a una reunió que s’havia mantingut. Comparteix primera pàgina amb un altre que diu: “La corba
de la tardor [de la pandèmia] presenta xifres preocupants”. Dies després, Pfizer i BioNTech, a manera de vacuna, fan tornar l’alegria a les borses i l’angoixa comença
a escampar al món del turisme. Però moltes incerteses
es mantenen amb vista al futur i, en tot cas, la recuperació, llarga i lenta, no portarà a l’escenari anterior a la
crisi.
Són abundants els arguments que fan pensar que l’estampa dels hotelers i el Govern decidint quan comença
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la temporada propera deixarà en el futur de ser la foto
oficial de família. Un curt i mitjà termini turístic vaporós
i la tornada a more society obren el diafragma a altres
sectors econòmics i agents socials. La presidenta Armengol, en el debat de política general de la comunitat, citava
Piketty en parlar d’“accelerar la transició cap a un altre
model”. Un turisme diferent (visualització oficial d’un
futur amb un nombre menor de visitants), en un model
econòmic més diversificat. Síntesi. Tènue acollida mediàtica de l’assumpte. Sembla que encara ha de passar
temps per fer coincidir el discurs i la foto de família oficials.
La desturistificació. L’stop contundent de l’activitat turística –la “no-temporada”– ha fet aflorar una fragilitat amagada. Un primer espasa dels empresaris hotelers advertia
que a partir d’ara els nous llocs de feina s’hauran de crear
fora del sector del turisme. Oracles de la desturistificació
del model? Potser; cal no confondre-ho amb negació del
turisme. Segons com s’afronti, la desturistificació podria
donar peu a un procés de diversificació econòmica o, per
contra, feta d’una manera abrupta, podria conduir a l’aparició de nous territoris ignots, similars als produïts per
la desindustrialització de grans àrees en el món occidental. Per a un petit tast, recordem la geografia dels guetos
de confinament en la segona onada de la pandèmia.
Podria donar-se el cas que les Illes Balears es veiessin
immerses en un procés de desturistificació i els anticossos creats pel mateix teixit econòmic i industrial, davant
el que alguns podrien considerar un procés febril, conduïssin a continuar atraient un nombre excessiu de visitants. Contradicció evident, però possible, que posaria en
perill altres esforços col·lectius que s’haguessin emprès
en el marc d’una transició. Recordem que, una setmana
escassa després d’haver iniciat una “prova pilot”, la incontinència va precipitar l’arribada de turistes a Mallorca
a preus de saldo. Les fotografies de disbauxa a la Platja
de Palma i a Magalluf escandalitzaren mig Europa. Dissortadament, unes fotos de grup ben familiars. El que
havia començat bé va acabar en no res.
Darrere les fotografies no hi havia únicament fogositat
juvenil incontenible. També hi ha una praxi comercial viciada i perniciosa que el mercat per si sol és incapaç d’eradicar. Excessos i desfasament són el final del recorregut

de zones que antany varen gaudir d’esplendor i a les
quals una política equivocada de preus va fer entrar en
una espiral de degradació. Estampes familiars de crisis
mal resoltes. Avui, la incertesa i l’alentiment dels viatges
dels sectors més tradicionals, a pesar de la perspectiva
d’una vacuna, propicien una resposta del mercat a la
baixa. Aigües salobres que després són difícils d’eradicar
poden envair els aqüífers tradicionals.
A pesar de la volatilitat del moment, el conjunt de les empreses han d’estar preparades com si demà mateix haguessin de rebre clients. Nous clients amb noves
exigències en seguretat i tranquil·litat personal. Adaptació d’instal·lacions, reformes, previsió de nous rangs de
treball, bufets assistits, transició ecològica, digitalització,
costos laborals adequats... En definitiva, elevació dels
costos de producció que únicament es poden compensar
elaborant un producte de qualitat competitiu. Representen una manera de pensar i fer que poc té a veure amb

No podem defugir que l’actual crisi, en el món del turisme, s’ha convertit en una crisi d’activitat, com mai s’havia donat, i que aquest és un fet determinant i
estructural. Hi haurà empreses que sucumbiran davant
la crisi i altres que passaran a formar part de l’exèrcit d’allotjaments zombis de la desturistificació per tot just sobreviure en la franja de la marginació. La majoria haurà
de fer un sobre-esforç per continuar essent competitives.
El resultat és que s’ha de decidir entre opcions diferents.
La transició cap a un nou model és un procés de presa
de decisions. I, com deia, s’haurà de decidir sobre els límits de la marginalitat que es poden acceptar.
Això, a les Balears, implica parlar del nombre de places
d’allotjament que hi ha al mercat, de la seva obsolescència i capacitat d’afrontar les noves exigències. Per ventura
una de les tasques pendents és l’elaboració d’un perfil
d’obsolescència de les places turístiques per poder crear
una base sobre la qual prendre decisions. Paràmetres
com la mida de les habitacions, l’estacionalitat de l’establiment, la sobreexplotació de
les places, la capacitat digital,
els preus de venda, l’entorn,
l’eficiència energètica... que
combinats podrien donar peu
a un indicador d’obsolescència
que podrien determinar el perfil i volum de places susceptibles de canviar d’ús i
abandonar l’activitat.

l’altre comportament descrit. La qüestió que ineludiblement apareixerà és saber fins a quin punt poden conviure
aquests dos tipus d’oferta i si socialment s’està disposat
a acceptar l’existència d’espais marginals de la desturistificació.

Els voltors. Insistim en la foto
de família: Govern i empresaris sols decidint el futur. Representació fidel d’un moment
de la història dominat per la
ruptura de la relació entre el
món de dalt, el poder econòmic, i el de baix, el gruix de la
gent. El cim de l’infern thatcherià. Coincidència amb el
discurs que del turisme únicament en poden parlar els
“professionals”. Versió pobra del famós “the economy,
stupid”. Paradís del practicisme de les terceres vies de la
socialdemocràcia. L’actual crisi ha posat en dubte tot el
sistema, trontollen la globalització a granel i la societat
del consum desmesurat. La realitat no deixa gaires marges.

Decreixement. Per què per assolir un model de transició
a les Illes Balears és imprescindible que es parli de decreixement de places turístiques? Hi ha dues maneres de
pensar el turisme: la del producte i la de la competitivitat
per preu. La frontera entre elles és una línia difusa, s’entremesclen i coexisteixen. La seva influència ha arribat al
sector públic i la legislació ha reflectit el predomini d’una
o l’altra. Com a norma general, la legislació més intervencionista ha estat més a prop del producte com a factor
decisiu i la més permissiva ho ha estat al costat del preu
com a síntesi de competitivitat. Frontera permeable.

Gestionar ja no és suficient, cal tornar a crear. L’esquerra
haurà de reflexionar sobre el seu paper en tot el procés.
Inspirar una transició profundament democràtica i participativa. El neoliberalisme es resisteix a acceptar el seu
fracàs. Europa parla de reconstrucció i resiliència. Un
marc en el qual cap quasi tot. Fins i tot els voltors. Els
fons d’inversió, màxima expressió dels de dalt, han fixat
la seva mirada sobre el turisme i les Balears. El sector
privat té l’alternativa de vendre. La comunitat, només la
de l’enfortiment a través de la transformació i la resiliència.
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La crisi de la
COVID 19 a les
Illes Balears

David
Abril
Hervàs

Aturar els (neo) feixistes, un dels reptes
urgents de les esquerres (i de la societat)

E

l primer avís va ser l’entrada de VOX al Parlament andalús, que a més d’encetar una etapa de
governs de coalició del PP i Ciudadanos amb l’extrema dreta vetats a altres països com Alemanya o
França, aquí va servir a més per començar a normalitzar els seus discursos d’odi, i afavorir la seva entrada com a tercera força a les eleccions estatals
celebrades l’any passat.
El feixisme s’havia colat a l’agenda política i mediàtica
i espanyola, després d’haver estat en letargia, fragmentat entre el PP hereu del franquisme sociològic reivindicat per l’Aliança Popular (AP) i per multitud de
grupuscles ultradretans nostàlgics de la dictadura, com la Falange espanyola, la Falange
autèntica o España 2000, entre
d’altres. El seu discurs populista,
demagògic i guerra-civilista fa servir dues amenaces a la “destrucció” de la seva mitificada Espanya:
l’independentisme català i el govern de coalició “social-comunista” del PSOE-Unidas Podemos…
Tot plegat, el mateix llenguatge de quaranta anys
d’adoctrinament franquista reproduït per l’enciclopèdia
escolar o el NoDo.

passegen per tertúlies i platós com si fossin un partit
més, encara que la seva raó de ser sigui la negació de
la democràcia i dels drets humans més fonamentals.
A més, el nucli generador de VOX a les Illes parteix
del gonellista i anticatalanista “Círculo Balear” comandat per Jorge Campos, acompanyat d’altres personatges com el general Fulgencio Coll, militar implicat en
tortures a l’Iraq.
A casa nostra, la reacció per part dels moviments socials progressistes va ser en el seu dia la creació de la
Plataforma per la Democràcia a finals de 2018, que va
proposar un decàleg als partits davant les eleccions,
focalitzats sobretot en el rebuig
justament a la normalització de
coses com la negació de la violència masclista, el seu racisme
sense complexos o el seu anticatalanisme, entre altres males praxis de la ultradreta. Potser la
mobilització no hagi servit per
frenar la presència institucional
dels neoconservadors, però sí
que ha servit per unir les diferents mirades antifeixistes -inclosa la plataforma Mallorca antifeixista- i antiracistes,
i per encetar una tasca important: posar en evidència
i qüestionar la demagògia populista de VOX, així com
la complicitat de tots aquells que els hi fan el joc.
També s’hi varen organitzar unes jornades de pensament a principis de 2020 i s’han impulsat diverses accions de protesta, apaivagades per una pandèmia que,
fixau-vos, desmobilitza les esquerres mentre els neoconservadors prenen els carrers.

“A l’extrema dreta no
els preocupa gaire la
polarització social que
promouen els seus
discursos, de fet és el
que cerquen.”

A l’extrema dreta no els preocupa gaire la polarització
social que promouen els seus discursos, de fet és el
que cerquen. Darrere la retòrica patriòtica no hi ha
altre projecte que el de la fragmentació i desintegració
de la societat que ha de ser una societat d’individus
on la llibertat (i amb això coincideixen amb el neoliberalisme) es confon amb una falsa capacitat d’elecció
econòmica, on l’Estat no es fiqui gaire en les nostres
vides. José Ramón Bauzá ja ho va intentar, però
només tenia a favor una manipulada IB3 (de fet, un
dels seus directors llavors és ara cap de premsa de
VOX) i pamflets infames com El Mundo. Ara la cosa és
pitjor, perquè la seva presència al parlament autonòmic i a municipis importants com Palma, Marratxí o
Inca normalitza les seves propostes i discursos, i es
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Per això no hem d’abaixar la guàrdia. La pandèmia representa el brou de cultiu ideal per aquells com VOX
que no tenen cap mena d’escrúpol en treure profit de
la crisi social que patim. La seva retòrica “antisistema”
no ens ha d’enganar: sempre han tengut del seu costat els poders fàctics i les oligarquies, i formen part de
l’ofensiva conservadora que a tots els nivells, també
en el terreny econòmic i mediàtic -sense oblidar el re-

ligiós- d’aquells que com l’IBEX35, ploren quan l’esquerra governa, però no s’immuten quan l’extrema
dreta avança.
Hem d’anar alerta, perquè la seva apel·lació al descontentament i la indignació, anys enrere capitalitzada
pel 15M primer i per Podem després, connecta amb
alguns sectors populars mentre la gent progressista
ens movem en el terreny de la
reacció gairebé mecànica a les
propostes, convençuts que
tenim la raó de la nostra part.
No som conscients que en
molts casos, jugam en el seu
terreny, que és el d’un marc
mental imposat i ben calculat. No
es tracta de “quatre bojos”, sinó
de gent que té molt clar quin és
el seu projecte social i com pretenen aconseguir-lo.

de la FAES de José María Aznar vinculada al PP, els de
VOX han pres la iniciativa. La partida cap a VOX de
Rafael Barjadí també n’és una mostra: mà dreta de
l’expresident al lobby de pensament de la dreta espanyola i artífex dels contactes del partit feixista amb
Steve Bannon, un dels principals suports ideològics de
Trump. Ara és l’extrema dreta que domina el marc de
pensament i acció de les tres dretes, combinant alhora
altes dosis d’espanyolisme, de valors tradicionals conservadors i d’anarcocapitalisme a ultrança.

“No es tracta de “quatre
bojos”, sinó de gent que té
molt clar quin és el seu
projecte social i com
pretenen aconseguir-lo.”

De fet, no és casual el desembarcament en els darrers
mesos a Madrid, emparat per totes les dretes, de l’Institut de Ciències Socials, Econòmiques i Polítiques
(ISSEP), el think-tank comandat per la néta del fundador de l’extrema dreta francesa del Front Nacional,
Jean Marie-Le Pen. Tot i que el discurs de VOX s’ha alimentat des de la seva creació, com el de Ciudadanos,
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Es fa urgent pensar en positiu i en
col·lectiu. Pensar en un «nosaltres»
inclusiu i subversiu, que incorpori
les individualitats desorientades
que de moment són alienes a la
polarització que els feixistes alimenten, i que és una de les amenaces més preocupants i menys
visibles en aquests moments incerts. Disputar als autoritaris les narratives sobre el futur i l’esperança, que
mai no arribarà de la mà de la reacció i el retorn al
passat. Cal més que mai arribar a més gent i involucrar-la en la construcció d’un futur col·lectiu millor per
a tots i totes, basat en la justícia social i la democràcia. Just el futur que no volen els feixistes.

La crisi de la
COVID 19 a les
Illes Balears

Laura
Camargo
Fernández
Professora de la Universitat
de les Illes Balears i militant
d’Anticapitalistes

De la distopia pandèmica a la utopia
possible: per una sortida ecosocialista i
eco-feminista a la crisi del coronavirus

L

a crisi deslligada per la pandèmia de la COVID19
ens ha situat en un temps rècord davant la perplexitat d'experimentar en les nostres pròpies
vides allò que pensàvem que només passava als protagonistes i antagonistes de novel·les i sèries distòpiques o pel·lícules de ciència-ficció. Si haguéssim de
condensar en una paraula el succeït i posar títol a la
funesta sèrie aquesta podria ser “Pèrdua”.
Hem après en pocs mesos a conviure amb duríssimes
pèrdues inesperades: l'accelerada i solitària mort d’éssers estimats (sense comiat previ
possible, en condicions en alguns
casos dolorosament indescriptibles), la pèrdua de la salut i la
por a les possibles seqüeles de la
malaltia, el tancament obligat per
a moltes dones en la llar on sofreixen maltractament i l'absència de
mobilitat per als nostres infants, la
pèrdua del lloc de treball o la
d'una part els ingressos habituals, la impossibilitat
d'assistir als centres d'ensenyament, l'absència de les
formes d'oci que impliquen sociabilitat, la de l'activisme en les nostres organitzacions socials i polítiques
tal com fins avui el coneixíem, la pèrdua també del
contacte físic que ens humanitza, de les abraçades i
les carícies amb les persones del nostre entorn pròxim
o del simple frec amb altres desconegudes…

tres majors, durant massa temps sota la dalla dels insaciables fons voltor. Tot això com en un capítol de
Black Mirror el final del qual encara no hem vist.

En aquesta crisi sanitària i econòmica profundament
antisocial que ha trencat tants llaços, ara com ara,
només semblen haver guanyat força, en un extrem,
l'aïllament, la por i la desconfiança davant la possibilitat contreure el virus (es parla ja també de la 4a ona
de Coronavirus com l'associada als problemes de salut
mental derivats de la pandèmia) i en l'altre extrem,
la necessitat peremptòria d'enfortir els sistemes de salut pública,
l'atenció primària i els serveis socials comunitaris, durant molts
anys sota profundes retallades
per part dels governs del Partit
Popular, la política de les privatitzacions i la desconsideració
absoluta als qui cuiden de la
nostra salut. Enmig d'això,
també l'educació pública, equitativa i presencial s'ha erigit com a un pilar indispensable, perquè la pandèmia ha despullat la bretxa de
desigualtat existent en moltes llars.

“El contacte amb
l'exterior es va tornar de
sobte en una cosa
mediada per una pantalla.
Per a pràcticament tot.
Cada dia durant mesos.”

El contacte amb l'exterior es va tornar de sobte en
una cosa mediada per una pantalla. Per a pràcticament tot. Cada dia durant mesos. Per una malaltia
que, contra el que al principi ens van dir, sí que entenia de barris i codis postals, que afectava més a aquelles que fan servir cada dia el transport públic per a
anar a treballar, que entenia fins del nostre lloc de
feina. Que s'anava colant a les nostres cases i de
forma especialment cruel, en les residències dels nos-

21

Paral·lelament, s'ha revelat una altra crisi de salut que
venia de darrere i que ara es veu més clarament no
era només cosa dels mal anomenats “col·lapsistes”: la
crisi de la salut del nostre planeta. Hem vist a la naturalesa del nostre entorn, sempre tenallada per l'acció de l'ésser humà, reclamant el seu lloc i tornant a
ocupar-lo com van revelar les imatges insòlites als carrers, places i platges de les nostres illes durant els
mesos del confinament dur. Una fràgil salut que poc
sembla importar als nostres governants atès que avui
dia continuen secundant que la nostra terra sigui dolorosament perforada en els 12,5 km d'infàmia del
tram de l'autopista Llucmajor a Campos, el boom de
les pedreres, l'urbanisme elitista de corruptela i alt im-

pacte ambiental, l'onerosa ampliació de l'aeroport de
Palma, la gentrificació i els desnonaments que a Balears ara afecten especialment les dones... La màquina
de fer diners que no es deté ni davant la més implacable de les pandèmies.
És cert que el que va començar sent una crisi sanitària i de
salut pública sense precedents
en la història recent des de la
pandèmia de la influença de
1918 s'ha transformat en una
crisi econòmica i social incrustada enmig d'una crisi ecològica
de llarg abast que en el context
del capitalisme globalitzat té
conseqüències difícils de preveure. Però no és
menys cert també que -com a tota crisi- existeix la
possibilitat de canviar el rumb de la nau que avança
inexorable contra les roques d'un horitzó distòpic no
llunyà. Quines podrien ser les claus?1

4. Augment de les plantilles de professionals sanitàries
i eliminació de la precarietat i de la inseguretat laboral.
Més pressupost per a Salut Mental Comunitària, tant
en el seu vessant assistencial sanitari com en el vessant social de la malaltia mental greu.

“s'ha transformat en una
crisi econòmica i social
incrustada enmig d'una
crisi ecològica de llarg
abast”

1. Les nostres vides valen més que els seus beneficis.
Finançament suficient en matèria sanitària a través
dels impostos directes obtinguts mitjançant una fiscalitat progressiva. Llei de Cures Inverses: ha de rebre
més qui més ho necessita. Cobertura sanitària universal.
2. Gestió 100% publica: tots
els centres, hospitals i serveis
privatitzats/externalitzats passaran a la gestió directa, integrada i participada per la
població i les treballadores. La
base del model sanitari ha de
ser una Atenció Primària de
Salut forta amb orientació comunitària i treball en equip.

5. Indústria farmacèutica pública,
nacionalització i reconversió de sectors industrials per a la provisió de
materials sanitaris estratègics, com
serien els equips de protecció, els
respiradors i les proves de laboratori.

6. Redistribució del treball i repartiment de la riquesa. Cap ésser
humà per sota dels mínims vitals
que permetin el seu benestar i desenvolupament saludable per a caminar cap a una societat ecosocialista
i eco-feminista.

7.-Fi de l'activitat depredadora del capitalisme i de la
manera de producció i de consum actuals que suposen
una amenaça directa per a la biosfera i la supervivència de l'ésser humà. No podrà haver-hi salut sense un
canvi civilitzatori radical que imposi la planificació econòmica democràtica com a eina per a cobrir les necessitats reals de la població salvaguardant alhora el
nostre medi ambient.
Tots els sectors de la població que
reconeixem la importància del bé
comú i dels seus serveis públics, que
defensem la vida i la posem al centre, que podem imaginar la possibilitat de torçar el timó per a una
utopia assolible i necessària en clau
pro-salut pública, pro-planeta, procuidats, pro-majoria social i per tot
això, en clau netament ecosocialista i eco-feminista, podem disputar el timó a les elits que continuen
governant el món contra la seva majoria, amb aquestes 7 vacunes que apunten a les coordenades del necessari canvi de rumb cap a una utopia possible.

“Tots els sectors de la
població que reconeixem
la importància del bé
comú i dels seus serveis
públics, que defensem la
vida i la posem al centre.”

3. Supressió de tot copagament
per a medicaments i productes sanitaris, incloent
màscares i hidrogels i d’altres prescrits per personal
sanitari. Reforç de totes les infraestructures hospitalàries, incrementar els llits d'aguts, sobretot les de
mitjana i llarga estada.

1.Resum de propostes a partir del Cuadern de la sèrie Textos de Combate titulat “La crisis sanitaria de la Covid19:
una perspectiva anticapitalista” (Grupo de Salud y Sanidad Anticapitalista): <https://www.anticapitalistas.org/wpcontent/uploads/2020/10/TC-CrisisSanitariaCOVID19.pdf>

Per a en Chato Galante, in memoriam
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testimonis

Quin paper han de jugar els mitjans
de comunicació en uns temps com
els actuals?
Com valorau el paper que juga L’Altra
Mirada?
ENRIC POZO

President Sectorial
Cooperatives d’Ensenyament
Illes Balears (UCTAIB)

Davant la crisi provocada per la pandèmia, la informació
que els mitjans de comunicació ens arriba constantment,
ha d’esser capaç de respondre a les inquietuds, dubtes i
incerteses que estem vivint. El seu paper ha de ser un
clar compromís cap a la ciutadania, informant amb objectivitat, claredat i amb rigor científic dels problemes
que ens preocupen. Els lectors han de seqüenciar i seleccionar tota la informació que rebem, per poder ésser
contrastada amb altres mitjans.
Seria molt important que es valoressin més les bones
pràctiques que desenvolupem diàriament, per mostrar a
la societat que des de la llibertat d’expressió, de la no
manipulació i de la solidaritats poden aconseguir uns ciutadans i ciutadanes més compromesos, responsables i
lliures.
Aquests moments tan complicats per a la societat, necessitem uns mitjans de comunicació que treballi la cohesió social doni resposta a les demandes de la
ciutadania i que malgrat les ideologies que dominen dins
el seu entorn, han de vocalitzar envers un front comú per
no desmotivar a la societat i possibilitar un ambient real
i accessible que actuï pel bé de la seva salut mental.

El treball de la revista L’Altra Mirada a través de la veu
d’experts i de l’anàlisi rigorós dels temes d’actualitat han
estat sempre un espai obert de debat i de crear consciència política, social, cultural, econòmica.., les quals ens
han ajudat a desenvolupar un pensament crític i proper
als moments que vivim.
Ressenyar que al llarg dels 100 números de la revista digital L’Altra Mirada, la participació de nombrosos articulistes ens han ofert una visió d’un món complex i
deshumanitzat, però també ens ha permés cercar pautes
de reflexió lligades sempre al diàleg, provocant la discussió i el raonament entorn a noves perspectives i amb
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finalitats potencials que plantegin millorar la convivència
i proposar noves solucions als entrebancs i incerteses
que la societat ha de superar amb confiança i de forma
participativa, construint espais lliures, on la llibertat
d’expressió i d’informació són valors que demostren la
importància de L’Alta Mirada, i la necessitat de mantenir
aquesta mirada oberta i diversa en la recerca de millorar
el nostre món ple d’incongruències però necessitat de
confluir i consensuar uns nous models de vida, tan socials
com econòmics.

CISCA MAS

Advocada i membre del Lobby
de dones

El paper d’informar de manera honesta i trametre opinions rigoroses. Ser conscients de la gran responsabilitat
que tenen en el comportament de les persones i en la formació de les mentalitats, per tant podrien tenir un protagonisme important en un canvi de model tant de la vida
col·lectiva com de l’individual, superant estereotips i prejudicis.

Me molesta molt la banalitat que s’estén a través dels
mitjans i que contribueix a l’alienació i entabanament de
les persones. També haurien de ser testimonis del que no
es vol que se sàpiga, per tant haurien de denunciar les
injustícies de tota casta i sense lligams amb el poder tan
el polític com el fàctic.

Valor molt bé el paper de l’Altra Mirada perquè ha estat i
esper que segueixi sent un espai propi del pensament humanista de la nostra comunitat. Valor la seva pluralitat i
poder trobar opinions sobre temes rellevants pel col·lectiu; la veig vinculada al present i al que ens envolta. M’agrada perquè hi hem trobat les veus de moltes persones
interessants amb tota mena de vides.
Crec que és necessària la seva continuïtat i més en
aquests moments de crisi sistèmica i multidimensional.
S’haurà de donar presència a les persones i grups que
poden trametre esperança i proposar alternatives.

CELESTÍ ALOMAR

Exconseller de turisme i membre
del Col·lectiu Alternatives

Una qüestió complicada, el que està clar és que no hi ha
una democràcia de qualitat sense una premsa independent. Quines garanties hi ha d’una premsa independent?
Per mi la major garantia de totes és el codi ètic dels mateixos professionals que la fan possible i aquest codi ètic
crec que és simplement un respecte a la gent, a la ciutadania, i respecte a uns principis, que bàsicament els podria resumir en principis republicans de llibertat, igualtat,
fraternitat. Aquesta és la base per una premsa útil per a
la societat.
Respecte a la segona, jo crec que l’important de l’Altra
mirada és que s’ha fet centenària ,essent distinta, seguint
sent una altra mirada, això és el més important de tot,
un espai d’alteritat, de crítica, en definitiva distint. I això
és la seva importància.

MARGALIDA RAMIS
Portaveu del GOB

Crec que el paper dels mitjans passa per obrir escletxes
i donar llum a les alternatives possibles, necessàries i urgents. Anar una passa més enllà dels posicionaments institucionals i hegemònics alhora d'abordar qüestions
relatives als reptes socials, econòmics i ecològics que
haurem d'afrontar en aquesta dècada.
En aquest sentit L’Altra Mirada ha estat i és una veu necessària però potser massa reduïda pel que fa al perfil
des del que es reb, segueix i llegeix.

DAVID GINARD FÉRON
Professor d’història, UIB

Els mitjans de comunicació constitueixen, juntament amb
les indústries i organismes culturals (les editorials, les biblioteques, les llibreries...) i els grups organitzats de la
societat civil, la darrera trinxera contra el pensament
únic.

L'Altra Mirada ha desenvolupat en aquests anys una tasca
admirable. Cada número mensual porta sorpreses agradables i, atesa la varietat de seccions, és impossible no
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topar amb algun text que t'aporti idees originals i et faci
pensar. En particular, vull agrair als responsables de la
revista la seva perseverança, la bona disposició a incorporar autors i autores joves i la seva sensibilitat cap als
temes històrics, que des del començament han tengut
una presència generosa mitjançant fórmules diverses
(cròniques, ressenyes, esbossos biogràfics, entrevistes....

FERRAN NAVINÉS
Economista

Per mi han d’estar al servei de la justícia social, les llibertats i la veritat contrastada per la raó activa.

Crec que l’Altra Mirada ha d’estar al servei d’aquests valors fonamentals de la justícia social, la llibertat i la veritat per ajudar a transformar la nostra societat. I per
transformar-la en una societat més justa, més lliure nacionalment, més igualitària i cohesionada i més solidària
internacionalment per acarar els 3 grans reptes de futur
que tenim plantejats que són el canvi climàtic, els moviments migratoris i la revolució tecnològica i digital que
ens amenaça en deixar els joves sense treball.

MIQUEL GELABERT
Secretari general del
STEI-intersindical

Respecte als mitjans de comunicació el que veig és que
com a creadors d’opinió pública, pens que haurien de ser
molts més professionals i rigorosos, i tenir una vocació,
no només els públics, sinó també els privats, tenir una
vocació de servei públic, d’informar de manera rigorosa i
professional. Per mi sobretot els mitjans de comunicació
privats, perquè no deixen de ser una empresa privada,
han pres una deriva molt d’interessos empresarials, econòmics i per mi a vegades fabriquen les notícies en comptes de cercar-les, contrastar-les i informar de manera
rigorosa. Per mi a vegades fabriquen les notícies i per mi
això fa molt de mal de cara a l’opinió pública.

L’Altra Mirada és una revista necessària que hauria de
tenir més tirada i lectura, perquè fa falta això una informació rigorosa, i que permeti a la gent crear-se una opinió i ser persones crítiques, participatives i polítiques.
L’Altra Mirada pens que té l’objectiu, molt ben plantejat,
que les persones siguin polítiques, i per tant rompre
molts de tòpics i de prejudicis. És una revista necessària
que hauria de tenir molta més lectura i difusió. Per tant
us anim, òbviament, a seguir endavant i poder participar
sempre.

Tampoc perd de vista els referents i l’exemple de qui
dona nom a les fundacions. Per fer un símil mariner, Darder i Mascaró i el seu llegat són el far i l’Altra Mirada és
el norai.

XAVIER PASTOR
Ecologista

En un temps de fake news, teories conspiratives i populismes, fan falta mitjans de comunicació exigents i molt
rigorosos. Els ciutadans han de poder confiar en que si
llegeixen, escolten o miren aquell determinat mitjà, les
noticies d'actualitat, però també els editorials i fins i tot
els articles d'opinió que publica o emet estan basats en
fets documentats i contrastats. I que quan s'equivoqui i
se demostri una inexactitud, rectifiqui públicament, amb
rapidesa i visibilitat. En moments caòtics com els actuals,
aquest compromís amb la veritat i la realitat es el millor
servici a la societat que pot fer un mitjà de comunicació.

Pel que fa a l’Altra Mirada crec que la selecció del contingut de la publicació es força interessant, variat en temàtica i distribuït intel.ligentment entre àmbits balears,
estatals i internacionals. Els autors solen ser bons coneixedors dels temes que tracten, i reforçen amb els seus
anàlisi la visió progressista de les situacions, els fets i les
diverses crisis a les que la nostra societat s'enfronta. Però
per poder valorar amb rigor el paper que juga l'Altra Mirada me manca informació sobre les dades de difusió. El
contingut pot ser d'alta qualitat, però la seva influència
dependrà òbviament de quanta gent te accés a la publicació, i el fa servir. Per això, crec que la iniciativa de creació de Illaglobal.com va ser un encert i el projecte de
convertir-lo en un producte diari molt positiu, si se dissenya un pla de difusió i "viralització" que el converteixi
en un lloc de referència on anar a cercar diariament anàlisis progressistes de l'actualitat, presentats de manera
àgil i atractiva. Personalment, no seria partidari de fer
una versió en paper de la futura versió trimestral de la
revista. Des de la taula de la meva sala d'estar me castiguen amb la mirada, per exemple, els cadàvers dels arbres sacrificats per imprimir els interessantíssims
dossiers temàtics d’ ElDiario.es, que esperen que els fullegi "quan tengui una estona per fer-ho".

FANNY TUR

Exconsellera de Cultura,
arxivera i activista cultural

En temps de notícies ràpides, sovint falses, que perden
vigència ràpidament, l’Altra Mirada és un espai de reflexió
sossegada.

L’Altra Mirada fa honor al seu títol i cerca reflexionar
sobre l’altra cara de la lluna i li posa llum i anàlisi, una
mirada que completa, que habitualment falta. D’aquí i de
l’altra cara del món. Temes d’ara i d’abans.
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Ara i sempre els mitjans de comunicació haurien de tenir
com a punt de partida la independència, que no és el mateix que l’equidistància ni la imparcialitat. Ni ara ni mai
el compromís és imparcial però el que sí ha de ser el periodisme és honest i en temps de grans grups mediàtics
es fa molt difícil escapar de les pressions polítiques i empresarials i informar des de la llibertat.

L’Altra Mirada és honesta en aquest sentit. És una capçalera d’esquerres i en fa bandera. I exerceix el seu compromís des de la llibertat i ho demostra a cada número.
Ara arriba als 100. Enhorabona i per molts anys.

JOAN RIBAS

Exregidor de l’Ajuntament
d’Eivissa i membre d’Ara Eivissa

Els mitjans de comunicació són un dels estaments als
quals hem de demanar que garanteixin la bona salut
democràtica de la societat. El seu paper ha de ser el
d'observador i fiscalitzador dels poders públics, i observador i contrapès al poder dels interessos privats.

Aquesta és la teoria, malauradament no són prou els
mitjans que van per aquest camí. El fet que en la majoria de casos la seva supervivència depengui de la publicitat, per tant de certs interessos privats i en molts
casos d'interessos partidistes per mor de les subvencions que molts reben de les institucions en forma de
publicitat institucional, provoca que en massa casos el
seu missatge sigui esbiaixat i intencionat. Diuen que el
que paga mana, i aquest principi el veiem cada dia quan
obrim quasi qualsevol dels diaris que es publiquen regularment. Les excepcions són poques, però bones i
molt d'agrair, i es donen entre els que han cercat la fórmula de pagament per no haver de dependre dels inversors privats, i per l'altra banda de les publicacions
com l'Altra Mirada per ser una publicació no diaria i dependre d'una organització no governamental.
Tot el que sigui reflexió i pensament crític és fonamental
per garantir la salut democràtica de la nostra societat,
i l'Altra Mirada, com altaveu de les Fundacions DarderMascaró, ha estat, segueix estant i esperem que per
molt temps, una de les publicacions més qualificades
del nostre arxipèlag a l'hora d'aprofundir en l'estudi i
anàlisi de la nostra realitat social i política. La valoració
no pot ser més positiva, i com illenc de l'extraradi (eivissenc, crec que m'explico) he d'agrair que sempre
hagi comptat amb la nostra veu a l'hora de dibuixar la
realitat de les illes en el seu conjunt.

MARGALIDA JORDÀ

Presidenta d’EAPN-Illes Balears

Pel que fa als mitjans de comunicació, pens que han de
respondre als principals problemes que té la nostra societat, i a les preguntes que es fa la gent. Crec que no
han de ser catastrofistes, sinó reals i objectius, i fent llum
per cercar i trobar solucions a aquesta realitat que ens
envolta. També han de ser transparents, ètics, apartidistes... L’únic partit al qual han de servir és a la justícia social.
Sobre l’Altra Mirada, no les he llegit totes, però les que
he pogut llegir me semblen suficients per donar suport a
aquestes característiques que vos esmentava, seguiu una
bona línia, no vos atureu i teniu en compte tot això. Coratge i endavant, entre totes i tots ho feim tot!

IVAN MURRAY

Professor de la UIB i activista

Des de la crisi de 2008, i particularment des de l'emergènciai del 15M, hem assistit a una eclosió de mitjans de
comunicació alternatius. Aquests mitjans han jugat un
paper clau en la construcció de contrarelats i s'han convertit en espais claus en la formació d'una societat crítica
amb el poder. D'altra banda, cal dir que els mitjans de
comunicació majoritaris, tant públics com privats, s'han
convertit cada cop més en plataformes de defensa dels
interessos dels grups dominants i dirigents.

L'aparició de l'Altra Mirada és una clara mostra de l'emergència de publicacions crítiques després del cicle de mobilitzacions del 15M de 2011. L'Altra Mirada ja és una
font necessària per tal d'entendre els canvis tan profunds
que s'han dut a terme en la història recent de Mallorca.
Al llarg dels seus vuit anys d'existència, la publicació s'ha
consolidat en un espai de reflexió crítica de la realitat
illenca.

Com valorau el
paper que juga
L’Altra Mirada?

TOMEU MARTÍ

Coordinador de l’Obra
Cultural Balear

En primer lloc vull transmetre la meva enhorabona a
totes les persones que fan possible L'Altra Mirada.Vivim
un context en el qual els mitjans de comunicació d'una
banda tenen dificultats per sobreviure i, per tant, existeix
el perill que siguin cada vegada més dependents dels poders econòmics. I per un altre costat, es produeix una
progressiva dissolució dels grans mitjans suposadament
generalistes i objectius.

Diria, per ser esquemàtic, que la comunicació viu un
doble procés ben interessant: concentració al voltant de
les xarxes virtuals (Facebook, Twitter, Instagram...) i 'especialització', ja que Internet no t'obliga a triar quin mitja
de comunicació compres, sinó que pots espipellar d'aquí
i d'allà, de manera que l'evolució lògica és que si vols
saber què en pensa un partit o un moviment social d'alguna qüestió acudeixis als seus mitjans propis o 'propers'.

En aqueset context, l’Altra Mirada ha jugat i juga un
paper molt important. Ens ofereix una mirada alternativa
i, sobretot, amb una mica més de profunditat, de les mirades massa vegades parcials i supèrflues que ens ofereixen altres mitjans.

Quin paper han de jugar els mitjans
de comunicació en uns temps com
els actuals?
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Una societat civil
amb voluntat de
canvi de model?

S

Margalida
Ramis

La radicalitat de posar
la vida al centre

ón molts els sectors i moviments socials que
visualitzen una reestructuració social, política
i econòmica sota el paradigma de la justícia
eco-social com el camí a transitar per la reestructuració a la qual ens obliga la situació sanitària, social
i econòmica derivada de la COVID19. Aquesta pandèmia no ha fet més que aguditzar i accelerar la crisi sistèmica,
multidimensional i civilitzatòria a
què la concepció neoclàssica de
l'economia del capitalisme globalitzat ens ha abocat.

La paralització total de l'economia durant l'estat d'alarma global i el manteniment de la incertesa de la
resolució definitiva de la pandèmia, ens ha abocat a
una crisi econòmica que molts analistes han qualificat d’una crisi sense precedents, i les urgències es
multipliquen per la incertesa que genera la desestabilització de tot el complex entramat de la cadena
global de producció. Aquí a les
nostres illes, la vulnerabilitat
és evident i absoluta en dependre gairebé en exclusiva de la
indústria turística que representa un dels sectors més
afectats per aquest nou, incert i indefinit -de momentpanorama global.

“Aquí a les nostres illes,
la vulnerabilitat és
evident i absoluta en
dependre gairebé en
exclusiva de la indústria
turística ”

Som moltes les que consideram
que les arrels de les desigualtats,
la precarització i la pobresa, les injustícies globals i en el si de les
nostres societats del nord global,
el racisme i els desequilibris eco-sistèmics són fruits
d'una concepció errònia de l'economia entesa com
l'acumulació de riquesa que genera el creixement infinit dels indicadors econòmics en un planeta finit,
augmentant marges de beneficis de manera continuada, amb processos cada cop més complexos de
financerització, generant deute, mercantilitzant
totes les esferes de les nostres
vides, etc. Tot, a costa de la devastació dels recursos naturals
que proveeixen les bases materials d'aquesta concepció equivocada del desenvolupament, i la
invisibilització i la indiferència cap
als treballs de cures que proveeixen la mà d'obra que el sistema
necessita per seguir creixent. Tot
plegat un sense sentit que es tradueix el desequilibris eco-sistèmics irreversibles i en
els malestars concrets en les vides quotidianes de
les grans majories socials arreu del món, i també
òbviament a casa nostra.

Abans de la pandèmia molts
sectors organitzats de la societat civil ja alertàvem
dels perills del monocultiu i les lògiques de mercat
global. Unes lògiques enfocades a la sobreespecialització econòmica dels diferents territoris del món
global, consolidant, en el nostre cas, una societat de
serveis totalment dependent dels béns i recursos
materials que hem deixat de produir aquí, amb la
consegüent pèrdua d'identitat,
arrelament, sosteniment, sobirania i fins i tot, m'atreviria a
dir, que dignitat. Amb la devastació local i global dels recursos naturals i la biodiversitat,
generant greus desequilibris
en les regles del joc de la reproducció de la vida i els seus
cicles i ritmes naturals en la
biosfera i greus desigualtats i
injustícies socials. Al món global i al nostre petit territori insular.

“Abans de la pandèmia
molts sectors organitzats
de la societat civil ja
alertàvem dels perills del
monocultiu i les lògiques
de mercat global”
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Molts d'aquests sectors de la societat civil organitzada han anat impulsant, des dels marges del sis-

tema, iniciatives que són ja avui alternatives que
qüestionen, alhora que subverteixen, els marcs hegemònics de les economies, les polítiques i les estructures de les societats capitalistes. Alhora, des de
molts d'aquests sectors hem
tengut clar que davant l'amenaça que representa la necessitat de poders i mercats de
reapropiar-se de les seves situacions de privilegi i marges de
benefici previs a la crisi sanitària, calia reforçar la resposta i
l'articulació col·lectiva per defensar la vida. És així com aquí i
arreu de l'estat i en molts països, s'han articulat espais de reflexió i coordinació
de respostes col·lectives als atacs que puguin venir
de la recrudescència de les dinàmiques del capital
dins les seves lògiques ferotges que ataquen directament la vida. I tot això en el marc d'unes emergències socials i ecològiques que ja teníem aquí. És,
per tant, l'hora d'abordar les alternatives atenent la

complexitat global de tota l'arquitectura sistèmica,
atenent la interseccionalitat de les desigualtats i
opressions que genera en totes les dimensions de la
vida, preveient els atacs reforçats a la democràcia i
el més que previsible augment de
posicionaments i ideologies feixistes.

“aquí i arreu de l'estat i en
molts països, s'han
articulat espais de
reflexió i coordinació
de respostes col·lectives
als atacs”
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És hora de posar la mirada en
aquestes alternatives i noves maneres d'articulació social des de
la col·lectivitat, i generar respostes que confrontin amb les
lògiques globals i pugnin radicalment per garantir allò que
vertaderament garanteix la reproducció de la vida en condicions de dignitat i en
el marc de la justícia eco-social i intergeneracional.
És hora de posar radicalment la vida al centre.

Una societat civil
amb voluntat de
canvi de model?

L

Josep Lluís
Garcia
Secretari general de
CCOO de les Illes Balears

Sindicats post-pandèmia

a pandèmia del Coronavirus ha trasbalsat tota
la nostra vida en tots els àmbits. També en el de
la pràctica sindical. El sindicalisme de classe no
només s'ha hagut d'adaptar la seva activitat a la realitat de la pandèmia sinó que fins i tot ha hagut de
reinventar-perquè a les dificultats de mobilitat de
l'actiu sindical s'ha sumat també el increment substancial de la feina sindical com a conseqüència del
trastorn general que ha suposat la repercussió de la
malaltia en l'economia i en la realitat de la vida laboral i social.
El sindicalisme no només no ha parat la seva activitat
sinó que ha hagut de multiplicar-la per fer front a les
noves realitats que s'han
plantejat com a resultat dels
efectes de l'epidèmia, de
l'estat d'alarma, dels confinaments, dels cessaments
d'activitats no essencials, així
com dels efectes de l'aplicació
de les normes establertes de
forma continuada pel Govern
de l'Estat i les seves repercussions en els àmbits autonòmics i locals.

col·lectiva ens permet la millor defensa dels nostres
drets i de les nostres expectatives.
I quan anem tornant a la normalitat, el sindicalisme
confederal lluitarà perquè la recuperació se faci efectiva amb criteris que evitin l'increment de la desigualtat social i que els interessos de la classe treballadora
es tinguin en compte social i laboralment.
I haurem d'abordar els principals reptes que, sens
dubte, tenen a veure amb la representació i organització de el món del treball, en un profund canvi de
paradigma social, de model de gestió i d'empresa.
Per dir-ho de forma molt sintètica, el repte d'adaptació del sindicat part de la ruptura de el vell esquema
d'empresa fordista, procés de producció integrat i classe treballadora
relativament homogènia. En aquell
model, el sindicalisme tenia un nivell
de legitimació important en els centres de treball industrials i de certa
grandària, la capacitat de generar
normes col·lectives que raonablement responien a les necessitats de
regulació de el món de la feina, i
que permetien un sindicalisme per
dir-ho de forma gràfica, a demanda.
Generar norma mitjançant la millor
correlació possible de forces, i vetllar pel compliment de la mateixa.

“El sindicalisme no només
no ha parat la seva
activitat sinó que ha
hagut de multiplicar-la
per fer front a les noves
realitats”

En els diversos nivells de l'acció sindical s'ha
hagut de reinventar la forma i el fons de la seva activitat, no hi ha descans per al sindicalisme ni ara ni
després, ja que es preveu que quan la situació es
vagi normalitzant el treball sindical continuarà incrementant durant tot un procés de normalització que
previsiblement es farà de forma lenta, gradual i escalonada al llarg del temps i amb condicions avui encara difícils d'entreveure.
Ara que allò col·lectiu apareix com una necessitat social i que no hi ha sortides individuals als problemes
socials greus, ara també s'ha tornat a posar de manifest el paper de el sindicalisme de classe i confederal com a representant i defensor dels interessos de
la gent treballadora, com el seu garant i acompanyant en els moments de dificultat, on només la força
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Avui aquest model és insuficient. L'empresa s'ha fragmentat. La cadena de valor de béns i serveis discorre
per múltiples empreses, amb models d'externalització productiva, subcontractació, cadenes de subministrament on moltes vegades els ajustos de cost
s'endossen d'unes empreses a unes altres. Un model
d'externalització del risc empresarial que recau en els
treballadors i en altres empreses, i una disputa de recursos que va més enllà del conflicte capital / treball
a l'empresa, per adquirir una importància creixent la
retribució a accionistes, així com finançadors.
La formació inicial més l'acumulació d'experiència
professional no necessàriament garanteixen una tra-

jectòria professional ascendent, i
més davant el previsible impacte
disruptiu de la tecnologia aplicada i la digitalització.

“L’actual regulació
laboral és un llast per a
algunes de les funcions
que ha d'abordar el
sindicalisme confederal”

El sindicat per tant ha de passar a
ser sindicat d'oferta, en el sentit
que ha d'adaptar la seva acció sindical a situacions molt més variades. Qualificar, en certa manera,
perquè l'organització i representació col·lectiva i la norma amb pretensió d'homogeneïtat col·lectiva, essent condició "sine qua non" per
explicar el sindicalisme de classe, no és condició suficient per afrontar la multiplicitat de precarietats, de
demandes de l'actual classe treballadora al fet sindical.

La actual regulació laboral és un llast per a algunes
de les funcions que ha d'abordar el sindicalisme confederal, que aspira a intervenir en els àmbits sectorials i en els sociopolítics com a
agent social.
En aquest moment tenim un
repte clau en les transicions d'ocupació, lligat a diversos processos,
com
poden
ser
la
descarbonització, l'impacte del bot
tecnològic o la digitalització.
Aquestes transicions s’han de preveure i s’han d’organitzar. Calen
espais de prospectiva: quins canvis vénen; com afectaran l'ocupació i les noves qualificacions i

En aquest treball de prospecció dels canvis i d'adaptació de el coneixement i l'habilitat laboral de forma
permanent, el paper dels agents socials és determinant. Els poders públics per ells sols no tenen la
capil·laritat necessària per fer-ho; que ho fes pel seu
compte el joc lliure de mercat i l'assignació de recursos seria també un despropòsit amb enormes diferències entre empreses i treballadors. Segurament el
diàleg social del futur té en aquestes qüestions un
important repte. I per afrontar-ho no serveix el
sindicalisme d'empresa, sense
visió sociopolítica ni capacitat
d'interlocució legítima i democràtica que recorri des del centre de treball més petit fins a la
Presidència d'un Govern.

“En aquest moment tenim
un repte clau en les
transicions d'ocupació,
lligat a diversos processos, com poden ser la
descarbonització, l'impacte
del bot tecnològic o la
digitalització.
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habilitats necessàries per treballar. Des d'aquí implementar mesures de formació i qualificació
contínua, impuls a inversió productiva, etc. I tot això pot provocar una enorme asimetria
entre les grans empreses (i evidentment les persones que hi
treballen), amb el teixit de petites i microempreses, molt
majoritari al nostre país.

Una societat civil
amb voluntat de
canvi de model?

E

Sandra
Serra
Secretària de la dona del
STEI-intersindical i una de les
portaveus del Moviment
Feminista de Mallorca

Feminisme per sobreviure

n els darrers anys, hi ha dues fites que marquen
un abans i un després, en el Feminisme de les
Illes Balears. La primera és la Marxa contra les
violències masclistes del 7N de 2015, just ara ha fet
cinc anys, que va ser una mobilització convocada a escala estatal, centralitzada a Madrid, però que va tenir
repercussió a l’àmbit autonòmic. Mesos abans, dones
de diferents associacions feministes ens reunírem per
a organitzar-ho tot (Feministes en Acció, ADIBS, Associació Dones de Llevant, Assemblea Antipatriarcal...).
Es va crear la plataforma Feministes de Mallorca
#7NMallorca. La seva finalitat era, per una banda, coordinar accions prèvies de conscienciació contra tots els
tipus de violències masclistes (com la taula informativa
que va tenir lloc dissabte 24 d’octubre, a la Pl. Espanya
de Palma, amb la representació de la performance “Sabates Vermelles” on cada parell de sabates representava l’absència de les víctimes; o la campanya de
sensibilització #7NJOHIVAIG), i, per una altra, formar
un sol grup de persones que representàs Mallorca, seguint les directrius de la coordinadora 7N estatal i amb
una pancarta amb el lema “No ens morim, ens
maten”.
Però com no totes les persones
que volien manifestar-se tenien
la possibilitat d’anar a Madrid, es
va convocar a Palma una manifestació el mateix dia i a la mateixa hora, el 7 de novembre a les
12.00, que partia de la Pl. Espanya i arribava fins al Passeig del
Born, amb el mateix manifest que l’estatal i amb el mateix lema a la pancarta que les Feministes de Mallorca
presents a Madrid.

que hi hagués una altra convocatòria d’aturades parcials va fer minvar la participació i de no ser així, segurament, els resultats haguessin estat molt diferents.
Per una altra banda, aquesta no era una vaga a l’ús,
com les altres, era una vaga feminista laboral, estudiantil, de tenir cura i de consum i molts d’aquests aspectes són inquantificables, però la gran resposta
ciutadana a les mobilitzacions convocades, de totes les
dones, estudiants i la resta de la societat deixaren ben
palès el seu èxit. Va ser un dia històric, les dones
varen aturar el món.
Jo em qued amb la visió de veure els carrers plens de
dones reclamant els seus drets; els balcons amb els
davantals o peces de roba lila donant suport a la vaga;
les dones que no varen poder aturar, per molts de motius o pressions de les empreses, vestides de negre o
lila, simbolitzant que estaven amb nosaltres, i amb els
pares acompanyant les filles i fills a l’escola, empenyent cotxets i tenint cura d’ells la resta del dia, com
hauria de ser sempre.

“Jo em qued amb la visió de
veure els carrers plens de
dones reclamant els seus
drets”

La segona fita va ser la Vaga Feminista 8M de 2018,
una vaga que anava més enllà del terreny laboral, ja
que convidava les dones a vindicar el seu paper en la
societat deixant per un dia de ser cuidadores, consumidores i estudiants. A petició del moviment feminista, la Confederació Intersindical, a nivell estatal, i
l’STEI Intersindical, a nivell autonòmic, li donaren cobertura legal de 24 hores (altres sindicats com CGT i
CNT, també. Mentre que CCOO I UGT, només donaren
cobertura a aturades parcials de dues hores, en els diferents torns). Laboralment, la vaga de 24 hores va
tenir un seguiment del 20% del sector públic. El fet
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Aquests dos grans esdeveniments
propiciaren un ambient de sororitat
i empoderament femení que va
desembocar en l’aparició o eclosió
d’associacions feministes, i la
creació d’una coordinadora, el
Moviment Feminista de Mallorca.

Des de les Institucions, l’any
2016, en l'àmbit autonòmic s’aprovaren la Llei 8/2016,
de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes,
gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar
l’LGTBIfòbia, i la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes. Ambdues lleis suposaren l’ampliació de l’abast de la legislació a escala estatal sobre
aquests temes, i a més, en el segon cas la implementació dels principis del Conveni d'Estambul sobre violències masclistes.
El desembre del 2017, els diferents Grups Parlamentaris, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals
representades en la Federació Espanyola de Municipis
i Províncies, van ratificar el Pacte d'Estat contra la
Violència de Gènere per formular diferents mesures
per a l'erradicació de la violència sobre les dones.

Aquests fonaments jurídics i augment de pressupost
per fomentar la igualtat i lluitar contra les violències
masclistes han permès fer passes, però encara queda
molt de camí per fer.
La Macroenquesta de Violència contra la Dona 2019,
presentada el setembre 2020, deixa ben palès que
aquest és un problema estructural que el patriarcat perpetua des de ja fa molt de temps i que la societat ha
de deixar de normalitzar, tolerar o invisibilitzar qualsevol tipus de violència contra les dones.

Queden moltes qüestions pendents perquè la IGUALTAT
entre dones i homes sigui real: coresponsabilitat 5050; universalitat i gratuïtat de l'ensenyament, també
de l’etapa 0-3; més dones als òrgans de decisió de les
empreses; acabar amb la feminització de la pobresa;
revalorar la feina del medi rural; més presència de
dones a les professions vinculades a l’STEAM (Sigles
d’Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics- Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art i
Matemàtiques); fomentar la coeducació; fer valdre la
feina de cures. Són necessàries més mesures de conciliació; acabar amb l’escletxa de gènere a les pensions;
la ratificació del Conveni 189 de l'Organització Interna-
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cional del Treball OIT, per part del Govern, i Polítiques
públiques que posin la vida al centre i l’erradicació total
de les violències masclistes.

La Pandèmia de laCOVID19 ha visibilitzat que les dones
ens seguim encarregant de les cures i dels treballs essencials. La càrrega mental d’aquestes dobles i triples
jornades i l’estrès ocasionat per la situació actual causen estralls en la salut de les dones que arrossegaran
durant tota la seva vida. S’ha de continuar lluitant per
millorar les condicions laborals i de vida de totes les
dones, independentment del seu origen, cultura, religió
i nivell sòcioeconòmic, perquè la precarietat laboral i la
pobresa segueixen tenint nom de dona.
Des dels moviments feministes ens seguirem mobilitzant per denunciar qualsevol violació, abús o discriminació contra la dona i per interpel·lar tota la societat
perquè deixi de ser còmplice del PATRIARCAT que ens
vol submises i obedients, i si no ens vexa, castiga o assassina.

PROU DE VIOLÈNCIES
CONTRA LES DONES!

Una societat civil
amb voluntat de
canvi de model?

L

Miquel
Gelabert
Genovart
Secretari general de
STEI Intersindical

L’estat del benestar i com es finança

’estat del benestar significa que el govern té un
paper fonamental a l’hora de reduir les desigualtats que es produeixen en el conjunt de la societat, mitjançant la subvenció de determinats béns i
serveis per tal que cobreixin necessitats bàsiques de
les persones, com ara la sanitat, l’educació, els serveis socials, l’habitatge i la renda. Es tracta, en definitiva, de fer front als riscos que assetgen la gent en
el decurs de la vida: malalties, discapacitats, pèrdua
de la feina, vellesa.
A la majoria de les societats desenvolupades, la pobresa i l’exclusió social són alleugerides fins a cert
punt per l’estat del benestar. L’estat del benestar
actua com a reductor de la desigualtat social.
Però per ventura ens pensam que vivim en un estat
del benestar i resulta que té moltes més mancances
que no ens pensam. Perquè l’estat del benestar requereix un finançament adequat, uns recursos econòmics públics suficients per a
invertir en serveis bàsics com
educació, sanitat, serveis socials i habitatge.

Segons es desprèn del Mapa de finançament autonòmic que ha publicat l'Institut d'Economia de Barcelona (IEB), basat en les darreres dades disponibles
de 2018, les Illes Balears és de les comunitats autònomes més perjudicades pel sistema actual de finançament, ja que els illencs rebem un 15,5 % menys
del que aportam a l'administració de l’estat. Les Balears varen generar uns ingressos tributaris mitjans
per habitant de 3.185 euros, dels quals varen retornar 2.691 euros, un 15,5 % menys, segons l’estudi
de l’IEB.
És molt didàctic comparar aquest drenatge fiscal del
15,5 % amb el topall del 4 % de solidaritat interterritorial entre landers establert pel Tribunal Constitucional alemany l’any 1999.
Aquesta situació injusta i enquistada deriva en
mancances greus en l’estat del benestar. A educació
no s’hi dedica el percentatge del PIB recomanat per
institucions europees. De fet, i
comparat amb els països de l’entorn europeu, l’Estat espanyol és
un dels que menys percentatge
de PIB dedica a l’educació. La sanitat pública també pateix una
manca d’inversió que es tradueix en llistes d’espera excessives, saturació de serveis i
manca de professionals sanitaris. Els serveis socials, cabdals
en aquesta situació de crisi sanitària però també econòmica i social, estan mancats de recursos econòmics públics per satisfer les
necessitats bàsiques de la ciutadania en risc d’exclusió social o depenent. El dret a un habitatge
digne està en qüestió més que mai, amb uns preus
de mercat de compra i de lloguer a l’abast de poques persones. I les rendes dels habitants d’unes
Illes Balears sotmeses al monocultiu econòmic del
turisme, van minvant fins a acostar moltes persones
i famílies al llindar de la pobresa.

“A la majoria de les
societats desenvolupades,
la pobresa i l’exclusió social són alleugerides fins
a cert punt per l’estat del
benestar.”

A l’Estat espanyol, moltes d’aquestes prestacions estan en
mans dels governs autonòmics.
I el finançament autonòmic ve
de tres fonts: les transferències
de l’estat (finançament estatal),
la fiscalitat pròpia i l’endeutament.
Des del moment en què el govern balear no és sobirà
a l’hora de recaptar tots els recursos econòmics de la
nostra ciutadania a través de la fiscalitat, requereix
que l’Estat espanyol (que és el recaptador del gruix
dels imposts) financi gran part dels serveis bàsics que
presta el govern balear. Des de fa molt de temps, el
finançament autonòmic de l’administració espanyola
cap a les Illes Balears és insuficient, cosa que fa que
no puguem dedicar la inversió necessària als serveis
bàsics i que, per garantir un mínim d’inversió, ens
hàgim d’endeutar en excés.
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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.

Una societat civil
amb voluntat de
canvi de model?

Liliana
Deamicis

Xesca
Martí
REAS Balears

Perspectives per a la post pandèmia des
de l’Economia Social i Solidària

L

Per somiar que no quedi.. .

’actual crisi ha deixat encara més en evidència
la gran interdependència entre natura i persones
i que el sistema actual, basat en una lògica contrària a la majoria i favorable a la minoria, no funciona.
És per això que és el moment d’adoptar les mesures
per fer front a la situació, però també de construir un
nou sistema socioeconòmic que situï la cura i les
vides en el centre de tot i que no permeti a la lògica
neoliberal obrir nous camins…

La recuperació dels efectes de la COVID19 dependrà
de la nostra resiliència i capacitat de transformació,
tant a escala individual com col·lectiva: seguim pel
camí equivocat o canviem de rumb?
Ens preocupa la precarietat laboral i la pèrdua de drets, que
la riquesa s’acumuli en els de
sempre, que s’oblidin de les
crisis ambientals que continuen
vigents, que no es prioritzi la
vida i els drets per damunt de
l’activitat econòmica, que cada
vegada hi hagi més persones en
situació de vulnerabilitat.

• Passem d’una visió individual a una visió col·lectiva:
fomentem l'emprenedoria col·lectiva per fer front a
les situacions d'atur i precarietat.

• Promoure mesures protectores de les xarxes d’economia localitzada i arrelada: fons locals per protegir
l’economia social i empreses arraigades i locals i fomentar la seva resiliència. Fons per projectes d’economia social transformadora que contribueixen al
desenvolupament local i incideixen en els nous filons
d'ocupació (agroecologia, cura del territori, sostenibilitat, serveis cooperatius, economia de les cures, indústria cultural...).
• Promoure iniciatives públiques i col·lectives en front
de les iniciatives individuals.

“La recuperació dels
efectes de la COVID19
dependrà de la nostra
resiliència i capacitat
de transformació”

La crisi actual pot ser una oportunitat per planificar
un món postcovid on els principis de l’economia solidària: equitat, treball, sostenibilitat ambiental, cooperació i compromís amb l’entorn, i sense afany de
lucre, estiguin ben presents. Per això caldrà una
transformació de l’actual model socioeconòmic, on la
vida estigui al centre i l’economia estigui al servei de
les persones i no del lucre individual.
Algunes de les propostes que l’economia social i solidària considera necessàries per a la transformació
són:
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• Promoure nous models d’empresa, basats en la democràcia
econòmica, i la reconversió d'empreses i espais obsolets en empreses i espais d'economia social.

• Promoure la diversificació econòmica per tal d’evitar el monocultiu turístic, fomentant i donant
suport altres sectors bàsics i estratègics, desenvolupant projectes de sobirania alimentaria i
energètica, producció local i km0.

• Que es desenvolupin més iniciatives per part de
l’Administració com a reserva de mercat per a empreses d’inserció i centres especials d’ocupació d’iniciativa social.
• Disminuir les despeses de l’Estat que són font d'insostenibilitat i no repercuteixen en la qualitat de vida
de les persones (evitar despeses en grans infraestructures, despesa militar, subvencions a línies aèries
i rescats a autovies o bancs).

• Prioritzar actuacions que millorin el binomi salut i
medi ambient en totes les polítiques públiques

• Aprofundir en el desenvolupament d’uns bons serveis públics, on hi tinguin cabuda les entitats del tercer sector social. Prioritzant l’atenció d’aquelles
persones més vulnerables.
• Promoure projectes de millora de la biodiversitat com
una forma d’incrementar la resiliència dels ecosistemes (i en
conseqüència de la nostra societat).

• Promoure una transició ecològica justa, no podem
oblidar que hi ha situacions com l’emergència climàtica, que generen tant de sofriment com el coronavirus.
• Promoure un consum responsable.

• Desenvolupar la Solidaritat, promovent un pla de
xoc social que permeti garantir els ingressos, la cobertura de necessitats bàsiques i
l'accés a l'habitatge i als subministraments bàsics.

“Disminuir les despeses de
l’Estat que són font
d'insostenibilitat i no
repercuteixen en la
qualitat de vida de les
persones”

• Desenvolupar projectes de
transformació del sistema agrícola i alimentari amb l’objectiu
d’avançar en la sobirania alimentaria basada en l’agro-ecologia
que
assegura
la
conservació de la biodiversitat, la producció d’aliments sostenibles i locals, i els processos d’urbanització i ruralització.
• Fomentar sistemes econòmics propers basats en el
concepte de desenvolupament local, relocalitzant
l'economia.
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• Continuar treballant amb xarxa i
sumant esforços comuns.

• Aquesta transformació no serà
possible si no es genera una
mesa ampla de diàleg social per
tal de democratitzar la presa de
decisions i per incorporar visions
de transformació. A la revisió del model s’han d’incorporar noves visions com les de moviments d’economia social i solidària, ecologistes, feministes,
entitats del Tercer Sector, entitats agràries...

Com construir el
component polític
per avançar cap a
un bloc històric
transformador?

R

Floren
Aoiz
Monreal
Membre del Consell
Nacional de Sortu i Director
de la Fundación Iratzar

Temps de noves complicitats
sobiranistes

ecentment em va correspondre realitzar una
presentació a l'Escola de formació virtual organitzada pel Fòrum de fundacions sobiranistes dels pobles avui subordinats al Regne d'Espanya.
Aquest fòrum va tenir el seu origen a una inquietud
de Miquel Roselló, que va anar prenent forma amb
la progressiva adhesió de diferents entitats, algunes
d'elles associades a partits o coalicions signants dels
acords de la Llotja de Mar, unes altres no. Actualment, reuneix fundacions i espais similars de partits,
sindicats, moviments socials… i tot indica que la
xarxa continuarà creixent. Fins ara, a més, hem
estat capaços de gestionar les nostres discrepàncies
sense deixar de treballar en comú, competint electoralment o mantenint posicions i discursos diferenciats alhora que intensificàvem els nostres llaços. Tot
això entorn d'una idea clara: enfortir el sobiranisme
d'esquerres, això és, emancipador.
Per què començo la meva reflexió explicant això? És senzill: perquè el camí es fa en
caminar i hem de felicitar-nos
que en la relació entre els sobiranismes dels pobles de l'estat
espanyol, ja hem anat molt més
allà de les declaracions d'intencions. Permeteu-me que parafrasegi a José María Aznar balbotejant amb el seu
particular accent texà “estem treballant en això”. Així
és i, encara que quedi molta feina al davant, bé
podem veure com un salt qualitatiu l’establiment
d'unes connexions que no existien fa uns anys i que
fins i tot podrien haver-nos semblat impossibles fa
un parell de dècades, per exemple.

això, l'afirmació de la mateixa espacialitat i temporalitat constitueix un acte d'insubordinació sense el
qual és impossible imaginar un canvi en les relacions
de poder: has de combatre l'escala temporal-espacial de qui et subordina i enfortir la teva pròpia.
D'altra banda, l'esquerra europea històrica ha estat
poc inclinada davant els moviments d'alliberament
nacional o sobiranismes dels pobles sense estat en
el continent. En el millor dels casos podien acceptar
com a progressista un combat per la llibertat com a
poble en una “colònia”, però mai en estats com
França o Espanya. I en el millor dels casos, deia, perquè el PCF va tenir una posició nefasta en la guerra
d'alliberament d'Algèria. És per això que els moviments sobiranistes d'esquerres han hagut de bregar,
a més d'amb la pressió centralitzadora dels estats,
amb la d'aquests corrents que, en nom de la unitat
de classe, l'internacionalisme proletari o el cosmopolitisme de la
ciutadania del món, els desautoritzaven com a petits burgesos,
contraposant demandes “materials” i “identitàries”. Es tractava,
en realitat, de la mateixa batalla
contra el relat dels estats subordinadors, però aquesta vegada
gestionat -com si es tractés
d'una subcontracta- per aquestes forces suposadament d'esquerra. La lluita d'alliberament nacional implicava
així també la insubordinació davant l'esquerra metropolitana i el seu nacionalisme banal disfressat
d’antinacionalisme. La forma que aquest combat ha
pres històricament ha estat entre marc nacional i
marc estatal i, com sol ocórrer amb els clivatges tan
marcats, ha arribat a sedimentar-se un profund rebuig al marc estatal en l'àmbit sobiranista. Aquest
rebuig s'ha projectat sempre sobre la possibilitat d'aliances entre diferents agents sobiranistes, d'una
manera més que comprensible. La possibilitat d'una
aliança sobiranista plantejava una certa contradicció

“Els moviments sobiranistes
hem tingut sempre com a
repte desenvolupar les
nostres pròpies escales i
referències espacials i
temporals”

Els moviments sobiranistes hem tingut sempre com
a repte desenvolupar les nostres pròpies escales i referències espacials i temporals. La subalternitat d'un
poble s'expressa en termes de la perspectiva espacial-territorial del o dels estats dels quals depèn. Per
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amb l'estratègia de rebuig al marc estatal, perquè en
definitiva es tractava d'actuar en aquest marc i això
sempre pot implicar consolidar-ho.
Avui dia, existeixen condicions
per a una articulació més profunda i més eficaç entre els moviments sobiranistes de l'estat,
per diverses raons, la crisi de la
monarquia i el règim del 78, el
canvi de cicle a Euskal Herria amb
la finalitat de l'activitat armada
d'ETA, els efectes de les crisis
provocades pel neoliberalisme,
l’avanç sobiranista a Catalunya, la
crisi de Podemos i les expressions
del 15M… El rumb de la història és
certament imprevisible, però sí que podem aprendre
del passat i les diferents estratègies sobiranistes han
anat mostrant les seves fortaleses, però també les
seves febleses. No és gens fàcil construir nou sentit
comú i majories socials contra corrent, però ara ja
sabem que això no basta: fa falta una estratègia eficaç per a superar els obstacles i materialitzar la voluntat popular enfront d'uns poders que no es
comporten democràticament. Dit
d'una altra manera, no es pot
eludir la qüestió de les relacions
de força.

cenaris. Pot resultar sorprenent la mera idea d'una
estratègia independentista que passi per aliances i
una certa planificació en l'àmbit d'estat espanyol,
però la funció de la política transformadora és obrir
camins, no acomodar-se en posicions de principismes o essencialistes.

“l'esquerra europea
històrica ha estat poc
inclinada davant els
moviments d'alliberament
nacional o sobiranismes
dels pobles sense estat en
el continent”

En qualsevol cas, hi ha dues
coses clares: la primera, que el
treball de connexió i construcció
de confiança dut a terme és un
fonament sòlid i la segona, que
hem de ser capaces d'aprofitar
la força de la nostra coordinació, que és molta i està encara
infrautilitzada. No serà fàcil,
perquè l'estatal és un marc
hostil i sempre existeix el risc
de captura, dit d'una altra manera, d'ajudar a reforçar l'estat en lloc d'erosionar-lo; però una cosa és
parar esment als riscos i una altra quedar-se en port
per por d'enfrontar-los.
Per a acabar la meva reflexió, torno al començament
i a la meva intervenció a l'Escola Sobiranista. Es tractava ni més ni menys que de caracteritzar de manera sintètica el temps-món en
el qual vivim i vaig intentar ferlo articulant quatre idees-força:
sindèmia (en relació amb la
multiplicitat de factors que
s'encadenen amb el coronavirus), neoliberalisme, acceleració
i emergència civilitzacional-climàtica-ecològica.
Aquests
quatre elements reclamen un
sobiranisme emancipador més
ambiciós en els seus reptes i
més audaç en les seves apostes. El desafiament és aquí fora, és temps d'iniciativa.

“La paradoxa és que l'únic
espai que té un projecte
alternatiu a l'estat
espanyol és el sobiranisme,
que en la major part dels
casos, aspira a marxar
d'aquest estat!”

És en aquest context on se situa
l'acció comuna de les forces sobiranistes en l'àmbit de l'estat espanyol. La paradoxa és que l'únic
espai que té un projecte alternatiu
a l'estat espanyol és el sobiranisme, que en la major part dels
casos, aspira a marxar d'aquest
estat! Ens toca cavalcar aquesta
paradoxa, gestionar contradiccions i assajar noves
fórmules per a superar bloquejos i construir nous es-
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Com construir el
component polític
per avançar cap a
un bloc històric
transformador?

L

Antoni
Trobat

CAP A UNA ESTRATÈGIA SUPRAINSULAR
SENSE COMPLEXES PER A L’ESQUERRA
SOBIRANISTA MALLORQUINA

’estratègia que l’esquerra sobiranista i ecologista
mallorquina – hereva de les diferents tradicions
emancipatòries que representen el mallorquinisme
progressista, el sobiranisme i l’esquerra verda ha de
posar en marxa, de forma urgent a les Illes Balears i més
enllà té a veure amb la necessitat de fugir de dècades
d’acomplexaments que no han portat enlloc. Permeteume, idò, que, des de la meva visió situï la feina política
suprainsular que cal al nostre espai en els següents termes:
-Necessitat estratègica, però també táctica, d’un projecte interinsular per a les nostres quatre Illes. Que la
identitat balear no existeixi o que les “Baleares” creades
per l’estat en tant que denominació administrativa quasi
colonial ens hagin perjudicat no són cap motiu per ignorar que no anirem endavant si no és des de la unitat
d’acció de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Aquí
cal que els mallorquins siguin molt conscients del mal terrible que el centralisme ha fet al bon enteniment entre
les quatre illes. Però és molt necessari un projecte que
des de la condeferalitat entengui que hem d’anar plegats. Només així podrem arribar a tenir escons al Congrés, per exemple. Més per Menorca, Ara Eivissa, Gent
per Formentera i Més per Mallorca han de superar antics
recels i edificar una marca conjunta com a mínim pels
comicis estatals i europeus. Un grup parlamentari únic
confederal al Parlament de les Illes Balears també seria
desitjable.
-Construcció d’un relat que defensi els vincles de relació
primordials que tenim amb Catalunya i el País Valencià.
Cap acomplexament amb aquest sentit. Poques tradicions han pensat tant en el conjunt dels Països Catalans
com el mallorquinisme. Però al mateix temps s’ha d’exigir als nostres homòlegs, especialment a les diferents famílies del catalanisme i del sobiranisme català que han
emprat els Països Catalans com un dogma sovint, que
actuïn en conseqüència per una relació fraterna, confederal – sempre el confederalisme com a senyera!- i realment de tu a tu. La resta no té gaire sentit i és una
estafa ideològica.
-Ser capaços de bastir un mallorquinisme – aliat amb el
menorquinisme, l’eivissenquisme i el formenterisme-
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que reivindiqui el mestissatge i el pluralisme identitari
tot conjugant-ho amb la defensa de la llengua i la cultura
pròpia del país. Això no és menor i no és un tema intern
perque és moralment positiu, políticament eixamplador
i perquè ens situa en la línia del que fan els sobiranismes
progressistes exitosos a tot el món. Des d’Escòcia al Kurdistan.
-Impuls d’una aliança confederal en la línia històrica de
GALEUSCAT i mes enllà – a Astúries, les Canàries o
Aragó podem trobar aliats!- amb totes les esquerres sobiranistes dels pobles de l’estat. És quelcom que ja s’ha
treballat però que necessita un reimpuls a nivell polític.
El context juga a favor nostre. Mai l’esquerra abertzale,
l’andalusisme – que pot ser rellevant en el futur- o el valencianisme, per dir tres moviments a l’atzar, havien
estat tan conscients de la necessitat de treballar conjuntament.
-Lligat a allò anterior. Explorar quins actors poden ser
homòlegs nostres a l’Espanya de cultura i tradiicó castellana. La dels territoris sense moviemnts de reivindicació
nacional històrics. Hi ha camp per córrer entre l’ecologisme polític i l’esquerra cansada de les formes velles de
Podemos, IU i del PSOE.

-Plantejar-se amb tots els actors polítics abans citats la
construcció d’una formula colaborativa confederal que
pugui represnetar un espai polític conjunt i una feina coordinada al Congrés i al Senat. A l’estil de l’HDP a Turquia. Un espai que sigui identificat per l’espanyol mitjà
com l’espai dels sobiranistes però al mateix temps de la
diversitat, l’ecologisme polític, el feminisme i l’esquerra
més oberta útil i transformadora. S’han de cercar formules perquè ALE-Verds i la GUE reconeguin aquest
espai polític a nivell europeu.
-Explicar als pobles d’Espanya que només canviarem el
Règim del 78 accetant les premises del nostre espai. Democratització real, polítiques verdes i feministes serioses, justicia social i dret de decidir per a tots els països
de l’estat. Els Pressupostos “més socials” de la història
avalats per Otegi, Junqueras, el nacionalisme gallec i
l’esquerra sobiranista de les Illes Balears ho demostren.
No renunciar mai a la pedagogia tot fent el nostre camí.

Una portada ben vigent

www.fundacionsdardermascaro.cat
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