
JORNADES DE DEBAT PER INICIAR UNA REFLEXIÓ ESTRATÈGICA FINS EL 

MARC  DE  LA  RECERCA  I  INNOVACIÓ  PER  A  LA  SOSTENIBILITAT:  LA 

NECESSITAT D'UN PACTE

Jornada de 27 de setembre de 2016.

Quina és la visió estratègica que necessiten les Illes Balears per reposicionar-se 

en l'escenari global?

Probablement, el punt de partida, el diagnòstic sobre la situació/posicionament de 

les Illes Balears en l'escenari global ja és una de les qüestions a debatre o plantejar.  

El  diagnòstic  serà  diferent  des  de  la  perspectiva  del  sector  turístic,  del  sector 

industrial, del sector agrari, del sector educatiu, del sector de la investigació, o del  

sector de l'ecologisme polític. Des d'aquesta darrera perspectiva, que és la que ens 

escau, la situació actual de les Illes és certament preocupant. Vivim en unes illes on 

el monocultiu turístic, és el sector econòmic predominant i que ha arrasat amb el  

territori, la identitat i la qualitat de vida de les persones que hi vivim. 

«Es calcula que a les illes Balears s’ha urbanitzat més d’una hectàrea de terra al dia  

al llarg de les darreres 6 dècades. El procés continua implacable, empès per una  

economia de demanda infinita que no preveu límits. De fet, si les illes Balears fóssim  

el planeta, hauríem de menester 7 planetes més per sostenir el nivell de consum  

actual.  És  per  això  que  es  pot  dir  que  batem  tots  els  rècords  negatius:  de  

massificació, de consum d’aigua i energia, de producció de residus, de cotxes de  

lloguer,  d’emissions  contaminants,  etc.  El  2016  patim  la  pressió  humana  més  

elevada de la història i es preveu que segueixi creixent els anys vinents, emparada  
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per una planificació urbanística que permet superar els 3’7 milions de places. Aquest  

horitzó és senzillament inassumible.» 

Aquest  és  un  extracte  del  manifest  #SenseLímitsNoHiHaFutur llançat  el  passat 

dissabte 17 de setembre per la societat civil i que a dia d'avui ja han signat més de 

4.200 persones - d'entre les quals, personatges reconeguts dels àmbits ecologista,  

científic i cultural - i gairebé  100 entitats han subscrit.

Des d'aquesta perspectiva, per tant, des de l'ecologisme social es demanen límits.  

Límits que ens permetin recuperar la sobirania en termes econòmics, de benestar 

social i de sostenibilitat ambiental. Límits que ens permetin superar la tirania dels 

mercats  exteriors  que  desconfiguren  la  nostra  realitat  i  ens  sotmeten,  territori  i 

persones, a interessos cada cop més concrets i allunyats. 

Hi  ha  indignació,  necessitat  de  canvi  –  aquest  cap  de  setmana  passat  s'han 

organitzat unes jornades per fer front, des dels moviments socials i veïnals de Palma 

a la turistització de Palma, sota el títol «Ciutat és de qui l'habita, no de qui la visita» - 

necessitat de no sentir-nos exclosos de les decisions que afecten el nostre propi 

futur.

L'objectiu estratègic ha d'enfocar-se en l'acció social, en les persones com a eix de 

totes  les  polítiques  (econòmiques,  turístiques  i  ambientals)  i  en  la  sobirania  per 

reapropiar-nos definitivament  del  nostre futur  i  de la  nostra ciutat,  territori  i  vida. 

Aquesta ha de ser la base, arrel comuna de les polítiques que necessàriament han 

de tendir cap a limitar nous creixements residencials i turístics, impulsar de manera 

decidida  la  diversificació  econòmica  impulsant  el  sector  agrari  com  a  sector 

estratègic clau de la nostra sobirania econòmica i alimentària, reforçar la producció 

local i apostar per l'autosuficiència en termes energètics. Calen polítiques decidides i 

valentes, coherents amb aquest objectiu comú i amb un objectiu únic clar i compartit:  

les persones com a eix bàsic de la política estratègica regional.
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I  per  fer-ho,  cal  establir  un  sistema fiable  i  perdurable  d'indicadors  ambientals  i  

socials.  La  disponibilitat  d'aquestes  dades  promouria  més debat  i  conscienciació 

pública,  a  banda  de  permetre  enfocar  els  objectius  cap  a  l'eficàcia,  eficiència  i 

pertinença de les necessitats identificades i avaluades des de la rigorositat i al marge 

de les pressions dels poders i interessos particulars i concrets. Un element més per 

aprofundir en la radicalitat democràtica de les decisions polítiques. 

Cal no perdre'ns massa en les reflexions (condició necessària però no suficient) ni 

en els postulats teòrics sinó que l'objectiu sigui ja, crear les alternatives des de la 

política social,  radicalment  ecologista  a l'alçada de la  crisi  social  i  ecològica que 

vivim. Menystenir-la és errar d'estratègia. 
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