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`
PROLEG
Amb aquest document pr et enem apor t ar
element s d?anàlisi a la r ef lexió sobr e
l?impact e de la cr isi sanit àr ia de la
COVID-19 a la nost r a societ at la balear.
L?enf ocament de la nost r a visió no és
econòmic, sociològic o ecològic, sinó més
aviat hist òr ic. També volem apor t ar
idees i pr opost es d?act uació, a la llum del
que hem f et en alt r es ocasions quan hem
passat per cr isis int er nacionals -mai com
aquest a- que han af ect at la nost r a
indúst r ia t ur íst ica i, de r et r uc, a t ot a la
societ at .

de la UE,
consider able
dr et a.

Hem t engut en compt e el cont ext polít ic
en el qual es dóna aquest a cr isi, t ant a
Espanya com a les Balear s, i evident ment
en el cont ext global act ual. Els dar r er s
anys els hem passat en un cont ext de
sor t ida de la gr an cr isi f inancer a i
econòmica de 2008, de la qual en els
anys més dif ícils es va dir que t ambé er a
una cr isi
polít ica i
inst it ucional.
Ef ect ivament una de les sor t ides
d?aquella cr isi, impulsada per una gr an
mult it ud descont ent a amb la f or ma de
f er polít ica clàssica, va ser passar d?un
bipar t idisme
polít ic
a
un
mult ipar t idisme, que f inalment
va
gener ar l?ent r ada de l?ext r ema dr et a a
molt s països del món, t ambé a Eur opa, a
Espanya i a Balear s.

Ales nost r es illes, l?ant er ior legislat ur a,
el Pact e de Pr ogr és va most r ar com a un
èxit del la maner a de pilot ar la sor t ida de
la cr isi amb benef icis socials. En r ealit at ,
va r espondr e amb t ímides accions al
cr eixement
t ur íst ic
desbocat
dels
dar r er s anys, cr eixement que va acabar
per sat ur ar les illes en molt s moment s de
l?any i va posar en qüest ió la volunt at
d?af r ont ar una t r ansf or mació del model
t ur íst ic que el canvi climàt ic i el benest ar
social ens exigia ja.

M ent r e sor t íem a poc a poc de la cr isi
econòmica, la cr isi inst it ucional i polít ica
cont inuava i af ect ava a t ot a Eur opa amb
pr ocessos r upt ur ist es com el que va dur
a Escòcia i a Cat alunya a voler
independit zar -se, i a Regne Unit a sor t ir
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així com un augment
dels par t it s d?ext r ema

Simult àniament , diver ses cr isis d?àmbit
planet ar i ent r aven cada vegada amb més
f or ça a les agendes polít iques locals: la
cr isi climàt ica, la migr at òr ia i la de
l?envelliment de la població. Tot amb un
r er ef ons de canvi de model indust r ial,
amb les noves t ecnologies evolucionant
a una velocit at mai vist a, innovant
pr oduct es i
ser veis a un
món
def init ivament global.

En par t a causa d?aquella t imidesa del
gover n, que var en sor t ir dif er ent s
plat af or mes d?ent it at s socials que
exigien als gover ns de les pr incipals
inst it ucions compr omisos més clar s i
r ot unds per at ur ar una alt r a onada de
massif icació i dest r ucció del nost r e
pat r imoni.

El Gover n cont est ava aquelles cr it íques
amb act uacions legislat ives avançades
com la Llei de la Renda Social Gar ant ida,
la Llei del Ter cer Sect or , la Llei de
l?impost de Tur isme Sost enible, la de
Canvi climàt ic i t r ansició ener gèt ica,
et c.Així i t ot , els pr oblemes der ivat s d?un
cr eixement insost enible i insupor t able
no ent r aven a l?agenda de gover n d?una
maner a
decidida:
cont inuava
la
const r ucció de gr ans car r et er es i
aut opist es, augment ava el t ur isme de
gat er a, se sat ur aven les car r et er es i
aut ovies, augment ava el t ur isme de
cr euer s cada vegada amb vaixells més
gr ans i cont aminant s, les plat ges er en
impr act icables a l?est iu, els cent r es de
les ciut at s i pobles est aven t ur ist if icat s
complet ament i els conf lict es ent r e els
veïnat s i els negocis t ur íst ics es f eien
més int ensos.
Ar a f a un any, el Pact e de Pr ogr és va
t or nar a gover nar per mèr it s pr opis i per
la divisió de la dr et a. Amb les lliçons
apr eses a l?ant er ior legislat ur a, hi havia
més volunt at d?af r ont ar els pr oblemes
dels excessos t ur íst ics i d?anar cap una
alt er nat iva al model de cr eixement .
Amb un hor it zó de cr eixement econòmic
moder at , els pr oblemes socials més
t r anquils i un gover n de pr ogr és a l?Est at
Espanyol, semblava una bona conjunt ur a
per empr endr e el t an desit jat canvi
d?est r at ègia econòmica per la nost r a
comunit at , amb més f inançament per

par t de l?Est at i més r econeixement de la
r ealit at insular. Per ò va ar r ibar la
COVID-19 i els plans s?han capgir at .
Ar a el que cal és cont r olar el vir us f ins a
f er -lo manejable i poder t or nar a la
nor malit at cívica, at acant els pr oblemes
de l?at ur ada econòmica, que a Balear s
ser à gr an. Per ò la pr egunt a que es f a
t ot hom és: t or nar em a la sit uació
d?abans? O apr of it ar em l?opor t unit at per
encar r ilar la nost r a comunit at cap a una
alt r a dir ecció dif er ent a la qual anava a
est avellar -se?
La gent , conf inada dur ant dos mesos,
haur à t engut t emps de pensar com hem
ar r ibat a viur e d?una maner a t an
est r essada, est imulat s per les imat ges de
la r evolt a de la nat ur a, de les baixades
dels nivells de cont aminació, de les
sensacions de pau i t r anquil·lit at . També,
a la vegada i cont r adict òr iament , haur à
sent it por a la malalt ia o angoixa per la
insegur et at del f ut ur que li esper a, i
t endr à ganes que les coses siguin com
abans el més aviat millor.
Per t ant , est am en una cr uïlla de camins.
O per seguim r et or nar a la senda del
model econòmic basat en el monocult iu
t ur íst ic sigui com sigui, o iniciam un alt r e
camí, amb la segur et at que ser à més
dif ícil per ò amb l?esper ança que a la
llar ga el r esult at ser à un alt r e model
econòmic més sost enible.
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INTRODUCCIO
sobr e l es cr isis int er nacional s i el
f l ux t ur ´ist ic a l es il l es bal ear s
Des dels inicis del t ur isme a M allor ca i a les Illes hem viscut
diver ses cr isis econòmiques int er nacionals causades per
diver ses r aons. Tot es aquest es cr isis han af ect at el t ur isme,
pr ovocant un r et r océs en el nombr e de t ur ist es i en la despesa,
deixant un impact e gr eu en les economies de les empr eses, les
f amílies i un major endeut ament públic.
Despr és de cada cr isi hem vist t ambé una r ecuper ació int ensa
que ha gener at un major desenvolupament del sect or t ur íst ic
en det r iment dels alt r es sect or s d'act ivit at , conf igur ant un
model econòmic cada vegada més dependent de les cr isis
mundials.

La pr i mer a cr i si t ur íst i ca de M allor ca, i la més impor t ant del
segle XX, va ser causada per la guer r a civil l'est iu de 1936, cr isi
que no es r esoldr ia f ins a 1945, despr és d'acabada la segona
guer r a mundial. Una pinzellada de com er a est imada M allor ca
aquells anys ens la pot donar la pr ot agonit zada pel pr íncep
Car les de Suècia que va visit ar Palma el maig de 1936 i va
assist ir a un par t it de f r ont ó. Per un alt r e cost at la companyia
anglesa de vapor s BibbyLine, est ablia la capit al balear com a
una escala dels seus viat ges a l?Or ient .
Segons el pr of essor Bar t omeu Bar celó el nombr e de t ur ist es es
va doblar t an sols en cinc anys, passant dels 20.168 el 1930, als
40.045 el 1935. En aquest mat eix per íode els t ur ist es de
cr euer s es var en t r iplicar , passant de 15.991 a 50.363
passat ger s. Un es pot imaginar l'euf òr ia t ur íst ica que havia de
viur e la ciut at de Palma, cr eixent el nombr e d'hot els i de t ot a
classe d'est abliment s d'of er t a complement àr ia.
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La par àlisi del sect or t ur íst ic dur ant 10 anys va f er una
dest r ossa en t ot el sect or. Bast a veur e com dos ?bucs insígnia?,
el Gr an Hot el i el For ment or var en t ancar les por t es. El pr imer
es conver t ir ia el 1941 en l?Inst it ut o Nacional de Pr evisión i el
segon va t or nar a obr ir el 1945 per ò f ins el 1953 no va cr éixer.
Despr és de la guer r a eur opea, el t ur isme va començar a
r ecuper ar -se i cr éixer basant -se en els t ur ist es espanyols,
mot ivat s per la campanya nacional per passar la lluna de mel a
M allor ca. Segons les dades de la Cambr a de Comer ç, el 1945
ar r ibar en a M allor ca 53.134 t ur ist es, dels quals només 691
er en est r anger s. L'any següent f or en 61.514 els visit ant s, 1.229
est r anger s. El 1950 ja en vinguer en quasi el doble, 98.000
t ur ist es,22.000 est r anger s, pr edominant els f r ancesos. La
màquina del cr eixement t ur íst ic es t or nava a posar en mar xa. El
1960 ar r ibar ien a Palma 361.000 per sones. Havíem passat de 5
mil a 23 mil places hot eler es, la major ia al Passeig M ar ít im i
S'Ar enal.

Gr àf ic Nú m . 1. Passat ger s a l?aer opor t de Palm a des del 1930 f in s al 1950.
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La segona cr i si t ur íst i ca va venir a r emolc de la cr isi del pet r oli
a causa del conf lict e bèl·lic d'Or ient M it jà en 1973, conf lict e
que va dispar ar el pr eu del combust ible i acabà af ect ant el
t ur isme i la const r ucció. La cr isi va dur ar t r es anys int ensos i
uns alt r es de t r ansició f ins al nou cr eixement . Hi va haver una
disminució del nombr e de t ur ist es d?un 13%: ent r e 1973 i 1976
va passar dels 2.849.632 als 2.479.355 visit ant s. El nombr e de
passat ger s va ser el 1973 de 7.096.715. No se super ar ia la
pr imer a xif r a f ins el 1978 amb 7.894.806. Tot això passava en
plena t r ansició polít ica d?una Espanya f r anquist a cap a la
democr àcia, per t ant , f or a de l?Unió Eur opea i amb la pesset a
com a moneda of icial.
La sit uació de cr isi va pr ovocar a les Illes un debat int ens que
va posar de manif est t r es pr oblemes que ser an r ecur r ent s f ins
avui:
a) el consum il·limit at per par t de la indúst r ia t ur íst ica de
pat r imoni nat ur al i ar quit ect ònic;
b) la r àpida t r ansf or mació cap a la pèr dua pr ogr essiva de la
ident it at social i lingüíst ica dels balear s; i
c) les pr ecàr ies condicions labor als de la major ia dels
t r eballador s de l?hot eler ia, t ant si er en r esident s d?aquí com
dels que venien de f or a.

Gr àf ic Nú m . 2. Passat ger s a l?aer opor t de Palm a des del 1973 al 1978.
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Davant aquest a cr isi la ciut adania no va est ar de mans
plegades. Var en ser els anys en els quals s?iniciar en molt es
lluit es ciut adanes impor t ant s cont r a el cr eixement t ur íst ic
excessiu. Es va aconseguir pr ot egir la Dr agoner a, va néixer el
GOB, es va at ur ar el pr oject e de Pàr quing del Par c de la M ar i
es va impulsar la cr eació del Par c Nacional de Cabr er a, per
cit ar -ne algunes de les més popular s (veur e t er cer a par t de la
Biogr af ia de Palma, capít ol ?Les pr imer es cr ít iques al t ur isme?).

M és t ar d va t enir lloc la t er cer a cr i si i nt er naci onal : el 1990
esclat à l'anomenada Guer r a del Golf , ent r e una coalició
lider ada pels Est at s Unit s cont r a l?Ir aq. L?aer opor t de Palma va
caur e lleuger ament d?11.719.014 passat ger s del 1989, als
11.334.228 de 1990, despr és ja va t or nar a cr éixer.

La quar t a cr i si , de segur et at int er nacional, el set embr e del
2001, va ser pr ovocada pels at empt at s islamist es a les t or r es
bessones de Nova Yor k. Dur ant aquest a t er cer a cr isi, de l?any
2000 a l?any 2003, var en passar per l?aer opor t de Palma els
passat ger s que es veuen al gr àf ic númer o 3.

Gr àf ic Nú m .3. Passat ger s a l?aer opor t de Palm a des del 2000 al 2003.
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Par lant d?aquest a cr isi mundial, qui er a en aquells moment s
Conseller de Tur isme, Celest í Alomar , en la pr esent ació de
l?Anuar i del Tur isme de les Balear s el 2002, deia:
?Quan a la majoria de les destinacions minva el nombre de
visitants i, per tant, els ingressos derivats del turisme, les Illes
Balears han tengut i tenen la capacitat de replantejar-se el seu
present i el seu esdevenidor com a destinació turística i fan una
aposta decidida cap a la qualitat i la sostenibilitat turístiques. En
aquest sentit l?ecotaxa és el símbol emblemàtic del nou camí que
volem recórrer.?
Com sabem, el canvi polít ic amb el Gover n de Jaume M at as, va
eliminar l?ecot axa i lluit à cont r a la f ilosof ia que hi havia al
dar r er a. Uns anys més t ar d, en t emps del Gover n de Gabr iel
Canyelles, el Conseller d?Hisenda, Alexandr e For cades, va
impulsar
un pr oject e int er nacional
de diver sif icació
t ecnològica a t r avés del Par c Bit i la f igur a de l?ar quit ect e
mundialment conegut , Richar d Roger s. El pr oject e va avançar
un par ell d?anys i f inalment t ambé va f r acassar.

Dur ant els pr imer s anys de segle XXI vàr em viur e a nivell
mundial, sobr et ot a Espanya, la cinquena cr isi, una pr of unda
r ecessió f inancer a pr ovocada per una bombolla immobiliàr ia.
Un excés de const r ucció ens havia por t at a t axes d'at ur
mínimes, alt a immigr ació, pujades impor t ant s de pr eu de
l'habit at ge, molt a compr avenda d'habit at ges i pujades alt es de
la r enda per càpit a. També dur ant aquest s anys hi va haver una
gr an r eacció ciut adana amb una manif est ació a Palma el f ebr er
del 2004, a la qual acudir en més de 40.000 per sones, amb un
eslògan que va quedar gr avat per sempr e en la memòr ia
hist òr ica r ecent : ?Qui est ima M allor ca no la dest r ueix?.
Quan va esclat ar la bombolla a f inals del 2008, va venir una
cr isi f inancer a mundial molt més gr eu i llar ga que les ant er ior s:
l'at ur va cr éixer com mai, molt es empr eses van f er f allida,
miler s d'immigr ant s van t or nar a casa i l'administ r ació pública
va haver d'endeut ar -se molt per poder f er f r ont a la caiguda del
sist ema de benest ar.
Una alt r a vegada el t ur isme mundial es va r essent ir , t ambé a
Balear s. Podem veur e l?evolució en el gr àf ic núm. 4.
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Gr àf ic Nú m .4. Passat ger s a l?aer opor t de Palm a des del 2007 al 2013.

Ar a, sis anys despr és, una vegada que havíem r ecuper at bona
par t dels dr et s socials que es van per dr e en aquella cr isi i par t
del salar i per dut en l?host eler ia, hem ent r at , per sor pr esa i en
est at de xoc, en una nova cr isi gegant ina. Aquest a, t ot i t enir
una causa sanit àr ia, que en pr imer lloc ha af ect at la salut
individual i pública, t ambé est à impact ant f or t ament a
l'economia de milions de f amílies i empr eses, així com les
f inances de les inst it ucions, d'una maner a mai vist a abans.
Encar a que és ver it at que aquest a cr isi no és com les alt r es,
pensam que és impor t ant mir ar cap enr er e i analit zar amb
det all com vàr em sor t ir de les cr isis ant er ior s, per poder
pensar com haur íem de r espondr e aquest a vegada per sor t ir
millor.
El que sabem cer t és que cap de les cr isis que hem t engut no
han f et canviar el model econòmic de les Illes, sinó t ot el
cont r ar i.
El cer cle viciós en el qual est em abocat s es pot expr essar amb
aquest esquema:

NOVA
CRISI
MÉS ATUR I MÉS
ENDEUTAMENT

MÉS FRAGILITAT
INTERNACIONAL

MÉS
ALTERNATIVES
PERÒ NO SUFICIENTS
PER CANVIAR LA
LÒGICA DE
CREIXEMENT
MÉS CONSTRUCCIÓ
PRIVADA I VENDA DE
CASES A ESTRANGERS.
MÉS DESNONAMENTS

MÉS
TURISME
MÉS OCUPACIÓ,
MÉS PRECARIETAT I
MÉS INMIGRACIÓ

11
11

Balear s, una vegada endinsada en el boom t ur íst ic
ext r aor dinar i dels anys seixant a, s?ha anat f ent cada vegada
més dependent d?aquest sect or en det r iment dels alt r es. En un
món cada vegada més globalit zat , quan ve una cr isi mundial que
af ect a la segur et at o als pr eus dels viat ges t ur íst ics, les Illes es
veuen cada vegada més abat udes per una cr isi que cr ea molt
at ur , que f a endeut ar molt a les administ r acions, empr eses i
f amílies.
La maner a que ha t engut f ins ar a de sor t ir d?aquest es cr isis, és
cr eixent en més t ur isme. Les alt er nat ives inst it ucionals
polít iques i les lluit es socials han minimit zat alguns dels
impact es d?aquest a dinàmica, per ò han f r acassat en canviar de
model. La hist òr ia ens demost r a que hem seguit r ecr eant el
mat eix pat r ó. Fins quan?
El document que est às llegint pr et én posar dades al cr eixement
del model econòmic i social que t enim a Balear s, t ot alment
insost enible. Tr obar às en aquest a pr imer a par t l?anàlisi, d?acor d
a indicador s que most r en les cont r adiccions del cr eixement
econòmic que t enim. En la segona par t , t r obar em una hipòt esi
de com pr obablement , si no f em r es nou, podr íem t or nar l?any
2025, a un t ipus i nivell de cr eixement similar als anys
ant er ior s a la cr isi de la COVID-19.
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1. LA SORTIDA DELA CRISI FINANCERA
DEL 2008 AL 2014, FINS AL 2019
La sit uació del t ur isme a les Illes er a bast ant sòlida el 2008
per ò la cr isi f inancer a va f er baixar molt el nombr e de t ur ist es
dur ant almenys 5 anys i f ins el 2014 el nombr e de t ur ist es a
M allor ca no t or nar ia a pujar. Ho podem llegir a l?anuar i del
2008 i del 2014 en par aules dels que er en Conseller s de
Tur isme en aquells anys:
?El 2008, any de dif icult at s en el cont ext f inancer i econòmic
int er nacional, r ef lect eix que el t ur isme, t ot i no poder
evadir -se d?aquest s pr oblemes, cont inua sent un sect or sòlid
capaç de mant enir les seves const ant s dels dar r er s anys, cosa
que s?est à aconseguint amb una línia de f eina conjunt a ent r e el
sect or públic i el pr ivat , i amb la pot enciació de nous segment s
d?of er t a i una acció pr omocional ef icaç.?
Anuar i del 2008, essent Conseller M iquel Àngel Nadal.

?Seguint la línia de r ecuper ació dels pr incipals indicador s
t ur íst ics iniciada al 2011, l?any passat vam t or nar a viur e un
r egist r e posit iu. Són unes xif r es que, despr és d?alguns anys de
davallades a causa de la sit uació de cr isi mundial, ens per met en
mir ar cap al f ut ur amb opt imisme.?
Anuar i del 2014, essent Conseller Jaume M ar t ínez.

´ act iv it at t ur ´ist ica per sor t ir de l a cr isi
1. 1. mes
L?any 2014 el t r àf ic de l?aer opor t de Palma ja t or nava a ser més
alt que el 2008. El nombr e de t ur ist es a M allor ca t ambé va ser
major que el 2008, així com molt s alt r es indicador s de
l?act ivit at t ur íst ica, except e el t r àf ic de passat ger s a l?hiver n.
En canvi, el t ur isme d?hiver n no t or nar ia a cr éixer f ins el 2019,
igualant el del 2008.Tot i així podr íem dir que el 2014 la cr isi
t ur íst ica havia acabat (veur e t aula 1 amb dades d?Aena, Ibest at
i GOIB).

Tau la 1. Evolu ció del t u r ism e a M allor ca.
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La int ensit at t ur íst ica anava cr eixent consider ablement , com es
veu en les dades del 2019. El t r àf ic de passat ger s augment ava
en més de 6 milions de viat ger s, ment r e el nombr e of icial de
t ur ist es cr eixia en 2 milions t r es-cent s mil. El nombr e de places
legals del 2008 al 2019 pujava un 5,5% en t ot el per íode, per ò
és segur que hi havia molt es places il·legals, sobr et ot en
habit at ges vacacionals que no comput aven en les xif r es
of icials. L?associació Ter r af er ida est imava que AIRBNB of er ia
50.000 places il·legals a M allor ca. Bast a veur e el vídeo que va
f er l?ent it at sobr e la cr onologia de l?of er t a per ent endr e la
impor t ància d?aquest t ur isme per a la sor t ida de la cr isi. El
t ur isme de cr euer s ser ia la modalit at que pujar ia més, un 178%
al Por t de Palma, amb 1.423.742 t ur ist es més que el 2008.
Tot aquest nou t ur isme int ensif icava la sensació molt est esa
ent r e la ciut adania, de pèr dua d'espai "vit al". A cada sor t ida de
la cr isi, s'ha donat el desenvolupament d'una nova modalit at de
t ur isme: començàr em amb hot els, seguír em amb apar t ament s,
agr ot ur ismes, camps de golf , ciclot ur isme, t ur isme ur bà, de
negocis i congr essos, et c. I amb cada modalit at , a més de
sat ur ar una nova inf r aest r uct ur a, es desplaça al r esident :
pr imer de det er minades plat ges, despr és de zones r ur als,
d'espais nat ur als, de car r et er es, de det er minades línies de
t r anspor t públic, del mat eix espai públic t ur ist it zat , com les
places dels cent r es hist òr ics. La últ ima modalit at ja ha est at
lit er alment f icar t ur ist es a les nost r es llar s, i per t ant
desplaçar -nos cap a les per if èr ies ur banes.
Dur ant t ot s aquest s anys de nou cr eixement , el Gover n
expr essava la seva conf iança en el canvi cap a la sost enibilit at ,
canvi que f inalment no es donar ia. Com af ir mava el conseller
Gabr iel Bar celó a la pr esent ació de l'anuar i de 2016
?En 2015, el Govern va iniciar un canvi de model que ens
converteixi en una destinació de turisme sostenible i que aposti per
l'equilibri i la sostenibilitat social, econòmica i, sobretot,
mediambiental. Aquesta nova orientació dóna un major impuls a la
promoció turística de la temporada d'hivern per donar a conèixer
unes Illes Balears desconegudes.?
En la pr esent ació de l?anuar i del 2017 (en l?anuar i del 2018 no
hi ha pr esent ació), er a la Conseller a Busquet s, qui deia amb
sat isf acció:
?El 2017 va ser un any de temporada rècord en el qual vàrem
constatar també que ha arribat el moment de compartir aquesta
prosperitat amb una convenient millora dels sous dels treballadors
i treballadores del sector. Les xifres reflecteixen el canvi de model
que es va iniciar el 2015,amb una aposta pel turisme sostenible i
responsable, orientat cap a la qualitat, que generi menys impacte
en el territori i consumeixi menys recursos, i que, alhora, disposi de
mecanismes per compensar la petjada que provoca i per
redistribuir la riquesa que genera?.
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´ l l ocs de t r ebal l cap al sect or ser v eis i
1. 2. mes
menys qual it at l abor al
Amb la sor t ida de la cr isi amb un t ur isme massif icat , es r epet ia
el pat r ó de les alt r es cr isis. Es conf ir mava un ample consens
polít ic i econòmic a f avor del cr eixement , encar a que causés
pr oblemes gr eus, per què er a la maner a en què l?at ur decr eixia i
es cr eava ocupació.
Com es veu a la t aula 2, l?any 2014 ja es cr eava més ocupació
que el 2008 en el sect or ser veis, ment r e que a la r est a de
l?economia l?ocupació no r ecuper ava el nivell del 2008, com
t ampoc ho f ar ia el 2019. El monocult iu t ur íst ic seguia r ef or çat ,
la diver sif icació f r acassava. El 2019 hi havia un 17,7% menys
de per sones que f eien f eina a alt r es sect or s (indúst r ia,
const r ucció i agr icult ur a).

Tau la 2. Evolu ció de l?ocu pació al sect or ser veis a Balear s.

La sor t ida de la cr isi va dur més llocs de f eina cap al sect or
ser veis pot enciant el model de monocult iu t ur íst ic. En conjunt ,
aquest cr eixement del nombr e de t ur ist es va impulsar la
cr eació de 58.000 llocs de t r eball més. Per ò la pr ecar iet at
labor al, més int ensa per a les dones que per als homes, no ha
millor at sinó al cont r ar i. El 2016 va apar èixer per pr imer a
vegada un moviment de dones - les kellys- que lluit aven cont r a
les condicions labor als de les cambr er es d'hot el. A la t aula 3
veiem com la t assa d?act ivit at segueix pr àct icament igual, és a
dir , segueix havent -hi el mat eix per cent at ge de per sones
ocupades r espect e a la gent que est à en edat de f er f eina. El
per cent at ge de cont r act es t empor als baixa una mica, per ò cr eix
el de cont r act es a t emps par cial. La mà d?obr a est r anger a
segueix essent un pilar essencial per la sor t ida de la cr isi. En
tots els sectors els salaris de les dones són un 15% més baixos que els
dels homes.

Tau la 3. Evolu ció de la capacit at , la pr ecar iet at labor al i la m à d?obr a est r an ger a.
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1. 3. baixa l a despesa de l es famil´ ies per l a cr isi
` A
i puj A L'ENDEUTAMENT PERCAPIT
La despesa mit jana de les llar s de Balear s va baixar un 13,8%
des del 2008 f ins l?any 2014 despr és de la cr isi (t aula 4). Els
cinc dar r er s anys es va anar r ecuper ant i, si t enim en compt et ot
el per íode dels últ ims 10 anys quasi ha ar r ibat al nivell del
2008, per ò, si mir am l'evolució de l'IPC, veur em com f inalment
la major ia de les f amílies per den poder adquisit iu. D'un alt r e
cost at , el sust ent ador pr incipal de les f amílies són els homes,
en el 67% d les llar s.

Tau la 4. Evolu ció de la r en da.

En canvi, si mir em l'endeut ament per càpit a de la CAIB, veiem
que s'ha t r iplicat el deut e. Aquest canvi és el pr eu econòmic
que pagam per sor t ir de la cr isi, per f er f r ont a la cr isi sense
enf onsar el sist ema de benest ar , ja que l'Est at no f inança
adequadament les Illes Balear s i no va en camí de f er -ho.
L?endeut ament públic act ual, i el que vendr à a causa de la cr isi
sanit àr ia de la COVID-19, r esult a ser un pes molt gr an per f er
polít iques cont r a els impact es ambient als i socials de la cr isi
act ual. Ja s?ha dit clar ament que si Espanya i Eur opa no ajuden
les Comunit at s Aut ònomes és impossible pagar el dèf icit que
t endr em aquest any i els següent s.
A això se li af egeix un incr ement signif icat iu de l'IPC, el que f a
que el poder adquisit iu de la major ia de la gent s?est anqui. Si
s'af egeix el pr oblema de l'habit at ge, del qual par lar em més
endavant , la baixada de la qualit at de vida es f a encar a més
int ensa per a molt a gent .
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´ v endes de cases a est r anger s, mes
´
1. 4. mes
desnonament s i una nova bombol l a del l l oguer
Veníem d'una bombolla del " t ot xo" i molt a gent va compr ar
casa sense cap ent r ada, només pagant una hipot eca baixa que
s?assimilava al lloguer. Bast a veur e, a la t aula númer o 5, el
nombr e t an alt de llicències d?obr es per f er habit at ge: el 2008
s?havia dispar at i el 2014 baixava consider ablement . El r esult at
d'aquest a dinàmica var en ser 15.447 execucions hipot ecàr ies
ent r e 2008 i 2014, segons les dades de l'est udi de Sonia Vives i
alt r es pel municipi de Palma. Despr és va venir l'onada dels
desnonament s per lloguer s, en par t causat per la pujada br ut al
del negoci del t ur isme r esidencial en plur if amiliar s.

Tau la 5. Evolu ció de l?h abit at ge a Balear s.

Si mir em la quant it at de compr es de cases que han f et els
est r anger s a Balear s els dar r er s deu anys sumar ien més de
50.000, molt per sobr e de la mit jana d'Espanya. Això ha
suposat una gr an ent r ada de diner s que ha anat - en par t - a
?t apar molt s f or at s? causat s per la cr isi f inancer a a empr eses i
f amílies de classe mit jana. Això ha f et cr éixer de maner a
espect acular el negoci immobiliar i, amb un 78,5% més
d'empr eses que es dediquen en aquest negoci, r espect e del
2008.
A Palma, segons dades de la Fundació Impulsa, l?inmobiliar i ja
és el pr imer sect or econòmic en apor t ació al VAB, per sobr e de
t ur isme i comer ç. Un sect or econòmicament molt pot ent ,
major it àr iament en mans d?empr eses est r anger es i que gener a
molt poca ocupació.
La compr a massiva de pisos i cases per par t d?est r anger s f a
pujar els pr eus a un nivell inassequible pels ingr essos mit jans
dels balear s. Fins ar a, t r obar un pis de lloguer a pr eus
assequibles ha est at gair ebé impossible per a la major ia de la
gent , especialment per a aquells que han de venir a t r eballar de
t empor ada. Palma és una de les ciut at s més car es d'Espanya
per a l'habit at ge. Tot això en un cont ext d'absència gair ebé
t ot al d'habit at ge pr ot egit . Canviar à el mer cat de l?habit at ge en
la cr isi act ual? Tor nar em a posar les nost r es cases en venda?
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´ de l a cr isi ESTORNA a un sal do migr at or i
1. 5. despr es
´ env el l iment de l a pobl acio´
posit iu i mes
En aquest s últ ims deu anys, la població de M allor ca ha cr escut
un 5,9% amb una f or t a r eact ivació del f lux migr at or i que dóna
un saldo posit iu amb 7.268 immigr ant s més el 2019 que el
2008.

Tau la 6. Evolu ció de la població a M allor ca.

També consider am r ellevant el nombr e d?habit ant s que viuen a
l?Àr ea M et r opolit ana de Palma, ja que cada vegada t enen més
impor t ància en l?or ganit zació de l?act ivit at t ur íst ica i la
mobilit at de M allor ca.
Cr eix la població major de 70 anys i seguir à cr eixent molt més,
gener ant per si mat eix un dels r ept es més impor t ant s que
t enim act ualment . Ja hem vist com la cr isi sanit àr ia ha af ect at
la gent gr an i a les r esidències. Aquest es inst it ucions haur an de
f er un canvi r adical en el f ut ur , així com les at encions
hospit alàr ies als malalt s cr ònics avançat s, que haur an de ser
at esos més a casa que ´a l?hospit al o a la r esidència.
A més, el sect or de l'economia de les cur es és una apost a pel
f ut ur , no només pel canvi demogr àf ic que se'ns pr esent a sinó
t ambé per què és una de les pr of essions que no es veur à t an
af ect ada per l'aut omat it zació o la r obot it zació.

´ cont aminacio´
´ sat ur acio´ i mes
1. 6. mes
De r esult es del cr eixement t ur íst ic va augment ar dur ant aquest
per íode 2008-2019 la Pr essió Humana de M allor ca i t ambé va
cr éixer un 22% la int ensit at diàr ia de vehicles a la Via de
Cint ur a de Palma (t aula 7). Aquest augment de per sones i de
cot xes ha gener at una quant it at de pr oblemes de sat ur ació de
car r et er es, plat ges i cent r es hist òr ics en molt s dies dur ant
l?est iu i algunes vegades f ins i t ot dur ant l'hiver n. Tot plegat va
gener ar molt es iniciat ives ciut adanes i polít iques demanant un
canvi de model econòmic per a les Balear s. El pr oblema va
quedar ben r ef lect it en el document al Over booking d?Álex
Dioscór ides.

Tau la 7. Evolu ció de la pr essió h u m an a i la sat u r ació de cot xes i per son es.
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En el gr àf ic següent veiem com t ambé van augment ant les
emissions del CO2 des de l?any 1990 f ins al 2017 (dades del
GOIB). Es veu per f ect ament la caiguda de l?act ivit at des de
l?any 2009 f ins al 2014 i la r epr esa de la cor ba en alça.
Pel que f a a la cont aminació cal esment ar una major gener ació
de r esidus, més consum d'ener gia, pr oblemes de vessament s a
depur ador es de zones t ur íst iques, així com un augment dels
danys a la posidònia.

1. 7. sor t im de l a cr isi amb menys capacit at de decisio´ com a
´ ic
dest i´ t ur ist
El descomunal volum de passat ger s que havia ar r ibat a t enir
l?Aer opor t de Palma lel 2019, essent ja un dels més alt a
connect ivit at d?Eur opa, i el volum br ut al dels megacr euer s en
el Por t de Palma, han conver t it aquest es dues inst it ucions com
les més pot ent s de les Illes, molt per damunt del Par lament , les
pr incipals inst it ucions i la societ at civil. Les inst it ucions
aut onòmiques i la societ at civil no han pogut canviar les
polít iques econòmiques que venen dict ades per les societ at s
est at als AENA i Puer t os de España. Tampoc han pogut
par t icipar en la gest ió, t an sol·licit ada des de f a anys. Si
aquest a cor r elació de f or ces no canvia, la sor t ida de la cr isi
act ual es f ar à segons la volunt at d?aquest es inst it ucions.

PORTS
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AENA

Puertos del
Estado

PARLAMENT
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´

en sint esi...
La f or t a cr isi f inancer a mundial va f er baixar el
t ur isme a les Illes dur ant cinc anys. Per t or nar al nivell
labor al i de r enda f amiliar de l?any 2008,es var en
necessit ar molt s anys. Dur ant aquest s últ ims anys es
va f er evident que el volum de per sones a molt s llocs
de M allor ca i dur ant t ot l?est iu er en t ot alment
insat isf act or is per a molt s r esident s i t ur ist es,
amenaçant
el mat eix negoci per
most r ar -se
insost enible. A més, la pet jada ecològica er a massa
gr an per complir amb els object ius de la t r ansició
ecològica que necessàr iament hem d?assolir en el
f ut ur pr òxim..
Les car act er íst iques de l?evolució de l?economia de les
Illes dels dar r er s t r ent a anys, ha anat deixant de
cost at el sect or de la const r ucció com a segon mot or
econòmic, i ha est at subst it uït per l?immobiliar i.
Aquest sect or f a d?int er mediar i d?una t r ansf er ència
cont inua del pat r imoni dels balear s a les mans de
per sones
est r anger es
i
de
f ons
d?inver sió
mult inacionals, amb el r esult at d?un empobr iment
pr ogr essiu de la classe mit jana aut òct ona.
Per un alt r e cost at el t ipus de cr eixement int ensiu en
t ur isme gener a una cr ida a la immigr ació i
desencadena una pèr dua de qualit at labor al. Aquest
f enomen r ecur r ent cr ea una dif icult at impor t ant al
sist ema educat iu, que no t é capacit at per int egr ar
l'elevat nombr e d'inf ant s que s'escolar it zen. Una
vegada ent r am en una alt r a cr isi com l'act ual, aquest s
col·lect ius ser an els que ho passen pit jor.
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2. LA CRISI ACTUAL
I LA SORTIDA cont inuist a
Hem vist a la pr imer a par t com el t ur isme a M allor ca ha anat
cr eixent amb at ur ades més o manco impor t ant s causades per
cr isis int er nacionals. Dur ant aquest es cr isis hi ha hagut
pr opost es de canvi per ò mai han t engut èxit les que volien
canviar la lògica de cr eixement . Cr isi r er e cr isi, la indúst r ia
t ur íst ica ha anat agaf ant f or ça i ar a és l'únic mot or econòmic
r ellevant de t ot a l'economia de les illes. Aquest a posició
dominant -que avui es most r a molt vulner able- ha anat cr eixent
d'acor d amb la seva int egr ació dins els mer cat s t ur íst ics
mundials, que com es veu en el quadr e següent , han cr escut
d'una maner a impr essionant els dar r er s quar ant a anys. L'any
passat la xif r a ja havia passat els 1.500 milions i la OM T
esper ava ar r ibar als 1.800 milions l'any 2030.

Gr àf ic 5. Evolu ció del t u r ism e global els dar r er s an ys.

Com diu Gar cía Pascual, aut or del gr àf ic 5: ?La hist or ia de
est as t r es décadas muest r a clar ament e el impact o que ha
suf r ido el mundo t ur íst ico ant e det er minadas cat ást r of es
nat ur ales, las cr isis económicas, las t ensiones polít icas, los
pr oblemas sanit ar ios globales o las amenazas t er r or ist as. Pese
a que est a últ ima asever ación es incuest ionable, no lo es menos
la capacidad del sect or de r ecuper ar se, de seguir
expansionándose, r econst r uyéndose per manent ement e par a
adapt ar se con r elat iva r apidez a los nuevos cont ext os ?si bien
ni t odos los sect or es t ur íst icos, ni t odos los pr oduct os
t ur íst icos, ni t odos los t er r it or ios t ur íst icos disponen de las
mismas condiciones par a conseguir el éxit o en est os pr ocesos
de t ensión/adapt ación per manent es.?
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En r ealit at , veiem el poc que af ect en les cr isis int er nacionals a
l'expansió del t ur isme global. Veiem minúscules caigudes el
2001-2003 pels at empt at s t er r or ist es a Nova Yor k i el 2009
per la cr isi f inancer a int er nacional. A llocs com el nost r e, molt
dependent s del t ur isme, les cr isis són més pr of undes, sobr et ot
en els dest ins sit uat s a l'Eur opa occident al, ja que aquest a és
una r egió que per d t ur isme r espect e a les asiàt iques. El 1980
capt ava el 51% del t ur isme mundial, avui capt a el 35%.
En aquest a segona par t f ar em una pr ojecció al 2030 dels
indicador s pr esent at s a la pr imer a par t . Par t im de molt es
pr ediccions que ja han f et diver sos inst it ut s públics i pr ivat s,
per ò sobr et ot de la lògica de la r ecuper ació de les cr isis
t ur íst iques que hem t engut a M allor ca i que hem explicat a la
pr imer a par t .
No f eim aquest exer cici de pr edicció del f ut ur amb la int enció
de jugar a ser pr of et es sinó per ser conscient s que podem
ar r ibar a un escenar i encar a més insost enible que l'act ual, si no
f eim r es ext r aor dinar i per canviar les dinàmiques del f lux
t ur íst ic a M allor ca, dins el pr océs de globalit zació int ensa en el
que est em immer sos i a la qual és molt dif ícil r esist ir -se.

` r el at ivament r apida
`
2.1. una cr isi pr of unda per o
i
cont inuist a
Pel que f a a aquest a cr isi de la COVID-19, les anàlisis que f a
l'economist a de la IATA compar ant -la amb la cr isi f inancer a del
2008, pr eveu que aquest a cr isi sanit àr ia no ser à t an gr an i
llar ga com la f inancer a, que en l'àmbit de l'aviació mundial
només va dur ar nou mesos.
Les pr ediccions de l'Or ganit zació M undial del Tur isme act uals
són d'una baixada enor me del t ur isme int er nacional per aquest
any, que es r ecuper a en els pr oper s. A la seva w eb podem llegir :
"Debemos apoyar al sect or ahor a, mient r as nos pr epar amos
par a que, cuando vuelva al cr ecimient o, sea más f uer t e y
sost enible"
A l'est udi r ecent que ha publicat el Consell Econòmic i Social
de les Illes Balear s de f a unes set manes podem llegir : "en el
millor dels escenar is, el cr eixement de les Illes Balear s ser ia
d'un -3,7% i podr ia ar r ibar a un -9,7% en el pit jor. Aquest a
r educció del PIB no t é pr ecedent s a la hist òr ia r ecent de
l'ar xipèlag, ja que el 2009, en plena època de cr isi econòmica,
la caiguda f ou d'un -3,9%".
Segons els càlculs del mat eix Gover n en el document
r ecent ment publicat , la caiguda econòmica pel 2020 ser ia d'un
30% del PIB i es podr ien per dr e f ins a 150.000 llocs de f eina.
Amb l'ajuda de l'administ r ació diuen que la caiguda no ser à t an
f or t a i es pr eveu una r àpida r ecuper ació de les xif r es del 2019
dur ant t ot l'any 2021. Veuen l'evolució de la cr isi en f or ma de
V.
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Aquest a opinió no la compar t eix Ant oni Rier a, dir ect or de la
Fundació Impulsa, quan diu: " La r ecuper ación r ápida en f or ma
de V, est á descar t ada, pues exist en t ant o f act or es
epidemiológicos como económicos sobr evenidos de la
COVID-19, que obligar án a un ar r anque pr ogr esivo y
r elat ivament e lar go?.
Sigui més cur t a o més llar ga, la cr isi sanit àr ia act ual obligar à a
endeut ar l'Est at i les CCAA encar a més del que est an ar a, a
causa dels cost os que t endr à la r educció i el cont r ol dels
impact es de la pandèmia. El f or at en el pr essupost públic del
GOIB pot ser de 800 milions d'eur os segons la conseller a
d'Hisenda. A més d'aquest s cost os que ser an enor mes,
necessit ar em més f ons per f er f r ont a les alt r es cr isis que es
super posen a aquest a: la t r ansició climàt ica, l'envelliment de la
població i la t r ansició cap a la nova economia digit al. És a dir ,
una t asca monument al.
Nosalt r es pensem que la r ecuper ació d'aquest a cr isi
econòmica, que t ot just començam, t ocat f ons, no ser à en V, si
no més aviat ser à en U escalonada.

V

U

Gr àf ic 6. For m es qu e pot pr en dr e la cr isi

Simplif icant , l'esquema en V es t r adueix en una baixada f ins al
f ons aquest any i se suposa que aquest any mat eix t indr à lloc
una r àpida pujada, de maner a que l'est iu que ve t endr íem el
mat eix nombr e de t ur ist es que el 2019.
La nost r a visió pr en més la f or ma de U, la d'una caiguda més
suau a causa de la int er venció pública i una pr obable t or nada
lent a als volums de t r àf ic aer i del 2019. Aquest a r ecuper ació es
podr ia concr et ar en diver ses f ases, seguint un model de
cr eixement cont inuist a, per la maner a que s'ha f et en alt r es
cr isis.
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Gr àf ic 7. Les f ases segon s l'evolu ció de l'aer opor t de Palm a.

Una pr imer a f ase de cr isi de super vivència dur ar à t ot aquest
any 2020, amb una caiguda del 80-90% dels passat ger s a
l'aer opor t de Palma. Despr és vendr ien t r es anys (2021-2023)
d'una f ase de r ecuper ació. L'object iu ser à mant enir l'economia
en mar xa amb una r ecuper ació del 50%- 60% de passat ger s.
Aquest a f ase est ar ia det er minada per les solucions mèdiques al
pr oblema de la COVID-19, esper ant t r obar una vacuna segur a
ja l'any que ve.
La r ecuper ació dependr à més que mai dels t r adicionals mer cat s
alemany, anglès i nacional. La r ecuper ació est ar ia impulsada
per la UE, necessit ada de r ecuper ar el gr an dèf icit f inancer
causat per la cr isi de la COVID i pels gover ns eur opeus més
af ect at s, lider ada per les companyies aèr ies, les gr ans
plat af or mes de comer cialit zació t ur íst ica i amb l'ajuda dels
aer opor t s i por t s.
Pensam que la f ase de r ecuper ació necessit ar à uns quant s anys,
per què la r ecessió econòmica de t ot a Eur opa ser à pr of unda i
no es r ecuper ar à t an f àcilment . També per què hi ha un gr uix
molt impor t ant dels client s que són alemanys i anglesos, de
classe t r eballador a o mit jana, de per f il f amiliar , t emor osos de
viat jar sense un cent per cent de segur et at . Encar a que és
ver it at que el clima i el paisat ge ser an molt at r act ius aquest s
anys que venen, així com la t r anquil·lit at i l'accés a les plat ges i
car r et er es ser à més amable, la segur et at i l'economia ser an les
dues r aons que f ar an decidir viat jar en avió o f er vacances al
seu ent or n.
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En un escenar i opt imist a, pot ser l'any 2024 o 2025 ent r ar íem
en la f ase de f i de la cr isi, amb xif r es d'un 80/ 90% de
passat ger s r espect e del 2019. Post er ior ment , si no succeeix
alguna cosa ext r aor dinàr ia, vendr ia una f ase d'expansió
clàssica, en la que el cr eixement del t ur isme ser ia el mot or ,
encar a que moder at , en t ot el món i t ambé a les Balear s.
L'ocupació t or nar ia a cr éixer cap al sect or de ser veis, ment r e
seguir ia disminuint en pr opor ció l'ocupació en els alt r es
sect or s. Haur íem t or nat al model t r adicional de cr eixement
econòmic de les illes, amb una mica més d'act ivit at s
d'indúst r ies innovador es, amb cer t gr au de t r ansició ecològica
cont r adict òr ia, per ò amb els gr ans pr oblemes de sobr ecàr r ega i
sat ur ació que hem t engut f ins al 2019.
A par t ir d'una est imació del volum de passat ger s d'acor d amb
la hist òr ia d'alt r es cr isis i document s d'exper t s sobr e les
pr evisions que f an ent it at s int er nacionals (IATA i W TO), f em
una pr opost a de l'evolució del nombr e de t ur ist es i les
per noct acions, així com alt r es indicador s, amb la hipòt esi que
es mant indr ien el nombr e act ual de places legals. També par t im
de la hipòt esi que no hi haur à un r ebr ot ni una alt r a pandèmia o
cr isi econòmica int er nacional, encar a que ja r es sembla molt
segur. En aquest escenar i, la sor t ida de la cr isi ser ia
"cont inuist a", és a dir , semblant a les alt r es sor t ides de les
cr isis que hem t engut , explicades a la pr imer a par t d'aquest
document .

´ ica CONTINUISTA
`
2.2. l 'act iv it at economica
i t ur ist
L?act ivit at econòmica baixar à molt aquest any i el 2021
r espect e al 2019, per ò es r ecuper ar à i seguir à en expansió f ins
al 2030. El nombr e de t ur ist es baixar à a nivells de f a molt s anys
per t or nar a r ecuper ar -se, igualant els nivells r ecent s l?any
2024 i 2025. Despr és cont inuar ia amb expansió com a la r est a
del món, si no hi ha un alt r e cr ac global. La desest acionalit zació
cont inuar à est ancada si no es f a alguna cosa d?especial.

Tau la 8. Act ivit at econ òm ica i t u r íst ica.
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Aquest a visió és amplament compar t ida per analist es nacionals
i int er nacionals f ins a l?any 2021. Despr és del 2021 no hi ha
gair es pr ediccions, ja que no es volen f er pr ojeccions a mit jà
t er mini, per ò exist eix un ample consens que quan acabi la
pandèmia i es cont r oli el vir us, la sit uació t or nar à ben aviat a la
senda esper ada pel 2030. Tr es són les objeccions en cont r a
aquest a pr edicció cont inuist a.
La pr i mer a és de car àct er f i l osòf i c: la pandèmia ens ha
ensenyat que el sist ema capit alist a global act ual ens ha f et
molt f r àgils. D?un alt r e cost at , hem t engut exper iències quasi
míst iques, en per cebr e un món sense la nost r a càr r ega, Per
t ant est em més convençut s que mai dela necessit at de canviar
el sist ema per salvaguar dar el planet a per a les pr oper es
gener acions. En conseqüència, cal r eduir els viat ges i el t ur isme
i enf or t ir el món local i els ser veis públics.
Una segona obj ecci ó t é a veur e amb el s r i scos de l a
gl obal i t zaci ó. La pandèmia ens ha ensenyat que hi ha r iscos
globals que no est an cont r olat s i que en qualsevol moment
poden t or nar a ir r ompr e en l?escena mundial i cast igar el
t r anspor t int er nacional i l?evolució econòmica. Cal r econèixer
que és pr obable que la globalit zació agaf i una alt r a dir ecció,
una cer t a ?desgl obal i t zaci ó pr ogr essi va?, més r eduïda i més
cont r olada. Això anir ia en cont r a del cr eixement t ur íst ic
mundial i eur opeu, a causa de l'augment del cost del pet r oli,
una f or t a r eact ivació de les dest inacions medit er r ànies
or ient als, noves polít iques en la gest ió aer opor t uàr ia i en la
gest ió de cr euer s, et c.
Una t er cer a obj ecci ó és la r elacionada amb el f et que el cont r ol
sanit ar i cr eixer à en el sist ema de t r anspor t s aer is i mar ít ims i
encar ir à el f et de viat jar. Per t ant , baixar à la demanda del
t ur isme low cost que és el que havia pr ovocat la sat ur ació a
det er minat s llocs del món.
Aquest es objeccions o r esist ències al cr eixement , poden t enir
un cer t pes en el cas de M allor ca i les alt r es Illes, per ò no f ins al
punt de caur e en un model de r educció dels viat ges que f aci
canviar les xif r es exposades a la t aula 9. M olt a gent consider a
f er t ur isme com alguna cosa sagr ada del seu model de vida. És
quasi l?únic moment on canvia de f or ma de viur e, on deixa al
dar r er e l?est r ès i els pr oblemes de la vida quot idiana. No
sembla que això hagi de canviar. Al r evés, el sect or t ur íst ic
mundial f ar à t ot el possible per vèncer les r esist ències, siguin
f ilosòf iques, sanit àr ies o t ècniques, com ha f et f ins ar a. És el
cas de M allor ca i de molt es alt r es dest inacions del món.
Despr és de guer r es i cat àst r of es nat ur als o epidèmies, el
t ur isme r ebr ot a amb f or ça.
Pot ser una causa del f et que la r ecuper ació f os més t ar dana
ser ia que la pandèmia r ebr ot és aquest a t ar dor del 2020 i ho f es
amb més f or ça, o bé que n?apar egués una alt r a semblant o amb
f or ça similar. Encar a que no és pr obable, no s?ha de descar t ar.
Si f os així, la cr isi econòmica s?allar gar ia.
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´ i LA POBRESA
2.3. l 'OCUPACIO
El pes de les dones en la lluit a cont r a la COVID ha est at molt
major it ar i en àmbit s assist encials com el de les r esidències
(84%), inf er mer ia (83%), f ar màcies (72%) i la net eja en t ot s els
ser veis bàsics que han est at ober t s, com hospit als i
super mer cat s. Així i t ot és molt pr obable que les dones ser an
més cast igades pel cr eixement de la pobr esa.
L'at ur i la pobr esa cr eixer an molt enguany i l'any que ve
r espect e al 2019. Despr és s'anir an r ecuper ant , per ò amb els
pr oblemes que ja t eníem abans de la COVID: pr ecar iet at
labor al, endeut ament públic i una bossa de pobr esa est ancada.
Els alt r es sect or s d'act ivit at t ur íst ica com l'agr ícola, la
const r ucció i l'indust r ial guanyar ien pes en els anys que venen
per ò no a la llar ga. La seva r ellevància no ser ia suf icient per
canviar el model econòmic act ual.

Tau la 9. Ocu pació.

En la f ase d?expansió, l'augment t an impor t ant del nombr e de
t ur ist es i de la població, f ar à cr éixer -sobr et ot en t empor ada
alt a-, el volum de per sones ocupades i per t ant el t r anspor t de
per sones i mer cader ies dels aer opor t s i els por t s, així com de
les pr incipals aut opist es i ar t èr ies de les car r et er es. Per
gest ionar la massif icació, augment ar à el cont r ol, la r egulació i
la r est r icció de la mobilit at , es r ef or çar à el t r anspor t públic
per ò t ambé augment ar an les per sones que sat ur en els
accessosa les car r et er es, als cent r es ant ics de ciut at s i pobles, i
t ambé a les plat ges. La pobr esa disminuir à i t ambé el deut e
públic.
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2.4. el mediambient
La càr r ega ambient al pujar ia d'una maner a pr eocupant , ja que
les var iables sist èmiques com l'augment de poblacio i mobilit at ,
cr eixer an. Per t ant augment ar an els pr oblemes de sat ur ació, de
la pr essió humana en molt s dies de l'any i la cir culació per la via
de cint ur a, passeig mar ít im i alt r es llocs de l'Illa.

Tau la 10. Ocu pació.

També cr eixer ia el consum d'ener gia elèct r ica, amb més
dependència i més emissions. D?un alt r e cost at , cr eixer ia la
pr essió sobr e espais no ur banit zables. Es r eduir à cada cop més
la super f íciede plat ges per la pujada de la mar.
També ser ia inevit able un augment del consum d?aigua pot able
i, per t ant , del dèf icit hídr ic, així com l?augment del r isc
d?incendis i de les t or r ent ades.

2.5. l 'habit at ge
És molt pr obable que el sect or de la const r ucció visqui una
baixada impor t ant aquest any, t ot i els esf or ços per a la
inver sió publica i pels incent ius a la pr ivada. És pr evisible que
l?any que ve comenci la r ecuper ació si van endavant els
pr oject es d?habit at ges pr ot egit s, que poden ar r ibar a ser uns
20.000 segons el sect or pr ivat , i si cont inua l?af luència
d?inver sions est r anger es en segones r esidències.

Tau la 11. Habit at ge.
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2.6. l a pobl acio´
Fem una est imació de l?evolució de la població en els pr òxims
10 anys par t int de diver sos est udis demogr àf ics d?exper t s
cit at s a la bibliogr af ia i de les pr evisions de l?INE per Balear s el
2030.

Tau la 12. Població.

La població t endr ia una pèr dua l?any que ve, segur ament per la
par t ida de molt s immigr ant s no gair e ar r elat s, ja que l?at ur ser à
molt alt i no es t r obar à f eina f àcilment . L?emigr ació af ect ar à
més els que no poden acollir -se a ajudes i r endes bàsiques. Es
t or nar ia a r ecuper ar a par t ir dels anys següent s amb un
cr eixement més acceler at a par t ir de l?any 2025, per ar r ibar a
les xif r es alt es del 2030. En aquest escenar i cont inuist a, els
major s de 65 anys seguir an cr eixent t ant en nombr es absolut s
com en per cent at ge. Això vol dir que inevit ablement
haur emd?af r ont ar l?envelliment de la població, que és un r ept e
pel que, ar a per ar a, no t enim una est r at ègia clar a.
M alaur adament la desigualt at de gèner e cont inuar à essent un
dels pr incipals pr oblemes de la nost r a societ at : com hem vist
en alt r es cr isis les dones s'endur an la pit jor par t d'aquest a. La
violència de gèner e ha augment at dur ant la cr isi sanit àr ia i és
pr obable que t ambé ho f aci dur ant la cr isi econòmica que ja ha
començat .
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´ necessar i int ent ar un canv i:
es

ar a o mai
En els pr imer s cinquant a dies del conf inament a causa de la cr isi de la
COVID-19, molt a gent ha t engut l?exper iència, sensible i molt emot iva,
de veur e com la nat ur a t or nava a obr ir -se camí. Aquest a exper iència
col·lect iva, quasi míst ica, impensable en condicions nor mals, ens ha de
mot ivar i donar f or ça per r ecuper ar l?act ivit at amb la visió d?un f ut ur
dif er ent del que t eníem i al que ens esper a.
Per f er això, necessit em const r uir un consens social, econòmic i polít ic,
sobr e els aspect es clau del nou cr eixement que vindr à despr és de sor t ir
de la cr isi sanit àr ia. Hem de r ecor dar que venim d'unes t endències
ant er ior s molt ar r elades, que han f et el nost r e model cada vegada més
insost enibles. Sabem que si no hi ha consens social ample, la
polar it zació cont inuar à i no aconseguir em canviar r es essencial de la
nost r a comunit at . Si no t r ansf or mam la nost r a maner a de cr éixer i de
gest ionar el desenvolupament , en pocs anys t or nar em a t enir una
sit uació pit jor. Hem de const r uir un consens sobr e el camí que cal f er
d'aquí al 2030. Per f er això no par t im de zer o, hi ha molt es pr opost es
damunt la t aula.
Com diu el Cer cl e d?Economi a a la seva dar r er a publicació sobr e el
t ema de la COVID-19:
?Debemos pr est ar especial at ención a la necesidad de r econst r uir
nuest r a economía de f or ma r esponsable, at endiendo a cr it er ios de
sost enibilidad económica, medioambient al y social. La t r ansición
ecológica es t an ur gent e hoy como ant es de la f at ídica apar ición del
COVID-19 y la necesidad imper iosa de r ecuper ar cuant o ant es la senda
del cr ecimient o no puede minar el pr oyect o de const r uir una indust r ia
t ur íst ica y por t ant o una economía más compet it iva y más sost enible?
També el Comit è d?Emer gència de l?Or gani t zaci ó M undi al de Tur i sme,
va dir f a uns dies:
?La pandemia de COVID-19 ha af ect ado enor mement e a los viajes y al
t ur ismo, aunque of r ece una opor t unidad singular par a la r ef lexión y la
r eor ganización con el f in de cr ecer nuevament e y cr ecer de una f or ma
que sea mejor par a el planet a y par a las per sonas?.
Pel seu cost at , la Fundaci ó Impul sa, de la mà del seu dir ect or Ant oni
Rier a, ha assenyalat que és evident ?la necessit at de f or mular una
est r at ègia int egr al que en el t r ànsit cap a una nova nor malit at vet lli per
la salut pública, la viabilit at empr esar ial i l?ef ect ivit at de la despesa
pública?.
També el GOB i un conj unt d?ent i t at s soci al s com A mi cs de l a Ter r a o
A paema han signat i pr omogut el manif est conjunt ?La vi da al cent r e?.

30

En ell var en exposar les seves idees, ent r e les quals podem llegir : ?La
cr isi sanit àr ia ha pr ecipit at la ur gència de dibuixar un nou par adigma
social i econòmic, i especialment , aquí a casa nost r a, on depèn gair ebé
de maner a exclusiva del sect or t ur íst ic, el més af ect at per la
par alit zació de l?act ivit at econòmica global. Ar a és el moment de
canviar de r umb i de const r uir conjunt ament les bases per a una nova
maner a de viur e a aquest es illes.?
L?Obr a Cul t ur al Bal ear , a t r avés del seu pr esident Josep de Luís, diu al
diar i ARA r espect e al que hem de f er davant aquest a cr isi: ?Apr of it em
aquest a sit uació com una opor t unit at de t r ansf or mar -nos i ar r ibar a un
acor d sòlid?.
També s'ha expr essat la Feder aci ó d?A AV V i A RCA amb mot iu de les
pr imer es pr opost es d?ampliacions de t er r asses de bar s, manif est ant
que no qualsevol cosa ser veix per sor t ir cor r ect ament de la cr isi.
El Col ·l ect i u A l t er nat i ves t ambé ens assenyala que ?La sor t ida de la
cr isi econòmica i social que deixar à la pandèmia a les nost r es illes, no
pot suposar un r et or n a la sit uació pr èvia de monocult iu econòmic i
desequilibr is socials?.
En el r ecent document pr esent at pel Gover n l?1 de maig, t it ulat ?Pl a
A ut onòmi c per a l a React i vaci ó i t r ansf or maci ó econòmi ca i soci al de
l es Il l es Bal ear s" , podem llegir a la int r oducció:
?El món af r ont a la que pr obablement és la pit jor cr isi de la nost r a
gener ació, amb una gènesi sanit àr ia per ò amb ef ect es pr ou evident s a
cada un dels àmbit s de la nost r a vida: social, econòmic, ambient al,
labor al i, f ins i t ot , en l?esf er a del nost r e oci i els nost r es af ect es. (? )
Per t ant , davant aquest a nova r ealit at , el r ept e és doble: d?una banda,
és adient que és necessar i f er f r ont a l?emer gència sanit àr ia i def inir
mesur es a cur t t er mini, per acar ar els ef ect es immediat s, colpidor s i
agr essius que ens ha deixat la pandèmia; d?alt r a banda, cal incidir en
mesur es a mit jà i llar g t er mini, amb l?object iu de f er una societ at més
sost enible, just a i r esilient .?
En f i, hi ha un consens molt ample en què hem d?apr of it ar aquest reset
del nost r e model econòmic per plant ejar una alt er nat iva més viable,
més sost enible i més just a. Ar a t oca que el sect or públic, el sect or de
l?empr esa pr ivada i la societ at civil sapiguem encaixar les bones
pr opost es de t ot s i const r uir un pr oject e que doni peu a una nova època
de la nost r a comunit at . Una nova època que apr of it i molt es coses
bones del passat i del pr esent , per const r uir un lloc amable, just ,i
r esilient per viur e nosalt r es i les noves gener acions. Una època en que
les dones puguin viur e sense violència i amb igualt at de condicions que
els homes.
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3. PROPOSTES
PERA UNA ALTERNATIVA A LA SORTIDA DELA CRISI
Pr esent am ar a una sèr ie de pr opost es concr et es que pensam
que ens podr ien dur a una super ació de la cr isi de la COVID-19
i t ambé a una t r ansició cap a una alt r a pr osper it at per a
nosalt r es i per a la pr oper a gener ació.
A més de pr opost es d'elabor ació pr òpia, t ambé hem int egr at
alt r es f or mulades per diver ses ent it at s, així com per
l'administ r ació pública. D'aquest a maner a, aquest és un pr imer
cat àleg de pr opost es ober t es, que ens haur ia de ser vir de base
sobr e la qual par lar i t r eballar per t al d'ar r ibar a un consens
ample sobr e la sor t ida de la cr isi, per no caur e en els er r or s de
les cr isis ant er ior s.
M olt es de les idees les hem seleccionat dels document s
impr escindibles que est an r ef er enciat s al f inal. No se cit en les
f ont s específ iques de cada pr opost a, ent r e alt r es mot ius
per què hi ha molt es coincidències ent r e les publicacions
consult ades. De la lect ur a d'aquest s document s de les dif er ent s
ent it at s i inst it ucions, podem compr ovar que hi ha alguns
cent enar s d'idees posit ives per a una bona t r ansició, i una
iniciat iva pel canvi i el pr ogr és gener alit zada.
Tot seguit of er im un esquema de les pr incipals pr opost es
pr esent ades des de dif er ent s inst it ucions públiques i ent it at s
socials, amb les que hem t r obat coincidències, i que t ambé ens
f em nost r es, or denades en dos blocs segons la seva ur gència en
el t emps. Ent enem que hi ha unes decisions (Pl a de Xoc) que
s'han de pr endr e dur ant aquest any. Són les que t enen a veur e
amb la lluit a dir ect a cont r a la pandèmia i a f avor de r ecuper ar
economia, així com unes alt r es que són per pr epar ar el Pl a de
Tr ansi ci ó. Unes alt r es act uacions est an pensades per un pla a
cur t i mit jà t er mini.
PLA DE XOC 2020
1. Nova governança
2. Reforçar el sistema de
benestar social
3. Impulsar una oficina
d'inversió estratègica
4. Preparar el pla de
transició al nou model
productiu.
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PROPOSTES A CURT I
M ITJÀ TERM INI 2020-2025
1. Per a una
econòmica
2. Per a una
social
3. Per a una
ambiental

transicio
transició
transició

PLA DEXOC. Pr opost es pel 2020

ç

1. gener ar una nova gov er nan a per
gest ionar l a cr isi
En la sortida de la crisi financera del 2008, els actors principals per fer
estratègies i plans d'actuacions que afectaven la vida quotidiana de la
majoria dels ciutadans de Balears, eren el Govern Central amb
polítiques econòmiques i laborals, les autoritats que gestionen els
Aeroports i els Ports, el Govern Balear, els Consells i els Ajuntaments,
principalment els que són capital de cada Illa.
Ara, davant aquesta crisi, es torna a plantejar el mateix escenari, que
nosaltres pensam que no és operatiu. Al Congrés de Diputats s'ha creat
la "Comisión para la Reconst rucción Social y Econòmica", en canvi
aquí, a Balears, no s'ha fet. La crisi actual és massa complexa i profunda
per a actuar dividits i fragmentats. El sistema actual crea una pèrdua de
temps i talent en la difusió de les idees i del coneixement, genera
descoordinació, lentitud i duplicitats de les accions necessàries, a causa
de les múltiples competències que tenen sobre temes diversos els cinc
nivells institucionals: Europa, Espanya, Balears, Consells i Ajuntaments.
Per tant, la nostra proposta de nova governança és :
Crear una Comissió Pública amb capacitat de coordinació, per millorar
la governança i garantir i coordinar la reactivació econòmica en el marc
de la transició cap a un model econòmic-social sostenible i diversificat.
Per a això serà necessari com a mínim:
-

-

-

Establir un espai de participació real i efectiu de la societat civil
per consensuar les bases de la transició.
Elaborar un "Pla rect or de t ransició de model econòmic"
d'acord amb els principis consensuats amb la societat civil.
Coordinar la implementació del "Pla de t ransició" a través dels
plans estratègics de cada administració (Consells i Ajuntaments),
implicant a la societat civil.
Garantir la coherència entre les polítiques de reactivació
econòmica a curt termini i l'estratègia de transició a llarg termini.
Implicar més a l'administració de l'Estat en tot el pla de Transició,
especialment pel que va als aspectes econòmics i la gestió dels
ports i aeroports.
Establir un sistema bàsic de seguiment amb indicadors ja
existents, per a la contínua avaluació de l'acompliment del "Pla
de transició" i dur a terme revisions i ajustos periòdics. Avaluar
iniciatives públiques i privades d'alt impacte en funció de la seva
contribució al desenvolupament del "Pla de transició".
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Cr ear un Fòr um de Debat per manent amb la societ at civil per
consensuar les bases del canvi de model r equer it a les Illes
Balear s. En aquest esquema veiem un exemple de pr opost es
amb les quals coincideixen algunes ent it at s que han f et
r ef lexions sobr e la t r ansició del model pr oduct iu:

CANVIAR EL M ODEL
TURÍSTIC VERS LA
PROXIM ITAT

La vida al centre

REVOLUCIÓ DIGITAL
PER IM PULSAR LA
TRANSICIÓ

PLANIFICAR
ESTRATÈGICAM ENT
LA TRANSICIÓ

Cercle
d'Economia

Col·lectiu
Alternatives

GOVERNAR LA
SORTIDA DE LA CRISI
SOCIETAT CIVIL

Fundació
Iniciatives

Es t r act ar ia d?or ganit zar l?int er canvi d?idees i pr opost es ent r e
les ent it at s de la societ at civil que vulguin par t icipar , per t al de
consensuar aquelles que f inalment negociar em amb els alt r es
agent s socials i econòmics, així com amb les diver ses
administ r acions. Aquest pr océs que es pot f er simult àniament i
mit jançant dif er ent s f ór mules.
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2. inv er t ir en el sist ema de benest ar social :
reforçar la sanit at , l?educació, la cult ura i l?esport per donar una
respost a en els possibles rebrot s i per prevenció per les properes
crisis econòmiques i sanit àries.
Ha de ser pr ior it ar i conver t ir les nost r es illes en un t er r it or i
segur , lliur e de COVID-19 i r esilient davant f ut ur s r ept es i
amenaces (sanit àr ies o d?alt r es). Per aquest mot iu necessit am
augment ar la nost r a capacit at de t est eig per a poder f er f r ont a
l?ar r ibada de visit ant s a les illes amb segur et at , millor ar les
nost r es inst al·lacions sanit àr ies així com els ser veis socials i
l?educació.
La salut i la cult ur a haur an d?est ar al cent r e dels int er essos de
les administ r acions públiques per salvaguar dar i f er pr oduct iu
l?immens pat r imoni cult ur al que t enim. Hem d?impulsar
polít iques de supor t a la nost r a cult ur a, a la millor a de les
escoles, bibliot eques, cinemes, inst it ucions lit er àr ies, espais
musicals, t eat r es, i t ot t ipus de r ecer ca i dif usió cult ur al, sigui
univer sal o local. El f oment de la cult ur a ha de ser un object iu
est r at ègic als pr imer s llocs de les nost r es pr ior it at s en la nova
època post -COVID.

`
3. cr ear una of icina d'inv er sio´ est r at egica
amb la missió de garant ir la inversió pública i privada necessària
per dur a t erme el "Pla de t ransició"
Per millor ar el nost r e model pr oduct iu necessit ar em gar ant ir la
inver sió en noves iniciat ives i t ecnologies que f acin de les Illes
Balear s un r ef er ent en l?adapt ació al canvi climàt ic i la
sost enibilit at en sent it ample. Per això és necessar i f er una
r ef or ma de l'administ r ació pública que les f aci possible i
gar ant eixi la segur et at jur ídica necessàr ia per at r eur e inver sió
est r at ègica sost enible. També haur em de cr ear un sist ema
r obust d'incent ius a la inver sió of er int f acilit at s i supor t a
empr eses f or ànies i locals.
Hem d?aconseguir consolidar les Illes Balear s com a f ocus
d'inver sió en economia ver da, blau i t ar onja apr of it ant la
sit uació est r at ègica i climàt ica de les illes així com la seva
connect ivit at i int er nacionalit zació.
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4. pr epar ar el pl a de t r ansicio
cap a un model product iu més sost enible a´escala ambient al,
econòmica i social, reduint la dependència del t urisme i
augment ant la compet it ivit at econòmica de les nost res illes
La t r ansició del nost r e model pr oduct iu ha de t enir en compt e
la r ecuper ació r apida de l?economia per gar ant ir llocs de f eina i
t eixit empr esar ial, per ò t ambé ha de ser compat ible amb la
lluit a cont r a el canvi climàt ic, els canvis poblacionals, la
r evolució digit al, el f eminisme t r ansver sal i t ant s alt r es canvis
que ja s?est an pr oduint ar r eu del món i a les Illes t ambé.
Una t r ansició est r at ègica s?ha de pr epar ar bé. Requer eix molt
diàleg, t alent i per sever ança. També r equer eix il·lusió i t ar annà
posit iu. Ens hem de cr eur e que la t r ansició és cap a un món
millor. Per t ant , s?han de decidir els inst r ument s necessar is per
f er -la possible, els r ecur sos, les per sones, les ent it at s i
inst it ucions que s?han d?implicar i el sist ema de gest ió
est r at ègica necessar i. Hem d?ident if icar exper iències similar s
ar r eu del món per t al d?impor t ar f ór mules que han t engut èxit .
La bona or ganit zació per a la gest ió est r at ègica ser à un gr an
valor de f ut ur i una condició sine-qua-non de la t r ansi ci ó.
Pr esent am un esquema del Pla de Tr ansició basat en t r es pilar s.
Una t r ansi ci ó econòmi ca que per met i r eduir el monocult iu
t ur íst ic desenvolupant els alt r es sect or s mit janant la qualit at
dels ser veis, la r ecer ca, la innovació i la t ecnologia. Sense una
bona t r ansició econòmica no podr em assumir els r ept es socials
i ambient als que ens esper en.
Una t r ansi ci ó soci al que ens por t i cap a una ciut adania més
cohesionada, a una ocupació més solida i est able, a un millor
equilibr i ent r e la població r esident , immigr ant i visit ant , unes
r elacions socials més cíviques, amb una pr essió humana
r aonable i assumint els r ept es de l?envelliment i la immigr ació.
I f inalment una t r ansi ci ó ambi ent al que implica l?adapt ació
posit iva al canvi climàt ic que est à en mar xa. Una t r ansf or mació
del sist ema ener gèt ic i del cicle de l?aigua, una gest ió de r esidus
cir cular , una cult ur a del silenci i la t r anquil·lit at a les zones
ur banes. Un canvi r adical en la mobilit at , deixant de banda el
cot xe i abr açant de nou el t r anspor t públic, el f et de caminar i
anar en biciclet a.
No volem dir que en 5 anys haur em f et la t r ansició que
pr oposam, sinó que l?haur em començat . Haur em vir at el t imó
del nost r e vaixell cap a unes noves Illes.
TRANSICIÓ ECONÒM ICA

TRANSICIÓ AM BIENTAL
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TRANSICIÓ SOCIAL

pr opost es a cur t i mit j a` t er mini
per a un pl a de t r ansicio´
2020- 2025
´ ECONO
` MICA
1. IDEES PERA UNA TRANSICIO
1.1. Impulsar un concept e nou de t urisme i diversificar la
indust ria t uríst ica
El t ur isme del segle XXI ser à dif er ent al t ur isme at ual o no ser à.
Els t ur ist es viuen dins els seus pr opis països una lluit a cont r a el
canvi climàt ic, lluit a que volen veur e en les dest inacions
t ur íst iques on van. Hem de deixar la gest ió de l?act ivit at
t ur íst ica en bona par t als Ajunt ament s, per què sigui una
exper iència de qualit at , amb les idees i cr it er is consensuat s
ent r e t ot s els que hi par t icipen: ciut adans, t r eballador s,
empr esar is i t ur ist es, sempr e r espect ant els dr et s dels
r esident s.
Est à clar que ar a hem de t or nar a cr éixer r àpidament en
t ur isme per ò hem de canviar el model de cr eixement basat en
el par adigma del cr ei xement i l ·l i mi t at . Hem de pensar amb clau
d?est ablir limit acions a la capacit at de càr r ega allà on hi hagi un
r isc d?excés, sigui sanit ar i, econòmic, ambient al o social.
El model de cr eixement que hem t engut f ins f a poc est ava basat
a augment ar ad infinitum el nombr e de t ur ist es, sense un
hor it zó clar de límit s i sense alt r e t ipus de cr eixement
diver sif icat . Ar a l'object iu ser ia cr éixer f i ns al l ími t que
consensuem. Eliminar al màxim la par t de t ur isme d'excessos
de l'est iu, per incr ement ar el t ur isme de t ar dor i hiver n de
car àct er social, sanit ar i, f amiliar , mediambient al i cult ur al.
També cont r olar i eliminar les places il·legals així com baixar
les legals. D'aquest a maner a t ambé es r eduïr ia la pr essió
humana, la sat ur ació de car r et er es, de les plat ges, els cent r es
de les ciut at s i pobles r epr endr ien la seva act ivit at comer cial,
per duda pels r esident s que van a les gr ans super f ícies.
Quins haur an de ser els límit s? Com amb la pandèmia de la
COVID-19, els limit is els posar a la classe polít ica per ò amb
l?acor d dels cient íf ics socials, econòmics i mediambient als, amb
sobr ada exper iència i amb ?neut r alit at ? polít ica. No hi haur ia
un ?límit d?esquer r es? i un alt r e de ?dr et es?, hi haur ia un límit
de t ot a la societ at r esponsable i solidàr ia amb la nat ur a, amb la
salut publica, l'economia i el benest ar de t ot s.
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Alt res idees per t ransit ar cap a un nou model t uríst ic,
serien:
-

-

-

-

-

-

-
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Planificar sectors estratègics a reforçar en cada illa
mitjançant la seva connexió amb el sector turístic (per
exemple, els sectors sanitari, primari, cultural,
mediambiental, naval, esportiu, etc.).
Crear un sistema eficaç d'incentius per fomentar la
modernització de l'oferta turística de tres estrelles i la
transició del sector cap a un model de major valor afegit
mitjançant la seva connexió amb sectors estratègics.
Dur a terme un procés ambiciós de reovació de la marca
Balears per posicionar-se com un referent de
sostenibilitat i líder en els segments estratègics
seleccionats.
Reduir els segments no estratègics amb polítiques
dissuasives i limitacions a establir mitjançant càlculs de
"Capacitat de Càrrega" i "Límits de Canvi Acceptable"
consensuats entre els agents econòmics i socials per
garantir la qualitat de vida dels residents, la qualitat de
l'experiència dels visitants, la preservació de l'entorn
natural, la rendibilitat econòmica i la prosperitat de les
Illes.
Transformar edificis turístics en altres usos com
habitatge protegit. D?aquesta manera es podrien reduir
algunes de les places hoteleres obsoletes de la Badia de
Palma.
Organitzar la Cimera Europea del Turisme Sostenible
amb ponents de primer nivell internacional per tractar
temes com el futur del turisme, la regeneració de
destinacions madures, turisme i societat, turisme i medi
ambient, etc. Així com sessions pràctiques amb posada
en comú d'iniciatives, recerca d'aliances i Hackathones.
Donar una via de solució a les justes reivindicacions de
les cambreres de pisos,en els aspectes de no
externalització,salut laboral, conciliació familiar, jubilació
anticipada i igualtat salarial.

1.2. Créixer en l'agricult ura aut òct ona per ser més
independent s de les import acions i mant enir la cult ura
agrària i el paisat ge mil·lenari
L'agricultura que ja només representa un 0,8% del PIB de les Illes, va
baixant la seva importància cada vegada que hi ha una crisi important.
Sempre està en crisi a causa que l'hostaleria i la restauració estan
majoritàriament orientades al preu i no a la qualitat, important un 90%
dels seus productes de la península, donant l'esquena als productes
d'aquí, més cars però més bons.
Si hi hagués una sinergia ent re t urisme i agricult ura, les dues parts es
veurien beneficiades. A la personalitat i qualitat del producte agrícola
mallorquí, sigui primari o transformat, se li uneix la nova filosofia
gastronòmica del "Quilòmetre Zero". Per tant aquesta és la senda que
s'ha de transitar i el sector agrari podrà créixer i el nostre producte
turístic serà molt més competitiu.

Alt res idees per t ransit ar cap a una agricult ura més
fort a, serien:
-

-

-

Els incentius que es donen al sector hoteler, s?haurien de
compensar amb la compra de producte mallorquí.
Els productes locals han d?estar a totes les grans
superfícies
S?han d?impulsar els parcs agraris a les perifèries de les
ciutats.
S?han d?impulsar mesures com la custòdia del patrimoni.
El producte agrari local ha de poder servir fàcilment als
serveis públics i privades del seu entorn, propiciant la
filosofia del Km0.
Comercialitzar
internament
amb
plataformes
electròniques i a i serveis a domicili, de manera
col·lectiva, així com potenciar exportació.
Facilitar l?accés a la terra a nous agricultors.
Millorar les condicions de vida i salaris dels pagesos
immigrants.
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1.3. Impulsar la rehabilit ació d?edificis i habit at ges per
garant ir l?accés a l?habit at ge
Per diver sif icar el monocult iu t ur íst ic i absor bir t r eball del
sect or , es podr ia, mit jançant l'obr a pública, impulsar la
r ehabilit ació
d'allot jament s
t ur íst ics,
la
r ehabilit ació
d'habit at ges vells, l?adapt ació d?habit at ges per a per sones
major s i la r ecuper ació d?edif icis inst al·lacions del nost r e
pat r imoni cult ur al.
Hem de diver sif icar l?economia t ur íst ica r ecobr ant el valor de
la const r ucció que ar a només és un 7,7% del PIB. Necessit am
un alt r e t ipus de model de const r ucció, dif er ent al que el que
ens va conduir la balear it zació. És impr escindible augment ar
l'habit at ge pr ot egit , t ant per la r ehabilit ació pública
d'habit at ges
per
a
per sones
vulner ables, com
en
desenvolupament s pr ivat s exigint en les pr omocions pr ivades
un 30% d'habit at ge pr ot egit , com ja ha acor dat Cat alunya
r ecent ment . Si pugem, any r er e any, la quant it at d'habit at ges
pr ot egit s és molt pr obable que baixin els pr eus dels lloguer s i
per t ant t ambé els desnonament s.

Alt res idees per t ransit ar cap a un nou sect or de la
const rucció, serien:
-

-
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Enfocar el sector cap a la rehabilitació i reconversió
d?edificis hotelers per crear habitatge protegit.
Millorar els habitatges de persones dependents perquè
puguin ser atesos a casa.
Rehabilitar habitatges i edificis públics per adequar-los a
les exigències mediambientals d?eficiència energètica.
Posar en marxa un Observatori de l?Habitatge amb la
participació de la societat civil.
Impulsar la rehabilitació d?edificis i espais obsolets (com
la presó de Palma, Can Serra, Can Weyler, etc.) amb la
col·laboració público/privada.
Posar en marxa iniciatives per convertir pisos
desocupats en pisos de lloguer, prèvia rehabilitació.

1.4. Créixer en la indúst ria i el comerç local, recuperar i
desenvolupar nous product es amb el t alent cient ífic i la
t ecnologia
La indúst r ia apor t a un 6,1% al nost r e PIB. Caldr ia cr éixer més i
pot enciar t ot es les iniciat ives que gener in coneixement per
millor ar la nost r a societ at , t ant en cont ingut s com en
t ecnologies que es puguin cr ear aquí i t enguin un valor per
expor t ar. Per a això ser ia impr escindible pot enciar la
Univer sit at , especialment aquells gr ups de r ecer ca més
avant guar dist es, especialit zar l'administ r ació publica amb t ot
t ipus de coneixement del sect or públic i buscar t alent emigr at
per t or nar -lo a por t ar.
Ens hem de pr oposar ar r ibar al nivell eur opeu d?inver t ir f ins al
3% del PIB en R+D+I amb una f or t a apost a per les
col·labor acions publico-pr ivades. En aquest s moment s és
impor t ant inver t ir en pr oject es que cer quin alt er nat ives
viables als dif er ent s pr oblemes t ècnics que suposen els r ept es
de la COVID.
Convindr ia est ablir un sist ema de gest ió del coneixement
est r at ègic sobr e la nost r a societ at , coneixement que est an
apor t ant t ot s els sect or s i que est à disper sat i desor denat .
Cada vegada que es pr esent a una sit uació nova o canvia el
cont ext , s?elabor en document s nous que no t enen en compt e el
coneixement acumulat . Les administ r acions públiques poden
ser un mot or de digit alit zació i de t elet r eball com s?ha
demost r at f act ible en la cr isi act ual. També ser à molt impor t ant
f er compr es est r at ègiques i r ecer ca compar t ida amb la
par t icipació del sect or t ecnològic pr ivat .

Idees per recuperar sect ors product ius t radicionals:
-

-

Implementar programes de suport i modernització de
sectors com el primari, tèxtil, calçat, etc.
Posada en valor de les marques "Made in" Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera com a referents de
sostenibilitat contemporània i artesania tradicional.
Millorar les plataformes i xarxes de distribució
coordinada per mitigar els efectes de la insularitat.
Reforçar les sinergies entre el sector turístic i els sectors
tradicionals.
Reforçar el comerç local i apostar per una xarxa local
forta.
Orientar el comerç local cap a un consumidor de 365 dies
a l?any.
Millorar accés i l?ús dels mercats setmanals dels pobles.
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Alt res idees per t ransit ar cap a un nou sect or
indust rial serien:
Diversificar cap a nous sect ors product ius
-

-

-

-

-

-

-
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Identificar sectors de futur alineats amb els objectius de
desenvolupament sostenible, que permetin exportar
productes i serveis sense fricció (programari,
biotecnologia, fintech, etc.)
Establir programes de suport a empreses locals, atracció
d'inversió estrangera i reubicació d'empreses foranes o
departaments de R + D en el nostre territori.
Reforçar la col·laboració publico-privada en educació,
avançant en la Formació Professional Dual i els
programes universitat - empresa prestant especial
atenció als sectors estratègics de futur i la col·laboració
internacional.
Reconversió d'allotjaments turístics en centres
temporals de teletreball per a professionals i
investigadors estrangers de sectors estratègics.
Implementar els projectes SMART iniciats (Smart
Mallorca i Observatori Smart Protected Area Serra de
Tramuntana).
Crear un Sandbox regulatori per atreure empreses
estrangeres i fomentar proves i projectes pilots
d'innovació que vagin estrictament alineats amb les
línies estratègiques de desenvolupament sostenible
marcats amb el consens de la societat civil.
Crear els premis europeus a la Innovació Sostenible en el
marc de la Cimera Europea de Turisme Sostenible.

´ social
2. IDEES PERA UNA TRANSICIO
2.1. Créixer en serveis socials i sanit aris, especialment per a
la gent gran, i reconèixer la import ància de les dones en ells
A la t aula del quadr e de població, no var iem les pr evisions
basades en les de l'INE.
Tot s sabem que l'envelliment t ant a Balear s com a Eur opa
seguir à augment ant i que en els anys vinent s hi haur à milions
de nor deur opeus disposat s a passar uns mesos en els països del
sud per t enir un millor clima i f er act ivit at s a l'air e lliur e, així
com es most r a en el pr ogr ama LER (Lloc Eur opeu de Ret ir ) dels
municipis andalusos, pr oposat per l'Obser vat or i Eur opeu de
Ger ont omigr acions.
La impor t ant xar xa sanit àr ia i social balear t ant pública com
pr ivada, que haur à de cr éixer en ser veis domiciliar is i t ambé en
r esidencials, per at endr e als nost r es major s, a més del clima, la
segur et at ,
l'accessibilit at
i
l'exper iència
en
at enció
ger ont ològica, f an de les illes un lloc pot encialment f or t per a
aquest t ipus d'economia social.

Alt res idees per t ransit ar cap a un sect or social més
fort , serien:
-

-

-

-

-

-

Eliminar d'una vegada per totes les diferències salarials
entre homes i dones en tots els nivells professionals i
tenint en compte especialment, les necessitats de la
conciliació familiar en aquelles professions assistencials
on són majoritàries les dones, especialment en famílies
monomarentals.
Reforçar la Renda Social Garantida com un instrument
que s?ha de consolidar per aquelles persones que no
tenen ingressos estables i suficients. (GOIB).
Fer que l?assistència social i sanitària a domicili sigui la
primera opció de les persones majors dependents i la
residència sigui la darrera.
Evitar que la bretxa digital generi més desigualtats en
l?àmbit escolar i laboral, així com en la comunicació amb
l?administració.
Consolidar els programes d?atenció psicosocial per r
causa de la COVID-19, amb la col·laboració del Col·legi
de Psicòlegs, especialment les relacionades amb
violència de gènere.
Impulsar definitivament els plans d?igualtat i de
conciliació familiar a totes les empreses privades i les
administracions públiques.
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2.2. Per una ocupació més diversa, sòlida i igualit ària
L'ocupació ser ia més sòlida per què es cont r act ar ia per més
t emps, amb llocs de t r eball dignes i amb salar is més alt s, amb
igualt at ent r e homes i dones a t ot es les cat egor ies, ja que els
pr eus del t ur isme t ambé ho ser ien. M invar ia l?ocupació del
sect or t ur íst ic i cr eixer ia cap als alt r es sect or s.
Haur íem de mant enir una alt a la quant it at d?ocupació per ò
millor ar la qualit at . S'exigir ia una f or mació pr of essional
r eglada per a qualsevol of ici. D'aquest a maner a augment ar íem
la qualit at pr of essional i disminuir ia l'abandonament escolar.
La diver sif icació econòmica haur ia d?impulsar l?ocupació dels
alt r es sect or s, especialment l?agr ar i i l?indust r ial.

Alt res idees per t ransit ar cap a una ocupació més
sòlida:
-
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Incentivar llocs de feina en altres sectors que no sigui el
turístic.
Fer plans de reconversió laboral del sector de serveis a
altres sectors.
Anar creixent en ocupacions més qualificades, perquè
siguin més estables.
Impulsar la formació per a la innovació i les noves
tecnologies de la producció.
Protegir als treballadors/es de tota mena de
discriminació pel seu sexe, color o religió.
Protegir especialment als treballadors/es immigrants
contra contractacions il·legals o injustes.

2.3. Una apost a definit iva pel sect or cult ural
Recuperar i difondre la història de les nostres ciutats i pobles amb
col·laboració dels experts i la ciutadania, impulsant les biografies, els
itineraris culturals, els debats telemàtics i la formació per Internet, tant
de centres culturals com museus, etc., fent-les compatibles amb les
noves formes culturals que va prenent la ciutadania.

Alt res idees per t ransit ar cap a un nou sect or cult ural
serien:
-

-

-

-

Seguir defensant la nostra llengua i cultura així com
incentivar el seu ús en tots els espais de comunicació
habituals: escoles, famílies, treball, espais socials, etc.
Incentivar la generació de noves idees culturals que
tinguin un valor econòmic en el mercat i puguin
sobreviure sense dependre de l?administració.
Millorar el sistema de subvencions públiques, més àgils i
flexibles.
Incentivar les donacions i les inversions privades en
activitats culturals.
D?una vegada, acabar els catàlegs de patrimoni i protegir,
rehabilitar i posar en ús i valor el nostre patrimoni
arquitectònic i ambiental, amb la participació de les
entitats socials que lluiten per ell.
Dissenyar criteris i normes legals més clares de
vinculació del patrimoni a usos econòmics lucratius que
impulsin la transició econòmica, com per exemple el
Turisme Cultural.
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3. IDEES PERA UNA TRANSICIO
3.1. Augment ar les polít iques de disminució de la pressió
humana, foment arel t ransport públic i impulsar la t ransició
energèt ica
Avui la mobilit at en aut omòbil és la r esponsable del 37% de les
emissions de CO2 i pot augment ar en un f ut ur. Necessit em
cr éixer amb més usuar is de t r anspor t públic, així com ciclist es i
vianant s. Necessit em una mobilit at sense sat ur acions. Hem
d?aconseguir una baixada al 70% de cot xes per habit ant i una
xar xa f er r oviàr ia complet a i elèct r ica.
Hem d?aconseguir t ambé una mar balear ?ver da?, baixant les
emissions i canviant el sist ema de t r anspor t act ual de
megacr euer s insost enibles a uns vaixells pr opulsat s per
ener gia r enovable i més adient s a la nost r a geogr af ia. Hem de
pot enciar l?economia blava i f er del mar balear capdavant er en
la seva r ecuper ació.

Alt res idees per t ransit ar cap una alt ra mobilit at :
-

-

-

-

-

-

-
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Augment de les freqüències del transport públic urbà i
interurbà.
Fomentar el transport públic especialment a
infraestructures com els hospitals de Son Espases i Son
Llàtzer, la Universitat i el Parc Bit.
Millorar la connectivitat del centre amb l?aeroport i la
Badia de Palma amb la posada en marxa d?un trambús
(sistema més econòmic, més fàcil de posar en marxa i
igual d?eficient que un tramvia).
Ampliar la connectivitat entre els pobles de l?illa, així com
entre aquests i Palma. Millorar la connectivitat
intracomarcal especialment a Tramuntana i al Pla de
Mallorca.
Ampliar la xarxa de vials per bici i d?altres vehicles de
mobilitat personal (VMP), ja sigui amb l?ampliació de la
xarxa de carril bici com amb la implementació de
ciclo-carrers.
Ampliar la zona ACIRE a tots els centres històrics
Implementar i ampliar eixos cívics a ciutats i pobles.
Reduir les places d?aparcament rotatiu als pàrquings
subterranis i augmentar el nombre de places per a
veïnats.
Crear pàrquings dissuasius a les perifèries dels pobles i
ciutats.
Apostar pel transport elèctric tant a terra com a la mar.
Fomentar el transport públic especialment a
infraestructures públiques com els hospitals. També a la
Universitat i el Parc Bit, tant en relació amb Palma com
amb la resta de l'illa.
Millorar la connectivitat entre els centres i les estacions
de tren en aquells pobles que no tenen estació en el nucli
urbà.

3.2. Per un canvi dels cent res de les ciut at s i pobles:
recuperar la t ranquil·lit at , la seguret at i millorar la
convivència ent re visit ant s, resident s i comerciant s
Si l?objectiu de la transició ecològica és la de zero emissions, hem de
lluitar per zero renous a les ciutats i pobles. Si no volem acabar de matar
els centres històrics i que siguin un record de passat i un parc temàtic
turístic del present, hem de fer que els centres de les ciutats tornin a ser
un atractiu per viure i per un comerç més semblant al tradicional, de
qualitat i útil tot l?any.

Alt res idees per t ransit ar cap a un alt re vida als
cent res de les ciut at s:
-

-

Garantir una mobilitat per accedir als habitatges del
centre.
Per un turisme amable als centres de les ciutats.: que els
turistes no els saturin i que no canviï radicalment el
comerç i la vida de barri. Una vida sense renous ni
baralles ni festes tot el dia. Per una arribada de creuers
escalonada i que no saturi els carrers.
Facilitar el lloguer d?habitatges buits i evitar la
gentrificació.
Rehabilitar cases i edificis tancats per dedicar-los a vida
de barri i serveis a residents.
Descentralitzar a altres barris de les ciutats i pobles, les
festes i l?activitat al carrer que produeix renou i perill.
Equilibrar l?ús públic de carrers i places, amb l?ús privat.
Eliminar la contaminació per cotxes o per activitats, així
com mantenir la neteja del centre, moltes vegades
sobreocupat i brut.
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Ens t r obam davant uns r ept es molt impor t ant s i complexos. És
una sit uació de gr an incer t esa i vulner abilit at . Pensam que no es
t r act a t an sols d'obt enir r ecur sos econòmics per af r ont ar el
r ept e sanit ar i i econòmic: t enim l'opor t unit at de gener ar idees i
pr oject es, que necessàr iament han de t enir un gr an consens
social, per donar sor t ida als pr oblemes d'avui i que, alhor a, ens
f acin més f or t s pel f ut ur.
La hist òr ia dels dar r er s cent anys ens most r a com el t ur isme és
molt
sensible
als
pr oblemes
econòmics
i
polít ics
int er nacionals,així comes r ecuper a amb una cer t a r apidesa i
t or na a cr éixer. Si la por és que el t ur isme no t or ni, podem est ar
t r anquils: és molt pr obable que en els pr oper s dos o t r es anys el
t ur isme a les illes t or ni a r ecuper ar una gr an par t de l'act ivit at
que t enia el 2019. Per ò, és això el que volem?
Es pr esent en dues gr ans opci ons. La pr i mer a és impulsar
accions per r ecuper ar , com més aviat millor , el que t eníem, amb
el posit iu i el negat iu del model econòmic que s'ha t r encat amb
la COVID-19.
La segona és r ecuper ar el màxim d'act ivit at econòmica amb
alguns canvis impor t ant s que apunt in cap a una nova
per spect iva.
Com assaig d'una r epr esent ació quant it at iva de les pr opost es
que hem f et a la segona i la t er cer a par t , pr esent em aquest
quadr e d'indicador s, amb les dades que ens agr adar ia veur e
d'aquí a uns anys, com expr essió del canvi que haur em f et .
Davant un cr eixement insost enible que r epr esent a una sor t ida
cont inuist a a la cr isi, pr oposem un alt r e escenar i possible, amb
molt esf or ç, seny i un consens social ample.
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