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Bones tardes. Moltes gracies als que heu decidit assistir a aquestes jornades i lògicament als ponents 
i als membres de les dues taules de debat.

Aquestes jornades organitzades per l'espai d'economia de les Fundacions Emili Darder i Ateneu 
Pere Mascaró s'emmarquen dins el treball que estem duent a terme i que enguany volem dedicar a 
l'elaboració de propostes en vistes a un nou model econòmic per les Illes.

Avui iniciem aquestes jornades, que volen ésser les primeres que anirem fent dins aquest any i el 
proper sobre altres temes vinculats al canvi de model econòmic com indústria, I+D, agricultura, 
model energètic, etc....No és casual que haguem volgut començar pel turisme, l'activitat econòmica 
més important a les Illes.

Si bé aquest treball d'anàlisi i elaboració de propostes sobre el model econòmic de futur pretén anar 
més enllà de la celebració de jornades de debat. El mes de maig editarem un número extraordinari  
de la revista L'Altra Mirada dedicada exclusivament a aquesta temàtica. També l'espai d'economia, 
juntament amb companys de la Fundació Gabriel Alomar han elaborat el document: “Un nou model 
econòmic, sostenible, competitiu, cooperatiu i inclusiu” que se presentarà dia 9 de maig a aquest 
mateix local, que pretén obrir un procés de crida per la creació d'un col·lectiu plural de pensament 
crític i d'esquerres amb vocació d'aportar idees  i propostes a la societat i a les administracions, així  
com confrontar-se democràticament en el terreny de les idees amb altres entitats similars.

Tornant a les jornades sobre present i futur dels nostre turisme, allò que pretenem és promoure el 
debat sobre els reptes que ha d'assumir el model turístic en el propers anys. Un debat que hem 
volgut plural i representatiu del sector i de la societat, que moderaran dos ponents, n'Antoni Reus i 
en Josep Valero i que recolliran les distintes propostes i presentaran unes conclusions al final de les 
jornades. 

Quins son aquests  reptes segons la  nostra  opinió: Parlem d'un sector  econòmic que ha suposat 
prosperitat  i  benestar  pels  ciutadans  d'aquestes  Illes  durant  dècades  però  que  encara  no  ha 
aconseguit un repartiment equitatiu de la riquesa, no ha suposat uns prosperitat compartida per a 
tothom.

Cal trencar aquesta dinàmica de temporades turístiques amb resultats econòmics espectaculars però 
que no han aconseguit canviar situacions socials i laborals profundament injustes. No podem estar a 
punt de morir d'èxit temporada darrera temporada amb uns nivells d'atur inhumans fins i tot en 
temporada alta. Amb sous molt baixos, amb manca de qualificació i formació professional. A on les 
cambreres de pis visquin situacions de sobre explotació. 

Son necessàries polítiques actives d'ocupació molt més agressives i cal millorar substancialment la 
qualitat i dignitat del treball. Cal també cercar maneres per què els beneficis del turisme arribin a 
tots els sectors que viuen d'aquest , així com a tota la societat. No podem seguir maltractant l'oferta 
complementaria  amb  el  tot  inclòs,  un  anacronisme  inacceptable  avui  en  dia.  I  alhora  és 
absolutament  necessari  que  els  imposts  que  genera  el  turisme  repercuteixin  especialment  a  les 
nostres Illes.

Així mateix necessitem un turisme compatible amb la sostenibilitat. No podem seguir consumint 
territori. És del tot inconcebible que encara avui, quan s'intenta protegir o incrementar la protecció 
d'un territori (el trenc, son bosc, etc...) surtin veus acusant aquestes mesures d'impedir el progrés de 



la nostra terra. 

Hem d'afrontar les nostres necessitats d'energia sense utilització del carbó ni de l'energia nuclear. 
Aquestes Illes podrien abastir-se solament  d'energies netes i renovables. Cal donar resposta a les 
necessitats d'aigua sense recórrer a un consum desmesurat de les dessaladores. Tenir solució a la 
producció  desmesurada  de  residus.  Així  com preservar  el  nostre  entorn  marí.  En definitiva  en 
d'afrontar sense demora el difícil debat de quins son els límits de la nostra capacitat de càrrega 
humana.

També apareixen entre el creixement de nombre de turistes i la pròpia readaptabilitat econòmica del 
sistema. Com s'explica que la nostra economia hagi patit una una significativa caiguda de la renda 
per capita en els darrers anys si la comparem amb la resta de comunitats autònomes de l'Estat. Fa 
vint anys amb la meitat dels turistes que ara ens visiten teníem una renda per capita molt més alta. 

Cada  cop  hi  ha  més  estudis  econòmics  seriosos  tant  de  professionals  de  les  Illes  com Ferran 
Navinés, Miquel Alenyar o Carles Manera o de altres indrets com Miquel Puig, que situen que el 
nostre model turístic, per si sol, per molt que derivi amb un creixement esponencial i continuat de 
nombre de turistes no assegura la rendibilitat de la nostra economia. Fins i tot alguns parlen d'una 
demostració de manca d'eficiència.

Per  últim no podem perdre de vista  la  manca total  de competència que suposa per  les  Illes la 
situació geopolítica a  la  ribera sud de la  mediterrània.  Síria,  Líbia,  Palestina  en guerra  oberta, 
Egipte, Tunísia, Marroc i Alegria  amb una forta inestabilitat. Sense oblidar el constant increment la 
inestabilitat  a  la  mar  Mediterrània.  Com competirem amb les  platges  verges  i  el  ric  patrimoni 
cultural d'aquests països quan les coses canviïn, que per cert tots desitgen que sigui prest. 

Bon treball i bones conclusions.


