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El passat dilluns, dia 18 de juny (2018) el Col·lectiu Alternatives ha 

presentat als mitjans de comunicació i, públicament, a tota la ciutadania  

el document «Pensar per avançar», elaborat pel Col·lectiu Alternatives (*). 

 

El document fa una anàlisi crítica de les influències neoliberals que pesen 

sobre el funcionament de les nostres administracions, així com de les 

mancances del sector públic pel que fa a la planificació de l’economia i 

les eines disponibles per fer-ho. Una situació que fa que a un moment 

clau com l’actual, no es disposi d’una informació estadística suficient i 

pertinent sobre els impactes i l’evolució de la situació econòmica creuada 

amb variables socials i mediambientals. 

 

Per sortir d’aquest parany, el document «Pensar per avançar» proposa 

dotar-se d’un model propi del que s’anomena intel·ligència institucional, 

amb un Sistema d’indicadors en clau de sostenibilitat (SICS) que permeti 

a la vegada: 

 

- fer visibles problemes que els instruments de mesura tradicionals en 

economia obliden, sobretot pel que fa indicadors en matèria social i 

mediambiental; 

 

- disposar d’eines acurades per a la presa de decisions en matèria de 

planificació econòmica; 

 

- que la ciutadania gaudeixi d’informació acurada pel que fa a l’evolució 

de la societat i les polítiques en relació a la sostenibilitat. 

 

Finalment, el document posa damunt la taula el concepte de governança i 

proposa a polítics i administracions que pel que fa a l’economia, actuïn 

més enllà de les conjuntures electorals, i situïn les propostes en matèria 

econòmica i productiva en un marc de transició ambiciós, que ha de ser 

liderat per les administracions de la mà de la participació ciutadana. 

 

 

(*) El Col·lectiu Alternatives és un col·lectiu autònom, impulsat inicialment 

per les Fundacions Darder-Mascaró i la Fundació Gabriel Alomar el 2016, 

conformat per persones progressistes de diverses adscripcions i 

acadèmics interessats en generar debat i propostes al voltant de la 

transformació del model productiu a les nostres Illes, des d’una 

perspectiva estratégica. 
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Introducció: plantejament general

Tot projecte de bon govern de les persones i les coses exigeix una cosa tan simple i complexa 
alhora com és el coneixement de la realitat sobre la qual es governa. Com més acurat i veraç 
sigui aquest coneixement de la realitat, més correctes seran també les mesures de govern. A l’àmbit 
públic, per generar i compartir coneixement i, sobretot, per decidir bé cal gestionar i sistematitzar la 
informació, conèixer bé el problema, disposar de dades, definir objectius, quantificar riscos i establir 
sistemes d’informació o indicadors de mesura.

Amb independència de quina forma prenguin aquests sistemes d’informació, el més important, a 
parer nostre, és que s’integrin dins el cicle de gestió de les polítiques públiques, des de la planificació de 
les intervencions fins a la seva valoració un cop han finalitzat, passant per la fase d’implementació. En 
aquest sentit, pensam que la «institucionalització» dels sistemes d’avaluació de polítiques públiques forma 
part també del desenvolupament institucional d’un país i és un indici de la seva fortalesa democràtica.

La informació, tal com es concep en la Llei de la bona administració i del bon govern, és també un 
dels pilars per a un nou model de governança basat en la transparència i la col·laboració amb la soci-
etat civil, l’objectiu principal del qual consisteix a generar valor social. És important, doncs, ressaltar la 
dimensió democràtica de la informació i la seva vinculació amb el concepte de governança, entesa 
com una forma de millorar la gestió i com una nova manera de fer política.

La disponibilitat d’informació pública sòlida i veraç - per exemple, mitjançant sistemes d’indicadors- i 
més transparència - com i per què es prenen les decisions- són, en conseqüència, elements rellevants 
per definir un debat públic ben orientat i per incrementar la confiança de la ciutadania en les capacitats 
de governar un context que ens desborda a causa de la seva fluïdesa i complexitat.
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Un panorama social de gran complexitat: trets generals i particulars

D’acord amb els treballs i aportacions dels companys i col·laboradors del Col·lectiu Alternatives, el 
panorama social i econòmic de les Illes Balears es pot il·lustrar a partir d’una sèrie de desequilibris 
estructurals (fragmentació del «model mediterrani» de benestar social):

1. Creixement econòmic sense «progrés social», en un context d’elevada desigualtat. Les societats po-
laritzades, sense cohesió social, no progressen. El creixement econòmic i el progrés social han esdev-
ingut realitats independents, com si es tractés d’universos paral·lels. El discurs dominant que insisteix 
en la «recuperació» amaga sovint que aquesta té caràcter regressiu i que no garanteix la millora de 
les condicions de vida de la majoria social. S’ha demostrat, finalment, que el mercat per si mateix és 
incapaç de transformar i reorientar aquest creixement propiciant un canvi de model productiu.

2. Pèrdua de la garantia d’inclusió social i aparició de noves manifestacions de la pobresa, la seva 
dimensió de gènere, l’exclusió residencial, la «pobresa laboral» o la «pobresa energètica».

3. Polítiques d’austeritat, retallades i ajusts en les principals prestacions de l’Estat de benestar, 
com ara la sanitat i l’ensenyament. Dificultats de finançament i sistemes de protecció debilitats.

En el cas de les Illes Balears, hauríem d’afegir a la diagnosi una sèrie de trets particulars:

4. El fort creixement i en poc temps, de la pressió demogràfica en un territori insular limitat, que 
provoca situacions de massificació i congestió d’infraestructures.

5. El deteriorament progressiu dels recursos naturals com a conseqüència del nostre estil de vida 
i del nostre model de desenvolupament econòmic. Els escenaris d’evolució del canvi climàtic 
són preocupants, com es posa de manifest en l’Estudi de vulnerabilitat front al canvi climàtic a 
les Illes Balears, publicat recentment.

6. La insistència en la suposada recuperació econòmica i la superació de la crisi instal·len en l’opinió 
pública el convenciment que l’única forma d’aconseguir un lloc de treball és acceptant l’inequitat 
salarial i la precarietat laboral com a regla, i que aquesta, com en el cas de les Illes Balears, està 
irremeiablement lligada a l’activitat econòmica de serveis, específicament dels turístics.

7. Una immensa demografia empresarial de micro i petita grandària que, entre altres problemes, 
dificulta enormement la competitivitat empresarial sustentada en capital humà format i com-
promès, i en mesures de flexiseguretat laboral.

8. La mercantilització de l’espai i dels usos residencials de les ciutats i pobles (amb el contrapunt 
de la lluita dels «nous» moviments urbans per atribuir un altre «valor» a la ciutat), la sensació de 
ser desposseïts dels recursos, dels espais naturals, del territori (mercantilització de tot el que és 
existent, presència del mercat cada cop en més àmbits).

9. La irrupció del «capitalisme digital», a vegades disfressat d’economia col·laborativa, i les 
distorsions que provoca en el terreny econòmic i laboral.

10. Les Illes Balears estan des de fa alguns temps en el punt de mira dels excedents de capitals in-
ternacionals que van a la recerca de rendiments els més immediats possibles. Cada cop s’allunyen 
més de l’economia productiva i prioritzen l’especulació internacional entorn dels nostres habi-
tatges, encarint el seu valor d’ús per als habitants de les Illes. Els moviments del capital financer 
internacional il·lustren en part quines són les bases del rebrot de l’activitat econòmica de les Illes.
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Finalment, hi ha aspectes de la política seguida pel Govern de l’Estat que dificulten l’aplicació de 
determinades polítiques des de la Comunitat Autònoma -per exemple, amb la posició negativa per 
part de l’Estat a la cogestió de ports i aeroports, tal com contempla l’Estatut- així com el mateix fun-
cionament de l’Administració. L’actual model de finançament és deficient i desequilibrat, la inversió 
via pressuposts de l’Estat és totalment insuficient -la inversió mitjana a les Illes Balears és la més baixa 
de l’Estat - i s’han incomplert sistemàticament els compromisos de les inversions estatutàries.

Això configura un sector públic amb debilitats endèmiques que es reflecteixen en el fet de ser 
una de les comunitats autònomes amb un menor percentatge d’empleats públics respecte del total 
de treballadors, en la insuficient dotació d’equipaments i infraestructures o en l’escassa assignació de 
recursos per a les competències d’educació i sanitat.

Aquest panorama és cada cop més contestat per diferents sectors i grups socials. És normal que 
es discuteixi, de cada vegada amb un to de major preocupació, sobre quins poden ser els millors 
camins per avançar cap a sistemes alternatius de vida. L’altra opció és seguir amb els models actuals, 
els indicadors dels quals no ens pronostiquen situacions futures massa reconfortants.

5



P e n s a r  p e r  a va n ç a r

6

Quin tipus de reformes institucionals, en sentit ampli, permeten 
influir, condicionar i, si cal, «corregir» l’orientació de l’activitat 
econòmica?

Com sabem, davant tantes incerteses i tantes preguntes sense resposta, s’obren moltes alternatives 
i possibilitats d’acció. A més, moltes situacions i fenòmens socials que hem apuntat abans es presenten 
com a «wicked problems». Es tracta de problemes enrevessats que exigeixen solucions complexes, 
amb punts de vista plurals i amb la participació de molts d’actors. D’una manera o l’altra tot això s’ha de 
traduir i materialitzar en polítiques públiques en distints àmbits, la qual cosa implica verificar l’adequada 
fonamentació dels objectius i les accions que comprenen, així com la comprovació dels impactes i 
resultats efectius d’aquestes accions. Sense aquesta informació, bàsica i de qualitat, qualsevol objectiu 
esdevé una mera abstracció que no és ni mesurable ni avaluable.

Per tant, una altra qüestió que plantejam, a banda de les necessitats d’informació a tots els nivells, 
és la següent; partint de la base que hi ha una habilitació social i política prèvies, ¿quins mecanismes 
i dissenys institucionals en sentit ampli —incloent-hi aspectes organitzatius, mètodes de treball, do-
tació de recursos, aprovació de normes específiques, etc.— han de facilitar la mobilització i el desple-
gament de les mesures que consideram alternatives? Formulem la pregunta d’una altra manera: el 
que estam construint, es correspon efectivament amb el que ens havíem proposat?

Per continuar amb el relat, advertim algunes mancances estructurals en l’activitat de programació 
del sector públic, d’entre les quals en destacam dues:

1. L’absència d’una cultura corporativa de planificació, orientada als resultats. Les dificultats que 
s’observen no es donen tant en la definició d’instruments (la concepció i redacció d’un pla sectorial, 
per exemple), com en la implementació del contingut d’aquells plans —començant pels dissenys 
institucionals que els haurien d’afavorir— i en l’establiment de sistemes d’indicadors de seguiment 
i resultats i de transparència i participació democràtica que evitin les desviacions no desitjades.

2. El dèficit d’informació sobre àrees rellevants que tenen a veure amb els nous fenòmens de la 
societat i amb els nous desafiaments que comporten per a les institucions de les Illes a l’hora de 
definir i avaluar les polítiques públiques.

6
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Pensar abans d’actuar

Els problemes relacionats amb la primera mancança tenen més a veure amb la cultura organ-
itzativa i amb les «inèrcies estructurals» de les Administracions Públiques i, a parer nostre, s’han 
d’abordar en el context de reformes més àmplies. I s’han d’abordar, a més a més, en un context de 
desconfiança i desafecció de la societat vers les institucions públiques que només es pot redreçar 
amb més control de la política i les polítiques per part dels ciutadans.

Per què a les Illes Balears han tingut tan poc recorregut tots els paradigmes de modernització de 
les Administracions Públiques que, des de distintes perspectives, s’han plantejat els darrers vint-i-cinc 
anys? Quins són els factors que faciliten o dificulten l’adopció d’estratègies de modernització? Per què 
hi ha tantes resistències al canvi? A parer nostre, en l’esfera pública hi ha tot un seguit de qüestions que 
requereixen una anàlisi més acurada i una aproximació des de les categories i els conceptes «forts» que 
habitualment provenen de la sociologia de les organitzacions i d’altres disciplines contigües.

 Per tant, una de les primeres idees que ens agradaria ressaltar és la necessitat de considerar el 
«sector públic» de les Illes com objecte d’estudi en el mateix sentit que ho són altres fenòmens, 
realitats o institucions de l’economia, de la societat o de la política. Avui no és possible entendre les 
especificitats de les nostres Administracions sense inserir-les en el context polític –radicalment peculiar 
per les raons que tots coneixem i que diàriament ens recorden els mitjans de comunicació– en què 
s’han conformat i s’han desenvolupat els darrers 25 anys. Des d’aquesta perspectiva, les vicissituds de 
la vida política han condicionat un determinat model d’Administració, un estil de gestió i una cultura ad-
ministrativa concreta que, ara per ara, l’esquerra de les Illes no sembla estar en condicions de modificar.

Si bé l’examen d’aquest conjunt de problemes ultrapassa les intencions del present document, 
ens sembla oportú compartir la reflexió que exposam a continuació. Els projectes polítics generals 
—els «Acords pel canvi», en el nostre àmbit autonòmic— no s’improvisen. En les societats del nostre 
entorn, la «planificació estratègica» és l’instrument del govern per definir el full de ruta, per establir i 
jerarquitzar les prioritats en funció de raons polítiques o d’interès social i, finalment, per concretar les 
polítiques i els objectius específics en cada àmbit. Des d’aquest punt de vista, el somni del bon govern 
a què hem fet referència al principi, només és possible si, a partir d’un projecte polític, existeix una 
bona planificació, un full de ruta amb polítiques explícites, una gestió avaluada en funció dels objec-
tius i resultats obtinguts i, finalment, un sistema de «retiment de comptes».

De naturalesa distinta són els problemes relacionats amb la segona mancança a què hem al·ludit 
abans i que ens interessa tractar aquí, especialment els relatius a l’obtenció, disponibilitat i manteni-
ment de la informació pública de caràcter estadístic.

«L’economia és el mètode, l’objectiu és canviar el cor i l’ànima» 
Aquesta frase, atribuïda a Margaret Thatcher, compendia perfectament el fenomen social i ide-

ològic que coneixem com a neoliberalisme i il·lustra com, en un context més general, la «racionalitat» 
neoliberal estructura l’acció dels governants, les institucions i les seves polítiques. En rigor, el dèficit 
d’informació que hem esmentat no és general, no afecta per igual a tots els possibles àmbits d’estudi i 
d’intervenció. Una manifestació concreta d’això que diem és la desproporció d’estadístiques econòm-
iques relacionades amb la producció dels sectors econòmics, amb l’evolució del negoci de les empreses i 
amb algunes variables del mercat laboral, que contrasta amb l’absència d’altres estadístiques de caràcter 
social o mediambiental. Les causes, pensam, les hem de cercar en la influència de l’economicisme —base 
ideològica i expressió genuïna del neoliberalisme— i en el predomini dels discursos basats en la «competi-
tivitat» i el «creixement» que, a l’àmbit públic, es manifesten de forma característica:
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 Una producció estadística desequilibrada. Es produeix una dissociació entre les necessitats 
d’informació expressades per determinats sectors de la societat civil o acadèmics i la infor-
mació estadística i els productes estadístics que proporcionen i difonen les instàncies polítiques 
i els serveis públics especialitzats. Aquest dèficit pot comportar dificultats de planificació i 
d’intervenció en àmbits sensibles, com ara les polítiques en matèria de benestar social, la gestió 
del territori o dels recursos naturals.

 El predomini d’un enfocament convencional de l’economia, el qual concep els processos econòmics 
aïllats de l’entorn social i mediambiental. Malgrat la sensibilitat més grossa social mostrada, el 
discurs econòmic del Govern gira al voltant de poques variables: PIB i creixement; mercat de treball, 
prioritzant les dades sobre ocupació i salaris en lloc de donar una visió més holística basada en els 
Indicadors de Qualitat del Treball (IQT); aspectes quantitatius del sector turístic...

 Adhesió acrítica al «paradigma de la competitivitat». Incentivació de l’emprenedoria i la cultura em-
prenedora (discurs favorable a l’individu competitiu, Decret Llei de suport als emprenedors, etc.).

 Falta d’una perspectiva integral de gènere.

Qualsevol iniciativa per impulsar la producció estadística en àrees rellevants per a les polítiques i es-
tratègies progressistes ha de considerar també la necessitat d’introduir un element diacrònic, una per-
spectiva a llarg termini, per entendre i poder afrontar els impactes del nostre model econòmic i les 
conseqüències que no es manifesten de forma immediata sinó com a processos graduals. Això implica 
disposar d’indicadors robusts que permetin identificar tendències; que permetin quantificar aspectes 
negligits com ara l’eficiència en l’ús dels recursos naturals, les conseqüències del nostre estil de vida i 
els avanços en aspectes tan mals de definir i de mesurar com el progrés i el benestar socials. En aquest 
sentit, resulta especialment significativa la desconsideració que s’ha tingut d’aportacions centrades en 
sistemes d’indicadors de sostenibilitat que s’han proposat els darrers anys des de diverses instàncies.

Aquests elements que hem anat comentant expliquen en gran part les dificultats per establir nous 
sistemes d’informació, estiguin basats o no en indicadors. D’alguna manera, també expressen el retard i 
el grau d’eficiència de les polítiques públiques, ja que aquestes no han «reclamat», ni requerit, sistemes 
d’informació complexos.

La informació: clau de volta de la planificació estratègic

A tall de recapitulació, podem convenir que la planificació estratègica integra i gestiona els objec-
tius més generals d’una organització o d’una instància política-institucional a mitjà i llarg termini. És 
un instrument essencial de l’acció de govern que dóna coherència a les polítiques que es despleguen 
en els distints àmbits d’actuació. Des del punt de vista de l’efectivitat dels programes polítics, la plani-
ficació facilita donar la sempre difícil passa de la teoria a la pràctica.

Tanmateix, quan discutim sobre el paper que hauria de jugar el sector públic en les societats con-
temporànies, sobre les formes d’intervenir, orientar o corregir l’activitat econòmica, potser ens hauríem 
de demanar si no estam atribuint al sector públic un paper per al qual no està suficientment preparat.

Certament, hem vist, si bé a través de pinzellades generals, alguns elements que actuen com a bar-
reres per a la innovació en la gestió pública i que tenen a veure amb l’ecosistema administratiu, amb 
la cultura organitzativa, i, sobretot, amb l’absència d’un model propi d’intel·ligència institucional que 
desplegui i integri sistemes d’informació de distinta naturalesa i finalitat: basats en indicadors, compta-
bilitat analítica, data warehouse, big data, etc.

8
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Una proposta concreta: els indicadors de sostenibilitat

El Col·lectiu Alternatives està elaborant una aportació al debat sobre els límits i el canvi de model 
econòmic i social mitjançant la proposta d’un Sistema d’indicadors clau de sostenibilitat (SICS). Se 
situen, per tant, en el nivell de mesura macro, ja que el seu objecte final és mesurar i valorar els avanços 
de les polítiques de sostenibilitat del Govern que s’expressen en els «Acords pel canvi».

De forma molt resumida, hauríem d’incidir en la necessitat i conveniència d’establir un sistema 
d’indicadors de sostenibilitat que permeti:

 Fer visibles un conjunt de problemes que habitualment romanen «desatesos», des del punt 
de vista estadístic, de comunicació institucional, etc. Per això, s’incideix en aspectes més de 
caràcter social i ambiental des d’una perspectiva de sostenibilitat. Es proposen uns i no altres 
perquè es consideren prioritàries les polítiques i els resultats precisament en aquests àmbits.

 Fonamentar la presa de decisions estratègiques relatives a polítiques de sostenibilitat que 
afecten de forma transversal distints departaments del Govern.

 Informar a la ciutadania de forma àmplia i veraç de l’evolució de les variables bàsiques relacio-
nades amb la sostenibilitat.

Pensar per avançar. Més enllà de les conjuntures electorals.

Aquestes reflexions que presentam en públic, tenen la pretensió de contribuir a poder fer més 
entenedor i demostrable, el que suposa a la pràctica el discurs de la transició cap a un canvi de model 
econòmic més productiu, més inclusiu, més sostenible i més cooperatiu. Un discurs que va molt més 
enllà de la pretensió de guanyar les properes convocatòries electorals. Malgrat tinguin aquestes la seva 
importància, per garantir la continuïtat dels processos de canvi iniciats.

Una transició per avançar cap a un canvi de model és també un profund i continuat debat cultural 
sobre les nostres formes de vida i de percepció del món que ens envolta. Un debat de continguts ide-
ològics, però del que no es pot pretendre arribar a postulats de síntesi, tan sols des de premisses pura-
ment ideològiques o amb simples promeses d’aplicació de programes electorals.

Cal aterrar i acotar els espais de debat a partir de les dades objectives i contrastades. Dissenyar els 
objectius desitjables, els possibles i els terminis per aconseguir-los. Propiciar els espais de debat i de 
recerca dels més amplis consensos socials, oferint els mitjans i els instruments tècnics per objectivar les 
propostes amb la concreció més gran possible.

Hem de construir un «pensar» col·lectiu d’una manera més moderna, científica, participativa i 
democràtica. És un repte global que com a societat ens hem de plantejar si realment volem avançar. 
I les Administracions Públiques s’ho han d’aplicar de valent si volen estar a l’altura d’aquest repte. 
Una reflexió cabdal per a les forces progressistes, ja que pensam que no tan sols les Administracions 
Públiques han d’estar a l’altura dels temps, sinó que també han d’estar al capdavant dels lideratges per 
impulsar polítiques de canvi.

Un recordatori important que mai han d’oblidar els que han estat elegits per a dirigir-les i que també 
entre tots hem de procurar ajudar a fer que sigui possible.
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Col·lectiu Alternatives

El maig de 2016, el Col·lectiu Alternatives va fer la seva aparició pública. Es presentà com 
el col·lectiu que recollia les aspiracions unitàries de treball que s’expressaven en el Document «Un nou 
model econòmic, sostenible, competitiu, cooperatiu i inclusiu» que editaren conjuntament la Fundació 
Ateneu Pere Mascaró, la Fundació Emili Darder i la Fundació Gabriel Alomar.

El Col·lectiu Alternatives a partir d’aleshores, és un grup de treball absolutament independent, 
que autogestiona la seva pròpia activitat, integrat per persones que respecten la pluralitat de les 
diferents militàncies polítiques o la independència partidària dels seus components, i que aporten el 
seu treball voluntari i les seves reflexions individuals, amb la voluntat de participar de manera con-
junta, en el disseny i construcció del que hauria de ser un pensament estratègic de l’esquerra, so-
bre el model productiu que necessiten les nostres Illes. El Col ·lectiu està obert a totes les persones 
que s’identifiquin amb els continguts del document esmentat anteriorment. Té un funcionament de 
una reunió mensual ordinària i d’una manera directa o indirecta aglutina entorn de la vintena de per-
sones.

Ha participat amb quatre ponències pròpies com a Col·lectiu Alternatives a les «Jornades de debats 
per iniciar una reflexió estratègica dins el marc de la recerca i innovació per a la sostenibilitat» que en el 
setembre, octubre i novembre de 2016, organitzà la Direcció General d’Innovació i Recerca. 

El juliol de 2017, ha participat com a Col·lectiu Alternatives en l’elaboració i signatura del docu-
ment Palma té remei?, amb altres entitats com Palma XXI, ARCA, Fundació GADESO, Cercle d’Economia 
de Mallorca, Obra Cultural Balear i on hi havia col·laboracions del GOB, UIB, Fundació Impulsa, Grup 
d’Opinió dels Arquitectes, Federació de AAVV de Palma. Aquest document és una base de discussió 
sobre el model de ciutat de Palma i el seu paper en el conjunt de l’illa.

També el Col·lectiu Alternatives forma part del Grup Renda Bàsica Illes Balears.


