
 

 
 

 
HI HA ALTERNATIVES! 
 
 
Quan gairebé una de cada tres persones en condicions de treballar no tenen 
treball, quan es restringeix l’accés universal a la sanitat, quan es denegen 
beques per estudis a persones que poden ser el talent de demà, es constata 
com, no ja les persones més febles pateixen una gran precarietat de vida, sinó 
que una immensa majoria, de l'anomenada classe mitjana, viu les 
conseqüències de la desfeta de l’estat de benestar que tant va costar 
aconseguir. 
 
Els Governs Espanyol i el de les Illes Balears, actuen com si només hi hagués 
un model per afrontar la profunda crisi que patim, un model que es constata 
profundament injust, perquè descansa en carregar l’esforç quasi exclusivament 
en les persones que, a més a més de no han tingut res a veure en la generació 
de la crisi, basen els queviures de cada dia en el qual perceben per l’esforç del 
seu treball, treballin per conte d’altra, sigui personal funcionarial, de treball 
autònom o de petites empreses. 
 
Davant aquesta desfeta social, que tindrà greus derivades en el futur, hi ha un 
model alternatiu al dels qui governen actualment. Un model econòmic que 
partint del principi de justícia distributiva faci un repartiment de les carregues en 
proporció, almenys, a dos aspectes, la participació que han tingut en el 
desbocament de l’economia i la capacitat econòmica real dels actors que 
intervenen (entitats financeres, empreses, persones treballadores, funcionariat, 
etc.). 
 
Com podem fer palès una alternativa a un món on els diners són la mercaderia 
per excel·lència? 
 
Com podem contribuir a construir un projecte col·lectiu on les persones siguin 
la prioritat? 
 
És una alternativa valida fer prevaler l’economia per sobre de la cultura i els 
eixos socials que constitueixen els trets identificatius de la mateixa societat? 
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La globalització de quasi tot i especialment de l’economia ha duit com a 
conseqüència que les grans empreses, especialment les financeres, es basen 
en l’aportació de petites participacions mitjançant accions o participacions 
preferents, deixant a l’albor de les persones que dirigeixen l’entitat la gestió de 
l’empresa. Això ha creat una nova classe social els directius (ho poso en 
masculí, ja que les directives que actualment intervenen en l’economia tenen 
manca de massa crítica per poder influir). 
 
Una alternativa que està sobrevolant els raonaments de la lògica és que les 
persones que dirigeixen empreses i entitats financeres han de tenir un límit, no 
només en quant a la coherència entre la voluntat dels accionistes en el destí 
final de les seves aportacions, sinó també pel que fa a les retribucions que 
perceben. 
 
Que hauria passat si la nostra Constitució establís que els directius de les 
empreses no poden percebe més retribucions que dotze vegades més que la 
que percep el o la treballadora que percebi menys salari? 
 
Quants dels directius que han dirigit entitats financeres els darrers anys haurien 
de tornar grans quantitats de dobler si hi hagués aquesta clàusula a la nostra 
Constitució? 
 
El present és conseqüència del passat, però el futur el construïm des del 
present, hi ha alternatives. 


