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1.‐ El marc de la crisi

Font: Crisis y fractura social en Europa. Obra Social La Caixa



2.‐ Una hipòtesi i un interrogant

Hipòtesi: Balears ja presenta 
símptomes de recuperació econòmica 
(Govern Balear)

Interrogant: si així fos, quan i com ho 
notaran els ciutadans i ciutadanes?



3.‐ Els fets

D’on venim? Precrisi (abans de 2007)

On som? Crisi (2008-actualitat)

Cap a on anam? Postcrisi (2015...)



4.‐ Els escenaris

L’economia
La política
La societat civil



4.‐ Els escenaris (I): 
ECONOMIA

Model econòmic no sostenible

- Basat en sis mesos d’activitat
- Model turístic obsolet
- Mà d’obra intensiva i de baixa qualificació
- Competitivitat basada en moderació
salarial



4.‐ Els escenaris (II): 
POLÍTICA

Desconfiança generalitzada en la política

- Ineficiència
- Percepcions distintes de la realitat
- Incompliments electorals
- Corrupció
- Manca de transparència



4.‐ Els escenaris (III): 
SOCIETAT CIVIL

Major implicació ciutadana

- Moviments reivindicatius sectorials
- Agrupacions ciutadanes en l’activitat 
política
- Conjuntural (crisi) o naixement d’una 
societat civil forta?



5.‐ El futur

Se recuperaran els nivells de benestar 
perduts i els drets retallats?

o bé

Anam directes a la dualització de la 
societat?



6.‐ Propostes (I)

Reforma fiscal com a mitjà de 
redistribució de rendes

Lluita eficaç contra el frau fiscal

Redistribució de les càrregues 
empresarials (grans empreses-pimes)

Reactivació del crèdit a pimes i autònoms



6.‐ Propostes (II)

Derogació de la Reforma Laboral 

Polítiques Actives d'Ocupació

Replantejament del finançament 
autonòmic

Revisió de la Llei d'Administracions 
Locals



6.‐ Propostes (i III)

Mesures eficaces i reals contra la 
corrupció

Reforçament de la independència de 
poders , especialment el judicial

Replantejar model econòmic i turístic de 
les Illes Balears

Lluita contra la desigualtat



7.‐ Contra la desigualtat:
Les 7 propostes d’Oxfam

Fer de la lluita contra la desigualtat un objectiu 
internacional

Frenar l'evasió i l'elusió fiscal per part de grans 
empreses i els més rics

Distribuir l'esforç fiscal de manera justa i 
equitativa, traslladant la càrrega tributària del 
treball i el consum al patrimoni i el capital



7.‐ Contra la desigualtat:
Les 7 propostes d’Oxfam

Invertir en serveis públics gratuïts i universals, 
com l'educació o la sanitat

Fixar un salari mínim perquè tots els 
treballadors arribin a un nivell de vida digne

Aconseguir la igualtat salarial i promoure 
polítiques econòmiques a favor de les dones

Garantir sistemes de protecció social adequats 
per a les persones més pobres inclòs un 
sistema de garantia d'ingressos mínims



Moltes gràcies!
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