
Proposta del Fòrum de la Societat Civil

Les entitis  soitsignntnis ireetllem  soree iemàtiqes difereenis  i en conjqni ienim qnt tse 

socitl moli tmplt. Som  entitis sense tftny de lqcree, democreàtiqes,  iretnsptreeni, iqe des de 

d’qnt plqretliiti de visions, reepreesenitm qnt ptrei imporeitni de lt socieiti civil de les Illes Btle-

tres  i   enienem iqe  lt ptretciptció reetl i efectvt es impreescindile en qnt  socieiti democreàt-

ct tvtnçtdt. 

Ens sentm moli preeocqptis pere lt siiqtció tciqtl de lt nosiret comqniiti i volem col·ltoretre, 

tporeitre idees i tccions positves pere itl de minimiiztre l’imptcie  de lt creisi iqe ht poreiti el co-

reontvireqs en tiqelles peresones iqe més lt ptieixen, i oreienitre el fqiqre ctp qnt socieiti més 

foreit, més reesilieni, més eiqiliretdt, més jqsit i preòsperet, tm l’oligntció   d'tssqmire el reepie 

socitl, ltoretl i de l'emeregnèncit climàtct i el col·ltpse ecològnic.

Lt creisi tciqtl ctqstdt pere lt  COVID  ht tgnqdiizti tlirees creisis iqe  jt veníem pttni tniereiore-

meni, especitlmeni des de lt soretdt de lt creisi fntnceret  inierentciontl del  2008.  Podem es-

menitre  els dtnys tls de dreeis socitls i ltoretls, el ctnvi  climàtc, lt pèredqt preognreessivt del nos-

iree ptireimoni, lt inesitiliiti del ieixii cqliqretl, el col·ltpse de lt moiliiti, lt soreeexploitció 

dels reecqresos i del ierereiiorei, les designqtlitis socitls, l’envellimeni de lt poltció i qnt economit 

ioitlmeni deseiqiliretdt pel monocqltq iqreístc.

Des dels nosirees reespectqs àmiis d’tciqtció i expereiències, les entitis soitsignntnis ens hem 

dedicti contnqtmeni  t postre  tl ceniree de   l’esferet púlict de lt nosiret socieiti, múltples i 

divereses preoposies tls difereenis reepies iqe ienim, ctdt vegntdt mes gnretns i difcils de solqcio-

ntre. Hem fei preoposies legnislttves, econòmiiqes, oregntniizttves, foremttves, iqe sqposen ioi 

qn tgntigne de coneixemeni i expereièncit col·lectvt iqe reepreesenitm. 

Soretre de lt siiqtció en iqè ens ireotm dtvtni tiqesit creisi, sisiemàtct i mqltdimensiontl, ree-

iqereeix moli de deti púlic iqe fontment itni lt pltnifctció esiretiègnict com l’tcció preeseni 

i fqiqret, i iqe les tdminisiretcions escoltn lt plqretliiti de veqs exisienis t lt socieiti civil. 

Ft dèctdes iqe t les Illes ptreltm de lt necessiiti de ctnvitre el model, pereò és en momenis 

com tiqesi, iqtn hem esiti colpejtis pere lt creisi socitl i econòmict iqe implict lt COVID, iqe 

tiqesi reepie es ft intjorentle. Aiqesi és el preinciptl ojectq d’tiqesi Fòreqm de lt Socieiti Ci-

vil: foremqltre i detiree preoposies de preeseni pereò soreeioi de fqiqre soree el ctnvi de model, 

iqe no poden esitre tstdes en les mtieixes reecepies de sempree. Preoposies iqe htn de gnene-

retre consensos socitls moli tmples i iqe htn de sere escolitdes pels poderes púlics, pere itl de 

podere iretnsiitre ctp t qnt socieiti iqe no deixi ningnú pel ctmí.

D’ençà iqe  lt ptndèmit vt trereitre t Esptnyt, i itmé t les Btletres, hem tssisti t dos tpqs 

d’tccions pere ptrei del Goveren i d’tlirees entitis iqe l’htn reecolzti: qnes enctmintdes t llqiitre 
stniiàreitmeni coniret lt COVID, i tlirees direignides t reecqperetre lt  noremtliiti econòmict i socitl.

PROPOSTES PER APLICAR AQUEST ANY 2020.



Toi i reeconèixere l’esforeç iqe s’ht fei fns tret, nostlirees ireotm t ftlitre un tercer grup d’acci-

ons,  de ctreàciere esiretiègnic, direignides t lt necessàreit visió del  fqiqre iqe hem de consireqire pere t 

lt nosiret socieiti,  en qn món  ctdt vegntdt mes gnlotliizti i mes incerei, tm  qn model econò-

mic  iqe s’ht mosireti mtsst  vqlneretle, iqe gneneret designqtlitis socitls , preectreieiti i poree-

st, i tm el reepie de l'emeregnèncit climàtct.  Pere omplire tiqesi qii nostlirees preoposem les se-

gnüenis tccions pere postre en mtrext jt, dins tiqesi tnys 2020:

1) Eltoretre qn   "Pla rector de transició de model econòmic, ecològic, cultural i social "  , t ptretre 

dels nomreosos docqmenis  iqe jt htn esiti eltoretis pere ptrei de difereenis col·lectqs i oregnt-

nismes, i tm lt ptretciptció de ioit lt socieiti civil oregntniiztdt,  tm l’ojectq d’tconsegnqire 

qn consens socitl moli tmple. Hem de gntretntre   lt cohereèncit eniree les polítiqes de reactiva-

ció econòmica t cqrei ieremini i l'estratègia de transició  socitl, ltoretl i ecològnict t mign i lltregn 

ieremini, pereiqè les preimerees no hipoieiqin lt segnont. Ttmé és impreescindile implictre t l'td-

minisiretció de l'Esiti, especitlmeni pel iqe ft tls tspecies econòmics de fntnçtmeni de lt 

nosiret comqniiti,  i t  lt gnestó de   les infretesireqciqrees de compeièncit esititl (iretnsporeis, 

eneregnit, poreis d'iniereès i tereoporeis).

2) Qqe les tdminisiretcions es compreometn efectvtmeni tm tiqesit iretnsició necessàreit: Ai-

xò implict si més no irees iüestons:

- preimeret, esitlire qn òregntn de gestió del Pla de Transició, jt signqi t iretvés d’qnt ofcint púlict 

o pere qn oregntnisme púlic-preivti, o é miijtnçtni qnt tliret fóremqlt consensqtdt. Ht de sere ct-

ptç  de fere  preoposies d’tccions esiretiègniiqes vitles  iqe htqreien  de postre en mtrext  les td-

minisiretcions peretnenis  i  iqe itmé htqreien  d’implictre t l’empreest preivtdt  i t lt ciqitdtnit 

en gneneretl. El mtieix òregntn itmé iendreit itmé  qnt fqnció  de seguiment de les accions 

acordades, tm ojectviiti, efcièncit i iretnsptreèncit. 

- segnont, iqe les tdminisiretcions púliiqes peretnenis, inclognqin en els preessqposis de 2021 

qnt ptretdt  econòmict pere fere  freoni t les despeses de les necessàreies pere engnegntre el preocés, i 

reevistre els elemenis de fsctliiti tqionòmics pere podere doitre lt comqniiti tqiònomt de fons 

econòmics sqfcienis pere toredtre lt iretnsició en ioies les seves dimensions.

- iereceret, iqe les difereenis tdminisiretcions (Goveren, Ptreltmeni, Consells insqltres, Ajqnit-

menis) es compreometn tm tiqesit iüestó i tciqïn de foremt cooredintdt eniree elles i tm lt 

socieiti civil, tls seqs reespectqs àmiis.

3) Generar més participació  per gestionar la crisi, en lt iqtl iois els seciores i col·lectqs socitls 

s’hi vegnin implictis. No deixtre lt soretdt de lt creisi únictmeni en mtns de l’tdminisiretció púli-

ct o els merectis. Ttni en l’esferet tqionòmict com insqltre i mqniciptl, les entitats de la socie-

tat civil volem ser presents en els oregntnismes i esptis peretnenis pere itl de fere trereitre i det-

iree,  tm iois els tciores, les polítiqes immedities i iqe htn de confgnqretre lt tse de les polít-

iqes de fqiqre. Toi tixò és possile en el mtrec jqreídic de lt Unió Eqreopet i lt Constiqció, i tm 

els ctnvis noremttqs tqionòmics iqe ctlgnqin.



A més d’tiqesies mesqrees t cqrei ieremini, iqe consideretm impreescindiles pere visiiliiztre 

tiqesi compreomís necesstrei de les tdminisiretcions pereiqè el ctnvi de model no iqedi novt-

meni en ptretqles qides, des del Fòreqm de lt Socieiti civil ens compreomeiem en l’eltoretció i 

preoposit d’tccions iqe s’htqreien de postre en mtrext t mign i lltregn ieremini. Unes mesqrees iqe 

començtreem t detiree i foremqltre des de lt nosiret plqretliiti i de foremt tqiònomt t ptretre 

d’tiqesi mes de seiemree, ioi miretni de sqmtre el màxim d’oregntniiztcions socitls de ioies les 

Illes t tiqesi preojecie. I iqe tspiretm t iqè conireiqeixin t qnt tcció tcqretdt dels poderes pú-

lics i foremin ptrei d’tiqesi Pla Rector de la Transició, en el mtrec d’qnes direecireiqs socitls i eco-

nòmiiqes de l’Esiti Esptnyol i lt Unió Eqreopet iqe s’htn de postre tl serevei de lt milloret d’qnt 

comqniiti iqe ht iqedti en esiti d’emeregnèncit.

Llistat d’entitats signants

ARCA
CCOO
Cercle d’Economia de Mallorca
Col·lectiu Alternatives
Coordinadora d’ONGDs (CONGDIB)
EAPN-Xarxa per la Inclusió Social
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Palma
Fundació Gadeso
Fundació Iniciatives del Mediterrani
Fundació Marilles
GOB
Joves Arquitectes de Mallorca
Mercat Social
Obra Cultural Balear
Palma XXI
PIMEM
Pla de Mallorca XXI
Tramuntana XXI
STEI-Intersindical
UGT


