
 

Honorable presidenta sra. Francina Armengol: 

primer de tot, voldria trametre-vos tot el suport en la gestió dels moments difícils que vivim aquests                 
dies. És una situació complexa i insòlita, a la qual com a societat no ens hi havíem enfrontat mai, i                    
que supera qualsevol solució o previsió que s’hagués pogut fer en el passat. A més, com ja s’ha dit,                   
la vulnerabilitat de la nostra economia de monocultiu turístic ens deixa a la coa de la recuperació                 
econòmica, davant la previsió de la paral·lització de la mobilitat a escala a europea i mundial durant                 
una bona temporada, que no sabem quant de temps pot durar. 

No obstant, sí que sabem que l’agudització i acceleració del canvi climàtic, o el que és el mateix, de                   
l’abús i desequilibri d’ecosistemes fins ara més o menys estables, augmenta els escenaris             
imprevisibles: bé sigui per incidents metereològics, com la borrasca Glòria de la tardor passada, bé               
sigui per l’aparició d’agents infecciosos que fins al moment vivien en entorns ecològics diferents, i               
que a causa de la destrucció d’aquests, es poden propagar sense que, de moment, els poguem frenar.                 
Probablement hi ha altres escenaris no contemplats, perquè, efectivament, una alteració voluntària,            
ràpida i descontrolada dels equilibris ecològics a gran escala no s’havia donat mai. 

Tot això sí que ho sabíem. I sabíem que, en aquest context, la dependència? exclusiva de la                 
indústria turística ens feia altament vulnerables. Una indústria que certament, dona feina a             
moltíssims treballadors a les nostres illes, però també un volum d’ingressos altíssim que no té el                
retorn social esperat: l’any 2018, 1 de cada 5 treballadors de les Balears estava en risc d’exclusió                 
(informe Foessa Balears 2018), el tercer percentatge més alt de tot l’estat.  

No cal parlar del cost ecològic que té aquest model per les nostres illes, amb l’agreujant que, com a                   
territori insular, l’exposició als impactes del canvi climàtic són majors. Vos mateixa i el govern que                
presidiu n’heu pres consciència, en declarar l’Emergència Climàtica i prendre mesures com la             
protecció de la posidònia, la limitació dels creuers o demanar que no s’ampliàs l’aeroport de Palma.                
Són mesures assenyades, que aplaudim, tot i l’impacte sobre les previsions econòmiques que             
podrien tenir, perquè van en la línia correcta que marca l’Emergència Climàtica que patim, i que                
posa en valor el dret al medi ambient i a la vida per damunt de la rendibilitat lucrativa a curt                    
termini. 

Tots som conscients que és hora d’avançar cap a un model que doti les nostres illes de més                  
sobirania ecològica i més justícia social. Així com la mal anomenada «recuperació econòmica» de              
la crisi del 2008 es va fer a costa de les classes mitjanes i populars i l’estat del benestar per rescatar                     
bancs, molt ens temem que la temptació sigui recuperar-nos d’aquesta a costa del medi ambient i                
regulacions ambientals. Em referesc a missatges com els que ja hem vist els darrers dies, que                
demanen augmentar la despesa en promoció turística, obra pública i carreteres, suspensió de             
l’Impost de Turisme Sostenible, subvencions públiques i moratòries a empreses aeronàutiques i            
hoteleres (que l’any passat varen presentar rècord històric de beneficis) o suspensió de la limitació               
d’allotjaments de lloguer turístic, que suposarien un retrocés històric en aquelles petites passes fetes              
els darrers anys a casa nostra a favor de la sostenibilitat ecològica, i una total incoherència amb la                  
declaració d’Emergència Climàtica que el vostre govern ha declarat. 

Així, ens preocupa llegir que la sortida de la crisi de la COVID-19 que plantejau des del Govern es                   
faci amb els mateixos termes del model que ens hi ha exposat més que cap altra regió d’Europa, de                   
monocultiu turístic, en un escenari d’alta imprevisibilitat, que només ens pot conduir cap a una nova                
crisi mentres s’agreuja l’equilibri ecològic i social de les Illes. 

 



 

Per tot això, vos demanam que el diàleg social que voleu emprendre no només sigui amb les                 
organitzacions empresarials i sindicals, sinó que també compteu amb les entitats socials i             
ecologistes, com el GOB, i que siguem convidats com a tals a totes les meses de treball. 

Volem que sigui fruit d’aquest diàleg entre tota la societat civil, i no només d’una part, que poguem                  
establir les bases del model econòmic i social del futur per la gent de les nostres illes, especialment                  
les classes populars i mitjanes, que representen la majoria de la nostra societat. Un model que,                
n’estam convençuts, i convençuts que també ho compartiu així, ha d’estar construit damunt els              
principis de sostenibilitat, sobirania ecològica i justícia social. 

Confiant que atendreu la nostra petició, vos saluda molt cordialment, 

Amadeu Corbera, 

President del GOB Mallorca. 

 


