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INTRODUCCIÓ AL DOSSIER 
 

 
L’any 2013 la Fundació Gadeso va emprendre una sèrie d’investigacions que 

van concloure amb l’edició d’un llibre titulat “CAP A ON ANAM. Els 

ciutadans de les Illes Balears (col·lecció recerca nº7)” 

 
Al següent capítol s’explica el perquè d’aquest llibre. Avui, a aquest dossier 

reflectim l’estructura social de les nostres illes, l’època de bonança, de la crisi 

i de la postcrisi, per donar resposta a la pregunta que planteja el llibre: CAP 
A ON ANAM?. 

 

Estem al mes d’abril del 2018, i oficialment hem sortit de la crisi: creixement 
econòmic i creació d’ocupació. Però el que és cert i avaluable és que aquesta 

“sortida” no està arribant a la nostra estructura productiva, la qual està 

formada per petites i mitjanes empreses, ni als ciutadans i ciutadanes.  

 
Els principals paràmetres tals com l’estabilitat laboral, l’accés als serveis 

públics bàsics (sanitat, educació, serveis socials....), segueixen sent 

assignatures pendents. Alhora hi ha segments de la població en situació de 
risc d’exclusió (joves, majors de 45, pensionistes...). 

 

Pel mateix, per desgràcia, l’anàlisi i les conclusions d’aquest llibre són 

absolutament vigents, per la qual cosa reproduïm, en aquest dossier, part del 
llibre, excloent-hi la radigrafia de la situació actual, la qual corresponia a 

l’any 2013. 
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EL PERQUÈ D’AQUEST LLIBRE 
 

 

La Fundació Gadeso, d’acord amb els seus estatuts fundacionals, té com  a 

principal objectiu l’estudi, l’anàlisi i l’avaluació de les diverses realitats so-
cioeconòmiques de la nostra comunitat, les Illes Balears, tenint sempre pre-

sent el marc on es troba immersa, l’Estat Espanyol i la Unió Europea. La fi-

nalitat última és facilitar elements de coneixement, de reflexió i de debat per 
contribuir a transformar la nostra societat, fent-la més justa, més equitativa i 

més cohesionada. 

 
El darrers anys, sobretot des de 2008, la major part de  les activitats de la 

Fundació s’han centrat en la crisi que patim actualment. Una crisi que té un 

origen financer i que per tant és econòmica, però que ha esdevingut social, 

cívica i política. Durant aquest temps, s’han seguit publicant les revistes pe-
riòdiques Quaderns Gadeso, Temes Socioeconòmics i Panorama Sociolabo-

ral, que intenten esbrinar les opinions dels ciutadans de les illes i detectar els 

punts forts i els punts febles de la nostra societat, des de vessants tan diverses 
com el mercat laboral, l’educació, els immigrants, el turisme o els joves. 

 

La web www.gadeso.org també ha seguit amb la seva habitual activitat, 

proporcionant dossiers, estudis i informes d’interès, enquestes d’actualitat, 
articles d’opinió... mantenint un nombre fidel de seguidors. 

 

Per últim, volem destacar l’organització de dues jornades dedicades a la crisi, 
els seus efectes i els possibles camins de solució: Els reptes de les polítiques 

de benestar en una societat en canvi (2009) i Polítiques públiques en temps 

de crisi (2012). Ambdues se poden considerar l’avantsala de les jornades que 
se celebren coincidint amb la publicació d’aquest llibre i que porten per títol 

La cohesió social a les Illes Balears. 

 

Així doncs, ara, quan la crisi està afectant de manera greu a la major part dels 
nostres ciutadans, hem volgut recopilar i ordenar les distintes anàlisis, refle-

xions i avaluacions sorgides dels treballs periòdics de la Fundació Gadeso, 

repensant-les, enriquint-les i aportant-hi noves visions, tant pròpies com dels 
diversos experts que participen en el llibre que teniu a les mans. 

 

El títol no és “neutre”. CAP A ON ANAM? és un interrogant obert. Ens 
atrevim fins i tot a qualificar-lo com la pregunta clau que ha de guiar el debat 

de les polítiques i mesures orientades a sortir de la greu situació en què ens 

trobam. En el Govern que presideix Mariano Rajoy existeix el convenciment 
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que ens trobam en el bon camí i que l’estratègia de l’austeritat i del control 

del dèficit és la única possible. Afirmen que només així podrem sortir del 
pou, si bé són majoria els indicadors que permeten dubtar-ho i molts els ex-

perts que mostren la seva disconformitat amb aquest relatiu optimisme. 

  
Però fem un exercici de confiança i suposem que amb aquestes polítiques 

efectivament se controlaran les turbulències del deute públic, s’assoliran els 

objectius de dèficit marcats per Europa, s’haurà resolt de manera satisfactòria 

el sanejament de les entitats financeres i haurem avançat envers unes certes 
polítiques fiscals comunes. Llavors, les conseqüències de les reformes no 

seran més que un mal record? Tornaran a aixecar el cap persones i col·lectius 

ara instal·lats en el risc d’exclusió? Se reactivaran l’economia, el consum, el 
crèdit, el treball? Es recuperaran en part o totalment els serveis públics reta-

llats, els drets eliminats, el benestar perdut? En definitiva, aquesta crisi té 

conseqüències purament conjunturals que se superaran un cop millorin les 

grans xifres o es tracta d’una crisi sistèmica amb efectes estructurals? 
 

La nostra hipòtesi de treball és precisament aquesta, que ens trobam davant 

una crisi estructural que, por molt que es recuperin parcialment determinats 
serveis públics retallats, millorin les dades d’atur i es produeixi una reactiva-

ció del consum, tindrà efectes irrecuperables que desembocaran en una socie-

tat dual i descohesionada. L’objectiu d’aquest llibre és avaluar si la nostra 
hipòtesi és correcta i, si n’és el cas, com es concretarà. 

 

Malgrat una hipòtesi de caire tan negatiu, el que ens ha impulsat a publicar 

aquest, el nostre desideràtum, és justament el contrari: que en un futur no 
molt llunyà els ciutadans puguin viure i conviure en una societat democràtica 

i participativa, on els drets individuals i cívics estiguin garantits, l’equitat 

(igualtat real d’oportunitats) sigui la norma i la cohesió social no s’observi 
com un somni impossible. 

 

Per tot això, i partint de la definició que va donar el Consell d’Europa de la 
cohesió social com a objectiu polític, econòmic, social i cultural, treballarem 

per construir l’Europa del ciutadans, tan diferent de l’Europa que avui ens 

volen vendre alguns. Per tant, si no volem acceptar com a irreversible l’esde-

veniment d’una societat dual i descohesionada, no podem renunciar a la 
nostra acció com a ciutadans dins el nostre entorn de convivència, Europa, 

aportant cadascú el seu granet d’arena. El nostre, avui, és aquest llibre. 
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APROXIMACIÓ AL CONCEPTE 

DE COHESIÓ SOCIAL 
 

 
 

LA DEFINICIÓ DEL CONSELL D’EUROPA 

 
Hi ha molts d’enfocaments conceptuals per a la cohesió social, diferents 

segons les èpoques, les cultures o les idees polítiques. Aquests enfocaments 

es distingeixen principalment pel paper dels actors implicats, pels àmbits de 
la vida, pels grups d’interès o pels termes que s’utilitzen per desenvolupar 

aquesta cohesió. 

 

La cerca d’un concepte clar i coherent de cohesió social és necessària dins 
una societat moderna, on les normes de coordinació de l'acció individual i 

col·lectiva són objecte de legitimacions complexes. Els canvis que es 

produeixen contínuament en una societat oberta i plural com la nostra han de 
ser objecte d'una reflexió profunda perquè no donin lloc a conceptes de 

cohesió “reduïts” i que es fonamentin en l'exclusió i no en la inclusió d'indi-

vidus i grups. El concepte de cohesió social ha de complir amb tots aquests 
requisits alhora. 

 

Per aquest motiu, hem triat com a definició més pertinent de cohesió social la 

que fa servir el Consell d’Europa des de l’any 2000, perfeccionada en anys 
posteriors mitjançant diversos Task Force (grups d’experts d’alt nivell). A 

més, consideram rellevant i necessari que les nostres reflexions referides a la 

cohesió social s’emmarquin dins el context del projecte social i polític de la 
Unió Europea. Resulta evident que aquests moments el projecte Europeu 

pateix, com a mínim, una crisi de definició, però no per això podem renunciar 

als seus principis.  

 
El Consell d’Europa defineix la cohesió social d'una societat moderna, com  

 

La capacitat de la societat per garantir a tots els ciutadans un 

benestar sostingut i sostenible, reduint les desigualtats i evitant 

l’exclusió; l’accés equitatiu als recursos disponibles; i la seva 

llibertat i dignitat individual i col·lectiva des de la seva autonomia i 

capacitat de pertinença. 
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L'Estratègia per a la Cohesió Social, aprovada pel Consell d'Europa, es 

presenta com un enfocament que integra múltiples components de la cohesió 
social, centrant-se en les seves interaccions i responsabilitats de les persones 

involucrades en el marc adoptat. En aquest sentit, la cohesió social s’estableix 

principalment com un concepte polític, que és fonamental per posar en pers-
pectiva un "projecte" de suport a una societat moderna legítima i sostenible. 

 

Aquesta definició implica el compromís de reduir les disparitats socials i la 

seva polarització. Es basa en quatre components del benestar humà que estan 
a la base de les societats democràtiques i actives que operen en el reconeixe-

ment efectiu dels drets humans: l'equitat en l'accés, la dignitat individual i 

col·lectiva, l'autonomia individual i la participació en la vida comunitària. 
Aquests principis determinen la "qualitat" dels vincles entre els individus i 

entre aquests i la comunitat a la qual pertanyen.  

 

En aquesta línia, la cohesió social no és un concepte "nostàlgic" orientat a 
restaurar l’“harmonia social perduda”, sinó un concepte polític i social 

“dinàmic”, fonamentat en el reconeixement dels drets, en la durabilitat, en la 

llibertat, en l’equitat, en la pluralitat, en la convivència en dignitat i en l'auto-
nomia i la llibertat per decidir, ara i en el futur, com a individus i comunitats.  

 

 

LA COHESIÓ EN LES SOCIETAT MODERNES EN CANVI 

 

La cohesió social és essencial per a una societat moderna centrada en els 

drets de les persones i per fer front als canvis ràpids i radicals que poden fer 
tremolar els pilars que garanteixen tradicionalment els llaços socials (molt 

especialment a Europa). Encara que cada societat tengui una necessitat es-

tructural per a la cohesió social, en els moments que vivim hi ha factors 
comuns, malgrat es manifestin amb distinta intensitat: les dificultats per co-

brir al mateix temps les necessitats de realització personal i de pertinença, la 

compaginació de la llibertat individual amb la justícia social, l’equilibri entre 
l'eficiència econòmica i la distribució equitativa dels recursos i el respecte tan 

pel pluralisme com per unes normes comunes bàsiques per a la resolució pa-

cífica dels conflictes.  

 
La llibertat, que s'expressa en la forma d'autonomia personal, és exercida per 

cadascú dins els límits establerts per l'autonomia de l'altre. Encara que estigui 

centrada en l'individu, la llibertat és en la pràctica un concepte relacional: 
hom no pot ser lliure si els altres no ho són. En aquest sentit, la idea de la 

llibertat implica la igualtat davant la llei i en l’accés als béns materials, 

socials i culturals. 
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La solidaritat estabilitza la convivència de les persones que expressen la 

seva necessitat de cooperar en el marc del compromís de tots, és a dir, la 
influència de totes i cadascuna de les decisions col·lectives. En aquest sentit, 

i més enllà de la dimensió individual, les societats europees reconeixen també 

els drets d'una dimensió col·lectiva.  
 

La cohesió ajuda a crear un sentit de pertinença, de confiança i de seguretat. 

Aquest tipus de pertinença, que es tradueix en la possibilitat de formar part 

lliurement d'un conjunt de subjectes iguals, implica, d'una banda, la contribu-
ció a la creació de riquesa i, de l'altra, garantir-ne la distribució més equitati-

va  possible. 

 
En les societats caracteritzades per una pluralitat d'interessos i identitats, la 

cohesió és principalment el resultat de la capacitat de desenvolupar processos 

no violents de consens per resoldre qualsevol disputa o distribució (relatiu a 

l'assignació de recursos i mitjans per viure amb autonomia) o d'identitat 
(reconeixement de la dignitat de la pluralitat d'estils de vida i tradicions, i en 

el context d’un equitatiu dret d'accés). 

 
Per tant, la cohesió social no és un concepte "científic" o tècnic. Més aviat és 

el resultat dels exercicis d'interpretació que els actors institucionals i els 

individus autònoms exerceixen en la gestió de les seves responsabilitats 
col·lectives davant la resolució de conflictes. Aquesta és també la raó perquè 

la cohesió social s’ha considerar com un marc de referència on les insti-

tucions i els ciutadans actius adopten actituds i accions per prevenir els con-

flictes socials i assegurar l'estabilitat democràtica de tot el conjunt. Per tant, 
més que a tenir els mateixos valors, la cohesió social condueix a “compartir 

un objectiu polític d’equitat”. 

 
 

LA COHESIÓ COM A OBJECTIU POLÍTIC 

 
La cohesió social no és una condició “natural” en les societats modernes: és 

el resultat de les “relacions” entre individus lliures i institucions privades i 

públiques dins un marc de normes i lleis reconegudes com a legítimes per la 

comunitat. Per això, se suposa una “acció política” que faci possible aquesta 
cohesió social. 

 

La cohesió social es converteix en un objectiu polític des del moment en  que 
es basa en la idea del benestar de tots i cada un dels individus que conformen 

una societat. Aquest objectiu polític es converteix també en un assumpte in-

ternacional en el context d'una economia globalitzada. La qüestió es redueix a 

si les forces que impulsen la globalització estan contribuint a reforçar la 
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cohesió social dins de les nacions o si segueix sent percebuda com un factor 

d'inseguretat que desestabilitza les referències i les institucions que garan-
teixen la cohesió social (per l’excessiva influència dels valors neoliberals) i 

que accentua la pobresa i les divisions socials. 

 
Al mateix temps, els estats consideren que el seu paper limitat als espais 

territorials i la seva capacitat per controlar els problemes socials i globals està 

en dubte. De fet, amb la “desterritorialització” del capital, les decisions  estan 

subjectes no sols a interessos interns, sinó també i principalment a les in-
fluències externes. Tot això pot qüestionar la legitimitat de l'Estat, que fins 

ara  es basava en què “els que decidien” i “els interessos econòmics” residien 

al mateix territori. Aquestes constatacions s’uneixen als moviments migrato-
ris de població pobre que creen pressió sobre les fronteres d'Europa. En 

aquest context, la cohesió social és un concepte que pot “equilibrar 

l’obertura” a través de determinats “controls polítics”. Aquesta dinàmica pot 

contribuir a la formulació de noves responsabilitats entre els propis ciutadans 
i entre aquests i les estructures públiques. 

 

De fet, en les societats democràtiques modernes, l'objectiu polític compartit 
per tots és la creació d'una política adequada i un entorn institucional per al 

desenvolupament d'una vida independent i interdependent per a cadascú. 

L'autonomia individual es reflecteix en la cohesió social si els accessos als  
recursos són equitatius i no discriminatoris i si es reconeixen de manera efec-

tiva la dignitat i l’habilitat de cada persona. 

 

 

LA COHESIÓ COM A DINÀMICA SOCIAL 

 

En les societats modernes, les relacions socials i les normes no es basen 
només en els models de vida legitimats per la tradició, sinó també a través de 

dinàmiques que impliquen a individus i col·lectius dins una societat plural i 

en constant canvi. Els conflictes que generen el pluralisme i la recerca de l'es-
tabilitat i de la seguretat estan conduint a nous tipus d’accions dels membres 

de les societats modernes en diferents àmbits de la vida. Entre d’altres, es 

poden distingir: 

 

 Els espais privats de la vida, com a llocs d'individualització i 
socialització, on els comportaments són integrats a través de la 

comprensió de les persones en els cercles de la família i de la 

comunitat. 
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 Les àrees d'expressió ciutadana, on cadascú expressa i organitza el 

seu comportament com a membre de ple dret de la societat en el seu 

conjunt. 
 

 Les institucions i organitzacions, que regulen les interaccions econò-

miques i socials. 

 

 Les institucions públiques i democràtiques, encarregades de vetllar 
pels drets individuals i col·lectius i per una estabilitat justa de l’ordre 

polític i social. 

 

La cohesió social és el resultat d'una intercomunicació equilibrada entre 
aquestes àrees. Així, d'una banda, el desenvolupament de la cohesió social 

s’ha d’adaptar amb les dinàmiques econòmiques i polítiques i, de l’altra, 

coincideix amb una democratització permanent dels poders públics i econò-
mics, que es tradueix en una influència permanent que les esferes privades i 

els ciutadans exerceixen sobre el poder i els “mercats” a través dels drets hu-

mans. Les fractures que se poden produir en el maneig d'aquest delicat equi-
libri es poden prevenir i reparar amb una ètica de la responsabilitat comparti-

da i la limitació racional de determinants interessos. 

 

Dit això, res no garanteix, a priori, que les societats modernes són ipso facto 
capaces d'assegurar el benestar de tots pel que fa a l'equitat, a la dignitat, a 

l'autonomia i a la participació. L'experiència dels conflictes distributius, amb 

la desigualtat, la marginació o la inseguretat col·lectiva que els acompa-
nyen, tendeixen a mostrar que la cohesió social ha de ser objecte d'un desen-

volupament actiu per part dels actors afectats. L'absència d'aquesta “interven-

ció” cívica conduirà, tard o d'hora, a una desestabilització de la societat.
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L’ESTRUCTURA SOCIAL 

DE LES ILLES BALEARS 
 

Antoni Tarabini-Castellani 

 

 
 

INTRODUCCIÓ 

 
El concepte d’estructura social és un dels més abstractes i polisèmics de la 

sociologia. No obstant, el nostre propòsit no és entrar en debats teòrics sinó 

explicitar una concepció de l’estructura social que ens permeti abordar la 

qüestió de les seves relacions amb la cohesió o descohesió social en la nostra 
comunitat. Una definició integradora podria ser  

 

L’estructura social és el conjunt de posicionaments, interrelacions, 

formes i pràctiques de les diverses institucions, grups e individus, 

que configura els eixos de les desigualtats en una comunitat 

determinada. 
 

”En aquest sentit, la teoria sociològica de les classes socials ha atorgat 

tradicionalment al terme “estructura social” un sentit molt més restringit del 

que proposem, ja que sovint  l’ha reduït a la configuració de desigualtats 
generada al mercat o a l’esfera productiva. L’estructura social és, sens dubte, 

un sistema de posicions jerarquitzat, però no solament de posicions de classe, 

sinó en funció de molts eixos que divideixen a la població econòmicament, 
políticament i culturalment, i que ho  fan en termes de dominació i 

desigualtat relativa entre els grups”1.  

 

L’estructura social d’una determinada societat te relació directa amb els seus 
nivells de cohesió i descohesió. La descripció, anàlisi i evolució d’unes 

determinades formes i comportaments individuals, col·lectius i institucionals 

pretenen, precisament, comprovar els índex reals i potencials de cohesió o 
descohesió social en base a “garantir a tots els ciutadans un benestar 

sostingut i sostenible, reduint les desigualtats i evitant l’exclusió; l’accés 

equitatiu als recursos disponibles; i la seva llibertat i dignitat individual i 
col·lectiva des de la seva autonomia i capacitat de pertinença”2. 

 

                                            
1 Adelantado, J. (2000). 
2 Consell d’Europa (2000, 2005 i 2007) 
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L’ESTRUCTURA SOCIAL DOMINANT 

 
Una determinada estructura social no és mai neutre. Schumpeter descriu de 

manera molt gràfica l’actual estructura social dominant mitjançant l’analogia 

de l’autobús. Seguint la lògica, se suposa que un autobús té una destinació 
determinada i que existeix un conductor que el governa. Se suposa també que 

les persones que es troben dins l’autobús o l’esperen a l’aturada pretenen 

arribar a aquesta destinació, que no és altra que poder gaudir en igualtat 

d’oportunitats dels béns i dels serveis. Al mateix temps, se suposa que el 
conductor és una persona que coneix perfectament el trajecte.  

 

Aplicada aquesta analogia a la nostra estructura social vigent, podem 
perfectament identificat el conductor amb els grups dominants, que són els 

qui decideixen qui puja o no a l’autobús, qui va segut o dret, qui baixa a 

meitat de trajecte, etc. Les dades tendeixen a mostrar que la majoria de 

persones viatgen en autobús sempre assegudes (“situació estabilitzada dins el 
sistema”), però també hi ha un grup de persones que, encara que es trobin a la 

cua per pujar a l’autobús, freqüentment queden sense poder pujar-hi i, a més, 

tenen poques possibilitats reals de viatjar (“situació d’exclusió”). 

 

Com se mostra a la gràfica de la pàgina anterior, l’estructura social se 

fonamenta en un accés desigual als recursos, al poder i a l’estatus. Quan 
parlam de recursos, ens referim a l’accés equitatiu (en igualtat d’oportuni-

tats) als béns i serveis inherents als drets individuals, cívics, socials i 

econòmics dels ciutadans. Com és lògic, això també inclou el dret a l’accés a 

un treball digne i estable, als serveis públics bàsics (educació, sanitat...) i a 
uns serveis socials finalistes orientats a ciutadans amb especials dificultats. 

 

Quan ens referim a les relacions amb les estructures de poder, aquestes no 
se limiten al poder polític sinó també a l’econòmic, especialment en un mo-

ment en què els poders fàctics econòmics pareixen orientar i definir tota la 

realitat política. 
 

Finalment, amb l’estatus fem referència, per un costat, a l’imprescindible 

autonomia personal i, al mateix temps, a la necessitat de pertinença social 

dins el context de la societat civil i política. 
 

Aquest accés desigual es dóna precisament a través del sistema d’estratifica-

ció, que és el que reflecteix el posicionament i les interrelacions de les 
institucions, grups d’individus i col·lectius. Aquesta estratificació, amb les 

seves complexitats, és la que possibilita, dificulta o nega la possibilitat d’ac-

cés als ciutadans als recursos, l’estructura de poder i l’estatus social. 
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L’ESTRATIFICACIÓ SOCIAL A BALEARS 

 
A continuació, i amb l’ajuda d’unes gràfiques, volem reflectir l’estructura 

social de Balears en distintes èpoques, sempre en relació amb l’actual crisi 

econòmica (abans, durant i després). El que pretenem és definir els posiciona-
ments i pràctiques d’institucions, grups e individus i les seves interrelacions, 

segons les diverses situacions socioeconòmiques desiguals, la seva posició 

socials i els diversos valors dominants que conformen la nostra estructura 

social. 
 

En concret, volem descriure, analitzar i avaluar les formes i comportaments 

individuals, col·lectius i institucionals en relació als índexs reals i potencials 
de cohesió i descohesió social. 

 

Com hem dit, a continuació s’inclouen tres gràfiques que reflecteixen de 

manera sintètica l’estructura social de Balears en tres períodes “claus”: 
 

 La pre-crisis (abans de 2008): fa referència als moments en què el 

conjunt de la societat Balear vivia unes situacions acrítiques de 

cohesió social 
 

 La crisi (2008-2013): quan es reflecteixen les greus conseqüències 

de la denominada crisi econòmica sobre els ciutadans i l’estructura 

social de les illes. 
 

 Post-crisi (a partir de 2014): aquesta darrera gràfica pretén ser una 

projecció de futur en el cas hipotètic d’una sortida de la crisi, al-

menys pel que fa a la millora de les xifres macroeconòmiques. 
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Les classes dominants 

 
Les Balears, amb les diverses peculiaritats segons cada illa, varen donar un 

salt quantitatiu i qualitatiu a partir de l’etapa expansiva de l’activitat turística 

i més tard amb el seu equivalent en el sector de la construcció. Nous 
segments socials no procedents de l’antiga classe dominant varen sorgir amb 

força; persones, algunes amb escassa formació, que varen liderar l’especta-

cular creixement econòmic, posant en valor el producte turístic de vacances 

de sol i platja. Acceptant les contradiccions, que després es posaran de 
manifest, és una realitat que les nostres illes varen gaudir uns nivells accepta-

bles de benestar econòmic. 

 
El sector de la construcció, incloses les denominades indústries auxiliars 

(materials, electricitat, fusteria…) va obtenir taxes importants de beneficis 

amb la seva frenètica activitat centrada sobretot en la creació de nous 

establiments turístics i en la promoció i construcció d’habitatges (primeres i 
segones residències), fruit de la millora de les rendes familiars i de les 

iniciatives legals de reconversions del sòl. 

 
Aquesta nova classe dominant, emmarcada en determinades iniciatives i 

grups empresarials, ha experimentat un desenvolupament desigual. Determi-

nades segones generacions, amb major i millor preparació i formació, han 
agafat el relleu i han expansionat la seva activitat fora de l’illa. Aquest 

segments han entrat amb intensitat en les noves dinàmiques de la economia 

globalitzada, i han substituït el valor convencional del treball per una activitat 

financera més enllà de l’activitat original (deslocalització i diversificació). 
Aquests segments dominen la informació i mantenen lligams i xarxes políti-

ques i socioeconòmiques. Per a ells, la meritocràcia és un valor dominant i les 

seves seguretats –encara que amb riscos– són reals. 
 

Com es lògic, no tots el grups dominants han pogut o sabut donar el salt 

quantitatiu o qualitatiu i han patit i pateixen una certa inestabilitat en les 
seves activitats econòmiques, provocada per un cert esgotament del model 

“clàssic” de creixement econòmic. No obstant, i malgrat les distorsions, 

continuen essent grups dominants. 

 
Potser un dels seus problemes sigui la dificultat de comprendre les noves 

exigències dels mercats i de situar-se a nivells acceptables d’innovació per 

poder participar mitjançant una activitat econòmica “competitiva” més enllà 
de la mà d’obra intensiva o de la simple activitat de caire especulatiu. 

 

En qualsevol cas, no podem concloure que l’actual classe dominant de les 

illes, d’origen bàsicament econòmic, lideri “socialment” o col·lectivament la 
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nostra comunitat. Com és ben sabut, el seu interès pels valors “intangibles” 

(cultura, educació…) és mínim.  
 

No obstant això, i malgrat la seva possible crisi interna i externa, aquests 

grups dominants continuen exercint el poder econòmic i també molta in-
fluència en els entorns del poder polític. 

 

 

Les classes mitjanes i treballadores 

 

Els canvis a l’estructura productiva, les noves activitats turístiques, la forta 

pujada de la construcció i l’arribada d’abundant mà d’obra, són elements que 
afavoriren l’aparició d’unes noves classes mitjanes no lligades necessària-

ment a la possessió dels mitjans de producció (com les velles classes 

mitjanes), amb una situació patrimonial bona però amb situacions d’incerte-

ses econòmiques. 
 

S’han produït múltiples i millors oportunitats i han aparegut noves 

professions, nous negocis i noves empreses. Moltes persones, natives o 
procedents de la península (immigracions derivades de la forta activitat dels 

anys 60 i 70), varen saber aprofitar els moments de creixement i les seves 

activitats eren rendibles. 
 

En conseqüència, el seu estatus econòmic i social va canviar i passaren a 

conviure petits i mitjans empresaris, treballadors autònoms i assalariats quali-

ficats, dins un interclassisme aparent amb els grups dominants, encara que 
tenien un accés desigual a la informació i als poders fàctics. Varen poder 

accedir a multitud de béns i serveis i els seus valors, còpia no sempre fidel 

dels grups dominants, es varen anar consolidant entorn a l‘individualisme 
“ferotge”, el consumisme i la immediatesa.  

 

Però la realitat avui, en plena crisi, no és igual que llavors. Una consciència 
de classe explícita, difuminada o “desapareguda” dins una realitat social 

ampla i plena d’oportunitats que caracteritza la nostra comunitat en els temps 

de màxim creixement econòmic, torna a reaparèixer en els moments més 

àlgids de la crisi.  
 

L’activitat econòmica perd intensitat, determinats llocs de feina perden 

estabilitat, els serveis públics bàsics se retallen i es pateix una pèrdua pro-
gressiva de determinats drets individuals, laborals, socials i polítics. Amb 

distints graus d’intensitat, les classes mitjanes i treballadores són els seg-

ments que més experimenten les “incerteses” esmentades, doncs viuen en els 

seus entorns situacions noves i desconcertants. A tall d’exemple, l’incert 
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futur dels fills, agreujat per uns índexs preocupants de fracàs i d’abando-

nament escolars i per la manca d’oportunitats en el mercat laboral. En defini-
tiva, es senten vulnerables. 

 

Si s’observen amb atenció les gràfiques anteriors, es podrà comprovar com 
les classes mitjanes i treballadores cada vegada estan més reduïdes quantitati-

vament i qualitativament i que una gran part d’aquesta “reducció” es trasllada 

a persones i grups en risc d’exclusió social. Per tant, persones que fins fa poc 

tenien o creien gaudir d’unes certes estabilitat i seguretat veuen com el perill 
de quedar excloses és cada cop més real.  

 

Podem definir el futur de les denominades classes mitjanes i treballadores, en 
el cas de la superació de la crisi macroeconòmica? És possible una certa 

recuperació de l’activitat econòmica, un retorn al crèdit (però amb condicions 

de majors garanties), un cert repunt del consum... però si els grups domi-

nants, inclosos els polítics, no afavoreixen un economia més productiva i 
competitiva i no fonamentada en la mà d’obra intensiva i de baixa qualifica-

ció, el més probable és que es produeixi una reducció quantitativa i qualitati-

va de les classes mitjanes, principalment cap a segments més baixos de la 
societat i, en molta menor mesura, algunes persones i col·lectius que aconse-

gueixin “penjar-se” de les activitats dominants, encara que sigui de manera 

subsidiària. 
 

Per tant, serà possible obtenir un treball o una activitat econòmica (pimes i 

autònoms) més estables, però difícilment es recuperaran de manera sostingu-

da els drets i els serveis públics retallats. És a dir, en general, la vulnerabilitat 
continuarà vigent. 

 

En definitiva, si no es produeix un canvi en les nostres polítiques socio-
econòmiques es pot produir una consolidació dels col·lectius en risc d’exclu-

sió, facilitant el camí cap a una societat dual i descohesionada. 

 
 

Grups en risc d’exclusió 

 

Els denominats grups en risc d’exclusió venen caracteritzats per una 
precarietat laboral, un baix nivell formatiu, una economia domèstica proble-

màtica i una pèrdua de possibilitats d’ascens social i econòmic. Com hem vist 

a l’apartat anterior, cada cop més persones ubicades dins les classes mitjanes 
compleixen una o vàries d’aquestes condicions i entren a formar part d’aquest 

col·lectiu. 
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Degut a la crisi, cada vegada és més difícil comptar amb un treball estable, 

digne i durador. Però el risc no se limita a patir una situació d’atur 
perllongada, que comporta una manca continuada d’ingressos, sinó que 

també hem d’incloure dins el grup en risc d’exclusió el que ja se denominen 

“treballadors pobres”. Definir i avaluar l'abast de la problemàtica de la 
pobresa de persones que participen en el mercat laboral és un assumpte 

complex, doncs hi intervenen molts de factors però és clau la incidència de 

les situacions de precarietat laboral (estacionalitat, treball a temps parcial, 

falsos autònoms...)3. 
 

Pel que fa a la formació, cal reconèixer que no són pocs els treballadors sense 

títols escolars de grau mitjà o superior. Més aviat es podria dir que el món 
obrer és el refugi d’un gran contingent del “fracàs escolar dels sistemes 

educatius”. Les elevades taxes d’abandonament escolar són un llast pel futur 

de la nostra societat. No obstant això, tenir una bona formació ja no garanteix 

l’obtenció d’un lloc de feina digne i pot condemnar a la generació millor 
formada de la història a l’emigració o a la precarietat. 

 

Un altre tret característic d’aquest col·lectiu en risc d’exclusió és la dificulto-
sa situació de l’economia domèstica. Pendents dels salaris cada cop més inse-

gurs dels diversos membres de la família, han de fer front als compromisos 

econòmics. L’habitatge (quotes de l’hipoteca o el lloguer mensual), les 
despeses corrents (alimentació, roba, educació, subministraments...) o els im-

previstos fan habituals les dificultats per arribar a fi de mes. A més, els tradi-

cionals suports familiars es van esgotant. 

 
Volem destacar també dos col·lectius que tenen més risc de caure dins 

l’exclusió. El primer, determinats segments cada cop més amples d’immi-

grants, que encara que estiguin en situació legal, experimenten situacions de 
marginació en camps com el treball, la creixent dificultat d’accedir a serveis 

públics bàsics i la sempre problemàtica manca de xarxes socials.. 

 
El segon col·lectiu són les persones majors. No les que ja se troben en 

situació d’exclusió objectiva, sinó aquelles que pateixen una pèrdua de poder 

adquisitiu per la congelació de les pensions i tenen cada cop més dificultats, 

bé econòmiques, bé socials, bé familiars.  
 

Per tant, i potser en contra de l’imaginari popular, una part significativa dels 

individus i col·lectius que conformen aquest grup en risc d’exclusió proce-
deixen de les denominades classes mitjanes.  

 

                                            
3 Per a més informació sobre aquest aspecte, veure el número 14 de la revista Temes Socioeconòmics 

Gadeso (www.gadeso.org) 



CAP A ON ANAM? - ELS CIUTADANS DE LES ILLES BALEARS 24 

Els exclosos 

 
Poblacions, grups i persones es veuen rebutjades de l’esfera productiva 

perquè en se les ha privat d’educació i de salut i també se les exclou del medi 

que donava accés a aquest circuit. Sectors sencers de població queden 
exclosos de la possibilitat real d’una ciutadania efectiva i, a fortiori, de la 

participació als cercles on es prenen les decisions. Podem descriure tres 

dimensions bàsiques de l’exclusió4. 

 
Primera, la dimensió econòmica, directament productora de pobresa: els 

exclosos són, en primer terme, els desocupats, rebutjats del mercat de treball 

i, de manera cada cop més habitual, privats de recursos regulars. Fora de 
l’esfera dels assalariats, els exclosos econòmics són les persones o els grups 

privats d’accés a actius com la terra o el crèdit. 

 

Però l’exclusió també és social, doncs l’atur no priva únicament d’ingressos; 
també priva a l’aturat de la seva condició social i li nega l’existència dins la 

societat, cosa que, en la gran majoria dels casos, està directament unida a 

l’exercici d’una ocupació. L’individu pot perdre el sentiment de la seva dig-
nitat humana. L’exclusió és també la pèrdua del vincle social que comporta el 

trencament de l’entramat social, amb totes les seves conseqüències. 

 
Finalment, l’exclusió també té un caire polític, quan algunes categories de 

població (dones, minories ètniques o religioses, immigrants...) es veuen 

privades totalment o de manera parcial dels seus drets humans i polítics. 

 
 

CAUSES ESTRUCTURALS 

 
Aquestes realitats que acabam de descriure i que tendeixen a consolidar les 

desigualtats tenen múltiples causes no conjunturals sinó de tipologia 

estructural. La seva màxima referència són les polítiques econòmiques que 
desenvolupen els governs des dels seus distints àmbits. En el nostre cas, des 

de l’àmbit local i autonòmic fins a l’estatal, sense oblidar el marc de referèn-

cia europeu i global.  

  
 

 

 

 

                                            
4 Els capítols dedicats a la política social a Balears i als indicadors de cohesió i descohesió inclouen dades 

significatives referents als distints grups de la societat balear, especialment els que estan en risc d’exclusió 

o exclosos.  
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Noves fractures 

 
Els canvis socials, econòmics i polítics generen l’aparició del que s’anomena 

la “nova pobresa”, nova en el sentit que no entra en les categories tradicio-

nals de pobres. L’existència de treballadors pobres és l’exemple més clar 
d’aquesta nova pobresa, doncs deixa palès que el fet de tenir una feina no 

garanteix esquivar l’exclusió social. 

 

Aquests canvis no només tenen com a protagonistes als col·lectius pobres “de 
sempre”, sinó que afecten a cada cop a més població i repercuteixen amb 

especial incidència sobre les classes mitjanes. La crisi de l’estat de benestar i 

els efectes de la globalització econòmica han conduit a la desprotecció de 
capes socials cada cop més àmplies. Per exemple, durant aquest procés 

apareix una nova classe social que Robert Castel defineix com a “supernu-

meraris sobrants”. Es tracta de treballadors industrials i professionals que 

no tenen un lloc en el mercat de treball o el tenen en condicions precàries i 
d’eventualitat. Cal tenir en compte que més enllà de les capacitats desmer-

cantilitzadores, els drets adscrits a l’ocupació (i la visibilitat i credibilitat 

social que aquesta atorga als individus) es veuen radicalment vulnerats per les 
condiciones d’explotació que imposa la política econòmica de caràcter neoli-

beral: 

 
"La precarització de l'ocupació i l'augment de la desocupació constitueixen 

sens dubte la manifestació d'un dèficit de llocs ocupables en l'estructura 

social, si entenem per lloc una posició amb utilitat social i reconeixement 

públic. Treballadors que envelleixen, joves a la recerca de la primera feina, 
desocupats durant lapses prolongats (...). Ells ocupen la posició de 

supernumeraris, suren en una mena de terra de ningú social, no integrats i 

sens dubte inintegrables, si més no en el sentit que Durkheim parla de la 
integració com pertinença a una societat formada per un tot d'elements inter-

dependents. Aquesta inutilitat els desqualifica també al pla cívic i polític"5 

 
Amb la idea d’exclusió es pretén reflectir un procés a partir del qual 

determinats individus i grups socials queden “al marge” de les dinàmiques 

socials, econòmiques i polítiques del conjunt de la societat. La idea d’exclu-

sió es diferencia de la pobresa perquè no només denota una situació de 
privació (de recursos, de capacitats o de poder) sinó que indica sobretot una 

situació de marginalitat que col·loca a l’individu fora dels canals “legítims” 

de producció i reproducció social. 
 

                                            
5 Castel, R. (1999). 
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En síntesi, les polaritzacions socials que existien a la vella societat industrial 

eren fonamentalment de caire unidimensional i lineals, generades per la lògi-
ca de classe. No obstant, aquesta polarització no arribava a rompre els 

paràmetres bàsics de la integració social. L’exclusió, en canvi, en un context 

de creixent heterogeneïtat no implica només la reproducció més o menys 
ampliada de les desigualtats verticals pròpies del model industrial. Va encara 

més enllà i implica fractures amb el teixit social, la ruptura de certes 

coordenades bàsiques d’integració i, en conseqüència, l’aparició d’una nova 

escissió social en termes de dins/fora6. 
 

En paraules de Joan Subirats, exclusió social no és equivalent a pobresa. 

Exclusió social no és equivalent a pobresa. Hi pot haver col·lectius que no 
siguin pobres (econòmicament parlant) i que estiguin en situació de exclusió. 

La pobresa, malgrat ser una constant en moltes situacions d’exclusió, es pot 

prendre com un factor important de vulnerabilitat social que, unit a altres 

dificultats, com, per exemple, la mala salut, la sobrecàrrega domèstica i 
familiar o l’atur de llarga durada, pot conduir les persones cap a una 

situació d’exclusió social de difícil solució7. 

 
Per tant, l’exclusió social es refereix a un procés de creixent vulnerabilitat 

que afecta sectors cada cop més amplis de la societat, i que es materialitza en 

una major precarietat a nivell laboral, residencial, econòmic... L’exclusió 
social va més enllà de les desigualtats clàssiques i inclou noves fractures 

socials, es caracteritza per la ruptura de les coordenades més bàsiques de la 

integració: la participació en el mercat productiu, el reconeixement públic i 

la participació política, i l’adscripció social i comunitària que proporcionen 
la família i/o les xarxes socials8. 

 

 

Polítiques socials 

 

En referència a les polítiques econòmiques i socials desenvolupades per les 
distintes estructures de poder, es necessari profunditzar en l’evolució de  la 

Despesa Pública i la Despesa de Protecció Social. El volum  dels recursos 

que un país destina a aquestes partides (i la manera de fer-ho) és un dels 

elements que ha servit per caracteritzar els distints règims de benestar a la 
Unió Europea. 

 

Al mateix temps, una major desigualtat d’ingressos s’ha de comprendre des 
d’un concepte de vulnerabilitat enfront el mercat de treball, concretada en 

                                            
6 Jiménez, L. (2003). 
7 Subirats, J. (2004). 
8 Íbidem. 
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l’augment de la temporalitat en la contractació i en la precarietat laboral. A 

més, això no només provoca que hi hagi més persones i grups en risc d’ex-
clusió, també col·loca a altres persones i col·lectius en una situació de pobre-

sa relativa, considerant la pobresa el 60% de la mitjana de l’ingrés disponible. 

 
Dins la Despesa Pública, és necessari concretar en què consisteix bàsicament 

la Despesa en Protecció Social: règim de pensions, la cobertura de l’atur... 

Encara que qualsevol estat europeu està condicionat pels processos que 

envolten la globalització i per les directives de la Unió Europea, no hi ha 
dubte que disposa d’un marge de discrecionalitat, almenys a l’hora de marcar 

les prioritats . En definitiva, “la composició política del Govern és clau, ja 

que el seu efecte sobre el volum d’imposts i transferències és determinant en 
la reducció de la desigualtat”, així com “la Despesa Pública destinada a 

protecció social és més susceptible de modificar per les decisions polítiques 

dels governs”9. Pel això, no és neutre qui governa a un determinat país. 

 
A més de la Despesa en Protecció Social, existeix un altre concepte bàsic: la 

Despesa en Transferències Socials, destinada a reduir la desigualtat. Aques-

tes transferències depenen fonamentalment de la voluntat política i inclouen 
propostes com la Llei de la Dependència espanyola, el subsidi, ajuts familiars 

i també l’ample ventall de serveis socials finalistes. De fet, “si bé les 

transferències per pensions han augmentat el seu pes en reduir la pobresa 
(...) interessa ressaltar la pèrdua de pes en el impacte redistributiu de les 

transferències socials distintes a les pensions (com són l’atur, les rendes 

mínimes d’inserció i, en general, les transferències assistencials: família, 

immigració, exclusió social...). Aquest tipus de transferències monetàries 
estan fonamentades en uns drets socials més febles i són més dependents de 

les prioritats del governats de torn. Per això és més fàcil retallar-les (...) i 

són el taló d’Aquil·les per a superar la pobresa pels ingressos baixos i és el 
forat més important en la darrera xarxa de seguretat”10.  

 

En el cas concret de l’estat espanyol, quan fem referència a la despesa 
pública en matèria social, així com a la Despesa en Transferències Socials, 

s’ha de tenir en compte també la realitat autonòmica, donat que, en molts de 

casos, la voluntat política d’enfortir la cohesió social depèn de la natura dels 

distints governs autonòmics. Al mateix temps, no hi ha dubte que els ajunta-
ments juguen un paper clau en el concepte genèric de serveis socials. No 

obstant, amb excessiva freqüència aquests ajuntaments tenen un deficient 

finançament per poder fer front a aquests reptes.  
 

                                            
9  Adelantado, J. i Calderón, E. (2005). 
10 Íbidem.  
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En el cas concret de Balears, no només s’ha reduït la despesa pública,  

especialment pel que fa als serveis públics bàsics (educació i sanitat), el que 
afecta bàsicament als segments de la població més desfavorits però també a 

les classes mitjanes. També s’ha registrat una reducció brutal de la Despesa 

en Protecció Social. 
 

Tant en el capítol destinat a les polítiques socials com el que fa referència als 

indicadors objectius, s’hi inclou una anàlisi detinguda de la Despesa Pública i 

de la Despesa de Protecció Social a la nostra comunitat. 
 

 

Ruptura de llaços 
 

Un dels efectes més clars dels nous processos d’exclusió és l’existència d’una 

creixent ruptura dels llaços socials. És a dir: “un procés social de separació 

de l’individu o grup respecte les possibilitats laborals, econòmiques, 
polítiques i culturals a les que altres sí que tenen accés i gaudeixen”. L’ex-

clusió social comprèn tant situacions de carència econòmica com d’insatis-

facció respecte als paràmetres clàssics de benestar com privació dels drets de 
ciutadania. 

 

Com a conseqüència d’aquests processos ens trobem amb una creixent 
“desafiliació social”, un progressiu allunyament dels individus dels lligams 

socials. Parlam d’una erosió dels drets i de les garanties desenvolupades sota 

el paraigua de la societat industrial, el que provoca una pèrdua de referents i 

un increment de les incerteses i les inseguretats .Aquest procés es reflecteix 
en una situació de ruptura amb l’estructura social, una dissolució dels ponts 

que connecten els individus amb les principals esferes d’on provenen els re-

cursos i un trencament dels llaços entre l’individu i la societat de pertinen-
ça11. 

 

Avui en dia la plena integració social, element bàsic de cohesió, passa per la 
participació de les persones en tres eixos bàsics: el mercat o la utilitat social 

aportada per cada persona, com a mecanisme d’intercanvi i de vinculació a la 

contribució col·lectiva de creació de valor; la redistribució, que bàsicament 

duen a terme els poders i les administracions públiques; i, finalment, les rela-

cions de reciprocitat que es despleguen en el marc de la família i les xarxes 

socials. 

 
Com es pot deduir, es fa referència al que hem denominat sentit de 

pertinença, que té relació directa amb la cohesió social. El concepte de 

                                            
11 Filgueira, F. (2001). 
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pertinença no es pot confondre amb uns sentiments més o menys difusos 

d’algun tipus de pertinença social, sigui de classe, de gènere, de nació, 
d’ètnia... La pertinença és complementària a l’autonomia individual tal com 

es descriu en el capítol dedicat al concepte de “cohesió social”. 

 
 

Crisi de solidaritat 

 

Finalment, cal tenir en compte els efectes de la crisi en la ruptura de 
l’anomenat “principi de solidaritat”. És a dir, el repartiment de la riquesa 

que es porta a terme a partir dels sistemes de protecció social només és 

possible gràcies a la solidaritat d’uns grups i d’unes generacions amb les 
altres. Aquest principi de solidaritat, no obstant, era sostenible quan es pensa-

va en una situació idíl·lica de plena ocupació. És el que es denominava 

contracte social (implícit o explícit). A mesura que augmenta la precarietat 

social i laboral es romp també la lògica de la solidaritat. 
 

La ruptura o devaluació del principi de solidaritat o del contracte social està 

provocant una certa crisi a la cohesió social, concretada en una progressiva 
fragmentació i vulnerabilitat de la societat. És a dir, l’exclusió social s’ha de 

pensar en termes de relacions socials, precisament perquè afecta a totes les 

classes socials. Genera efectes al conjunt de grups i actors socials que es 
protegeixen i s’exposen a l’exclusió d’una manera diferent, afecta a les velles 

solidaritats i transforma les pròpies concepcions de justícia12. 

 

La pèrdua del principi de solidaritat i del denominat contracte social du com a 
conseqüència visible la privatització de tots els serveis orientats especialment 

a les persones, famílies i col·lectius que estan en situació de vulnerabilitat. 

Això se concreta en què els afectats ja no són objecte dels serveis públics, 
sinó que se’ls inclou dins el concepte de beneficència, objecte de les ONG i 

de la bona voluntat dels ciutadanes. 

                                            
12 Dubet, F. i Martucelli, D. (1999). 
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A TALL DE SÍNTESI 

 
Les conseqüències de la crisi sobre els ciutadans han estat molt rellevants, i 

fer de la reducció del dèficit i del deute els únics objectius ha conduït, entre 

altres conseqüències, a una recessió econòmica i a unes xifres insuportables 
d'atur13. Com és lògic tot això té negatius efectes directes i indirectes sobre 

els ciutadans i les famílies, especialment sobre les més vulnerables. A més, 

les retallades han afectat a serveis públics essencials i alguns serveis socials 

ja s'estan privatitzant. Totes aquestes conseqüències queden paleses en els 
capítols dedicats a les Polítiques Socials i als Indicadors de Cohesió i Desco-

hesió. 

 
En els quadres referits a l'evolució de la nostra estructura social, es pot 

comprovar com la crisi i el seu tractament han modificat substancialment els 

posicionaments, les formes, les pràctiques i les interaccions d'institucions, 

grups socials i individus, a més dels perversos efectes sobre els drets bàsics 
individuals, cívics, socials, econòmics i polítics. 

 

El 1996, el sociòleg José Félix Tezanos14 ja definia la presència de les 
“infraclases” caracteritzades pels riscs de la seva exclusió personal, laboral, 

social y política, dins una estructura social “on coincidiran dos sistemes amb 

escassa comunicació. El superior format pels grups dominants i unes classes 
mitjanes subordinades i ordenades amb criteris de meritocràcia, i l’inferior 

amb un ampli nucli d’infraclasses i exclosos”. 

 

L'existència d'una estructura social equilibrada o la construcció d'una societat 
dual i descohesionada no és fruit només d'unes polítiques econòmiques basa-

des en criteris tècnics. Darrere aquestes polítiques hi ha una ideologia 

dominant que considera que els serveis públics són inútils i inoperants i que 
el decisiu és l'individu, amb les seves capacitats i les seves possibilitats. 

                                            
13  A Balears hi havia 144.100 persones aturades el desembre de 2012 (EPA, 4 t trimestre 2012). 
14  Tezanos, J.F. (1996). 
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CONCLUSIONS 
 

 

Al primer capítol definíem la cohesió social com la capacitat d’una societat 

per assegurar a tots els ciutadans un benestar sostingut i sostenible, reduint 
les desigualtats, evitant l’exclusió i garantint la igualtat d’oportunitats. No 

obstant, a les Illes Balears, a Espanya i a nivell europeu estam avançant 

precisament en sentit contrari, envers la construcció d’un nou paradigma de 
societat. Una societat descohesionada i dual, una societat amb creixents 

situacions d’exclusió social, una societat amb una petita cúpula de grups 

dominants, unes classes mitjanes cada cop més difuminades i una àmplia 
base d’infraclasses i exclosos. 

 

L’esclat de la crisi financera internacional i, en el nostre cas, també de la 

bombolla immobiliària, han fer botar pels aires la nostra bastida econòmica. 
El mercat laboral n’és el principal exemple. Abans de la crisi, el mercat 

balear, tot i estar caracteritzat per una forta temporalitat i precarietat, 

mantenia línies de cohesió entorn l’ampliació i la consolidació de les classes 
mitjanes. Les xifres d’atur varen assolir mínims històrics, encara que es 

tractàs d’una ocupació basada en mà d’obra intensiva i de baixa qualificació, 

lligada sobretot al turisme i a la construcció. 

 
Avui, l’atur s’està consolidant com un problema estructural, i la temporada 

alta turística és incapaç d’absorbir l’ingent volum de desocupats de les illes 

(més de 75.000 aturats registrats el juliol de 2012). A més, hi ha col·lectius 
especialment afectats, com els joves, els majors de 55 anys i els aturats de 

llarga durada, que ja són gairebé el 23% de tots els desocupats. La polèmica 

reforma laboral aprovada pel govern Rajoy no ha servit per posar les bases en 
la creació d’ocupació i sí per facilitar els acomiadaments i augmentar la 

precarietat laboral. Dues terribles dades que són reflex d’aquesta greu 

situació: només dos de cada deu persones en situació d’atur confien en trobar 

feina en un període de temps raonable i el percentatge de llars amb tots els 
membres actius en atur ja supera l’11% a les nostres illes. 

 

L’atur i la precarietat laboral, juntament amb la pèrdua de valor de les 
pensions, la disminució de les prestacions, la pujada del cost de vida i l’incre-

ment injust de la pressió impositiva (IRPF, IVA...), provoquen una important 

reducció de la renda disponible de les famílies balears, el que inevitable-
ment condueix a una retracció del consum intern i, dins un pervers cercle 

viciós, a més atur, menys ingressos per imposts i més necessitats socials. 
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Tots aquests components tenen com a conseqüència que la taxa de pobresa 

ha augmentat un 2,5% a les Illes Balears, apropant-se als percentatges de 
població espanyola que viu per sota del llindar de la pobresa. Aquests 

percentatges són actualment uns dels més alts de la Unió Europea. També és 

destacable que pràcticament un terç de les llars illenques tenen dificultats per 
arribar a final de mes, un percentatge molt superior al registrat abans de la 

recessió. 

 

Però, com hem dit, la crisi no és únicament econòmica, i també fa trontollar 
els nostres fonaments socials i polítics. Els serveis públics bàsics, sanitat, 

educació i serveis socials, són claus per fer efectiu el principi d’igualtat 

d’oportunitats en la nostra societat. El seu component equilibrador i cohesio-
nador està en perill amb les polítiques d’austeritat i de retallades que s’estan 

aplicant per gestionar la crisi: limitacions d’accés, copagaments, eliminació 

de serveis, privatitzacions... Més preocupant encara és que darrere aquesta 

reducció dels serveis bàsics no hi hagi només motivacions econòmiques, sinó 
que siguin fruit d’una ideologia dominant, que els considera inútils i un llast 

per a la competitivitat. 

 
A nivell educatiu, per exemple, estam evolucionant cap a un model on 

l’educació és desposseïda del seu paper compensador i se reafirma com a 

reproductora de les desigualtats socials i econòmiques de partida. A més, la 
manca d’una aposta clara per una educació pública de qualitat tendrà reper-

cussions molt negatives a mitjan termini, doncs disminuir la qualitat del capi-

tal humà incidirà de manera greu sobre la productivitat de la nostra economia. 

La simple correlació entre una bona formació i un bon futur sembla no haver 
calat entre els actuals governants. 

 

Des de la perspectiva de la salut, om ha de tenir present que la sanitat n’és un 
component més, doncs també són importants factors com un habitatge i un 

entorn saludables, una alimentació nutritiva sana, unes condicions de treball 

amb prevenció de riscos laborals, condicions socioeconòmiques dignes... En 
aquest sentit, el procés d’empobriment de bona part de la població és també 

un procés de deteriorament de la salut. A més, la crisi ha provocat un 

deteriorament de les prestacions i s’està utilitzant per justificar limitacions a 

l’accés universal (immigrants sense papers), copagaments de medecines i 
processos de privatització (que suposen un augment de les despeses i un 

deteriorament de la xarxa sanitària pública).  

 
Els serveis socials també són víctimes de les actuals polítiques, precisament 

quan més han d’acomplir la seva funció donant una resposta adequada a les 

persones i famílies en situacions de dificultat. Les retallades fan perillar els 

programes de promoció i d’inserció social, deixant únicament l’assistència 
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puntual de cobertura de les necessitats bàsiques. Això accentuarà les des-

igualtats en la nostra societat, eliminat el component preventiu i anticipatori 
que per definició han de tenir els serveis socials. En definitiva, un pilar més 

de l’estat del benestar atacat pel corc de l’austeritat. 

 
Per tant, l’estructura social de les illes s’ha vist substancialment alterada, 

especialment pel que fa a les classes mitjanes i treballadores, persones que 

han passat de tenir una estabilitat econòmica, un accés fàcil a béns i serveis i 

un estatus social consolidat a difuminar-se, a perdre seguretats que creien 
assentades, a patir incerteses. Moltes d’aquestes persones veuen ara com el 

perill de quedar excloses és cada cop més real, i sectors sencers de la pobla-

ció queden apartats de la possibilitat real d’una ciutadania efectiva  
 

Lògicament, els ciutadans i ciutadanes de les illes, vertaders protagonistes 

d’aquest llibre, no són aliens a tot aquest procés de la crisi i els seus efectes. 

La progressiva precarització de les classes mitjanes és clarament percebuda 
i interpretada com una passa enrere, com l’aniquilació d’una societat que 

havia assolit relatius nivells de benestar i que ara és víctima d’una situació 

que ells no han provocat, d’unes polítiques i mesures errònies i d’unes brutals 
retallades en serveis i en drets adquirits. 

 

La mostra més clara que ens trobam al camí equivocat és la gairebé absoluta 
manca de confiança de la ciutadania en les institucions (i en les persones) 

que, al manco en teoria, són els que han de posar els fonaments i de dissenyar 

i d’impulsar les estratègies per sortir d’aquesta greu situació. La vessant polí-

tica de la crisi no és un tema menor, doncs sense confiança no podrem sortir-
hi d’una manera justa, eficient i equitativa. La població té molt clar que les 

mesures aplicades fins ara, orientades únicament a assolir els objectius de 

dèficit i a reduir la despesa pública, són equivocades i fins i tot contrapro-
duents 

 

Com recordareu, al començament d’aquest llibre ens fèiem la pregunta: 
aquesta crisi té conseqüències purament conjunturals que se superaran un cop 

millorin les grans xifres o es tracta d’una crisi sistèmica amb efectes 

estructurals? I apostàvem per la segona hipòtesi. Malauradament, tot el que 

heu llegit fins ara (crisi, atur, retallades, pèrdua progressiva de drets, augment 
de persones en exclusió social...) ens dóna la raó. Com a mínim, fins que no 

canviïn les polítiques que s’estan seguint fins ara per fer front a la situació, 

que s’han demostrat inútils i fins i tot contraproduents per lluitar contra una 
crisi que, a més d’econòmica, és política, cívica i social.  

 

Volem insistir en la nostra hipòtesi de partida, doncs consideram que darrere 

totes les estratègies seguides no hi ha només decisions econòmiques, sinó, i 
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principalment, arguments ideològics. Una ideologia que identifica tot allò 

públic amb la ineficiència, amb el malbaratament, amb la mala gestió i que 
lluita per assolir la màxima privatització dels serveis bàsics. Per tant, la 

pèrdua de drets que afecta a gran part dels ciutadans esdevindrà definitiva i, 

lògicament, la desigualtat social se consolidarà com un fet irreversible. Un 
bon exemple d’això és que són minoria els que creuen que la major part de la 

població illenca podrà tornar a gaudir d’uns nivells adients de benestar i de 

qualitat de vida. 

 
Naturalment, nosaltres (ni ningú) no tenim cap recepta màgica per acabar 

amb el patiment en un dia, però ens atrevirem a apuntar les línies estratègi-

ques que, al nostre parer, s’haurien de seguir. Seguint la línia apuntada al 
començament, les polítiques i mesures que s’adoptin s’han de moure a tres 

nivells, balear, estatal i europeu, sempre tenint en compte les característiques 

pròpies de cada un. És a dir, des de la construcció i consolidació de la ciuta-

dania europea, s’ha d’actuar sobre problemes específics espanyols (les insu-
portables xifres de l’atur en són l’exemple més clar) i illencs (el necessari 

canvi del nostre model productiu). 

 
El primer objectiu a assolir ha de ser la creació d’ocupació, doncs és la 

millor arma per lluitar contra la desigualtat i la pobresa. Com dèiem al capítol 

dedicat al marc econòmic, l’augment de la productivitat és el camí per crear 
nous llocs de feina i així millorar la renda de persones i famílies, i això passa 

inevitablement per una transformació del nostre principal sector econòmic, el 

turisme. Tres consideracions al respecte d’això: primera, és necessari apostar 

per la diversificació del sector. És a dir, que sense abandonar el paraigües del 
sol i platja cal obrir-se a nous segments específics, menys exposats a les 

variacions de preus i amb un significatiu component desestacionalitzador, 

però també més complexos de promocionar i fidelitzar. Segona, cal treballar 
per defugir de la mà d’obra intensiva i de baixa qualificació característica del 

turisme balear i lluitar per uns treballadors amb bona formació i, per tant, 

amb millors salaris. I tercera, cal abandonar un model laboral basat única-
ment en la meritocràcia i que no té gens en compte les desigualtats d’origen. 

 

D’això se’n deriva la segona gran fita: l’educació. Amb la nova llei educativa 

que prepara el govern augmentaran les desigualtats a l’escola i s’evolucionarà 
vers un model de separació, lluny dels models comprensius d’integració 

individualitzada predominants als països amb millors resultats educatius, com 

els del nord d’Europa. Garantir una educació pública universal i de qualitat 
és fonamental si volem assolir una societat justa, cohesionada i on tothom 

gaudeixi de la igualtat d’oportunitats. El menyspreu que s’endevina darrere 

les polítiques educatives actuals a tot allò públic comportarà a mitjan termini 

un empobriment de les classes mitjanes i treballadores (les que no podran 
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pagar una educació de qualitat), consolidant, per una banda, una societat dual, 

i per una altra, una economia menys competitiva. 
 

A més de l’educació, s’ha de treballar per enfortir la resta de serveis públics 

bàsics, millorant-ne la qualitat i garantint-hi l’accés universal. El menyspreu 
apuntat abans també queda palès quan parlam de sanitat o de serveis socials, 

amb greus disminucions de la inversió pública i preocupants processos 

privatitzadors. És inacceptable que les persones més afectades per la crisi i 

que tenen risc real d’exclusió social siguin expulsades dels efectes pal·liatius 
i cohesionadors dels serveis públics, però també s’ha de treballar per poten-

ciar la seva vessant preventiva.  

 
Per lògica, algunes conseqüències de les retallades en sanitat no se poden 

detectar a curt termini, però el desmantellament dels serveis de detecció pre-

coç de certes patologies i de la seva prevenció repercutirà de manera molt ne-

gativa en la salut de la població, especialment de les classes més desafavori-
des. Com apuntàvem abans, és necessari un canvi d’estratègia per optimitzar 

la despesa sanitària i evitar un endarreriment en l’estat de salut de la 

població. 
 

Això no vol dir que estem d’acord amb l’actual funcionament dels serveis 

públics bàsics, doncs cal fer-ne una revisió en profunditat amb criteris 
d’eficiència i racionalitat; però d’aquí a aplicar retallades a l’engròs, sense 

estudiar detingudament l’estalvi real que suposa o els efectes que poden tenir 

a mitjan i llarg termini. Estalviar una determinada quantitat d’euros amb una 

o una altra mesura pot significar, a la llarga, un cost major, tant econòmic 
com social. 

 

I per dissenyar i aplicar aquestes estratègies i dur-les a bon port és 
imprescindible la recuperació de la confiança perduda i el sorgiment de 

nous lideratges polítics. En una societat democràtica són insuportables els 

actuals nivells de desafecció en els gestors de la res pública i, com ja hem 
apuntat abans, els partits polítics s’han allunyat progressivament de la ciuta-

dania i generen avui una forta desconfiança. Això fa necessari i urgent una 

revisió profunda de l’actual model, dotant-lo de més transparència i de més 

participació, demandant uns partits més oberts, més controlables i menys 
burocratitzats: nova llei de finançament dels partits polítics, llei de transpa-

rència, modificació de la llei electoral (llistes obertes...), canvis en el funcio-

nament de les institucions per apropar-les realment a les preocupacions i els 
problemes ciutadans i fins i tot una reforma tranquil·la, consensuada i sense 

complexos, de l’actual constitució. És a dir, aprofundir en la democràcia 

representativa fent-la més participativa.  
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El sorgiment de nous moviments i noves formes d’organització social al 

marge de les “clàssiques” (partits, sindicats...) és conseqüència directa 
d’aquesta desafecció i de la no visualització d’una alternativa real i efectiva a 

les polítiques imperants, i també és una bona mostra de les demandes de gran 

part dels ciutadans en aquesta direcció més participativa, més oberta i, en 
definitiva, més democràtica. 

 

La conclusió última d’aquest llibre és que les polítiques actuals amaguen una 

forta càrrega ideològica i estan provocant una regressió brutal de l’estat del 
benestar i unes retallades que no són únicament econòmiques sinó que afec-

ten a drets bàsics que una majoria del ciutadans difícilment recuperarà. És a 

dir, estam assistint a la consolidació d’una societat dual, on les classes mit-
janes se difuminen i la base (classes baixes, precaris, exclosos...) es fa cada 

cop més àmplia. 

 

I el nostre objectiu ha de ser precisament lluitar contra aquests negres 
pronòstics, fent possible un futur millor i demandant un fort cop de timó que 

variï el rumb que hem portat fins ara, per emproar-nos cap a una societat 

més justa, més equitativa i més cohesionada. 
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