
 

El paper que correspon a  la societat civil 

 

Potser encara haurà de passar temps per admetre sense excuses que ens endinsem en un 

món nou, amb tot el que això comporta. Submergits com estem en l’huracà d’una crisi 

que amenaça d’eternitzar-se, se’ns fa difícil percebre que s’ha acabat una època. Més 

aviat ens afanyem en intentar tornar a la situació anterior a l’any 2007 sense aturar-nos a 

reflexionar que aquells temps se’n han anat per no tornar mai més. L’actual crisi és la 

manifestació d’un moviment de llarg abast que sacseja i posa en qüestió tot el que fins 

no fa molt ens donava solidesa i seguretat. Ben al contrari s’obre, davant  nostre un nou 

panorama líquid, mutable i desconcertant. Davant d’aquesta realitat només hi ha dues 

possibilitats: o contemplar, impotents, com ens arrastren els esdeveniments, o bé ens 

reorientem col·lectivament per afrontar els reptes que la nova situació ens planteja. La 

primera opció és, senzillament, suïcida, per la qual cosa només ens cal mirar cap el futur 

per tal d’encarar-lo en les millors condicions possibles. Això no ens impedeix que 

reflexionem sobre el perquè hem arribat fins aquí per corregir tot el que hem fet 

malament i no tornar a caure en els mateixos errors. La història ens ensenya que davant 

les sacsejades d’una llarga crisi, els individus i les societats tendeixen a tornar-se 

conservadors. Però a nosaltres ens correspon actuar com societat civil i revertir la 

situació a partir de l’examen crític del present. 

Des del punt de vista econòmic, no vàrem saber reaccionar front al repte dels països 

emergents i, en lloc de transformar les nostres estructures per guanyar en competitivitat, 

ens vam entestar en una expansió il·lusòria que només va ser possible gràcies a un 

endeutament tan gegantí com irracional. Gastàvem més del que produíem i 

compensàvem aquest desequilibri amb l’afluència de diner barat. Tot això va generar un 

endeutament desmesurat que tardarem en pagar, si és que algun dia ho podem fer. 

En aquest context, la crisi financera ha estat el pitjor exponent d’una gestió econòmica 

desastrosa, envoltada, en el millor dels casos, d’una manca de control inexcusable i , en 

el pitjor, de la frivolitat, la manca de professionalitat i de l’ètica més elemental, quan no 

de la simple corrupció.  

Davant la caiguda de l’activitat econòmica i en conseqüència d’una important 

disminució de la recaptació fiscal, les retallades en la despesa, fins i tot en capítols 

especialment sensibles, ha estat inevitable. Això no obstant, el remei només ha evitat la 



mort del malalt, però no ha aportat gairebé res a la seva recuperació. Cal entendre que el 

nostre estat de benestar ja no podrà ser com abans i que s’haurà de fer un gran esforç 

polític i social per redistribuir un recursos minvats, i fer-ho a més amb la màxima 

justícia social, tot atenent, en primer lloc, als més necessitats. 

Pel que fa a l’àmbit polític, constatem el creixent descontentament amb l’acció, i 

sovint amb la paràlisi, dels nostres governants i de la classe política en general. Una 

classe política que necessita d’una gran transformació. La societat ho demana i les 

solucions són urgents. Els darrers sondejos del CIS ens permeten quantificar la 

desafecció envers el bipartidisme i a la vegada ens donen l’espectacular xifra de cinc 

milions de votants potencials que podrien donar suport a formacions disposades a 

capitalitzar la indignació i el descontentament social. Creix el risc de un neopopulisme 

que, en cas de materialitzar-se, podria causar greus ferides a la nostra democràcia. Però 

també és cert que no es pot deixar la direcció política en mans dels que l’han 

desvirtuada, fent-la servir en benefici propi i deixant de banda el fi superior de servei a 

la ciutadania, que és la seva raó de ser. 

Resulta significatiu que després de molts anys de democràcia encara no ens haguem 

dotat d’una llei de transparència. El finançament dels partits polítics no s’ha resolt 

satisfactòriament. La democràcia interna en els partits polítics no es veu per cap cantó i 

la política, concebuda com una professió i un mitjà de vida, s’ha convertit en un càncer 

que debilita la democràcia i enforteix la maquinària dels partits. La falta de preparació 

de molts càrrecs públics és evident i la bombolla d’autocomplaença en la que viuen els 

partits provoca que les persones més preparades es mantinguin allunyades de la política 

i el servei públic, afeblint així , les nostres institucions. 

El ciutadà reclama i no obtén, una nova llei electoral, un sistema de llistes obertes amb 

la màxima proximitat al votant i l’accés directe als seus representants per a traslladar-los 

peticions o sol·licitar-los aclariments, i conèixer com es gasta el diner públic. El ciutadà 

també reclama dels nostres legisladors que s’afrontin les conseqüències que tenen, per a 

l’erari, les conductes irresponsables dels dirigents de les institucions públiques. 

És cert que la manca de valors i de conductes ètiques que ha caracteritzat la darrera 

dècada no han estat l’ambient més propici per generar comportaments responsables. 

Però això s’ha d’acabar. La societat ha d’exigir una cultura de responsabilitat política, 

social i empresarial que inclogui l’adequada gestió moral de la cosa pública. 

La qüestió territorial és una prioritat ineludible en l’actual context espanyol. No 

podem mantenir obert indefinidament un debat territorial que amenaça amb contaminar 

la nostra convivència i condicionar el nostre futur com col·lectivitat. Abans que les 

posicions extremes segueixin obstinades en la seva posició fins arribar a postures 

irreconciliables que propiciïn la ruptura, hem de trobar vies d’enteniment, explorant, 

fins esgotar-les, totes les possibilitats de reforma sense descartar la modificació de la 

Constitució. L’objectiu ha de ser doble. D’una banda, adaptar el nostre Estat Autonòmic  

als reptes del segle XXI, racionalitzant-lo des del punt de vista polític i administratiu, 



garantint un finançament just a les comunitats autònomes i els municipis. D’altra banda, 

aconseguir que tots els pobles d’Espanya trobin encaix en un nou projecte comú, 

il·lusionant, des del respecte a la seva personalitat i cultura, i on hi sigui, la llengua 

pròpia. 

Pel que fa a l’educació, la societat reclama un gran pacte nacional i una llei d’educació 

estable que faci possible superar la situació actual d’estancament i elevat fracàs escolar, 

conscients que el millor capital d’un país és el capital humà. S’ha d’acabar amb els 

continuats canvis legislatius d’anada i tornada segons el color polític del govern. Ha de 

fomentar-se entre els nostre jovent l’interès pel coneixement en la seva accepció més 

ampla, una millor connexió entre el món empresarial i l’àmbit acadèmic, millorar la 

formació empresarial i, per damunt de tot, formar ciutadans crítics, responsables i 

íntegres. Això només s’aconseguirà des del respecte a la pluralitat, de l’atenció i 

consideració als mestres i educadors. i des de l’adaptació a la realitat canviant, marcada 

per la revolució digital i la progressiva implantació de les noves tecnologies en l’àmbit 

acadèmic i educatiu. D’altra banda és prioritària una llei de recerca, desenvolupament i 

innovació, dotada amb un percentatge raonable del PIB, que reconegui la vàlua dels 

nostres investigadors, la qualitat de la nostra recerca i el talent dels nostres innovadors. 

El sistema sanitari públic, l’altre puntal de l’estat de benestar, el qual ha arribat a una 

quasi total universalització, ha de ser preservat. Ara bé, hem de ser conscients dels 

límits del sistema, els quals no podem sobrepassar sense posar en risc tota la sanitat 

pública. S’han d’explorar noves fórmules que, sense deixar de banda els criteris de 

justícia social, puguin garantir la viabilitat del sistema a llarg termini. En aquest sentit, 

és urgent prendre mesures per tallar d’arrel qualsevol abús, impulsar la col·laboració 

entre la sanitat pública i la privada i implantar el copagament en determinats serveis per 

als que més tenen, entre d’altres actuacions. 

Des del punt de vista judicial, provoca estupor la naturalitat amb què la societat està 

assimilant que els càrrecs judicials, en tots els nivells, siguin etiquetats de progressistes 

o conservadors. El sorprenent és que els jutges no hagin reaccionat massivament davant 

aquestes qualificacions totalment inadequades que apareixen en els mitjans de 

comunicació. 

La ciutadania vol jutges que imparteixin justícia i que ho puguin fer amb celeritat, 

conscient que la justícia, si és lenta, deixa de ser justícia. La societat vol jutges que 

elegeixin sense interferències els seus representants en les més altes institucions 

judicials de l’Estat i que es garanteixi per sempre que el poder judicial és un pilar de 

l’Estat, independent i digne de confiança, no mediatitzat per pressions polítiques, siguin 

les que siguin. 

Respecte dels mitjans de comunicació, preocupa el grau de mediatització que 

pateixen, la qual cosa fa que hi hagi una pèrdua progressiva de credibilitat i de capacitat 

d’informar amb respecte a la veritat, així com d’opinar en llibertat. 



L’era digital està canviant els suports de la informació, però també ofereix oportunitats 

fins ara inimaginables. Avui més que mai el ciutadà ha d’estar preparat per discernir la 

massiva informació que rep. Però també els mitjans tenen l’oportunitat i la obligació de 

crear, amb persones preparades, plataformes d’informació de gran qualitat, a baix cost 

per al ciutadà. 

En resum, entenem que la societat ens exigeix demandar dels nostres polítics els canvis 

legislatius que precisem per a construir, amb el màxim consens, una nova transició cap a 

un futur sòlid i esperançador, el qual s’ha de cimentar necessàriament en una ètica 

cívica.  

El Cercle d’Economia de Menorca vol donar a conèixer la seva opinió a tots els 

ciutadans, als de Menorca en particular, tot assumint la responsabilitat que ens 

correspon com membres de la societat civil. Estem disposats a col·laborar en tot el que 

la societat ens demani en l’entorn d’opinió que hem expressat en aquesta nota, però 

exigim als nostres polítics i a les institucions públiques que responguin a aquesta crida i 

donin a conèixer el seu projecte de futur, el que la societat ara els hi demana. No hi ha 

excusa ni retràs possible. Perdre l’esperança seria catastròfic i per això creiem que  un 

optimisme responsable, basat en fets i no en entelèquies i ofertes il·lusòries, és més 

necessari que mai. 
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