CRITERIS QUE ORIENTARAN L’ACCIÓ DE LA NOVA JUNTA

A.- Independència del Cercle
B.- Regeneració i modernització
C.- Participació dels socis

A.- Independència
Un objectiu prioritari de la Junta serà preservar la seva independència davant de qualsevol
interès empresarial o polític. El CERCLE no és ni una associació empresarial, ni un partit
polític, ni un lobby que defensa cap altre interès que no sigui l’interès dels ciutadans.
Les opcions ideològiques i polítiques concretes corresponen a l’àmbit de decisió privada de
cada soci.
Pens que no és labor nostra pronunciar-nos sobre el dia a dia del Govern. El que ens interessa
és que es gestioni la cosa pública amb eficàcia, que es pactin els grans temes i que s’escolti la
societat.
El CERCLE és una institució plural en la seva composició i s’ha de distingir per la defensa
de:




Una societat oberta i plural que ofereix als seus ciutadans igualtat d’oportunitats i opcions de
millora.
Una economia basada en l’esforç, la competència i l’assumpció de riscos.
Una forma de fer política basada en l’equitat, l’eficiència, l’honestedat i el diàleg.

B.- Regeneració / Modernització
Volem contribuir a la regeneració de la societat en aquest convuls inici del segle XXI.
En el nostre país està creixent la desigualtat, minvant l’estat del benestar, i s’ha generalitzat la
corrupció, fruit de la sensació de impunitat, i tot això davant d’una societat civil poc exigent.
El sobreendeutament del sector privat, propiciat en gran part per la banca, s’ha volgut
solucionar amb retallades de la despesa social, més impostos i reducció de salaris, cosa que
ens ha portat a la recessió i a l’atur.
Com a conseqüència de tot això, el ressentiment, la crispació i la insolidaritat han revifat.
La regeneració del país no pot esperar i el CERCLE ha de contribuir-hi en la mesura de la
seva capacitat.
S’han d’identificar i impulsar canvis en educació, sanitat, treball, innovació, etc., per tal de
millorar la nostra competitivitat i el nostre benestar de forma sostenible i equitativa.

A més, s’ha de millorar el funcionament de les nostres institucions econòmiques,
administratives i judicials, així com la qualitat de la nostra democràcia.
Cal pensar en Mallorca com una illa global, amb una cultura, una llengua i una personalitat
pròpies, capaç d’atreure tot tipus de persones, empreses i iniciatives i amb capacitat per a
impulsar la creativitat i la seva projecció internacional.
Ens interessa identificar els riscos i oportunitats de futur, especialment els associats a la
demografia i a la innovació.
Les reformes que necessitam tan sols seran eficaces si tenen amplis corrents d’opinió que els
donin suport.
El CERCLE ha de contribuir a aquesta millora amb propostes concretes, dirigides a la
societat, i no només als poders públics.
Hem de parlar al poder i hem de parlar a la societat, perquè una ciutadania informada, activa i
responsable és la millor garantia per a una modernització real.

C.- Participació
Volem fomentar la participació dels socis en la vida interna del CERCLE, en la formació
d’opinió i en la formulació de propostes regeneradores que augmentin l’autoestima, el progrés
i el benestar de la nostra societat.
Hi ha moments, especialment moments de crisi com ara, en què una societat ha d’aturar-se a
reflexionar sobre el seu futur.
Les comissions del CERCLE són un bon instrument de reflexió i creació d’idees i
d’iniciatives.
Ens proposam augmentar de forma significativa el nombre de socis al mateix temps que
creixen els socis patrocinadors sense que, això darrer, signifiqui una pèrdua de la nostra
independència.
Ens proposam celebrar un mínim de sis debats anuals sobre temes rellevants suggerits per la
Junta Directiva i un màxim de dues conferències mensuals obertes a socis i simpatitzants.
Volem celebrar unes Jornades Anuals per acostar mallorquins d’èxit que viuen fora de l’illa i
europeus de relleu que viuen a Mallorca.
Així mateix, volem intensificar les relacions amb altres Cercles d’Economia per tal de
compartir experiències que ens ajudin a assolir els nostres objectius.
No es difícil compartir aquests principis, els problemes surten en aplicar-los a la realitat:


El Govern té un programa que vol gestionar per al bé de la societat. Per tornar a guanyar les
eleccions es tendeix a silenciar els errors i magnificar els encerts.




Els partits de l’oposició volen convèncer els ciutadans que ells ho farien millor i es tendeix a
minimitzar els resultats del Govern i magnificar els errors.
Nosaltres tan sols volem estar al costat dels ciutadans proposant iniciatives de millora.
La nostra posició pot ser desqualificada per uns o pels altres en funció de qui afavoreixi.
No malgastarem la nostra credibilitat en temes menors.
En els temes principals que afecten la salut, l’ocupació, la dignitat i el benestar dels ciutadans,
hem de ser valents, prudents, positius i clars.
Les nostres propostes o crítiques han de ser argumentades deixant de banda les pròpies
ideologies pròpies.
Per tot això, cal que de cara a l’exterior ens facem sentir amb una sola veu que no ha de ser
necessàriament sempre la mateixa.
Convendria que el Govern encapçalàs una comissió específica conjuntament amb l’oposició i
institucions civils com la nostra, amb l’únic objectiu de crear llocs de feina.
És important utilitzar rigorosament els recursos que tenim, administrar honestament i eficient
els ingressos i despeses, combatre el frau.
Cal també reduir la desigualtat, fomentar una educació que contribueixi a sortir de la crisi,
introduir les noves tecnologies, fomentar l’exportació, i atreure la inversió.
Les comissions tractaran de fer propostes concretes en aquesta direcció.
Siguem optimistes, tenim talent i tenim il·lusió.
Com deia Virgili a l’Eneida: “Poden els que creuen que poden”.
Gràcies.

Andreu Rotger

