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Vol promoure espais digitals i presencials per al diàleg i fomentar la participació de la societat
en la presa de decisions.  “El nostre punt de partida és reconèixer l’excessiva dependència
de la indústria turística”.  “El Pla disposa d’una xarxa associativa molt important”

“Hem de diversificar la nostra economia des
d’una perspectiva de sostenibilitat i resilència”
MATEU GINARD

Mateu Ginard és el president de la
recentment creada associació Pla
de Mallorca XXI. Aquesta entitat
associativa es planteja com un
observatori de referència sobre el
Pla de Mallorca, un projecte
col·lectiu per reflexionar i proposar idees pel futur del Pla, amb
perspectiva històrica, col·laborant
amb les institucions públiques i
les entitats privades que hi fan
feina en tots els pobles de la
comarca. Va ser director general
de Desenvolupament Rural entre
1999 i 2003, i director general
d’Agricultura entre 2015 i 2019.
També va presidir l’Associació de
la Producció Agrària Ecològica de
Mallorca.

des d’aquí feim arribar el nostre
màxim reconeixement a tots els
seus treballadors i treballadores,
així com la solidaritat i suport
entre les persones. És per això
que treballarem per fer un seguiment de la crisi sanitària, com
també per promoure la creació
d’espais digitals i presencials per
al diàleg i fomentar la participació
de la societat en la presa de decisions. D’una altra banda, pensam
que pel Pla de Mallorca també
serà molt important continuar
donant suport i visibilitzant iniciatives culturals i de recuperació
patrimonial, tant pel seu valor i
aportació fonamental a la societat
de les illes, com per ser activitats
potencialment rendibles en el
marc d’un escenari diversificat de
l’economia.

X.C./F.V.V.

PRESIDENT DE PLA DE MALLORCA XXI

Pregunta.- Quins eren els principals reptes que enfrontava el Pla
abans de començar la crisi?
Resposta.- Els teníem ben definits en la proposta ciutadana pel
futur del Pla que elaboràrem per a
la constitució de l’associació i crec
que es poden resumir en la millora
de la comunicació, necessitat de
coordinació de les accions culturals i socials, la necessitat d’un pla
estratègic pel turisme rural, millorar l’agricultura i la indústria agroalimentària i fomentar el consum
de productes locals, així com convertir la necessitat d’adaptació al
canvi climàtic en oportunitats per
generar una activitat econòmica i
fomentar una gestió hidrològica i
energètica sostenibles.

P.- Quin és l’escenari que es
presenta al Pla de Mallorca després de superar el covid-19?
R.- No podem aïllar el Pla de la
resta de l’illa ni tan sols de la resta
del món, però tot indica que després d’aquesta crisi sanitària vendrà una profunda crisi econòmica
i social amb efectes prolongats i a
Balears especialment greu per
l’excessiva dependència de la
indústria turística i hi haurà la
necessitat d’un esforç i compromís exemplar per part de tota la
societat per fer-hi front.

P.- Des de Pla de Mallorca XXI
heu presentat juntament amb
Palma XXI i Tramuntana XXI, un
comunicat amb la vostra declaració d’intencions per a l’escenari
post-covid, amb diversos eixos
d’accions. Pel que fa a l’àmbit
social, què plantejau fer?
R.- El primer que hem de deixar
ben clar és que s’ha demostrat que
per avançar com a societat és
imprescindible el manteniment
d’una sanitat pública i universal i

Mateu Ginard, el president de la nova entitat Pla de Mallorca XXI, presentada recentment a Montuïri.

TRAMUNTANA XXI

Defensarà la mobilitat sostenible
P.- I en l’àmbit ambiental? Cap a on pensa Pla
de Mallorca XXI orientar els esforços?
R.- L’orientació econòmica és el fonament
d’una bona política
mediambiental per això
invertir en activitats no
contaminants, en la
producció d’energies
renovables i en la suficiència alimentaria pot
beneficiar molt el nostre medi ambient. Per
tant, qualsevol actuació
que duguem a terme ha
d’ajustar-se als principis de transició energè-

tica i al context d’emergència
climàtica.
Necessitam ser valents
i apostar reduir aquelles activitats potencialment contaminants i
que tenguin un impacte
sobre la salut pública o
els recursos naturals i
afavorir la transició cap
a activitats sostenibles
com la producció agrària ecològica. Donarem
suport a les accions que
suposin una millora de
l’economia baixa en
carboni i que faci un ús
responsable dels recursos hídrics i energètics.

Per exemple, un dels
reptes més importants i
de resolució més complexa que tenim pel fet
de ser una illa és el
foment d’una mobilitat
sostenible.

P.- Quin paper haurien de jugar les nostres institucions?
R.- Ja en el document estratègic de
constitució de l’associació definíem com a
objectiu important la
necessitat
que
la
Mancomunitat agafi
lideratge en el territori.

Seria bo ara més que
mai establir uns criteris comuns així com
afavorir una xarxa
intermunicipal social,
econòmica i cultural.
Pensam que les institucions, tant les autonòmiques com les municipals, han de definir
clarament el suport
econòmic cap aquelles
activitats que vagin
orientades a sortir d’aquesta crisi tenint
especial esment en el
suport a les persones
més vulnerables i afectades per la crisi.

P.- Pel que fa a l’àmbit econòmic, què pensau que podeu aportar com a associació?
R.- El nostre punt de partida és
reconèixer l’excessiva dependència que tenim de la indústria turística i aquest fet ens porta a la
urgent necessitat de diversificar la
nostra economia en més sectors
com són la innovació tecnològica,
l’educació, el medi ambient, la
indústria, la cultura i l’agricultura i
cal fer-ho des d’una perspectiva de
sostenibilitat i resiliència. Vull fer
una especial referència al sector
primari: des de Pla de Mallorca
XXI col·laborarem a reforçar la
xarxa que ja hem iniciat en aquest
període de confinament per tal
d’impulsar la distribució i consum
de producte local i ecològic. Pensam que pel Pla també serà molt
important continuar donant suport
i visibilitzant iniciatives culturals i
de recuperació patrimonial, tant
pel seu valor i aportació fonamental a la societat de les illes, com per
ser activitats potencialment rendibles en el marc d’un escenari
diversificat de l’economia.

P.- Quin pensau que serà el rol
de la societat civil dels municipis
del Pla en la reconstrucció de la
regió un cop superada la crisi?
R.- El Pla de Mallorca ja ha
demostrat abans i durant aquesta
crisi que disposa d’una xarxa
associativa molt important: és
una societat unida, participativa i
activa compromesa amb el bé
comú o en el suport als més vulnerables. Aquestes actituds ens
mostren que formem part d’una
societat amb sentiment comunitari i que és capaç d’unir-se per tal
d’afrontar el futur amb solidaritat
i compromís.

