PRESENTACIÓ DEL PRESIDENT
Ha arribat el moment de fer balanç, com cada any, de les activitats dutes a terme durant l’any passat a
la nostra institució. El 2010 ha estat un any marcat, d’una banda, per la finalització del segon mandat,
el passat mes de juny, amb la consegüent entrada en funcions tant dels consellers com de jo mateix, i
per l’altra, per la notable davallada dels recursos disponibles, que s’ha traduït en un obligat descens
tant dels projectes com de les publicacions, encara que hem intentat compensar aquestes limitacions
amb el màxim d’esforç i compromís.
El primer mandat (2001-2005), presidit per Francesc Obrador, fou catalogat com el de la creació i
posta en marxa del Consell Econòmic i Social. Aquest segon mandat, encara que ja exhaurit, i que he
tingut l’honor de presidir, des de febrer de 2007, després de la presidència interina del vicepresident
primer, el Sr. Josep Oliver, es pot considerar com el de la consolidació del seu funcionament, en el qual
s’ha aprofundit en els valors de la participació i del consens, que són els valors que millor defineixen
l’ADN del CES.
Què hem fet durant aquest segon mandat? Ens hem reunit plenàriament 20 vegades, la Comissió
Permanent ha fet 48 reunions, la Comissió de Treball d’Economia, 31; la Comissió de Treball
d’Ocupació, 23; la Comissió de Treball d’Àrea Social, 47 i la Comissió de Treball de la Memòria, 25.
Hem emès 66 dictàmens (a hores d’ara ja en duim 80), realitzat 23 publicacions, 2 edicions del Premi
d’Investigació, 8 Jornades o Seminaris, 7 convenis de col·laboració,...
Si ens centram en allò fet el 2010, en destacaria bàsicament les Trobades dels CES autonòmics.
Organitzades pel nostre CES, en vàrem celebrar dues edicions, una a Eivissa el maig i la segona a
Menorca, l’octubre. Ambdues trobades coincidiren amb sengles Jornades obertes, la primera una
Jornada sobre el Turisme Social europeu i, la segona, sobre Sostenibilitat i Bones Pràctiques
Mediambientals, a la seu dels respectius consells insulars. Totes dues jornades comptaren amb un alt
nivell de qualitat, tant per la vàlua de les ponències com per l’interès que despertaren entre el públic
assistent.
Pel que fa a l’activitat pròpia del Consell, són destacables dues tasques fonamentals. D’una banda, la
intensa activitat d’elaboració de dictàmens, 30, assolint el nostre rècord des de la creació de la
institució el 2001 (a més, som uns dels CES espanyols que més n’han emès, fet del que n’estam
orgullosos, sobretot si tenim en compte els recursos humans dels que disposam).
I, de l’altra, l’elaboració i la publicació de la Memòria sobre l’Economia, el Treball i la Societat de les
Illes Balears 2009, que presentàrem tant a la seu del Parlament com als consells insulars de Menorca,
Eivissa i Formentera.
També volem remarcar l’interès creixent per aquesta institució en la societat, que es veu plasmat en un
notable increment de visites a la pàgina web (hem passat de 10.000 visites el 2007 a més de 210.000 el
2010).
Com moltes altres institucions, els difícil temps que vivim ens han afectat pressupostàriament, fet que
ha incidit en un nivell menor tant d’activitats com de publicacions comparat amb altres anys.
Lamentam especialment no poder haver seguit amb el nostre Premi d’Investigació, del que ja dúiem
dues edicions.
Finalment, durant l’any hem mirat de reforçar les relacions institucionals i amb els mitjans de
comunicació, en representació de la societat civil organitzada que constitueix aquest Consell, per
difondre els nostres projectes.
Llorenç Huguet Rotger
President del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
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