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editorial
número 44 - novembre 2015

Govern d'esquerres,
societat civil i conflictes

Josep Valero González

El conflicte és una realitat consubstancial a la
gestió política. Un govern d'esquerres ha de ser
conscient d'aquest fet. Em primer lloc per causes
objectives. Els recursos materials sempre seran
insuficients per atendre a les demandes justes i
necessàries de la societat. La seva obligació és
saber escollir les prioritats i aconseguir que la
majoria de la gent entengui que són encertades, a
partir de la visió de conjunt que un govern té
necessitat d'assolir. Per exemple s'han d'explicar
els brutals retalls que el govern central ha signat
amb Brussel·les pels propers tres anys, pel que fa
al límit del dèficit públic de les autonomies i a la
seva capacitat d'endeutar-se. I que sense acabar
amb l'espoli fiscal de les Illes, tenim hipotecades
les possibilitats d'avançar en moltes polítiques
progressistes. Cal cercar la complicitat entre el
govern i la societat civil de les Illes per fer front a
aquests atacs.

En segon lloc perquè la societat civil no té
l'obligació de tenir aquesta visió de conjunt, i les
seves organitzacions sectorials entenen que les
seves demandes són sempre les prioritàries. Les
organitzacions de la societat civil són molt plurals i
diverses. N'hi ha que d'entrada no veuen amb
simpatia a un govern d'esquerres i estan
disposades a la confrontació des del primer
moment. Altres posen el seu interès corporatiu per
damunt de qualsevol prioritat i esperen agafar al
govern en situació de debilitat, per arrancar el
màxim de concessions. I també n'hi ha que veuen
amb simpatia al govern d'esquerres, però creuen
que és el moment d'obtenir el màxim del que

demanen, i no entenen per què no s'implementa
immediatament el que per ells és evident i fàcil
d'aconseguir.

L'única sortida per evitar o minimitzar els conflictes
és el diàleg. Un govern no tan sols ha de ser un bon
gestor. Ha de ser bàsicament un gran interlocutor.
Una maquinària ben articulada de saber aportar
raons, arguments, explicacions. I al mateix temps
un extraordinari receptor de les inquietuds,
preocupacions, necessitats, aspiracions, dels seus
ciutadans. Capacitat de diàleg és capacitat
d'empatia. Saber escoltar i entendre qui es té
davant, i especialment, aconseguir que
l'interlocutor pugui comprendre que governar no és
tenir tan sols la voluntat de fer les coses, sinó
trobar el camí i la possibilitat real d'aconseguir-les.

Aquesta capacitat d'interlocució es diu fer POLÍTICA
en majúscules. És molt més que una bona política
de comunicació, que és una altra cosa. Un bon
governant ha de ser dialogant, pacient, comprensiu
i un gran pedagog. I no sempre tindrà èxit per
evitar el conflicte. A vegades la confrontació social
es podrà produir. Per molt de motius. Tampoc cal
caure en la ingenuïtat. Hi ha conflictes naturals i
altres que són mines interessades per fer mal al
govern. Però fins i tot en aquests casos, cal seguir
perseverant, està obert sempre a la mediació i a les
sortides de compromís possibles.

Un bon governant d'esquerres no ha de pretendre
derrotar mai a l'interlocutor, sinó tenir la voluntat
de trobar la síntesi que sigui més beneficiosa per a
la societat. El conflicte sempre produeix desgast.
Eludir-lo sempre que sia possible és una qüestió
d'intel·ligència política i entestar-se en ell quan es
fa inevitable, és un greu error.

Felicitam al govern i a les organitzacions socials
que han pogut arribar a un acord en sanitat. Una
nova diferència substancial respecte al govern
anterior de Bauzá.
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L'ull crític

Els nostres aeroports en
mans del capital

Antoni Reus

Diputat de MÉS al Parlament de les Illes Balears.

El 23 de gener d'enguany, el Consell de Ministres

va aprovar l'Oferta Pública de Venta d'accions

d'AENA. Aquest acord, va suposar el començament

de la segona fase de la privatització del 49% del

capital d'AENA que s'havia iniciat ja al juliol de

2014.

A un primer moment, a finals de 2014, es va

produir la venta del 21% al que s'ha anomenat

«inversors de referència»: la Corporació Financera

Alba, del grup March, Ferrovial, i el fons d'inversió

TCI. Un fons d'inversió lliure, d'aquests que podríem

dir «agressius». A aquest procés va seguir l'oferta

pública, del 28% restant, que es va consumar l'11

de febrer amb la sortida a borsa.

AENA és una empresa pública, sostenible i amb

beneficis, amb un resultat positiu de 672 milions

d'euros l'any 2014. Si ens circumscrivim als

aeroports de les Illes Balears, aquest presentaren

un benefici global d'entorn dels 180 milions d'euros

al 2014. Aquesta privatització s'ha duit a terme per

tant amb l'únic objectiu de fer caixa i afavorir

interessos privats. L'Estat haurà ingressat uns 4300

milions d'euros amb aquesta privatització però a

costa de posar un percentatge important dels

beneficis en mans privades.

Una privatització on aquests fons especulatius que

ara formen part de l'accionariat ja tenen importants

plusvàlues, que arriben en alguns casos al 100%.

Les primers participacions, amb els «inversors de

referència» es varen subscriure a l'entorn dels 50€.

L'Oferta Pública va sortir a 58€, i en poc mesos

estava a 100€. Per tant, hi ha sospites

fonamentades que s'ha malvenut.

El Govern de l'Estat ha duit a terme aquesta

privatització a pesar dels reiterats acords contraris

del Parlament de les Illes Balears, així com les

peticions d'altres institucions de les Illes Balears, i

de la societat balear. Peticions fonamentades en la

vital importància dels nostres aeroports per la

nostra economia i la mobilitat de la nostra

ciutadania.

I és que aquest nou model d'AENA segueix sense

permetre la participació de les nostres institucions

dins la gestió dels nostres aeroports.L’'Estat ha

introduït un nou instrument, el «Document de

Regulació Aeroportuària» per a mantenir un cert

nivell de control sobre l'entitat i mantenir l'interès

públic. Aquest instrument contendrà les línies

estratègiques, els estàndards de qualitat del servei,

les inversions a realitzar, els preus dels diferents

serveis…

Ni el Govern de les Illes Balears, ni cap altre

institució de les nostres illes participa en la

tramitació d'aquest document que condicionarà la

gestió d'AENA per períodes quinquennals.

Ens trobam per tant, amb que el capital privat

especulador tendrà més poder de decisió dins els

aeroports balears que les nostres institucions.

A més, es dona la paradoxa que els beneficis que

generen els ports i aeroports balears són superiors

al que aporta l'Estat mitjançant els «descomptes de

residents».

Si ens atenem a les dades del darrer any, els ports i

aeroports balears han generat per l'Estat un

benefici net que està entorn dels 200 milions

d'euros, mentre que la quantitat que aporta l'Estat

en concepte de subvencions al transport marítim i

terrestre és poc més de 100 milions d'euros.

Podem dir per tant, que l'Estat fa negoci amb la

nostra insularitat. I el que és més greu, amb la

privatització realitzada, aquests beneficis que

haurien de servir per compensar adequadament la

nostra insularitat i potenciar la nostra economia,

s'han posat en mans privades.
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L'ull crític

Repensem Mallorca: una

campanya de participació

per un nou Consell de

Mallorca 

Miquel Ensenyat

President del Consell de Mallorca 

La campanya de RepensemMallorca

l'encetàrem fa unes setmanes. Es tracta

d'una campanya dissenyada pel departament de

participació ciutadana per redefinir quin consell de

Mallorca volen, i fer-lo amb el suport de tota la

ciutadania de l'illa. És molt important que davant

aquest el pròxim escenari on el consell tindrà més

competències, els habitants de Mallorca tinguin molt a

dir de quina institució volen. 

El procés de la campanya és molt senzill. Primer feim

unes trobades a tots els municipis de l'illa, on parlam

amb els consistoris per veure quines

mancances    té    cada poble. És un tipus d'encontre

informal  , primer parlam amb els equips de govern i

després amb tots els regidors de l'Ajuntament.

D'aquesta manera    tenim    diferents punts de vista

sobre les problemàtiques locals.

 

En aquesta fase detectem les necessitats i presentam

el treball i quines millores podem fer arribar per cada

departament del Consell amb els diferents municipis.

Han sigut mols els consistoris que, fins en aquest

moment, ens han parlat de les mancances de

senyalització de vials, de falta de pressupost, de

manca d'equipaments de centres esportius i culturals,

entre altres peticions que, malauradament, es

repeteixen en quasi tots els municipis que visitem. 

En aquestes visites, després de reunir-nos amb el

consistori, ens reunim amb totes les entitats veïnals i

de caràcter locals. Moltes tenen les seves pròpies

preocupacions, i ens fan arribar els problemes que es

deriven del dia a dia. Nosaltres prenem nota però

aprofitam per presentar una fita important: la

campanya de redisseny del Consell, una campanya

que vol comptar amb tota la ciutadania per tenir un

Consell amb més competències i amb un finançament

suficient. 

Per part del departament de Participació del consell

prenem nota detallada de les demandes i de les

necessitats, però també agregam les dades de cada

una d'aquestes persones engrescades pel

canvi. Amb aquest material podrem fer una

autèntica crida ciutadana per qüestionar el

paper de la institució insular, a més de tenir

informació de primera mà de les mancances

que pateixen els ciutadans. 

La campanya de    Repensem Mallorca no tan

sols és    una campanya a escala de pobles. Els

processos participatius seran una de les peces claus

del nou consell que presidesc i les empraren per donar

força a les peticions que ens facin.

Repensem Mallorca    és    fa extensiu a tots els

departaments del consell, on amb reunions amb els

professionals del sector i amb la participació oberta

pel portal web, podrem redefinir les línies de treball

que durem a terme en aquest 4 o 8 o 12 anys, ja que

“Repensem Mallorca” no vol ser una campanya

sectària. Volem un gran pacte amb tots els partits per

què el resultat d'aquest gran projecte sigui una realitat

més enllà d'una legislatura. Crec que aquesta vegada

els polítics no podem defraudar a la gent, que va les

seves aportacions de manera generosa i desinteressa i

que espera que els seus representants es guien pels

mateixos valors. 

El colofó de la campanya de participació serà una gran

audiència amb la ciutadania. Amb tot el material que

hem recollit farem un document extensiu a la

ciutadania, on les persones de l'illa puguin dir la seva i

donar suport a les idees que considerin més

importants. Aquesta audiència es farà amb tots els

gestors del Consell que presidesc i serà el punt

d'inflexió; amb aquest material construïren un Consell

més visible, més autònom, més responsable i més

obert a les peticions de la gent. 

En definitiva, Repensem Mallorca serà un impuls per

convertir el Consell en un govern de la gent, que sigui

veritablement el govern de Mallorca.
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El poble té la veu

L'acord marc de la
recuperació progressiva

de les retallades socials i
laborals sofertes pels

docents

Antoni Baos Relucio
Secretari General de la Federació d'Ensenyament

de CCOO

És un "acord" perquè ambdues parts hem pactat

el que volíem prioritzar. Hem prioritzat que

l'acord contengui la recuperació de tot el retallat.

Tot. I per això havíem de renunciar a la

immediatesa, per acabar acceptant que tot

estigués recuperat abans de 3 exercicis

pressupostaris (2 cursos més) i no 4 com el

govern plantejava en un inici. Així, possibilitam

també el retorn de tot allò retallat a la resta dels

treballadors i treballadores que també han sofert

retalls.

Hem prioritzat la recuperació dels retalls que

afectaven a més treballadors i treballadores i

hem acceptat deixar per a més endavant aquells

que n’afectaven a manco. Així, aquest curs 15-16

recuperam les baixes sense penalització

econòmica (una de les primeres reivindicacions),

la paga de nadal del 2012 i l’1% d’increment

salarial (que s’ha de negociar a la mesa general

d’empleats públics), la creació -a la fi- d'una

mesa per tractar la salut laboral dels docents, el

retorn de les 3 hores no lectives als majors de 55

anys (mesura que suposa un increment directe

de la plantilla), una comissió per tractar ràtios i

plantilles, i les modificacions dels currículums

LOMCE per al curs vinent, modificacions

curriculars que inclouen un augment de la

plantilla i la reducció de les ràtios amb mesures

com el desdoblament en certes matèries.

Es diu “acord marc" perquè s’ha de desenvolupar

i concretar amb la negociació que es dugui a

terme en la mesa sectorial.

És "de recuperació" perquè només xerra del que

se'ns ha usurpat i quan se'ns ha de tornar. No hi

ha cap millora més enllà de la pròpia

recuperació. Les millores educatives estan

encara per negociar dins la normalitat de la

mesa sectorial, on estem tots els sindicats

docents, per elaborar altres acords possibles que

continuarem exigint. Sense presses, però sense

pauses ni passes enrere.

És un acord que, tot i que només afecta als

docents de la xarxa pública, també fuig de la

recuperació exclusiva i del corporativisme que

defensen alguns, ja que cedeix i conforma els

espais suficients com per a que també signifiqui

la recuperació dels drets sociolaborals de tots els

empleats públics, al temps que obri camí al la

resta de sectors laborals retallats també, com als

companys i companyes docents de la xarxa

concertada. De fet ja treballam per arribar a un

acord per recuperar el retallat en aquest sector.
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El poble té la veu

L'acord marc de la recuperació progressiva de les retallades



Ni ens vàrem retallar només a nosaltres, ni les

100.000 persones que es manifestaren el 29s del

2013 en contra de la forma de governar

impositivament, eren totes docents.

Per això també vàrem acceptar la recuperació

progressiva en tres anys, i per això les

referències a la mesa general d'empleats públics

de la CAIB on, per exemple, s'han de negociar

com acabam amb la penalització de les baixes

mèdiques aquest 2016 o el retorn de la paga de

nadal, una de les primeres mesures que

contempla l'acord ja que afecta a més

treballadors i treballadores.

És un acord que no esgota les reivindicacions ni

el pressupost educatiu a negociar per invertir al

2016. Aquest pressupost, a part de l'acord,

també exigirem que inclogui partides

específiques per a la millora de les malmeses

infraestructures educatives, despeses de

funcionament o d'altres que també hem de

negociar encara.

No hi ha cap altra CCAA que tingui encara un

acord semblant. L’hem explicat a la resta de

companys i companyes de CCOO d'altres

comunitats i ha estat valorat de manera molt

positiva ja que és una referència per poder

negociar aquesta mateixa recuperació total a les

seves pròpies CCAA.

Aquest acord és més que suficient com per

tancar la vaga indefinida, ja que considera tots

els punts de la reivindicació i, a més, obri la porta

al camí que hem de començar a fer cap a la

construcció d'una educació que ens recuperi

també com a societat i ens doni les eines per

avançar.

El que pareix que no tanca, és la recuperació de

la credibilitat i la confiança d’una part dels

docents. Una confiança també robada per

l'anterior govern que ens negà qualsevol acord

sobre la totalitat del retallat. Pensam que només

el seu compliment tindrà la cura. Un compliment

que ha de ser participat i vigilat per tots els

docents i els seus representants.

3.2

El poble té la veu

L'Acord Marc i la Memòria Econòmica els podeu trobar aquí:

http://feccoo-ib.org/comunes/recursos/15684/2124108-Acord_Marc_i_memoria_economica.pdf

L'acord marc de la recuperació progressiva de les retallades socials i laborals
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El poble té la veu

La setmana europea

contra el TTIP

Pep Valero
Representant de l’Ateneu Pere Mascaró a la

Plataforma anti-TTIP

El TTIP és un tractat que s’està negociant entre la

UE i els Estats Units. Ara s’està tancant el tractat

TPP entre els principals països comercials del

Pacífic, exclosa la Xina. La UE i Canadà estan

tancant el tractat CETA. El tractat per al lliure

comerç dels serveis TISA, s’està negociant entre

un nombre elevat de estats que formen part de

la Organització Mundial de Comerç.

Aquestes sigles ja comencen a ser conegudes. El

que tenen en comú, és que son sigles que han

popularitzat les entitats cíviques que denuncien

el secret, el sigil i l’ocultació conscient, que els

estats i la UE han volgut donar a aquests

tractats. El gest d’Uruguai de trencar el silenci,

quan va sortir de les negociacions del TISA

destapant les cartes marcades del joc, donà més

força a les reivindicacions ciutadanes.

Aquests tractats no parlen de lliure comerç tan

sols. Pretenen harmonitzar a la baixa les

legislacions estatals, que obligaran després a les

legislacions autonòmiques i locals, per afavorir la

lliure circulació de capitals i eliminar traves als

negocis de caire especulatiu, que són la gran

majoria en els mercats financers actuals.

Trencar els marges de sobirania dels pobles és

l’objectiu no declarat d’aquests tractats. Crear

les noves regles de joc a mida dels interessos de

les multinacionals, fons d’inversió, bancs i

companyies asseguradores. El secret de les

negociacions és la prova de la malifeta que se

pretén. Quan diputats progressistes i ecologistes

del Parlament Europeu, han pogut rompre el

cercle dels secrets que amagaven les

negociacions i que encobria la Comissió Europea,

la ciutadania ha trobat els arguments per

combatre el que es vol amagar amb l’ocultació i

el silenci.

Una important xarxa d’entitats i ciutadans s’ha

constituït dintre de la Unió Europea i també a

altres estats, per a combatre aquests tractats,

que parteixen d’una filosofia antidemocràtica i

que defensen els interessos de les

multinacionals.
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Mallorca també hi participà en aquesta

campanya europea. El passat dia 7 d’octubre,

representats de les diferents entitats que

composen la Plataforma anti-TTIP a Mallorca,

férem davant les oficines del Centre Balears

Europa de Palma, un acte de suport a la

presentació a Brussel·les de les 3.263.920

signatures de persones de la UE, que han

manifestat el seu rebuig del que es coneix de

l’actual tractat, i que reclamen un debat

absolutament democràtic i transparent sobre el

mateix. Aquestes signatures equivalen a una

cadena humana que anés des de Gibraltar fins a

Tallin, la capital d’Estònia. Una simbòlica columna

vertebral de ciutadania, sobre la qual sí que és

possible assentar una vertadera Unió Europea.

Durant dos dissabtes es posà una taula

informativa a la Porta Pintada i es penjà una

pancarta denunciant el tractat. I el dissabte 17

d’octubre, és culminà la nostra participació en la

setmana europea, amb una manifestació que

acabà a la Plaça Llorenç Bisbal, coincidint amb

l’acte de cloenda de la setmana contra la

pobresa que realitzà la plataforma EAPN.

A la manifestació fou prou rellevant la

participació de la batucada del grup “Tambors

per la Pau”. En torn a dos centenars persones,

férem el trajecte amb la consciència que molta

gent no entenia el perquè de la nostra acció. És

complicat donar un missatge curt i entenedor, de

la magnitud de l’atac que s’està preparant. És un

dels reptes que haurem d’afrontar en futures

mobilitzacions.

En canvi en la lectura del manifest unitari,

s’evidencià el lligam de l’increment de la pobresa

de la nostra comunitat, amb les polítiques

d’austeritat i la retallada dels serveis públics. La

mateixa filosofia neoliberal que inspira el tractat

del TTIP i que de manera solapada, suposa la

creació invisible d’unes noves regles de joc

mundials i uns retalls a la democràcia i a la

sobirania dels pobles.

Ens cal un increment de la coordinació i la feina

en xarxa de les entitats i administracions

progressistes en contra del TTIP. Ja bastants

d’ajuntaments han començat a aprovar mocions

en contra dels tractats. Al Parlament s’ha

presentat una Proposta no de llei (PNL) conjunta

denunciant l’actual negociació i els continguts

que puguin atemptar a la nostra autonomia.

La setmana europea contra el TTIP ja ha estat

una primera batalla guanyada al sigil i a

l’ocultació dels negociadors. Cal seguir lluitant

per aconseguir la victòria definitiva.
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Què vindrà després de la

consulta de l'Assemblea
de Docents?

Iñaki Aicart

Portaveu de l'Assemblea de

Docents de les Illes Balears

La negociació dels comitès de

vaga amb la Conselleria

d'Educació, com a mínim, ha deixat un mal sabor

de boca, especialment després de la signatura a

corre-cuita de l'acord entre el comitè de l'STEi i

CCOO i la Conselleria.

Des del comitè de vaga de l'Assemblea de

Docents, s'ha denunciat en diferents ocasions la

negociació per mediàtica -comença amb una

roda de premsa per vendre un gran acord al qual

ningú es podria negar-, per poc transparent -mai

vàrem conèixer els hipotètics pressupostos en

què es basaven els càlculs de la Conselleria, no

es responien per escrit demandes d'informació o,

fins i tot, no se'ns va facilitar mai la Memòria

econòmica de la proposta d'acord, a diferència

de l'altre comitè de vaga-; per immòbil -la

Conselleria no es va moure ni un mil·límetre en

els temes principals, i fins i tot es va fer enrere; i

amb presses -es va posar un ultimàtum per

tancar la negociació sense cap necessitat de fer-

ho.

Però aquest és l'acord al qual aspirava Martí

March i així ens ho va dir. Guanyat

l'incomprensible suport del comitè de vaga

sindical, avalat per unes enquestes telemàtiques

de les quals se sap ben poc, només quedava

escenificar la signatura d'un gran acord i aïllar

l'Assemblea de Docents.

Abans de seguir, convé recordar que nosaltres

sempre vàrem fer contrapropostes, que no s'han

reflectit en el document de la Conselleria ni quan

s'aprovaven a la mesa de negociació -per

exemple esmenes referents a la LOMQE-. També

vàrem mostrar disponibilitat a acceptar certa

prolongació de les retallades a canvi d'un pla de

xoc per fer front a les ràtios més escandaloses i a

la negociació de la recuperació dels equips de

suport educatiu – mai s'ha fet un diagnòstic

d'aquests per part de la Conselleria.

Seguint en la línia iniciada per la consellera

Camps, en Martí March arribava a qüestionar la

representativitat de l'Assemblea, el Portaveu del

Govern, Marc Pons, com en els temps de Bauzà,

va ignorar l'existència del comitè i de la

convocatòria de l'Assemblea... I va arribar la

consulta de l'Assemblea de Docents sobre la

proposta de la Conselleria. Una altra mobilització

dels i les docents ben d'acord amb les accions de

l'Assemblea en els dos darrers anys.

En un moviment sense precedents, es va

sotmetre a consulta el document amb una

participació de 4818 docents. El pacte

Conselleria-STEi-CCOO només va rebre el suport

d'un 26% mentre que el 68% es va mostrar

clarament en contra. A diferència de les

enquestes anteriors, de tot d'una es van fer

públics els resultats i es van comunicar al

registre de la Conselleria d'Educació. Amb

aquesta acció es va demanar la reobertura de la

negociació un pic que es conegués la proposta

de pressupostos per la CAIB. Va arribant l'hora.

Però ara l'Assemblea de Docents i les seves

reivindicacions fan nosa. Per això s'imposa la llei

del silenci. Després de la consulta, no hi ha hagut

cap contacte per part de la Conselleria al

respecte, ni per justificar la recepció dels

resultats. Tampoc cap valoració oficial de cap

partit dels quals donen suport al Govern o de cap

dels sindicats signats de l'acord.

Ara amb la proposta de pressupostos damunt la

taula amb un lleuger augment en educació del

5%, quan se suposava un assumpte prioritari,

per davall d'allò compromès als programes

electorals, es convocarà una nova assemblea per

valorar les passes a seguir. Tot apunta que

d'acord amb el que ja s'ha xerrat en passades

assemblees, s'obrirà un període de mobilització

per rompre el silenci i per denunciar una política

de prolongació de les retallades que els i les

docents no hem entès.
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Setmana per a la Inclusió

Social

La Xarxa per a la Inclusió Social. EAPN -

Illes Balears és una associació que neix el 18

de maig de 2005 com a organització

democràtica, autònoma, participativa i sense

ànim de lucre. Actualment està integrada per 27

entitats que representen més de 80 mil

persones ateses anualment, amb més de 1.500

treballadors contractats i més de 6.000

voluntaris amb un moviment econòmic de 50

milions d’euros.

La xarxa està associada amb l’EAPN (European

Anti Poverty Network), xarxa europea de lluita

contra la pobresa i l’exclusió social que neix a

Brussel·les l’any 1990 i també forma part de

l’EAPN-ES, la xarxa de l’Estat espanyol.

Els dos principals objectius d’EAPN-IB són la

defensa dels drets de les persones que pateixen

o tenen risc de patir exclusió social i de les

entitats sense ànim de lucre que treballen amb

aquests col·lectius. I la influència social i política

per poder avançar cap a una societat més justa

que focalitzi els esforços en les persones i, sobre

tot, redueixi els índex de pobresa i exclusió.

Complint aquest objectius i amb motiu de la

Setmana per a la Inclusió Social es varen

esdevenir actes durant gairebé tota una setmana

del 14 al 17 d’Octubre de 2015. Aquests, varen

començar el dimecres dia 14 d’Octubre amb una

Taula Rodona/Debat on els diferents grups

polítics amb representació al Parlament de les

Illes Balears de mà de la periodista Neus Albis

varen poder oferir la seva visió sobre el Pacte per

a la Inclusió Social signat el passat 14 d’octubre

del 2014 per tots els partits polítics que tenien

representació al Parlament de les Illes Balears.

El dijous es va desenvolupar el VI Seminari de

Persones en Situació de Pobresa i/o Exclusió

Social, hi varen assistir unes 50 persones

participants de diferents entitats de la xarxa per

debatre i proposar conjuntament respostes

eficients a tres temes basics com són: les rendes

mínimes, la vivenda i el consum energètic.

Continuant, el divendres 16, es va projectar el

documental “SOS3”, documental que pretén

mostrar la realitat de les persones sense sostre i

de les famílies desnonades. Després de la visió

del documental es va dur a terme una taula

debat a la qual hi van participar el 2n Tinent de

Batle de l’Ajuntament de Palma i Regidor de

l’Àrea de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge

Digne Antoni Noguera, l’economista Pau A.

Montserrat i representants de Metges del Món i

de la PAH (Plataforma Afectats per la Hipoteca).

Per finalitzar i coincidint amb el dia mundial per

la eradicació de la pobresa, 17 d’Octubre, es va

realitzar a la plaça Llorenç Bisbal un microteatre,

un conte, una dansa, i la lectura del manifest de

la mà de la periodista Mar Puigserver. El manifest

va ser elaborat conjuntament per l’EAPN-IB i la

plataforma NO al TTIP Mallorca, i es va llegir

davant d’un centenar de persones després de

que la marxa contra els Tractats de Lliure Comerç

juntament amb Tambors per la Pau, arribés a la

plaça.

EAPN- Illes Balears. Xarxa per a la Inclusió Social

i la Plataforma NO al TTIP Mallorca amb el

manifest recordaren que a Balears el 23.8% de la

població, és a dir 262.000 persones, viuen en risc

de pobresa o exclusió social i el que és més

preocupant és l’alta taxa de privació material

severa, on ens trobem que més de 104.000

persones han de viure amb ingressos inferiors a

332€ mensuals, clar exponent del deteriorament

de les condicions de vida d'una gran part de la

població.

A més, el nostre país ocupa el 2n lloc de la UE en

pobresa infantil (la població més vulnerable),

mentre el nombre de persones milionàries va

augmentar en els últims dos anys un 13%,

convertint-nos així en el segon país més desigual

d'Europa.
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Ha arribat l'hora de reivindicar una vegada més, i amb més força que mai, un
canvi que situï a les persones més vulnerables al centre de l'agenda política,
i així contribuir a la construcció d'una societat lliure de pobresa i exclusió,

fent que l’economia estigui al servei de les persones i no dels mercats, a tota
Espanya i al món.

NO AL TTIP, CETA, TPP i TISA!!!
Pobresa zero! Les persones primer!
Contra la riquesa que empobreix.

Exigim governs responsables amb els drets humans.
Per l’eradicació de la pobresa, per la democràcia, la justícia social i ambiental

i la protecció dels nostres serveis públics!

Setmana per a la Inclusió Social
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El canvi a Menorca

Miquel Nicolau Preto Fernández

Director Insular de Transports i Inspecció Tècnica

de Vehicles

Els cent primers dies de tot nou govern s'han

d'analitzar amb l'aspecte qualitatiu i no tant

quantitatiu. Fer-se, poden fer-se moltes coses,

emperò serà el rumb el que ens indicarà si hi ha

canvi. I així és, la nova corporació del Consell

Insular de Menorca des del primer dia ja va marcar

un tarannà, una capacitat de fer feina i unes

ganes de servir a la societat menorquina, cosa

que feia molt de temps, si és que s'havia vist mai,

que no succeïa. Amb mesures ràpides i

intel·ligents per fer front als problemes de

l'abocador de Milà, la reconducció de la malaurada

reforma de la carretera general, redignificar la

primera institució insular després de quatre anys

de paràlisi o tornar la nostra llengua al lloc que li

correspon.

Si un govern de dos ja és prou difícil, un govern

amb tres forces diferents encara ho fa més

complex. En aquest sentit, que no hi hagi cap

força hegemònica obliga a un constant diàleg per

consensuar i acordar les línies de govern. Així, els

tres grups polítics que formam part del nou equip

de govern del Consell Insular de Menorca vàrem

acordar, pels 100 primers dies de mandat,

emprendre un seguit de mesures i actuacions, les

quals s'han duit a terme.

Hi havia diverses necessitats que requerien una

acció immediata. En aquest sentit, una de les

dotze mesures a emprendre ha estat la posada en

marxa de mesures urgents antidesnonament:

introduir condicionants amb les entitats bancàries

per evitar nous desnonaments; demanar a l’IBAVI

la reobertura de l’oficina de Menorca de forma

permanent i en horari complet, i impulsar lloguers

socials assequibles (màxim un 30% de la renda

familiar). El Consell ha actuat com a intermediari

per reconduir situacions i

evitar desnonaments;

s'han mantingut contactes

amb la PAH i s'ha organitzat

la 1a Jornada Tècnica

d'Habitatge per a la redacció

i formalització de convenis

entre les administracions,

tercer sector i les entitats

financeres.

Pel que fa a l'inici del Pla de xoc contra l’exclusió

social que garantesqui, especialment,

l’alimentació infantil, en especial en època de

vacances, s'ha destinat part de l'estalvi per la

reducció de l'estructura política a l'alimentació

infantil, en especial en època de vacances.

S'ha aconseguit que el Govern modifiqui el

conveni de Can Granada per garantir la gratuïtat

dels usuaris de l'IB Salut i ampliar els beneficiaris,

mentre es defineix el model definitiu per garantir

la residència a tots els usuaris desplaçats.

El Consell Insular ha fet una declaració clara i

contundent davant el Govern Central contra les

prospeccions petrolieres, comptant amb el suport

d'ASHOME, les confraries de pescadors de l'illa, el

GOB i els col·lectius Menorquins pel Territori i

Menorca Diu No. El Consell Insular de Menorca

s'ha sumat a l'Aliança Mar Blava. El ple del

Consell, unànimement, ha instat el Govern Central

i el Congrés de Diputats a aprovar una llei per

convertir la Mediterrània en una mar lliure de

qualsevol tipus de prospeccions d'hidrocarburs.

S’han iniciat els tràmits per la revisió del PTI. Al

mateix temps, s'està treballant en la suspensió de

forma cautelar d'aquells aspectes desreguladors i

contraris a la sostenibilitat de la Norma Territorial

Transitòria (NTT) per evitar danys irreparables al

territori.

http://www.aenl.org
http://www.broadband4europe.com/pavia-declaration-new-deal-social-democratic-europe
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S'ha aconseguit que el Govern modifiqui el

conveni de Can Granada per garantir la gratuïtat

dels usuaris de l'IB Salut i ampliar els beneficiaris,

mentre es defineix el model definitiu per garantir

la residència a tots els usuaris desplaçats.

El Consell Insular ha fet una declaració clara i

contundent davant el Govern Central contra les

prospeccions petrolieres, comptant amb el suport

d'ASHOME, les confraries de pescadors de l'illa, el

GOB i els col·lectius Menorquins pel Territori i

Menorca Diu No. El Consell Insular de Menorca

s'ha sumat a l'Aliança Mar Blava. El ple del

Consell, unànimement, ha instat el Govern Central

i el Congrés de Diputats a aprovar una llei per

convertir la Mediterrània en una mar lliure de

qualsevol tipus de prospeccions d'hidrocarburs.

S’han iniciat els tràmits per la revisió del PTI. Al

mateix temps, s'està treballant en la suspensió de

forma cautelar d'aquells aspectes desreguladors i

contraris a la sostenibilitat de la Norma Territorial

Transitòria (NTT) per evitar danys irreparables al

territori.

Finalització de les obres de reparació de la cel·la E

de l'abocador de Milà II i paralització de

l'enviament de residus a Son Reus (Mallorca), que

ha suposat un cost total de 720.194,00€.

Adjudicació del contracte de gestió i tractament

de la planta de residus de Milà i apostar per una

gestió integral on es prioritzi el reciclatge i la

minimització en origen dels residus generats.

En relació a les obres de la carretera Me-1, l'equip

de govern comparteix la preocupació pel projecte

de traçat denominat “Millora de la carretera Me-1

entre Alaior i Maó”. Les obres de millora de la Me-

1 depenen d’un conveni amb el Ministeri de

Foment que va lligat al Pla Director Sectorial de

Carreteres que el CIM només va aprovar

inicialment i que ha estat congelat durant els

darrers 4 anys. Com que el PP no va desistir

d’aquest Pla (com sí va fer amb el de comerç),

s’ha tornat a reactivar i s’ha enviat la memòria

ambiental a la Comissió balear de medi ambient

per començar a revisar-lo. Hi ha una voluntat

manifesta de l’equip de govern de reduir i revisar

tot el projecte per ajustar-lo a les dimensions de

Menorca amb l’objectiu clar que es desenvolupi

amb criteris de major sostenibilitat d’acord a una

illa Reserva de Biosfera. El juliol, en entrar el nou

govern al CIM, ja era evident que, en general, hi

havia un retard important en la programació de

l’execució de les obres a la carretera Me-1, en tots

els trams, respecte a l’addenda signada el

desembre de 2014 i aprovada al ple d’abril de

2015.

Aquesta situació ha obligat l’equip de govern a

demanar una reprogramació de les obres al

Ministeri de Foment. Així, el passat dimarts dia 15

de setembre es va programar un viatge a Madrid

per sol·licitar aquesta reprogramació, traduïda en

un augment d’un any del termini global d’execució

de les obres de la carretera, fins al desembre de

2018, proposta que va ser acceptada per la

Comissió Mixta Ministeri-CIM, a la vista del retard

evident del projecte en tots els trams. El tram

Alaior-Maó és l’únic que s’ha començat i és, per

tant, el que presenta més problemes. En aquests

moments, a dos mesos d’acabar el termini

d’execució, només hi ha un 20% de l’obra feta. La

UTE va presentar, a tres setmanes de començar

les obres (octubre de 2014), una desviació de

pressupost d’un 38%, quan la llei només

contempla un sobrecost màxim del 10%. En

aquests moments s’està negociant la rescissió del

contracte amb la UTE de forma justa, qüestió que

ha de quedar resolta en els pròxims dies.

S'ha iniciat dins aquests primers mesos de govern

el procés de constitució del Ple del Consell

Econòmic i Social, màxim òrgan de govern del

CES, que té atorgada la competència de

constitució d'aquest consell. A tal efecte s'ha

notificat a tots els seus integrants, organitzacions

sindicals, organitzacions empresarials i

ajuntaments, perquè proposin els seus

representants i poder, així, celebrar la sessió

constituent i donar impuls al Contracte Social per

a Menorca. En paral·lel al procés de constitució

propi del CES, hi ha hagut reunions amb agents

socials i econòmics, entitats i particulars encetant

el diàleg social per a l’elaboració d’un pla per a

l’ocupació a Menorca, que tindrà com a eix

estratègic la formació i que formarà part del

Contracte Social abans esmentat.
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En coordinació amb la Conselleria de Participació,

Transparència i Cultura del Govern de les Illes

Balears, el conseller de Cultura i Educació del

Consell Insular de Menorca, Miquel Àngel Maria,

ha iniciat els contactes amb la Generalitat de

Catalunya per a la reincorporació de les Illes

Balears a l’Institut Ramon Llull (IRL), organisme de

promoció exterior de la cultura en llengua

catalana. En aquests moments, s’està estudiant la

fórmula per dur-ho a terme de la manera més

ràpida, i es planteja la possibilitat que, a més del

Govern de les Illes Balears, també els Consells

insulars puguin subscriure un protocol d’adhesió i

col·laboració amb l’IRL. Per altra banda, els quatre

Consells Insulars i la Conselleria de Participació,

Transparència i Cultura del Govern balear ja

treballen per recuperar la recepció del Canal 33,

Club Super 3 i Canal de Notícies 3/24. La solució

tècnica en què es treballa en aquests moments

passa per una implicació activa dels Consells

Insulars, que permetran l’ús dels seus múltiplexs

per incrementar l’oferta de canals en llengua

catalana.

El Consell Insular de Menorca ha duit a terme una

reducció de càrrecs i una baixada dels salaris dels

càrrecs electes i no electes. Aquest estalvi es

destina als plans de xoc contra la pobresa.

L'aprovació del cartipàs per al mandat 2015-2019

va implicar un estalvi anual d'aproximadament

340.000 euros.

L’equip de govern ha creat un portal de

transparència, clar i accessible, per informar,

puntualment, la ciutadania de la situació en què

es troben les diferents àrees del Consell Insular de

Menorca. Aquest inclourà diferents subseccions

que permetran seguir l'activitat política i l’acció de

govern de cada conseller i dels diferents partits

polítics. També es publicaran els currículums i les

declaracions de béns i activitats de cadascun

d'ells. Es faran públiques les agendes dels

consellers. A més s’han obert dos perfils

institucionals a les xarxes socials Facebook i

Twitter. El reglament de participació ciutadana del

CIM fa anys que tenia prevista la creació d'una

Comissió de Greuges i serà ara, amb el nou

govern, quan es posarà en marxa; es tracta

d'exercir una labor de control i fiscalització del

funcionament de l'administració. No hem de

considerar aquesta comissió com una simple

receptora de queixes i suggeriments. De la seva

tasca, n’hem d'aconseguir treure indicadors per a

la millora de la qualitat del servei i fins i tot per a

introduir els canvis que es considerin necessaris.

Per altra banda, també es posarà en marxa el

registre d’entitats, la creació del qual també

estava prevista al Reglament de Participació

Ciutadana del CIM, però que no s'havia posat mai

en marxa. En els pròxims mesos les entitats de

Menorca, moltes de les quals estan inscrites al

Registre del Govern balear, seran convidades a

inscriure's. La incorporació de les entitats

menorquines al Registre d'Entitats permetrà anar

avançant en la constitució del Consell d’Illa, òrgan

consultiu i de debat que permetrà la interlocució

amb el teixit social i ciutadà. Aquest ens es crearà

seguint exemples municipals ja existents, com és

el cas del Consell de Ciutat de l'Ajuntament de

Ciutadella.

Hem traslladat al Govern de les Illes Balears,

durant les visites de la Presidenta i dels diferents

consellers, la voluntat del Consell Insular de

Menorca de treballar conjuntament amb el Govern

de les Illes Balears per aconseguir una tarifa plana

i universal entre illes, tal com recollia el document

signat entre polítics de diferents partits i la

plataforma del transport aeri. L’equip de govern

també ha reclamat una millora del finançament

del Consell Insular i la transferència de les

competències contemplades a l’Estatut.

Així mateix el nou govern del CIM ha duit a terme

moltes més mesures. Així a nivell institucional:

s’ha ofert al PP assistir a cada Consell Executiu,

una mesura que evidencia la voluntat de governar

no des de l’enfrontament sinó des de la

confrontació, la cooperació i el respecte; s'ha

inclòs un representant de l'oposició, vocal que es

va eliminar fa quatre anys, a la Comissió Tècnica

Assessora en Matèria de patrimoni; Des del

departament de Presidència i Comunicació s’ha

iniciat la feina de millora de la pàgina web del CIM

donant, d’entrada, un espai a l’oposició perquè

puguin publicar notes de premsa i les iniciatives

que duu a Ple.
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En relació amb les inversions estatutàries, l’equip

de govern s’ha trobat amb les inversions

estatutàries paralitzades: s’Enclusa sense opció

de pròrroga i el Centre BIT amb el termini

d’execució a punt de finalitzar. En els dos casos,

hem treballat amb el Govern de les Illes Balears

per reconduir la situació, fent un front comú

davant Madrid. També es va trobar que la inversió

de Madrid per les Coves de Cala Blanca s’havia

perdut, per la qual cosa ara es treballa en la

gestió perquè el Govern de les Illes Balears

mantengui la seva aportació. D’altra banda,

treballam amb l’Ajuntament de Ciutadella per

poder agilitzar la modificació del PGOU.

Pel que fa als camins i al camí de Cavalls, s’està

treballant per arribar a confeccionar un inventari

de camins públics, per garantir, entre altres coses,

la reobertura d'aquells que tenen aquest caràcter i

que actualment tenen l'accés tancat. Aquesta

feina es coordina amb la recollida de dades que es

fa des dels ajuntaments, per la qual cosa ja se’ls

va convocar a una primera reunió, dia 1 de

setembre, en la qual s’acordà, a més, demanar

suport jurídic extern per començar a resoldre els

punts més problemàtics. Pel que fa al Camí de

Cavalls, s’ha reactivat la tramitació del Pla

Especial, aturada des de fa un any.

En formació i ocupació, des de la posició de

lideratge d’un consell que és ajuntament

d’ajuntaments i màxima institució de l’illa, s’ha

coordinat l’arribada de mesures de xoc en matèria

de formació i contractació a Menorca que s’han

posat en marxa des del SOIB, treballant braç a

braç amb el Govern de les Illes Balears i els

ajuntaments de l’illa.

Pel que fa a la Promoció Turística, la consellera

Maria Sellarès ha iniciat els contactes amb el

Govern de les Illes Balears per tal que durant el

2017 el traspàs de les competències en promoció

turística sigui una realitat. A més, s’han reiniciat

les visites al Llatzeret i s’ha creat un grup de feina

per veure quins usos es donen a aquest espai tan

excepcional del port de Maó. D’altra banda, el

touroperador Thomas Cook França aposta per

Menorca i oferta 8.000 places per a la temporada

2016. Finalment, Menorca ha estat reelegida com

a destinació del programa "Europe Senior

Tourism", una notícia que la consellera Maria

Sellarès valora molt positivament ja que consolida

una via d’arribada de visitants més enllà de la

temporada alta.
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Un nou model energètic

per a Balears

Joan Groizard Payeras

Director General d'Energia i Canvi Climàtic del

Govern Balear

L’energia és un d’aquells temes que, tot i que ens

afecten dia a dia, són mals d’entendre i apartam

de les converses del dia a dia. Totes i tots utilitzam

aparells que van amb electricitat o gas, ens

enfrontam a les factures, i patim quan hi ha talls

de subministrament. Però poques vegades ens

aturam a pensar què hi ha a l’altre extrem dels

cables o tuberies que duen l’electrictat o el gas a

casa nostra, i és per això que és complicat parlar

de “model energètic”, i d’un canvi de model.

Un dels acords de l’actual Govern de les Illes

Balears és precisament posar en marxa un nou

model energètic. Però potser és millor començar

pel punt de partida – l’actual model energètic –

per veure per què és necessari superar-ho i com

ho podem fer.

Conceptualment, el sistema és relativament

senzill: L’electricitat es genera en grans centrals,

predominantment a base de combustibles fòssils;

aquesta passa a les línies d’alta tensió

(“transport”) per apropar-se als llocs on es

necessita; després passa a xarxes en mitja tensió

(“distribució”), per on arriba a les llars o negocis

que l’utilitzen. La major part del sistema està en

mans d’un nombre relativament petit d’empreses;

i el sistema es dimensiona en base a la previsió de

demanda. Que s’espera que la demanda creixerà

molt? Doncs es planifica construir i instal·lar

capacitat de generació, transport i distribució per

cobrir aquesta futura demanda. A Balears, tot això

s’ha dut a terme en base a l’actual Pla Director

Sectorial Energètic (PDSE), amb data de 2005 i

amb un horitzó temporal de 2015.

Per tant ha arribat el moment de redactar un nou

PDSE que incorpori les lliçons que hem aprés

aquests anys, i que sigui l’instrument que ens

permeti dur a terme la transició energètica que

necessitam. Els pilars fonamentals d’aquest nou

PDSE han de ser la l’eficiència energètica, les

energies renovables, l’autoconsum i la

participació.

Creixement il·limitat?

L’habitual a l’hora de

planificar

infraestructures

energètiques és

intentar preveure la

futura demanda, per

tal de veure com

cobrir-la. Però

aquesta previsió sol

ser creixentista – aspirant a un creixement

econòmic que tradicionalment duu associat un

creixement energètic – i immodificable – es

considera que la demanda serà la que hagi de ser.

Però aquests plantejaments comencen a estar

desfasats. Per una part, a les economies més

avançades, i en el nostre cas des del

començament de la crisi econòmica, hi ha una

desvinculació entre creixement econòmic i

augment de la demanda energètica. Mesures

d’eficiència energètica i una economia de la

informació redueixen la necessitat energètica d’un

augment de PIB.

Per l’altra part, la demanda energètica deixa de

ser una cosa automàtica i natural i passa a ser

gestionable: mesures tecnològiques, tarifació per

hores o que penalitzi el sobreconsum, que el

producte passin a ser els serveis (il·luminació,

escalfament...) i no els kWh d’electricitat o gas

adquirits...

Per tant, un nou PDSE no pot limitar-se a intentar

preveure quina demanda energètica s’haurà de

cobrir, sinó que haurà d’incloure mesures per

garantir que aquesta demanda no creixerà a un

ritme insostenible.
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Les renovables

Actualment les energies renovables suposen poc

més del 1% del “mix” energètic Balear (un 2% si

consideram exclusivament l’electricitat), molt

lluny del 20% al qual s’ha compromès la Unió

Europea per l’any 2020.

A dia d’avui, les tecnologies de generació

renovable son suficientment madures i tenen la

capacitat de subministrar el 100% de les nostres

necessitats energètiques. El nou Pla Director

Sectorial haurà de definir les passes a seguir cap a

un model 100% renovable, que no serà imminent

ni lliure de dificultats. Per exemple, una de les

característiques de les fonts d’energia renovable

són les grans extensions de superfície que

necessiten – en comparació a centrals de

combustibles fòssils –, la qual cosa dificulta la

seva implantació a entorns limitats territorialment

com son les Illes.

De cara a afavorir el desplegament de generació

renovable, són importants mesures com la

simplificació i coordinació de tràmits

administratius (actualment els promotors no tenen

clar exactament quina sèrie de procediments s’ha

de seguir per tramitar un parc eòlic o fotovoltaic)

o reivindicar davant l’estat una retribució justa per

la generació renovable que reconeixi el seu paper

reduint els costos globals del sistema elèctric.

Autoconsum

El desenvolupament tecnològic i els canvis de

mentalitat pel que fa a l’energia està permetent

un canvi de rols. Si fins ara la ciutadania podia ser

només consumidora d’energia, ara s’obri la

possibilitat de ser “prosumidora” (productora-

consumidora) o més simplement,

autoconsumidora. Amb instal·lacions de panells

fotovoltaics i potser bateries per emmagatzemar

l’energia sobrant, qualsevol llar pot reduir la seva

dependència energètica. Això suposa un canvi de

panorama important en relació al model

tradicional on la generació d’energia és

centralitzada i l’energia només flueix en una sola

direcció.

Ara bé, recentment s’ha aprovat l’anomenat

“impost al sol” – una sèrie de peatges que han de

pagar els titulars d’instal·lacions d’autoconsum

que anirien destinats a sufragar els costos del

manteniment de les xarxes elèctriques a les quals

les llars autoconsumidores segueixen

connectades. Encara que hi ha algunes

exempcions (per exemple, instal·lacions de menys

de 10kW de potència, o les instal·lacions a Eivissa

i Formentera), aquestes poden ser revocades en

qualsevol moment, i l’amortització d’una inversió

en instal·lacions d’autoconsum s’allarga.

Per tal de compensar aquests factors, des del

Govern ja s’està treballant per facilitar l’accés de

les llars a l’autoconsum, com ara a través de

simplificacions de tràmits administratius, millora

de deduccions fiscals per inversió en renovables

en l’habitatge habitual i línies d’ajudes. L’objectiu

és que l’autoconsum passi de ser una cosa

anecdòtica i residual a una part fonamental del

nostre sistema energètic.
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Participació

Com a eina de planificació a llarg termini, un nou

Pla Director Sectorial només pot tenir èxit si

compta amb un ampli consens entre la societat, i

ha de ser capaç de preveure els reptes als que

s’hagi d’enfrontar al llarg de la seva vigència.

Per això, i en coherència amb les demandes

socials d’una manera de fer política amb – i no

només per a – la ciutadania, l’objectiu és que la

redacció del PDSE es faci amb un grau important

de participació pública i compti amb l’experiència

i les perspectives de cadascuna de les quatre Illes.

Els debats entre utilització del territori i

desplegament de les renovables, o entre

seguretat del subministrament energètic i les

infraestructures de les que depèn, son

segurament alguns dels elements que formaran

part d’aquest procés, que estarà obert a la

participació de la societat civil i els diferents grups

polítics així com la ciutadania en general. Si bé és

veritat que l’energia és un tema que, a priori,

sembla que ens queda un poc enfora, hi ha prou

experiències que demostren que quan a la

ciutadania se li dona l’opció de donar forma al seu

futur energètic, aquesta l’aprofita i el resultat és,

a més d’una ciutadania empoderada, una aposta

valenta i de futur.
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Balanç dels cent primers

dies a les institucions
eivissenques

des del 24-m.

Maurici Cuesta i Labèrnia

Començarem recordant que en les eleccions

locals, al Consell d’Eivissa i al Parlament de les

Illes Balears, a l’illa d’Eivissa es produí un gran

canvi polític, de manera que les responsabilitats

de govern recauen en les espatlles de Guanyem

Eivissa, Podem, PSOE i PP. És important el

recordatori perquè en el mandat anterior només el

PP, i un partit aliat seu a Sant Josep, tenien aquest

mandat. Per tant, hi ha moltes promeses

electorals i programàtiques pendents de veure si

s’apliquen, o no.

Deixarem de banda els aspectes genèrics succeïts

al Parlament i al Govern balears, com poden ser la

derogació del TIL, de la Llei de Símbols, i altres.

Primerament, hi ha hagut unes quantes tòniques

pel que fa a les institucions amb canvi de govern

(ajuntaments d’Eivissa, de Sant Josep i de Sant

Antoni, i Consell d’Eivissa): una situació

econòmica heretada que no permet que es

visualitzin canvis pressupostaris fins el 2016, la

necessitat de prioritzar la despesa pressupostària

en assumptes socials, la manca de personal per

resoldre els problemes detectats i la cotilla que

significa la “Llei Montoro”, les ganes de canvi, etc.

Més enllà d’aquests clixés, la veritat és que no

s’han notat gaire canvis, en general, després del

24 de maig. Sí ha notat la ciutadania unes ganes

per posar fre a determinats excessos de la

massificació que pateix Eivissa, en estiu, per part

de tots els colors polítics.

En el cas de l’Ajuntament de Sant Josep de sa

Talaia (PSOE, amb suport extern de Guanyem

Eivissa) la principal actuació ha sét com afrontar

la greu sequera patida, les mesures necessàries i

les reclamacions al Govern de les Illes Balears per

evitar el problema. També ha mostrat una voluntat

pública i nova de frenar la sobre-ocupació que de

determinades platges en fan els concessionaris,

així com de rebaixar els problemes de

contaminació acústica que plantegen alguns

locals d’oci. Públicament, l’equip de govern

destaca dels seus primers tres mesos de mandat

la lluita per combatre els efectes de la sequera i

rebaixar les fuites en la distribució de l’aigua

potable.

En el cas de Sant Antoni de Portmany (PSOE-

Reinicia Sant Antoni-El Pi) s’ha fet evident un

esforç en la millora de la neteja dels carrers del

principal nucli de població, així com en el control

de les remors, també, de locals d’oci. L’equip de

govern, en fer balanç, ha destacat el seu “pla de

xoc” contra les brutors que es generen al principal

nucli portmanyí, l’increment en les sonometries

realitzades als locals d’oci, les actuacions policials

i els expedients iniciats per fer-los complir amb els

horaris de tancament i la inversió de 600.000

euros en arreglar camins rurals, a més d’altres

millores viàries. Pel que sembla, la ciutadania del

municipi està contenta amb els primers mesos de

gestió del tripartit, i es comenta que Sant Antoni

ha estat més tranquil aquest estiu passat.
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Pel que fa a la l’Ajuntament d’Eivissa, els esforços

han anat dirigits principalment a combatre

excessos com els de l’ocupació de la via pública o

de les remors que surten d’alguns locals. Una

actuació només entrar a governar va ser limitar a

pocs concerts els que es feien al baluard de santa

Llúcia, a Dalt Vila, per no molestar tant els

habitants d’aquell barri i de la Marina. Ara bé, en

el municipi capitolí, els esforços per acabar amb el

problema de l’emissari de la depuradora

(vessaments a la platja de Talamanca), com altres

banderes estiuenques no han pogut ser saldades

positivament.

En els casos dels ajuntaments de Sant Joan de

Labritja i de Santa Eulària des Riu (ambdós amb

governs del PP), ens trobam amb la inèrcia d’uns

equips que hi duen temps treballant, menys

promeses i un canvi. Ara són, en les declaracions

públiques més exigents de cara al Consell i al

Govern de les Illes Balears. Veurem com queden

les seues reivindicacions.

En el cas del Consell d’Eivissa (PSOE-Podem-

Guanyem Eivissa) es poden destacar algunes

mesures per fer més eficient la institució, com és

el cas de la saturació que patia l’atenció de la

Inspecció Tècnica de Vehicles, l’aposta ferma per

resoldre problemes ambientals (emissari de

Talamanca, sequera, etc), o la declaració

institucional en pro de commemorar el

Tricentenari a Eivissa i de la normalització de la

llengua catalana, posicionaments que haguessin

sét inaudits amb el govern anterior.

Per la seua banda, l’equip de govern destacava en

el seu balanç dels primers cent dies de gestió, la

lluita contra el descontrol de l’estiu, la solidesa en

l’equip de govern malgrat la seua composició

diversa, l’execució de la pràctica totalitat de les

40 mesures immediates plantejades, la creació de

l’Oficina de l’Habitatge, la reactivació de

polítiques socials, la millora en el servei de la ITV.

El Govern de les Illes Balears, que compta amb un

conseller eivissenc, Joan Boned (PSOE) però amb

cap director general de l’illa, poca cosa efectiva

ha fet de moment pel que fa a Eivissa. Tots els

consellers han anunciat consens en la presa de

decisió de determinades actuacions, major

coordinació entre institucions eivissenques i

l’Executiu, la impossibilitat en forma de despesa

econòmica actual, entre altres qüestions,

mostrant una bona voluntat, però que encara no

s’ha plasmat a grosso modo. Des de col·lectius

relacionats amb el territori s’han reclamat al

Govern una major concreció en el decret sobre la

sequera, la inversió de fons de la propera ecotaxa

turística en la millora d’espais protegits o d’espais

amenaçats. Molts sectors han exigit la prompta

resolució dels problemes de l’emissari de la

depuradora a la platja de Talamanca, demanant

una via d’urgència perquè se’l pugui substituir per

un que desguassi en un altre lloc. El sector hoteler

ha demanat, per contra, la no aplicació de

l’ecotaxa turística; això sí, sense la vehemència

que es mostrà contra el conseller Alomar (1999-

2003), de moment.

Pel que fa a la formació Guanyem Eivissa, els seus

portaveus municipals anunciaven estar molt

satisfets amb el grau de rendiment dels primers

cent dies. Joan Ribas (Eivissa) destacava l’anunci

de l’acollida de refugiats sirians, una moció contra

els desononaments, una ordenança per cobrar per

l’ocupació de la via que fan els caixers

automàtics, a més de la feina per renovar la

contracta de neteja viària i la bona sintonia amb

els regidors del grup del PSOE. Fran Ramírez (Sant

Josep) ressaltava la priorització de la gestió del

conflicte de l’aigua i la feina contra les molèsties

ocasionades en forma d’ocupació a les platges o

d’emissió de remors.

Balanç dels cent primers dies a les institucions eivissenques



4.10

Què està passant?

Óscar Rodríguez (Santa Eulària) es mostrà molt

crític amb la manca de feina del batle popular per

resoldre els problemes d’olors creats per la

depuradora de la localitat de Santa Eulària, amb

permetre una festa privada a la platja de

s’Estanyol de Jesús, entre altres coses.

En el cas de Sant Joan, Gianandrea di Terlizzi

lamentava la manca de suport dels altres tres

grups locals a la seua iniciativa per evitar la

construcció a l’entorn de la platja de Benirràs i

criticava la laxitud consistorial cap a les

infraccions urbanístiques. Tots els portaveus de

Guanyem Eivissa han anunciat properes iniciatives

sobretot en aspectes socials.

La prova de foc serà els pressupostos del 2016, i

la seua aplicació. No oblidem que una cosa és la

programació econòmica institucional i una altra és

com es duu a terme aquesta planificació. Els

governs centrals són experts en percentatges

ínfims d’inversió sobre allò pressupostat cap a

l’illa d’Eivissa.

En l’horitzó no es veu una demanda ni una

previsió de grans inversions. Allò que més es

demana és posar límits als excessos que pateix

Eivissa en diverses formes. La majoria de les

seues solucions passen per accions, i voluntat

polítiques. Veurem.

Consell Insular d'Eivissa

Balanç dels cent primers dies a les institucions eivissenques
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Finançament just o

millorable ?

volem justícia o

maquillatge ?

vet aquí la qüestió!

Joanaina Campomar

Diputada de MÉS al Parlament de les Illes Balears

Actualment ens trobam davant un consens polític

parlamentari (PP,PSOE,PODEMOS,MÉS per

Mallorca, MÉS per Menorca i PI) molt general

respecte a l’insuficient finançament que pateixen

les Illes balears per part de l’Estat. Sembla que

CIUDADANOS és el partit polític que no ha fet un

posicionament clar en aquesta qüestió.

A la vista d’aquesta situació, cal també posar

sobre la taula quins són els posicionaments de

cada formació, sense ambigüitats ni confusions

ja què ha de ser un tema clau en les eleccions

del proper 20 de desembre.

Ens hi jugam molt, MÉS per Mallorca aposta per

tenir una representació ferma que defensi els

drets dels residents de totes les nostres illes al

Congrés dels diputats, que permeti disposar

d’uns serveis públics bàsics dignes. No podem

continuar amb inversions a serveis essencials

com l’educació, la sanitat, els serveis socials i el

transport públic molt per davall de la mitjana de

la majoria d’altres regions espanyoles que

augmenten dia a dia, any a any la desigualtat

social i la pobresa.

Fa quasi quaranta anys, la Constitució espanyola,

fa referència al fet insular com un conjunt de

factors que provoquen desequilibris i que s'han

de compensar perquè l'Estat garanteixi la

realització efectiva del principi de solidaritat.

Malgrat aquest "gran" reconeixement ,

actualment només disposam de la Llei 3/1998 de

Règim especial balear que diu clarament que la

condició d'insularitat genera un conjunt de

desavantatges que han de ser corregits i

compensats, però que no acompleix els seus

objectius i els nostres residents segueixen patint

greus desavantatges, sobrecostos i manca de

competitivitat.

L'article 3 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes

Balears estableix la insularitat com un fet

diferencial que ha de ser tractat de forma

específica i diferenciada, per tal que els residents

a les Illes Balears tenguin les mateixes

oportunitats de benestar i de creixement

econòmic i social que la resta de l'Estat.

La situació econòmica-financera de la Comunitat

Autònoma és avui de greu emergència sense

poder sufragar els serveis públics bàsics al

mateix nivell de la resta dels territoris estatals

amb moltes situacions d'emergència social, uns

nivells d’atur i pobresa insostenibles i dificultats

competitives i financeres del teixit empresarial i

de les petites i mitjanes empreses. Les prioritats

del govern són clares, l'exigència d'un

finançament just i d'un Règim especial realment

efectiu per compensar la insularitat .
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Fins a dia d’avui els diputats elegits per les Illes

Balears, del PP i PSOE, no han prioritzat la

defensa dels interessos de la nostra gent i han

elegit votar any rere any pressuposts estatals

que ens maltracten i ens posen al final de la coa

en serveis públics . És a dir, NO ENS HAN SERVIT

DE RES!.

En primer lloc cal posar els drets que tenim

reconeguts en “paper banyat” i que és ben hora

de reinvidicar. En segon lloc el dèficit fiscal que

patim de 2.000-3.000 milions d'€ anuals, al

voltant del 14% del PIB que se’n van i no tornen

no passa a cap altra regió europea. Aquest dèficit

fiscal continuat ens provoca la necessitat

imparable d’augmentar l’endeutament públic i

l’empobriment general reflectit en la baixada

dels primers llocs del PIB de l’Estat espanyol fins,

per ara, al setè lloc.

La cançoneta de la solidaritat amb altres regions

a la qual ens tenen acostumats els partits

estatals i centralistes s’ha convertit en una

sentència d’insolidaritat cap els homes i dones

que residim a les Illes Balears, que s’ha

perpetuat any rere any.

El que vull ressaltar i posar a debat és si volem

un finançament just o millorable? Volem justícia o

maquillatge?

MÉS per Mallorca ho té clar, VOLEM UN

FINANÇAMENT JUST, no volem només un

MILLORABLE detallet d’amic invisible. Que

realment ens permeti promoure el benestar

social que ens mereixem, que els nostres joves

tenguin oportunitats de feina dignes, que els

nostres majors tenguin les pensions i els serveis

socials que es mereixen i que les nostres petits

empresaris no vagin ofegats.

Finançament just o millorable ? volem justícia o maquillatge ? vet aquí la qüestió!
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Biel Pérez, Josep Valero

Tenc 41 anys, som llicenciat en Dret, Màster en
transports, 4 anys de llicenciatura de Filosfia, de
professió funcionari, Tècnic superior de
l'Administració de la Comunitat Autònoma.
Visc a Palma, tenc parella de fet i una filla d'un any.

Toni, com vas de castellà?
Vaig bé. De fet el castellà és la meva llengua
materna. Fins als 13 anys només parlava castellà.
Era un nin castellanoparlant que va arribar a la
conclusió a la Palma dels anys vuitanta que el
mallorquí se perdia i es va entestar en xerrar-lo.
Ara pens, escric i somiï en català. Però sí, crec que
segueisc conservant un bon castellà (riu).

Mumare, quan no fèiem el que ella volia, ens
deia: vosaltres no sou sords, sou
malentenents. A Madrid no són sords, però
malentenents?
A Madrid tenen molt clar que Balears és una
comunitat “rica” i que els nostres recursos s'han de
derivar cap a regions que dins l'imaginari espanyol
són més “pobres”.
No s'imaginen que a Balears, a causa de l'injust
sistema de finançament autòmic, l'inversió per
habitant en salut, educació, serveis socials és la
més baixa de l'Estat. Això ho pateixen els nostres
ciutadans, sobretot la gent treballadora, que és la
que més necessita uns serveis públics dignes. No
pot ser que haguem d'esperar mesos perquè et
pugui rebre un metge especialista a Son Espases,
per exemple, o que els nostres padrins i padrines
tenguin les pensions més baixes de l'Estat.
Un informe de la Fundación BBVA, gens sospitosa,
afirma que aquestes diferències d'inversió per
habitant en els serveis públics fonamentals entre
les diferents comunitats autònomes no estan
justificades i són incompatibles amb la igualtat
d'oportunitats entre els espanyols.

Per què presentares la candidatura al
Congrés de Diputats.
Crec que tenc la preparació, l'experiència, i la
il·lusió necessàries per afrontar el repte més
important que tenim en aquest moment com a
força política i com a ciutadans, aconseguir fer
arribar una veu independent de les Illes Balears al
Congrés.

Hi ha un Antoni Verger
d'abans i de després de la
acusació d'Orta? Què has
aprésd'aquesta ingrata
experiència? És pot pagar
un preu personal massa
car per dedicar-se a fer
política d'esquerres i sobiranista?
Hi ha gent que en política és capaç de jugar molt
brut. Orta, rebent instruccions directes del
vicepresident, Antonio Góméz, va presentar una
denúncia amb mala fe, amagant informes,
manipulant informació, amb l'única finalitat de
desprestigiar adversaris polítics.
Efectivament, és una mica dur veure't acusat de
corrupció quan ets totalment innocent. La situació
d'indefensió és total. Una imputació pot generar
dubtes sobre tu entre la ciutadania i vaig decidir
renunciar a presentar-me com a candidat a
l'Ajuntament de Palma. No volia perjudicar el
projecte de MÉS.
Ara que tot està aclarit, i s'ha demostrat la falsedat
de l'acusació, estic molt content de que els meus
companys hagin decidit que sóc la una persona
adequada per representar MÉS a les eleccions al
Congrés.

Com valores el teu pas per la experiència
municipal de Palma? Què pot aportar de valor
afegit a la teva candidatura al Congrés de
Diputats?
Han estat 4 anys molt intensos, amb uns
companys de grup municipal excel·lents, en els
que hem fet molta de feina, i hem estat al costat
de moltes persones i col·lectius de Palma que
patien les polítiques injustes del PP.
Crec sincerament que hem marcat el ritme de
l'oposició a l'Ajuntament de Palma i estic molt
orgullós de la feina feta. La nostra feina i la nostra
insistència va aconseguir, entre altres coses, que
La Rambla deixàs de retre homenatge a
Urdangarin i Cristina de Borbó, evitar la destrucció
de centenars d'arbres amb el gasoducte, paralitzar
l'adjudicació del Palau de Congressos a Barceló,
obstaculitzar l'ampliació del Port del Molinar, frenar
el projecte especulatiu al Jonquet i altres.

Antoni J. Verger
Martínez

Candidat de MÉS a les eleccions
generals 2015
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Per què ara s'hauria de votar a MÉS
en unes eleccions generals? Quines
són les prioritats
de la teva nova tasca?
Les Illes Balears necessiten urgentment
una veu política independent al Congrés
dels Diputats. Els diputats de PP i PSOE de
Balears, quan arriben a Madrid, entren a
la disciplina dels seus respectius partits i
deixen de ser representants dels
ciutadans Balears. Aquí no sabem què fan ni qui
són.
A Madrid només entendran que han de tenir en
compte les reivindicacions de Balears quan vegin
arribar al Congrés diputats de Balears que no
siguin de forces estatals.
Un diputat de MÉS a Madrid també serà un vot
contra les polítiques de desigualtat, contra la Llei
mordassa, a favor de derogar la LOMQE i la reforma
laboral de Rajoy. També hi ha molta feina allà en
quant a foment d'energies renovables, frenar
l'oligopoli i l'estafa de les elèctriques, acabar amb
els abusos de la banca, etc.

Has estat elegit a les primàries de MÈS per
Mallorca. Creus possible arribar a acords amb
altres forces d'esquerres i sobiranistes de les
altres illes?
Segur. Estan molt avançades les negociacions amb
els germans de MÉS per Menorca, amb gent
d'Eivissa i de Formentera per bastir des de la
cooperació i la confiança mútues una alternativa
política autòctona, d'esquerres, ecologista i
sobiranista a nivell de les quatre illes.

Com combatre el mal anomenat «vot útil»?
Com demostrar que un diputat amb clau de
política illenca, pot ser més útil que els
braços de fusta de diputats illencs en partits
de disciplina estatal?
Duim 38 anys votant diputats del PP i PSOE i s'ha
demostrat com un vot absolutament inútil. Tenim
les inversions per habitant més baixes en salut,
educació i serveis socials.
He estat a reunios a Madrid moltes vegades, com a
funcionari i com a director general de Transports, i
he comprovat com pesava el que deien els
representants canaris, per exemple. Tothom era
conscient de que tenien darrera diputats que
votaven al Congrés. L'unic vot útil per Balears al
Congrés, creis-me, és votar forces d'aquí,
autòctones.

MÉS contribuiria amb els
seus vots a afavorir
polítiques de canvi,
també a l'estat
espanyol?
Evidentment, s'ha de posar
punt i final a les polítiques

de desigualtat del PP, derogar reforma laboral de
Rajoy, la LOMQE, la llei mordassa, l'impost al sol i
d'altres.
No pot ser que a Espanya els darrers anys les
tarifes d'electricitat hagin pujat un 100% mentre a
Alemanya han baixat gràcies a les renovables. No
pot ser que tenguem la legislació hipotecària més
dura d'Europa, amb unes hipoteques que ofeguen
les famílies i provoquen desnonaments dramàtics.
Tenim una xarxa desmesurada d'AVE's i aeroports
ruïnosos, etc. Estam al final d'un cicle i MÉS ha de
contribuir a que les coses canviïn molt a l'Estat
espanyol, cap a una regeneració total de les
estructures, un canvi profund en favor dels
interessos de la gent i no seguir en mans dels
interessos d'uns pocs.

MÉS al Congrés, faria aliances amb altres
forces d'esquerres i nacionalistes d'altres
territoris, per fer palesa la realitat
multinacional de l'estat espanyol?
Està clar, fa mesos que representants de MÉS
s'estan reunint i parlant amb representants de
l'esquerra sobiranista d'altres territoris de l'Estat
(valencians, gallecs, navarresos, bascos, catalans,
canaris, etc.) per articular un front comú.
A més, les previsions electorals de totes aquestes
formacions són molt positives. Tendrem molta força
i el nostre vot pot ser molt influent i fins i tot
determinant a un Congrés dels Diputats fragmentat
i sense majories absolutes.

MÉS al Congrés podria ajudar a fer respectar
la dinàmica democràtica del procés català?
MÉS és una força netament compromesa amb el
dret a decidir dels pobles. Els catalans han de
poder decidir lliurement el seu futur.

Quins motius veus d'esperança i quins de
preocupació?
La gent vol canvi, anhela participació ciutadana i
polítiques en favor de la gent. Hi ha una forta
consciència i desig de que així sigui. I MÉS, com a
força política arrelada, inserida a la societat, forma
part d'aquesta potent xarxa ciutadana a favor del
canvi.

Antoni Verger
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Em preocupa que una força política com
Ciudadanos, amb molt de marquèting, “es ven”
com una força nova i moderna que vol rompre el
bipartidisme, quan en realitat juntament a PP i
PSOE és “més del mateix”. Ciudadanos significa un
canvi de cares, un canvi formal, però en realitat no
signinfica cap canvi substancial. En realitat és anar
a pitjor. Les seves propostes són netament
neoliberals i de dretes: precarització mercat
laboral, negativa a condemnar el franquisme,
protauromaquia, contra el dret a decidir de les
dones sobre la seva maternitat i altres.

Voldries comentar qualque cosa més?
És urgent i necessari tenir una veu pròpia a Madrid
i això només ho pot garantir MÉS. La gent de
Balears coneix més en Labordeta, que era de
Saragossa, que als 80 diputats i senadors de
Balears dels darrers 38 anys.

Moltes gràcies Toni, força i coratge! Esperem
celebrar el teu escó al Congrés de Diputats a
Madrid!

Antoni Verger
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No hem de tenir por al

sistema,

elèctric.

Guillem Solivelles. Pilot Línies Aèries

Vocal del Grup Local de Som Energia Mallorca

Tenim por al sistema, és lògic, és normal, ens té el

peu damunt de fa anys. El sistema ens té

acovardits.

El sistema està composat d'una gran dosi de

capitalisme salvatge. Abans se'ns oprimia des de

l'Estat , aquest era el seu garant. Ara no ha

canviat res, es fan rics els mateixos amb aparença

de lliure competència.

El sistema encara ens acovardeix, fins i tot a

l’esquerra que ens governa. No s’atreveixen a fer-

los front. Un funcionari qualsevol fa enrere les

idees de renovació. Ens fa mandra cercar com

capgirar la situació. És més fàcil baixar el cap i fer

tan sols les coses que no arrisquen l’status quo.

Han muntat oligopolis, han canviat tot perquè no

es noti que no han canviat gairebé res. Partits

polítics que es perpetuen al poder ajuden, de

moltes maneres, i uns més que els altres, a

perpetuar el negoci:

- Portes giratòries, o sigui, moviment continu

estat ⇆ oligopoli.

- Gairebé tots els parits s'hi apunten.

- Importa el control, control total.

Lleis absurdes i males d'entendre, moltes fórmules

estranyes i molts de llocs de consulta obligatòria, i

sovint contradictòria, per a poder fer qualsevol

cosa.

Amb el suport dels que van i tornen estat ⇆

oligopoli (n’hi ha una llista immensa) pots fer el

que vulguis, però “ai de tu” si fas el més petit del

intents que sembli anar en contra de l’imperi.

Què cal fer per mantenir el peu damunt del poble?

El que faci falta:

- Oblidar que estàs donant uns doblers per la

moratòria nuclear i, quan ja t'has passat de la

petita quantitat de més de tres mil milions d’euros,

no exigir el seu retorn, mirar a un altre costat,

seguir incrementant els preus.

- Permetre que el preu final de la corrent el posi el

darrer que entra a la subhasta, i que aquest sigui

en moltíssimes ocasions el més car (fuel o carbó).

- Permetre instal·lar comptadors «intel·ligents» que

ho són tant , que surten manipulats ex novo per

comptar sempre al seu favor. Tant si consumeixes

com si produeixes sempre compta com a consum.

- Impedir que prosperi qualsevol llei que

afavoresqui els que més ho necessiten invocant

falta de competències..

- No revisar adequadament el preu de generació i

així anar augmentant indefinidament el que en

diuen dèficit de tarifa.
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Fins i tot arribar a l'absurd com fan amb el ja

famós «impost al sol». Cal pagar un impost per

anar en bicicleta perquè hi ha una xarxa de

gasolineres que cal amortitzar; això si, en nom de

la solidaritat amb la resta de consumidors que

«hauran de pagar més cara l'electricitat per culpa

nostra», govern Rajoy dixit.

I així es va formant la força de l'oligopoli, i no tan

sols els de l'electricitat. Realment és la força dels

doblers.

Si parlam d'electricitat, que d'això vol anar aquest

petit intent d'article, el problema real no és un

tema de renovables, és de doblers. Quan ells ho

controlin tot, i hagin recuperat el que creuen que

han perdut, les renovables no seran un problema.

Què creuen que han perdut? S'han equivocat, el

binomi estat ⇆ oligopoli ha invertit erròniament

construint un nombre excessiu de plantes

generadores i ara, millor dit ,sempre, volen els

doblers invertits + el percentatge que ells troben

adequat, ..que mai és prou.

Han de posar imposts al sol o el que faci falta per

tal de treure's del mig la més petita possibilitat de

veritable competència.

Tornem a la por:

Quina força tenim si no feim res?: Cap

Quina força podem tenir si ens associam, si

cooperam..?: Molta

Com podem cooperar?: Hi ha ja un bon grup de

cooperatives que volen el mateix objectiu. Seneo,

Som Energia, Enerplus, Nosa Energia, Zencer o

Goiener, i s'estan donant passes serioses per

«confederar-les» que, si això arriba a bon port,

serà un gran succeïment.

Fora por: Quants més siguem més difícil ho tenen

per controlar-nos.

Si molt important és el nombre de socis de

cooperatives per fer un lobby prou fort davant

l'Estat per tal d'aconseguir la sobirania energètica,

no ho és menys la necessitat d'un nombre de

comptadors prou gran que obligui a prescindir el

màxim possible de les centrals que generen

electricitat amb combustibles fòssils.

A altres països europeus són milers les

cooperatives energètiques, ..i així tenen el seu

sistema elèctric, molt diferent del nostre.

No tengueu por, l'oligopoli no pot res
contra el poble, ..si som el poble.
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FIARE, una nova fase

Maties Bennasar

Ha estat per Palma Juan Garibi Soga. Aquest home

de 42 anys, misser i economista per la carrera

mixta pròpia de la universitat de Deusto, és el

Director de Banca Ética España SCPA (Sociedad

Cooperativa Por Acciones), que ja forma part de

Banca Popolare Ética amb seu a Itàlia.

Aquest nou formulisme jurídic respon a la nova

fase en què és troba FIARE. La de poder operar ja

per internet com una banca més, ampliar la

cartera de clients, emetre targetes de crèdit,

ampliar el ventall de la concessió de crèdits,

especialment pel que fa a les finalitats pròpies

d'una banca ètica. Els estalvis dels impositors fan

uns interessos i aquest s'han de cobrir amb la

rendibilitat de les inversions efectuades. Sense

perdre la funció ètica de la finalitat de la inversió,

cal tenir clar que un Banc és també una empresa i

no una oficina de subvencions. Les dades de

morositat són molt baixes, però mai cal baixar la

guàrdia. De moment tan sols tenen l'oficina central

oberta al públic a Bilbao i dues més, a Madrid i a

Barcelona.

Parlar amb aquest home, és trobar-te amb un

esperit inquiet, que li agrada dur la iniciativa de la

conversa, que demostra que sap el que vol i que

vol ésser molt didàctic per demostrar-ho. Una

persona que expressa teòricament i verbalitza, tot

una experiència sentida, estimada, i segurament

massa vegades patida, de la duresa dels

començaments per intentar posar en pràctica una

nova experiència de banca ètica a l'Estat espanyol.

Alguns mesos ha estat sense cobrar en els inicis, o

fent sacrificis compartits per tirar el carro

endavant, entre el conjunt de persones que estan

al davant del projecte. Aquesta etapa també ja

sembla feliçment superada.

Té els números al cap. 80.000.000€ de capital total

del Banc en el seu conjunt, 5.000 socis a Espanya

entre persones i entitats, amb un increment anual

en torn als 1.100 anuals. I una dura etapa de

transició. Cal situar els nous depòsits i crèdits dels

antics socis de FIARE al nou operatiu bancari. Una

aparent formalitat, que té sempre un llast de

burocràcia i on alguna gent es perd pel camí.

La gran força del projecte FIARE és la participació

col·lectiva. Hi ha uns comitès ètics territorials,

formats i elegits pel socis del territori. Sempre han

d'informar sobre els projectes de crèdit a concedir.

Però els projectes també han de passar per

l'escrutini del comitè tècnic, que està format per

experts del banc, que avaluen els riscos i les

possibilitats dels retorns.

En aquesta nova fase cal definir fins a on és vol

arribar. En principi no accepten realitzar crèdits

hipotecaris, que són els majoritaris i dels més

rendibles, entre la banca comercial. Però cal afinar

bé i aprendre a utilitzar millor les noves

possibilitats de la nova etapa de FIARE. Ja és un

Banc, no una ONG. Cal que la mentalitat col·lectiva

de tots el que composen el projecte, entenguin

que cal anar a les concrecions, als resultats, i fer

únicament els imprescindibles debats teòrics i

generals, sense que siguin la norma habitual de

les reunions.
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Quan se li demana cap on s'orienten els crèdits

concedits, ens parla de quatre grans grups. El dels

destinats a la cooperació internacional i al comerç

just, amb especial èmfasi amb els microcrèdits als

territoris d'ajut. Altre gran grup és el de l'economia

social i solidària, especialment per cobrir les

necessitats de liquiditat i finançament d'aquests

tipus d'empreses. A les Illes Balears ja han finançat

crèdits a algunes d'aquestes empreses.

El tercer gran grup és el que tracta de crèdits a

empreses lligades al medi ambient, com les de les

energies renovables, agricultura ecològica, xarxes

de consum responsable, empreses de distribució

d'aquests productes...I el quart gran grup és el

d'empreses que treballen en valors responsables,

com poden ser noves experiències educatives,

nous tipus d'oci, cooperatives de habitatge sense

afany especulatiu, amb titularitat de la cooperativa

usdefruit dels usuaris ( persones majors, joves...)

Pensa que cal valorar els èxits aconseguit per

FIARE fins ara. El que semblava un somni utòpic,

s'ha anat convertint amb una creixent realitat,

amb totes les noves complicacions que suposa.

Però el model participatiu, l'estil de feina i la

utilitat social d'aquest model de banca ètica, és ja

un fet comprovat i demostrat.

No pensa que hi hagi competència entre les

diferents experiències de banca ètica. Tenen molt

bones relacions amb Caixa Colonya. A la Federació

Europea de Banca Ètica (FEBEA), a on hi està

present Colonya i la Banca Popolare Italiana, tenen

punts de vista molt cooperatius. El criteri de Banca

Ètica a Europa és molt obert, algunes experiències

són molt més exigents que unes altres. Des del

respecte a cadascuna d'elles, FIARE aposta per un

model més participatiu i actiu dels socis.

Finalment quan li demanes sobre la projecció

europea d'experiències com la de FIARE i la Banca

Popolare, assenyala que a Grècia, Portugal i

França, hi ha embrions d'experiències semblants.

També troba interessant la pràctica concreta que a

Àustria desenvolupa l'economia del bé comú de

Christian Felberg.

En qualsevol cas, la maduració de la nova fase de

FIARE és un fet. És una bona notícia per ajudar a la

construcció d'alternatives econòmiques a les Illes,

l'Estat espanyol i a la pròpia UE. A l'Ateneu Pere

Mascaró, com a entitat sòcia de FIARE banca ètica,

també ens alegra l'èxit del començament de la

nova fase del projecte.
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Comerç just i producte
ecològic local: un camí en

comú

Jordi López

Tècnic del projecte “Feim visible el consum

responsable” de la Fundació Deixalles

El comerç just és un moviment internacional de

cooperació amb dècades d'història l'objectiu del

qual és combatre la pobresa i equilibrar el

repartiment de beneficis entre els diversos agents

implicats en el comerç internacional en favor dels

productors de països empobrits.

Tradicionalment això s'ha traduït en la importació

de productes d'alimentació ,sobretot cultius

tropicals com el sucre, cacau, cafè, te..., tèxtils i

artesania produïts per organitzacions del Sud, i en

la seva comercialització als països desenvolupats,

fonamentalment a través de botigues de comerç

just.

Però en els darrers temps hi ha un debat entre les

organitzacions de comerç just sobre la

conveniència d'aprofitar aquesta xarxa comercial i

de sensibilització per potenciar el producte local i

ecològic produït al Nord, sempre que la seva

producció, per descomptat, respecti els criteris

socials del comerç just: salaris i condicions de

feina dignes, igualtat entre homes i dones,

respecte a la identitat cultural i promoció del

desenvolupament comunitari...

D'aquest debat sorgeixen iniciatives concretes que

vinculen comerç just i producte ecològic local.

Aquestes iniciatives són encara molt modestes,

però presenten un llarg potencial per recórrer un

camí en comú en el futur.

Els motius que expliquen aquesta vinculació

creixent tenen a veure tant amb el punt de vista

del consumidor responsable com amb les

dificultats d'accés al mercat amb que es troben els

productors ecològics locals.

Des del punt de vista

del consumidor

responsable, hi ha

moltes sinergies

entre comerç just i

producte ecològic

local: preocupació

per les condicions ambientals i socials de

producció del que consumim, accés a un ventall

més ampli de productes produïts amb criteris de

responsabilitat social i ambiental, i construcció

d'un model de consum responsable basat en

l'establiment de relacions més directes basades en

la confiança entre productors i consumidors.

Quant a les dificultats d'accés al mercat

convencional, els pagesos ecològics locals, igual

que els productors del Sud, es troben amb

situacions d'abús de poder i barreres que imposa

el comerç convencional. Per exemple, els pagesos

locals tenen importants dificultats per

comercialitzar els seus productes davant el poder

de negociació de les grans superfícies comercials o

no poden entrar en els circuits de comercialització

convencionals a causa de la seva reduïda

producció.

A les Illes Balears, S'Altra Senalla ha estat

capdavantera en la comercialització de productes

ecològics locals a través de la seva botiga de

comerç just, i ja disposa de productes dels nostres

pagesos com oli i olives, farines de blats antics, pa

i galetes, ametles, confitures, herbes aromàtiques,

sal, fideus, ciurons, tàperes, pebre de tap de cortí,

vi...



5.6

construint alternatives

Una altra línia complementària d'integració del

producte ecològic local i el comerç just que es

treballa, d'una manera encara bastant incipient, és

la incorporació d'ingredients de comerç just en

productes elaborats, per exemple sucre i cacau de

comerç just en elaboracions de rebosteria.

Per a explorar aquest potencial de camí en comú,

la Fundació Deixalles, en el marc del projecte

“Feim visible el consum responsable” que

desenvolupa amb el suport de la Direcció General

de Cooperació del Govern de les Illes Balears, va

organitzar el passat 1 d'octubre la taula rodona

“Comerç just i producte local ecològic: un camí en

comú”.

A aquesta taula rodona participaren Biel Torrens,

pagès de producció agrària ecològica, secretari

general d'Unió de Pagesos i president de Slow

Food Illes Balears, Maria Suau, responsable de

l'àrea ambiental i de comerç just de la Fundació

Deixalles, Marta Pizarro, gerent de S'Altra Senalla,

i Peio Zalva, responsable del forn Pane Nostro.

Les persones participants i el públic vàrem tenir

l'ocasió de posar en comú els obstacles i

oportunitats pel comerç just i el consum de

productes ecològics locals. Tenim per endavant un

llarg camí que volem recórrer junts per fer més

visible el consum responsable a la nostra societat.



5.7

construint alternatives

Recuperar els cinemes
com espais culturals

Pedro Barbadillo
President de Xarxa Cinema / CineCiutat

Mai haguéssim imaginat, quan vam començar -a la
primavera de 2012- aquella campanya de recollida
de signatures per salvar els cinemes Renoir de
S'Escorxador de Palma, que aquella iniciativa de
quatre bojos (bojos pel cinema, això sí) arribaria a
ser el que ha arribat a ser avui.

Presentat en l'últim Festival de Cinema de Venècia
com un cas d'èxit en el complicat escenari que
travessen les sales de cinema en l'era digital,
CineCiutat va cada vegada més com a convidat als
fòrums (Berlín, Cannes, Gant, Sofia, Paris. ..), en
els quals es reuneixen les millors sales arthouse
d'Europa. I va per explicar com una petita
comunitat de cinèfils, sense ànim de lucre,
autogestionada per voluntaris, i programant amb
criteris de qualitat, combinant les estrenes més
actuals amb la reposició de clàssics, les activitats
educatives amb els esdeveniments de glamour i
catifa vermella, ha aconseguit tirar endavant un
projecte que el mercat havia condemnat ja per
endavant al fracàs. Que és possible, amb la
determinació dels ciutadans, resistir a la destinació
a què semblen estar condemnats tants projectes
culturals en aquests temps de travessia del desert.

El que va començar sent una acció de protesta
contra el tancament d'un cinema emblemàtic a
Palma se ha convertit avui, tres anys després, a la
punta de llança d'un moviment per a la
recuperació per part de la gent, del cinema de
qualitat. I en un sentit més ampli, per a la
reapropiació d'aquests espais culturals que són els
cinemes, convertits en la major part dels casos en
llocs de consum i entreteniment.

CineCiutat, ara, ja no està sol. Una xarxa que va
començar amb un parell de cinemes semblants
repartits per diverses ciutats, agrupa avui ja a més
de 30 sales, algunes d'elles molt consolidades, i
segueix creixent. En nombre, i sobretot en
continguts. Aportant noves idees, amb una
programació de qualitat, oberta a tot allò que val
la pena veure, per fer que tornin a la pantalla gran
molts d'aquells espectadors que van desertar,
atrets per les petites i mitjanes pantalles, que els
donen gratis les pel·lícules, però privant-los de la
gran experiència catàrtica de la sala fosca.

Cinearte, la xarxa de cinemes independents que
estem impulsant, persegueix homologar al nostre
país amb els del nostre entorn europeu, on la
diferència entre el cinema cultural i el cinema
comercial està molt definida. A França, per
exemple, 1.100 cinemes, la meitat dels existents
al país, formen part de la definició "Art i Assaig", i
constitueixen un 25% dels ingressos per taquilla.
Una gran protecció pública, que abasta des dels
municipis fins a l'Estat, permet a França que un
ciutadà sempre tingui una sala de cinema a menys
de 30 minuts del lloc on viu. També a Alemanya, a
Itàlia, a Holanda ... aquest tipus de cinemes
formen un circuit, que permet que pel·lícules
d'autor, de cinematografies poc conegudes,
experimentals, documentals ... arribin al públic.
Integrar-nos aquí, aprendre de les millors
iniciatives d'altres països, innovar, estar atents a
les noves tendències que permetin a l'espectador
estendre encara més la seva passió pel cinema ...

A CineCiutat, ara, abordem nous reptes, sobretot
per afegir qualitat i nous atractius a l'experiència
de l'espectador. Volem que les nostres sales
comptin les millors pel·lícules, però també amb
butaques més còmodes i amb un millor so. Volem
que el nostre Cafè Cinema, obert recentment, ens
permeti, abans o després de la pel·lícula,
participar en tertúlies i debats de cinema, alhora
que gaudir d'una bona oferta gastronòmica. Volem
seguir tenint com a convidats a alguns dels grans
del cinema, com Oliver Stone, que el passat nou
d'octubre ens va explicar algunes de les claus de
la seva filmografia.
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I per a tot això hem de comptar, volem continuar
comptant, amb el suport i la complicitat d'aquesta
gran comunitat de ciutadans compromesos amb la
cultura i el cinema que hem demostrat que
existeix a Palma.

"CineCiutat", al Centre Cultural S'Escorxador de
Palma, està viu exclusivament gràcies a les
aportacions dels seus socis. Sense elles no hauria
sobreviscut, i sense elles no podrà sobreviure.
Tu pots ser també un dels nostres. Acosta't a la
nostra taquilla, o entra a la nostra web
www.cineciutat.org, i podràs informar-te de tots
els detalls. T'esperem!

-Els socis de l'Ateneu Pere Mascaró gaudeixen de
condicions especials en la seva incorporació com a
socis de "CineCiutat".

Recuperar els cinemes com espais culturals
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Sa Feixina... comença el
compte enrere

Llorenç Carrió

Regidor de MÉS a l'Ajuntament de Palma.

Un dels acords de l’Equip de govern municipal és
retirar el monòlit de sa Feixina. Això no és la dèria
d’un regidor ni d’un partit. Des del primer moment,
els tres partits estam més que compromesos en fer
desaparèixer aquest símbol del passat més fosc de
la nostra història recent.

Cal recordar aquest fet perquè quan el Regidor de
Cultura, patrimoni, memòria històrica i
normalització lingüística, Miquel Perelló, defensa la
retirada, no ho fa com un caprici personal, sinó
perquè en realitat, aquest monument, ho és només
en honor de les víctimes d'un sol bàndol de la
Guerra Civil. A més, continua sent considerat com
a feixista per la majoria de la societat i no "un lloc
de trobada".

Essent coneixedor que ja fa anys que s’ha escrit
molt sobre aquest tema, no voldria dir res de nou,
ni que no és conegués, encara que sí que consider
necessari repassar com es succeïren els fets, ja
que això pot ajudar a fer caure alguns mites.

Em sembla important no oblidar que el projecte
original de l’arquitecte Guillem Forteza concebia el
parc, l’any 1935, com un espai públic lliure on
només s’hi marcava la línia horitzontal, que unia el
mar, el parc i l’edifici del col·legi Jaume I. El
monòlit, per tant, romp amb el projecte del parc; el
seu objectiu és imposar la línia vertical; no sabem
si amb un objectiu polític o religiós.

D’altra banda, també es fa imprescindible conèixer
quina és l’autèntica història del creuer Baleares.
Normalment s’explica la història que part de la
tripulació eren infants i joves mallorquins obligats a
anar a la guerra (els flechas navales), però aquesta
només és part de la història. La seva potent
artilleria i velocitat va fer que participés en
diversos bombardeigs de costa contra població
civil, és important recordar sobretot que participà
en l’ocupació de Màlaga i en el càstig als
republicans que fugien vençuts en l’anomenada
massacre a la carretera de Màlaga-Almeria, a la
que varen perdre la vida milers de persones civils
indefenses.

El març de 1938 el vaixell fou enfonsat enmig de la
Batalla del Cap de Palos i, el mateix any, s’inicià
una recaptació per subscripció popular, impulsada
per Ultima Hora, per tal de poder construir un
monument en honor dels morts del Baleares. S’ha
de recalcar que parlam d’una subscripció popular
en ple començament del Franquisme, anys de por i
de i de cap debat obert. En contra sí que s’hi
posicionà el propi arquitecte que va ser valent i si
manifestà el 1940 amb les següents paraules:
“qualsevol construcció vertical dins de l’espai del
parc desvirtua tot l’urbanisme de la part occidental
de la ciutat”.

Davant això, consideram que l’adaptació a la Llei
de memòria històrica que es va fer el 2010 no va
ser suficient perquè les víctimes, quan passen pel
parc se segueixen sentint víctimes, i perquè els
vencedors, amb un cert aire cínic, se segueixen
sentint vencedors. A més, ens sobta la quantitat
d’afins a la causa que encara té el monòlit, fins al
punt que defensen també el seu valor estètic.

Sense voler entrar en debats d’aquest tipus, sí que
volia acabar l’article afirmant que cap institució li
ha donat al monument valor patrimonial.



T2

trinxera municipal

MIQUEL OLIVER, batle de
Manacor

Lluís E Apesteguia Ripoll
Conseller de MÉS al Consell de Mallorca

La xerrada amb en Miquel es veu precipitada per la
moció de censura que el PP, el PI i AIPC han
anunciat i que previsiblement es farà efectiva el
proper dimecres dia 4. Tanmateix, ell segueix fent
la seva tasca, i en els dies que concretam la
trobada em demana pels temes que el Consell té
pendents amb Manacor, i hi he de parlar entre la
sortida d'un acte i l'entrada al següent.

La seva era una proposta arriscada, i n'era
conscient. Governar en minoria amb el PSOE i
Volem Manacor suposava trencar amb un passat
amb massa hipoteques, però amb el risc de ser
desallotjats del poder tan bon punt la dreta es
reconciliàs amb si mateixa.

Han estat 144 dies de progressisme a Manacor,
amb un pacte que ha funcionat gràcies a les
coincidències programàtiques i a la bona sintonia
de les persones; "lleial i agradable", en diu en
Miquel, emprant una paraula que massa poques
vegades s'utilitza en política.

Evidentment xerram dels motius de la moció de
censura, que el batle divideix en dos blocs: per una
banda, el fet que governàs l'esquerra i com això
afectava a la redacció del Pla General i a la
confecció dels pressuposts; per l'altra, el fet que no
governàs la dreta i els problemes laborals que això
suposava a molts dels regidors conservadors.

Donar la volta a Manacor en 144 dies no ha estat
possible, però ho estaven començant a fer. Quan li
deman què han tengut temps d'iniciar, pensant
que em diria tres o quatre mesures inconcretes, em
respon amb un catàleg que divideix en gestos
simbòlics per tal de demostrar que una nova forma
de fer política és possible i en mesures pràctiques
per a solucionar problemes endèmics de Manacor. 

Així, i sense detallar-ho tot, parlam de l'eliminació
de privilegis com les targes d'aparcament per a
polítics; de l'aparcament de Cala Varques i de com
s'hi havia de posar solució; del Pla General, de les
ombres que abans hi planaven i de la necessitat de
fer un urbanisme pensant en el bé comú i no en els
particulars; de la RLT i de la necessitat de fer feina
de tu a tu amb els funcionaris; del seny a les
despeses, sobretot en festes, i de la necessitat
d'acabar amb la xarxa clientelar que hi havia
hagut...

En Miquel no gestionarà el que resta de legislatura
(previsiblement, mai se sap!) però assenyala la
importància que hi tendrà la redacció del molt
mencionat Pla General, els aparcaments del
Principal, els accessos vora mar i la saturació que
s'hi pateix, la gestió de Cales de Mallorca o de la
cultura. "Estarem molt vigilants, nosaltres ens
presentàrem per un programa, no ens importa des
d'on", adverteix.

Sobre la política municipal, diu que hi vivim un
moment històric en què podem fer net del PP més
ranci; augura, també, que després de les generals
hi haurà un canvi en el tarannà de tots els actors
de canvi i tots assumiran que la política de Balears
s'ha de fer pensant-la des de Balears i no en
interessos electorals foranis i espuris. Pel que fa a
Espanya, diu que després del desembre haurà de
veure com es reconfigura i soluciona el desig
independentista català, un tema que des de
Balears hem de seguir d'aprop perquè marcarà el
nostre futur econòmic i social.

I acaba amb el mateix somriure, contundent però
ampli, amb què ha començat. La dreta no li ha
robat. Res podran contra un canvi que
s'autoanomena "agradable".
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La immigració cap a
Europa vista per un

senegalès (2)

Mahécor Mbengue

Professor d'Història i Literatura

L'elecció i la decisió de partir dels candidats a

l'emigració clandestina també estan influenciats

per la imatge que propaguen els emigrants de

vacances al país. Els emigrants que tornen són

vistos com a models d'èxit. Circulen a bord de

cotxes bonics, se'n duen les dones més belles, en

algunes zones rurals tenen les cases més grans,

fan ostentació dels béns materials adquirits a

Europa.

Als ulls dels joves que es queden al país, aquells

que han marxat, molt aviat han aconseguit l’èxit.

Tenir èxit vol dir construir la seva pròpia casa,

casar-se organitzant una gran cerimònia, finançar

el pelegrinatge a la Meca dels seus pares, circular

en cotxes grossos. Aquests signes externs de

riquesa duen de cada vegada més joves a voler

expatriar-se a l'estranger per guanyar diners i

emular aquests emigrants. A les societats de

sortida, existeix una forta consideració dels

emigrants.

Moltes famílies que viuen decentment compten

emigrants entre els seus membres. I això té un

gran impacte en la mentalitat de les persones.

Molts de joves pensen que han d'anar a Europa per

tenir èxit a la vida. En aquesta perspectiva, per a

la majoria dels joves, la fi justifica els mitjans. Així

un jove que s'embarca dins la migració

clandestina, té un 50% de probabilitats de morir al

desert o a la mar i un 50% d’aconseguir el seu

objectiu. No obstant això, quedant-se a casa, és

gairebé segur al 100% el morir a foc lent.

Al costat dels joves que deixen l’escola o dels

joves aturats, els treballadors amb ingressos

baixos i els artesans o petits comerciants del

sector també són candidats a l'emigració

clandestina. La dificultat de viure amb escassos

recursos impulsa molts de joves actius a emigrar.

D'altra banda, a la vista de les sumes invertides

durant tot el procés de migració, es pot qüestionar

si aquells que trien la via marítima són els més

pobres. Tot el contrari, ja que tenen gairebé 1000

euros per embarcar-se dins l’aventura, el que

pressuposa l'existència d'un estalvi.

Els principals factors que determinen la migració

en general no expliquen per què la migració

clandestina fins ara s'ha convertit en la norma i

per què s’ha massificat. En aquest sentit, elements

relacionats amb la globalització de l'economia

juguen un paper principal.

La Migració clandestina i la seva massificació

La lectura d'alguns estudis ha mostrat que la

migració clandestina respon a una necessitat

objectiva de mà d'obra en molts països receptors.

Els empleadors en alguns sectors (agricultura,

construcció) cercant mà d'obra barata, que els pot

oferir la migració clandestina. Així, els estrangers

en situació il·legal troben fàcilment feina a tot

Europa, el treball en negre és el veritable factor de

crida dels emigrants. La immigració clandestina

s'alimenta de si mateixa, cada sortida n’estimula

d’altres.
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D'altra banda, Espanya tanca els ulls a tots els

immigrants clandestins que aconsegueixen creuar

la seva frontera. El treball clandestí és reprimeix

poc, fins i tot està pràcticament tolerat. Els

immigrants clandestins ràpidament han entès

l'ambigüitat de la política espanyola que, en gran

mesura, és la font principal de l'augment de la

immigració clandestina.

Dos elements han jugat un paper fonamental en el

creixement d’aquest tipus de migració clandestina.

La presència d’una xarxa d’ajuda mútua s'ha

establert en el cor de tota la dinàmica de la

migració irregular. El paràmetre decisiu per triar un

país de destinació és la possibilitat d'aconseguir

una feina, tenir una ocupació sense pagar

impostos, especialment gràcies a la presència de

contactes familiars o del clan en el lloc.

Tots els immigrants clandestins de l'Àfrica

Occidental que aconsegueixen entrar a Espanya

són fàcilment acollits per compatriotes i familiars

establerts en el lloc. La clau per a un migrant és

arribar a la costa espanyola, l'acollida i integració

seran facilitades per compatriotes.

L'existència de poderoses xarxes de traficants

transnacionals que impulsen el negoci dels

migrants és un altre element contextual que va

contribuir a la sobtada massificació de fluxos

irregulars cap a Europa, especialment cap a

Espanya. Xarxes de contraban han explotat la

"mina d'or", que és l'organització del negoci dels

migrants cap a Espanya. En un espai fortament

marcat pel desenvolupament de noves tecnologies

de la informació i de la comunicació, els

contrabandistes ràpidament han aconseguit

globalitzar el fenòmen de la migració il·legal.

Fàcilment, des de Mbour, Saint Louis, Nouakchott i

Nouadhibou, es pot reservar lloc per anar amb una

pastera que surt de Dakar cap a les Illes Canàries.

Per això, dins una pastera, s’hi poden trobar

diferents nacionals, i a ningú li importa d'on ve

cadascú i qui es troba a bord.

L'animació de la migració clandestina com que és

molt lucrativa, petits i grans contrabandistes han

format ràpidament aliances amb gent de la

comunitat empresarial i de l’administració central,

dins un clima de gran corrupció. També han

permès una important inversió en equipaments de

viatge, pasteres grans, motors nous i GPS,

combustible, aliments i productes farmacèutics.

Es pot notar l'ús de pasteres cada vegada més

grans per augmentar els beneficis per viatge. Les

xarxes de traficants generalment estan

constituïdes dins les famílies de pescadors, a St.

Louis i a Dakar. Aquestes famílies coneixen bé les

rutes marítimes que condueixen a Espanya i a

Europa en general. Les xarxes també depenen de

revenedors i es beneficien, gràcies a la corrupció,

de la complicitat de les autoritats administratives.

En la majoria de casos, els migrants clandestins

opten per partir a Espanya. Però el pas decisiu

s’ha pres amb l'oferta de viatge que li han fet els

revenedors dins el seu propi barri. Amb la

proliferació de les xarxes de traficants, els

candidats joves tenen més oportunitats de fer el

viatge per una suma entre 500 i 1.000 euros, però

la mitjana és de menys de 500 euros.

La comunitat dels negociants en els països

d'acollida i les xarxes internacionals de traficants

són els actors principals beneficiaris de la migració

clandestina. No obstant això, cap amunt, per les

seves actituds, les comunitats de països de sortida

han contribuït molt per alimentar el fenomen.
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LES ESPIGOLERES
Vicenç Jasso Garau

La feina del segar ens porta a la memòria els

segadors i les espigoleres. Atesa la imprecisió de

les falçs i de les godalles, un feix d’espigues

restava per terra; les espigoleres assumien la

laboriosa, incòmoda i difícil tasca d‘aplegar-les. Era

una feina femenina, que no proporcionava gaire

diners.

En una rondalla, la mare de dos germans, un nin

de pocs anys i una nina més grandeta, se’n va a

espigolar de bon matí. Per ventura el seu marit era

un missatge que sols anava a ca seva un pic cada

quinze dies. La rondalla ens permet entrar en una

casa pagesa de baixa mà.

Això era una mare que tenia un fii i una fia: En Vit i

Na Catalineta [...] / Un dilluns, abans de s’auba,

se’n va sa mare a espigolar, i deixa dit a Na

Catalineta: / —En tocar Ave-Maria, ja cridaràs En

Vit, i que se’n vaja a escola. («Sa rondaia d’En

Vit», XXI, 88)

El nin ha d’anar a escola i la nina, segurament,

resta a casa per fer les feines domèstiques o, per

ventura, ja té una altra ocupació pròpia de les

nines d’un temps ençà.

A les possessions hi havia, adesiara, grups

d’espigoleres, que treballaven de sol a sol, seguint

els talls dels segadors. Les espigoleres de So’n

Suau de Manacor demanaren al sen Tià de sa Real

que les fes un divertiment el dia de «ses

acabaies», la qual cosa féu amb el permís de

l’amo:

«Com estava a So’n Suau, un any ses espigoleres

li digueren: / —El sen Tià, es dia de ses acabaies

mos heu de divertir. / —Si l’amo ho vol, diu ell»

(«En Tià de sa Real. § 12 De com va divertir ses

espigoleres de So’n Suau», V, 54).

El divertiment, ordit pel sen Tià, era adequat per a

la gent jove; féu que un brau, que va menar el

boveret, fes córrer, saltar i botar aquelles

jovençanes.

[...] se n’entra tot xalest es brau de sa guarda, i ja

es partit a afuar-se a ses espigoleres; i aquestes,

crits i bots i corregudes d’ací i d’allà per amagar-

se. / I es brau un cop pegava a una i un cop a

s’altra. / Aquella que era sa perseguida, no en

tenia cap, de riaia, i cuidava a fer ui de crits i de

corregudes; però ses altres, bones riaies!

(pàg. 55)

Quan la situació arribà a ésser compromesa, en Tià

mitjançant una cerra del brau, que el jovenet

guardador de bous li havia arrabassat i lliurat,

amansí l’animal; l’al·lotet el tornà a la boval.

La jovenívola rialla, la por a les envestides i el flux

d’adrenalina foren una merescuda compensació

per a les llargues jornades estiuenques, pellucant

aquella munió d’espigues, que ja no alimentarien

les aus del cel.

Andreu Ferrer Ginart recull un relat manacorí amb

aparença de veritat. Parla d’una colla de lladres,

que tenien el seu cau en «es castellot des Rafal»;

un aplec d’espigoleres havia passat per aquest

indret i una d’elles havia perdut el davantal.

Enviaren una al·loteta d’uns tretze anys a cercar-

lo. El relat dóna entenent que aquesta espigolera,

tan joveneta, fou maltractada i, segurament,

violada.



6.4

altres veus

Al llarg de la vida portà sobre les seqüeles físiques

i psíquiques d’aquest desgraciat succés:

Aquells l’aplegaren, se l’endugueren al seu

castellot i la hi tengueren set o vuit dies i després

la tornaren al mateix punt a on l’havien agafada.

Aquella al·loteta no va créixer pus. (Ferrer, A.

(2009). Llegendes de les Balears. Barcelona:

Institut d’Estudis Menorquins / Publicacions de

l’Abadia de Montserrat, pàg. 309. «Fatxendes de

bandolers»)

Parlant d’espigoleres, no podem oblidar Rut, la

moabita, que espigolava en els camps de Booz, el

qual s’enamorà d’ella i li va facilitar la seva feina

en els seus camps d’ordi i de blat. Rut, el marit de

la qual havia traspassat, tenia cura de la seva

sogra. Sols vull aportar dos breus apunts sobre la

tasca de l’espigolera Rut: la descripció del seu

treball i la benvolença de l’enamorat Booz:

Booz va preguntar al mosso encarregat dels

segadors: «De qui és aquesta noia?» El mosso li va

contestar: És una noia moabita que ha vingut dels

camps de Moab amb Noemí. Ha demanat si podia

espigolar i recollir entre les garbes darrera els

segadors, i d’ençà que ha vingut que és a la feina,

des del matí fins ara, sense descansar un sol

moment al camp. (Rut 2: 5-7.)

[...] Booz va donar aquestes ordres als mossos:

«Que espigoli fins i tot entre les garbes. No

l’escridasseu. Al contrari, féu caure expressament

algunes espigues de les garbes i abandoneu-les

perquè ella les reculli. No la renyeu». (Rut 2: 15s.)

Aquestes referències a una espigolera d’Israel

d’uns cinc-cents anys abans de la nostra era i

d’unes dones i al·lotes mallorquines de dos segles

enrere, ens fan pensar que, també avui, molts no

tenen altre aliment que les miques que cauen de

les taules dels rics, i ens agullonen a treballar per

a una més justa distribució dels béns de la nostra

terra.
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El Trencaclosques
espanyol, una lectura
des de la perifèria

Antoni Ramis Caldentey.

Aquest és el títol del llibre de Josep Valero
González editat recentment per l’Ateneu Pere
Mascaró, amb pròleg del seu president, Miquel
Rosselló.Té com a subtítol de “Reflexions després
dels resultats de les eleccions municipals i
autonòmiques de 2015”.

És un llibre de lectura molt recomanable per a
poder entendre i veure la realitat política que
reflecteix, d’alguna manera, la realitat sociològica
(ideològica) de l’Estat espanyol.

La tesi, conclusió o demostració, a què arriba
l’autor després d’una anàlisi profunda dels
resultats de les darreres eleccions autonòmiques i
municipals del 24 de maig passat és que la realitat
orgànica de la població no és exactament tal com
ens la mostren des de les institucions i mitjans de
comunicació centrals. Hi ha una altra visió de la
realitat que sols podem assolir mitjançant aquesta
anàlisi i l’agrupació dels resultats en les distintes
Comunitats. Les recents eleccions autonòmiques a
Catalunya abundarien en aquest sentit.

Si, a més, la sobirania del poble de l’Estat
s’assenta en la representativitat en el Congrés de
Diputats i es demostra amb la realitat extreta
d’aquesta anàlisi, que aquesta sobirania està
fortament esbiaixada, ens adonarem de la
necessitat de qüestionar aquesta indiscutida i
pretesa ” sobirania nacional espanyola”.

La primera part, “L’actual marc polític espanyol”,
ens explica distints punts d’aquesta distorsió i els
motius polítics de la mateixa. Per a començar el fet
de que la circumscripció electoral sigui la
província, ja fa que hi hagi una certa distorsió
democràtica relativa a la representació
proporcional de la població. S'afavoreixen els
territoris rurals i menys poblats i a quasi la meitat
de províncies, cal obtenir més del 20% de vots per
obtenir representació. Un sistema pensat per
afavorir el bipartidisme i que a la pràctica és
converteix en aquests llocs, amb majoritari en lloc
de proporcional.

La segona part analitza els diferents resultats, per
Comunitats Autònomes, en aquelles Comunitats
en les que participen partits sobiranistes o
regionalistes amb força significativa, a més dels
que participen a totes les Comunitats de l’Estat. És
a dir: Navarra, País Basc, Aragó, País Valencià, Illes
Canàries, Galicia, Catalunya, Astúries, Cantabria i
Illes Balears.

A cada Comunitat ens mostra el nombre i
percentatge de vots, nombre de regidors i, en el
seu cas, de diputats, o consellers obtinguts a les
eleccions de 2011 i de 2015. Igualment analitza el
percentatge de vots de dretes i esquerres, per un
vent, i estatals o sobiranistes, per l’altre.
Igualment la proporció, sobre el total, de vots de
partits que acceptarien el dret a decidir: Els
sobiranistes més Podemos i en el seu cas
Izquierda Unida.

A la tercera part analitza els resultats a les
eleccions autonòmiques a totes les Comunitats
que feren eleccions el passat 24 de maig, on no hi
entren Galicia, Andalusia i Catalunya, per a poder
extrapolar un virtual mapa electoral estatal. Aquí
presenta una taula en la que mostra el nombre
total de votants a cada Comunitat Autònoma i
quins d’aquests corresponen a PP, PSOE, Podemos,
Ciudadanos, partits i agrupacions d’esquerra
sobiranista i altres opcions també sobiranistes o
regionalistes.

L’autor ens recorda com els resultats obtinguts per
les formacions sobiranistes, fins ara, s’han
analitzat per separat i al si de la seva corresponent
Comunitat Autònoma. No obstant això, si el
conjunt d’aquestes forces unissin els seus escons
obtinguts a les properes Eleccions Generals del
proper 20 de desembre, podrien ser una força de
pressió suficient que podria ampliar el conjunt de
combinacions possibles de governabilitat i per a la
formació de majories alternatives al Congrés de
Diputats.
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La quarta part, “un complicat trencaclosques
estatal” ens mostra a través de l’anàlisi dels
resultats, una realitat de l’Estat que no és
uniforme, tal com ens han volgut mostrar sempre,
la qual cosa permetria més interpretacions del que
es considera la visió unitarista-autonomista de
l'Estat espanyol actual. El mapa electoral és prou
diferent en les autonomies a on sols hi ha forces
polítiques estatals i on hi ha forces d'esquerres
sobiranistes o de dretes nacionalistes o
regionalistes. Un 50% del cens electoral espanyol
viu a comunitats autònomes políticament
homogènies i conformat per partits estatals i l'altra
50% del cens electoral espanyol s'ubica en altres
comunitats on el mapa electoral es distint i en
alguns casos totalment diferent, a l'altre 50%
homogeni. La percepció dominant en aquest 50%
homogeni, és el que es projecta com “l'única” visió
de la realitat política estatal, amb l'acceptació
forçada de que també hi ha que reconèixer
determinades “singularitats”.

En aquesta part, l’autor estudia les actituds dels
distints partits i agrupacions, en especial els
d’esquerres, en relació a la realitat plural de l’Estat
espanyol. Un complicat trencaclosques impossible
de resoldre, sense qüestionar el dogma
constitucional de la sobirania única espanyola. Una
difícil cruïlla a on pensa que “Les eleccions
generals convocades pel desembre de 2015 poden
ser un desembossador de l’estancada i podrida
situació política actual o bé un agreujament
perillós de la mateixa”.

A la cinquena part pensa les diferents opcions que
es podrien donar com a conseqüència dels
resultats de les properes Eleccions Generals. Pensa
i explica les següents:
a) Immobilisme constitucional, representat per PP
UPyD i Ciudadanos.

b) Reformisme constitucional light, representat pel
PSOE.

c) Protagonisme de les forces emergents
estatals,diferenciant clarament, l’actitud de
Podemos de la de Ciudadanos.

d) Avanç o no de les forces d’esquerra sobiranista.
Explica el canvi qualitatiu que han donat aquestes
forces així com el paper fonamental que tindran a
la propera legislatura.

L’autor acaba el seu relat, conseqüent a la seva
molt curada anàlisi, dient:
“Respectar el dret a decidir dels pobles que així
lliurament ho desitgin, és l'única manera de
resoldre el trencaclosques actual de l'Estat
espanyol. Donar voltes al molí, tan sols per
intentar evitar reconèixer aquest fet, ens portarà
al mareig i a l'acceleració de les forces centrípetes
que ja veuen a l'Estat espanyol com un impossible
irreformable”.

A continuació presenta un annex amb dues taules
més que són les mateixes que les corresponents
als apartats 3 i 4 , afegint a les mateixes els
resultats de les darreres eleccions autonòmiques
de les comunitats d’Andalusia, Galícia i Catalunya,
amb la qual cosa mostra que si el conjunt de les
formacions sobiranistes d'esquerres formessin un
mateix bloc en la suma dels seus territoris
d'influència, passarien a ser la primera força
política amb el 20,96% de percentatge de vots.

En definitiva, un llibre molt interessant, pel que
felicitam a l’autor i a l’Ateneu Pere Mascaró, i que
analitza i explica una realitat de l'Estat espanyol,
des d’una perspectiva que quasi sempre es sol
obviar des de les institucions i analistes
centralistes. Una realitat que és molt més plural
del que sempre, sense aquesta anàlisi, estam
acostumats a pensar i “veure”.

El Trencaclosques espanyol, una lectura des de la perifèria
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Anarquistas y marxistas en
la Primera Internacional.
Un debate entre Francisco Tomàs y Pablo

Iglesias

Maties Garcias

Professor

Francesc Tomàs Oliver (Llucmajor,

1850–Madrid, 1903), picapedrer en

el sentit mallorquí del terme, va ser

un líder obrerista que va

desenvolupar la major part de la

seva tasca pública fora de Mallorca,

una vegada fet el pas des de la

Federació de Palma de la

Internacional cap a Barcelona,

València i Madrid. Adscrit a les

tendències del bakuninisme o

anarquisme, la seva participació en

conferències i congressos obreristes

va ser constant durant la segona

meitat del segle XIX i va participar en els fets

revolucionaris d’Alcoi de 1873. Va ser elegit

secretari general de la Federació Regional

Espanyola de la Primera Internacional. Té un carrer

dedicat a Palma, a Establiments, imposat l’any

2009.

Pablo Iglesias (El Ferrol, 1850 – Madrid, 1925),

tipògraf, va ser el líder obrer que a final del segle

XIX es va decantar més clarament per l’orientació

marxista del moviment obrer i per això, amb altres

companys, es va escindir de l’organització

espanyola de la Internacional i va fundar la Nueva

Federación Madrileña (1872) i, al cap de poc temps,

el Partido Socialista Obrero (1879) i la UGT (1888).

En tombar el segle, va ser elegit regidor de Madrid i

diputat al Congrés. També té un carrer dedicat a

Palma des dels anys 20 i, després del parèntesi

franquista, el nom fou recuperat l’any 1987, segons

G. Bibiloni a Els carrers de Palma.

El xoc de trens obreristes que

pilotaven, respectivament,Francesc

Tomàs, des de l’anarquisme, i

Pablo Iglesias, des del marxisme,

va ser dialècticament brutal. La

premsa ideològica de l’època va

ser la via per on circularen

arguments i debats, tanmateix

farcits de retrets, insults,

acusacions, desmentiments,

desautoritzacions…

Els articles de F. Tomàs varen veure

la llum a la Revista Social, de

Madrid, en dues sèries: “Del

nacimiento de las ideas anárquico-

colectivistas en España”

(desembre de 1883-febrer de 1884) i “Del

desarrollo de las ideas anárquico-colectivistas en

España” (març de 1884-gener de 1885). La rèplica

de Pablo Iglesias va sortir publicada entre abril i

setembre de 1884 a El Obrero, revista editada a

Barcelona.

El professor Juan Pablo Calero Delso ara ha editat i

confrontat conjuntament els articles i n’ha fet la

notació. Destaca que “Son los primeros testimonios

de los orígenes de la Primera Internacional en

España que se publicaron en nuestro país”, uns

testimonis que provenen de dos personatges clau

que “fueron protagonistes de esos acontecimientos

y estuvieron en el epicentro del complejo proceso

de organización del proletariado militante durante

el Sexenio Revolucionario y en los años sucesivos.”
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L’edició de Calumnia inclou també altres textos
contemporanis de la polèmica periodística i
ideològica, que ajuden a emmarcar l’enfrontament
i la participació d’alguns dels protagonistes, inclòs
el dirigent socialista Paul Lafargue, gendre de Marx
i, per tant, en mots irònics de Tomàs, “yerno de su
suegro”. Un Tomàs Oliver, d’altra banda, que en
paraules d’Iglesias és “gran maestro de injurias” i
autor d’un “estilo tan frío como su caràcter”.

Més enllà d’enfrontament personals, darrera la
polèmica hi batega la contraposició de “los
principios anárquico-colectivista y la abstención
política” enfront de “los trasnochados principios
autoritarios y los no menos trasnochados ideales
comunistes”, en paraules de Tomàs. O, per contra,
la defensa del lligam que estableix Iglesias entre
emancipació social i emancipació política dels
treballadors en un marc de llibertats polítiques,
considerades “medidas de absoluta necesidad”,
d’on deriva “la posesión del poder político por la
classe trabajadora”.
Una polèmica que encara coeja.

Anarquistas y marxistas en la Primera Internacional

687 994374 info@escena-audiovisual.com

Anarquistas y marxistas en la Primera
Internacional. Un debate entre Francisco
Tomàs y Pablo Iglesias.
Edición de Juan Pablo Calero Delso.
Mallorca. Calumnia Edicions: 2015.
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700 anys de Ramon Llull
però sense lul·listes

Miquel Ensenyat

Aquests set segles transcorreguts des de la mort

de Ramon Llull, a les costes d'Africà , aquesta dada

no és segura però és la més probable, sembla que

són insuficients per donar-li  la importància  que

mereix aquest home de lletres, aquest savi que va

néixer a l'illa i que no té el reconeixemt suficient

en la nostra terra.

Llull s'ha convertit en un tòpic, en una cita sense

més ressò. La gent té el carrer de Ramon Llull i la

plaça de Ramon Llull. Comptam amb un carrer

Blanquerna. També tenim el col·legi i l'institut de

Ramon Llull. La magnitud de la figura de Llull s'ha

integrat en la nostra ciutat com una nota

pintoresca o folklòrica, però sense el potencial

ideològic que li és propi.

La universitat compta amb una càtedra Ramon

Llull i són molt lloables els esforços que es fan per

donar  a conèixer   un legat inabastable, però crec

que no és suficient.

Llull és un dels pensadors més citats dintre de la

filosofia medieval però per desgràcia els nostres

governats n'entenen molt de  filosofia medieval. Jo

crec que aquest és el problema que fa que Ramon

Llull no tingui un Centre d'estudis lul·lians a l'illa i

que, per exemple, Friburg sí que compta amb una

universitat que té un institut especialitzat en la

seva figura.

La nostra geografia compta amb multitud de punts

que estan molt relacionats amb aquest home de

vocació missionera i estudiós de la filosofia. El

monestir de Miramar, Randa i diferents indrets de

l'illa són una parada obligatòria per obtenir

informació de tots els llocs on es va desenvolupar

la seva vida.

Però tal vegada, un de tots ells tingui un interès

molt especial per al mateix Ramon Llull. Aquest és

el monestir de la Real, un centre de gravitació

lul·liana. En aquest monestir va estudiar i, una

vegada mort, va deixar en el seu testament que un

terç de la seva biblioteca passés a mans d'aquesta

congregació.

Crec que el més lògic és que un Centre d'estudis

de Ramon Llull tingui com aturada obligatòria el

monestir de la Real on, per cert, els gestors

estarien encantats de tenir el privilegi d'oferir

lectures i predicar el llegat de Llull en l'àmbit

mundial. Cal un esforç conjunt i combinant de les

institucions de l'illa per tenir aquest centre. Crec

que és normal que el Consell sigui l'alma mater del

mateix, però l'Ajuntament de Palma i el Govern

tenen molt a dir.

Ja ho vaig dir en el meu discurs de la passada

diada de Mallorca, no és lògic que Mallorca no

tinguí un Centre d'estudis de la figura d'en Ramon

Llull. És el mallorquí més universal, un autor que és

reconegut i llegit a Londres, París -ciutat en la qual,

per cert, va donar classes. És una marca més

reconeixible fins i tot que certs esportistes d'élite i,

a més, és un exemple clar del

potencial intel·lectual de l'illa.
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El cor de la democràcia

M. A. Llauger
Professor

Cap a finals del s. VI aC, Soló, que havia estat

elegit arcont d'Atenes, va introduir canvis

legislatius importants a la ciutat. Les noves lleis

declaraven il·legals els deutes que esclavitzaven

una gran part de la població, i prohibien els

préstecs avalats per la llibertat personal. La

seisachtheia, o "alleujament de les càrregues", va

ser una mesura audaç, que posava la

supervivència dels deutors per davant els

interessos dels creditors. Avui, vint-i-sis segles

després, Grècia torna a ser víctima de la utilització

del deute com a mecanisme de dominació: com a

forma d'esclavatge. Cal recuperar l'esperit de Soló.

Aquesta és una de les moltes lliçons del viatge al

cor de la democràcia que és Grecia en el aire, el

nou llibre del gran hel·lenista asturià Pedro Olalla.

El volum és un viatge, en primer lloc, en el sentit

històric i geogràfic. Hi desfilen els campions de la

democràcia atenesa (Soló, Clístenes, Pèricles), els

poetes, els dramaturgs i els filòsofs: l'insigne

Sòcrates, uns Plató i Aristòtil a qui Olalla veu més

propers a l'esperit democràtic del que sol pensar-

se, i un Epicur que en canvi ja representa el

replegament de l'individu cap a l'esfera

estrictament individual. El fil cronològic ens duu al

final, passant per Roma i la Il·lustració, a les

nostres imperfectíssimes democràcies actuals, tan i

tan allunyades de l'ideal d'un sistema en què el

poder sigui exercit per la ciutadania. L'autor fa

també un recorregut pels llocs venerables i els

racons d'Atenes: des les pedres sagrades i els

petits cafès fins a la plaça Syntagma, on la policia

ha reprimit amb gasos tòxics (prohibits per les

convencions internacionals sobre guerra química,

se'ns recorda) els manifestants que denunciaven la

impostura neoliberal.

I aquest llibre és també un viatge al cor de la

democràcia en la mesura que és una investigació,

a la llum de l'experiència atenesa, de la seva

essència. La democràcia de Pèricles, amb totes les

seves imperfeccions, es diferenciava de les nostres

en un tret bàsic: no hi havia un Estat allunyat de la

ciutadania, sinó un Estat que s'hi identificava. No hi

havia, tal com ho expressa Olalla, un Nosaltres

enfrontat a un Ells. Tot l'entramat institucional

estava pensat per afavorir la participació i per

combatre la desafecció política, que avui és tan

evident i que els grecs sabien que era incompatible

amb la democràcia genuïna. No hi ha democràcia

sense conreu de la virtut pública dels ciutadans,

sense aquella paideia que va més enllà del que

avui entenem per "educació". I no hi ha

democràcia sense creença profunda en la dignitat

humana. La justícia no és possible si no es

fonamenta sobre l'empatia, que és la pietat que

despertaven en l'espectador les desventures dels

protagonistes de les tragèdies.

Grecia en el aire té la virtut de ser un llibre que

parla, amb idèntica saviesa, del passat i del

present. El bessó del seu missatge és aquest: la

democràcia segueix essent un ideal inassolit i

revolucionari. Per arribar-hi, no hi ha altre camí que

la reapropiació de la política per part de la

ciutadania. Una política, per acabar amb una gran

frase del llibre, que ha de ser entesa com la

voluntat de tots organitzada per combatre

l'egoisme.

Pedro OLALLA. Grecia en el aire.
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FIET2015

Catalina Bover Nicolau

Professora

Els carrers en van plens, semblen una cruïlla
d’ullets d'il·lusió, de mirades inquietes, de
cametes bellugadisses que  tenen pressa per  a
trobar  la fantasia de cara… És  la setmana de la
FIET.
Enguany del 8 a l'11d'octubre han estat els dies
que els vilafranquers i vilafranqueres ens hem
amarat de “ fira”, amb un ritme frenètic per
aprofitar el màxim les activitats teatrals que es
realitzen durant tota la jornada :matins, migdies,
horabaixes,vespres...trobam tot un ventall de
propostes lúdiques que ens apropen al món real
tenint com a fil conductor la fantasia, la ironia, el
joc i la música.

La FIET és la Fira de teatre infantil i juvenil de les
Illes Balears, és l’esdeveniment més important de
Balears pel que fa al teatre per a tots els públics
especialment adreçat al públic familiar. Durant una
setmana a l’any Vilafranca de Bonany es
converteix en seu del millor teatre infantil i juvenil i
en un mercat d’arts escèniques amb rellevància a
nivell local, estatal i internacional.

Un moment donat varen convergir diferents
aspectes: el coratge d'una companyia de
teatre,Gom Teatre, una inquietud d'un batle, en
Jaume Sansó i una infraestructura amb ànsies de
vida ,el teatre de Vilafranca. Aquesta confluència
feu que Vilafranca obrís els ulls a les arts
escèniques iniciant un camí lent però segur de
creixement cultural en el nostre poble.

La FIET va néixer l’any 2002 arran de la “follia”
segons afirmen els protagonises, dels tres
“gomiles” En Joan, En Jaume i En Toni membres de
la companyia Gom Teatre que volien donar un
impuls a les arts escèniques de Mallorca i fer
possible que la ciutadania gaudís d'experiències
culturals i emocionals partint del teatre .

Fou l’any 2003 quan l’associació Sa Xarxa de
teatre infantil i juvenil de les Balears agafa el
relleu amb la finalitat de consolidar i ampliar
l’esdeveniment. Aquest objectiu s’ha vist complert,
ja que any rere any han augmentat el nombre de
companyies participants, d’espectadors, de
programadors teatrals i d’activitats organitzades.
El primer any de fira hi participaren 11
companyies i gaudiren dels 14 espectacles 1.275

espectadors. Els números d'enguany , de la FIET
2015, han estat de 100 espectacles i quasi 17.000
espectadors. El creixement en quantitat i qualitat
ha estat possible per el compromís de les
diferents adiministracions, Ajuntament
deVilafranca , Consell de Mallorca i Govern de les
Illes Balears però basicament per l'esforç grandiós
realitzat per Sa Xarxa i els centeners de voluntaris
que s'ímpliquen amb l'esdeveniment : caps de
sala, taquilles, preparació d'events , elaboració de
menjars típics de Mallorca per al dinar d' obertura
de la fira, s' obrin les cases de particulars perquè
els artistes i programadors que vénen de fora
tenguin estada gratuïta.

Aquest fet dóna cobertura a l'intercanvi entre
vilafranquers i forans d'altres indrets de l'Estat
espanyol, Castella, Andalusia, Catalunya, Aragó,
País Basc . Companyies de Rússia, franceses,
Irlanda, Italia,.. Vilafranca una cruïlla on es troben
artistes que els uneix un objectiu: la creació
artística i la recerca de l'empatia amb l'espectador.
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La qualitat dels espectables no és posa en dubte,

alguns dels quals han estat reconeguts amb el

FETEN 2015, premi al millor espectacle infantil

Petrushka the Great, Ekaterinburg ( Rússia), premi

ARC 2015, Premi Certamen Internacional Barroc

Infantil, premi 2015 al millor espectacle de carrer

al The Kulturböerse de Freiburg, Al Festival Via

Thea, !r premi del jurat al Festival Miramiro, Gant

(Bélgica).... només són un detall de les distincions

que han rebut algunes companyies que participen

a la FIET.

La programació inclou espectacles dirigits a

col.lectius diversos, el programa “ La fira s'acosta

a l'escola” té com a objectiu formar nous

espectadors de teatre on hi han assistit més d'un

milenar d'infants.

Les Jornades de bibliotecaris és una altra activitat

que s'organitza anualment. L’objectiu d’aquesta

jornada és donar a conèixer als bibliotecaris un

ventall de propostes teatrals que siguin adients per

a representar en aquests espais. No hem d’oblidar

que, en el nostre territori, les biblioteques són

vertaders centres de  programació cultural i, a les

seves instal·lacions duen a terme, de cap a cap

d’any, una gran quantitat d’espectacles de petit

format. Els bibliotecaris esdevenen així

programadors teatrals i les biblioteques, una xarxa

fonamental per a la representació artística i el

gaudi del teatre infantil de petit format.

 Un dels seus objectius de la FIET és la promoció

de les arts escèniques fetes a les Illes però també

és un espai de reflexió, i d’intercanvi. Impulsant el

naixement de nous projectes i les sinergies que

involucren la indústria cultural pròpia –tant aquella

que representa les arrels del poble, la seva tradició,

com la més innovadora i d’avantguarda que,

tanmateix, beu d’aquesta tradició– amb projectes

internacionals.

Des del 2012 la Fira de Teatre Infantil i Juvenil de

les Illes Balears forma part de la Coordinadora de

Ferias de Artes Escénicas del Estado Español

(COFAE). Aquest fet suposà el reconeixement

qualitatiu de la fira i contribueix a la presència del

teatre fet a Balears a totes les fires teatrals de

l’Estat i a gran part de les fires que se celebren a

l’estranger.

La FIET és també un encontre de professionals de

les arts escèniques. Aquesta característica,

sumada a la voluntat de contribuir al creixement

del sector a les Illes Balears, fa que en totes les

seves edicions s’han dut a terme activitats de

caràcter formatiu.

No hem de deixar de banda la injecció a l'economia

local on durant els dies de la FIET , els carrers del

poble reben numerosos visitants que necessitaran

acolliment a bars, restaurants, forns, botigues, on

Vilafranca ha de donar a conèixer el caracter

amable i obert perquè els espectadors es sentin

com a casa seua.

Cal parlar també de la imatge de dinamisme que

transmet Vilafranca durants aquest dies de bullici,

de festa guapa, d'un poble obert als visitants,

d'acollida vers a les diferents cultures, a les

distintes mirades, donam el protagonisme a la

VIDA en majúscules que impregna l'ambient de

tot el poble , la protagonista és la FIET.

Vilafranca només pot donar les gràcies a la curolla

que tengueren Gom Teatre l'any 2002, gràcies a

en Joan, gràcies a en Toni i moltes gràcies a en

Jaume Gomila que és la persona que ha seguit

estirant del motor de la FIET de les Illes Balears.

FIET 2015



MALLORCA DAVANT EL

CENTRALISME

“Ara fa tres-cents anys, les tropes borbòniques ocuparen Mallorca i es

promulgaren els Decrets de Nova Planta.

Amb ells desapareixia el Regne de Mallorca, una entitat política dotada
d’unes institucions pròpies i d’una gran capacitat d’autogovern. Així,
aquesta mena d’Estat es convertí en una província assimilada a Castella i
integrada en una Espanya centralista de matriu cultural castellana.

Des del 1715, la identitat dels mallorquins ha estat amenaçada per un

centralisme espanyol més o menys intens segons les èpoques, mentre que,

en l’àmbit econòmic, la balança fiscal amb l’Estat perjudicava

sistemàticament les Illes Balears.

En aquestes Jornades volem analitzar aquests problemes així com les

alternatives que s’han generat des de Mallorca. Només coneixent el passat

es poden bastir projectes de futur que millorin el nostre present”.

Antoni Marimon,

President de la Fundació Emili Darder.

Divendres 20 i dissabte 21 de novembre de 2015, al local de l’UGT de Palma, carrer
Font i Monteros, 8.

Començament de les Jornades: Divendres 20 a les 17 h.

(Veure l’horari a la següent pàgina)

Organitzen, conjuntament, l’Ateneu Pere Mascaró i la Fundació Emili Darder amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Palma.



Divendres, 20 de novembre 2015

17,00h. Inauguració de les Jornades
(Miquel Perelló, regidor de l’Ajuntament de

Palma)

17,10h. Ponències:
- La Guerra de Successió i els Decrets de Nova

Planta (Mateu Morro)

- Identitat i llengua a Mallorca, de l’Edat

Mitjana  a la Nova Planta”. (Antoni Mas i Fornés)

- Conseqüències polítiques i econòmiques a

Mallorca del Decret de Nova Planta (Guillem

Morro)

18,00h. Debat

18,30h. Ponències
- La militarització a Mallorca durant el segle

XVIII (Antoni Ignasi Alomar)

- El liberalisme centralista (1808-1868) (Pere

Fullana)

- El procés de centralització i els primers intents

descentralitzadors durant el Sexenni Democràtic

i la primera fase de la Restauració (1868-1898)

(Isabel Peñarrubia)

- Centralisme, regionalisme i federalisme durant

la segona fase de la Restauració (1898-1923)

(Bartomeu Carrió)

Dissabte, 21 de novembre 2015

9,30h. Ponències
- De l’espanyolisme de Primo de Rivera als

intents d’autonomia durant la Segona República

(1923-1936) (Arnau Company)

- Centralisme i espanyolisme durant el

franquisme (1939-1975) (Sebastià Serra)

- Repressió i cultura durant el franquisme

(Miquel López Crespi)

- Autonomisme i centralisme durant la Transició i

les primeres legislatures autonòmiques (1975-

1995) (Antoni Marimon)

11,00h. Debat

11,30h. Ponències
- L’Església de Mallorca davant el centralisme

espanyol (Josep Amengual)

- Els problemes històrics de la literatura en

llengua catalana en un context d’hegemonia

política i cultura castellana (Damià Pons)

- La recentralització de l’Estat i el sobiranisme

(1995-2015) (Pere Sampol)

- Noves alternatives front al centralisme. L’

independentisme. (Joan Pau Jordà)

12,30hDebat

13h. Cloenda de les Jornades (Miquel Rosselló,

President de l’Ateneu Pere Mascaró)

Programa de les Jornades
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in memoriam

Jordi Miralles, in Memoriam

Miquel Rosselló

President de l’Ateneu Pere Mascaró

Ens ha deixat en Jordi Miralles, després de tres
llargs mesos hospitalitzat per una greu malaltia.
Jordi era un català de professió carter i amb una
llarga trajectòria d’activisme polític i social a les
seves esquenes.

He compartit amb ell molts d’anys de lluites,
debats i alguna que altre confrontació política.
Varem coincidir primer al Partit Comunista, quan
era membre de la direcció estatal i ell era el
màxim responsable de les joventuts comunistes a
Catalunya. Després a la direcció federal de
Izquierda Unida, ell com a part de la direcció de
Catalunya i jo de les Illes. Quan jo vaig abandonar
Esquerra Unida seguirem camins partidistes
diferents, però ens continuarem veient sovint per
que venia regularment a Mallorca i més
concretament al meu municipi, Marratxí. Jordi era
company sentimental de la regidora d’aquest
municipi i amiga meva, na Magdalena Moreno.

En Jordi, nascut a Barcelona, des de molt jove va
treballar de carter per pagar els seus estudis a la
Universitat, a on es llicencià amb història
contemporània.

En acabar els estudis va seguir treballant de
carter i militant activament als Col·lectius de Joves
Comunistes de Catalunya, organització de la que
arribà a ésser Secretari General.

Participà activament en la constitució d’Esquerra
Unida i Alternativa de Catalunya i l’any 2000 fou
elegit el seu Coordinador General, responsabilitat
que ostentà fins el 2012. Sempre defensor de la
Unitat d’Esquerres, des de aquesta nova
responsabilitat va impulsar la recuperació de
l’acostament amb ICV i fou un dels artífex de la
formació de la coalició ICV – EUA, de la que arriba
a ésser vicepresident.

És diputat del Parlament de Catalunya des de el
2003 al 2012. De la seva intensa activitat com a
parlamentari destacaria dos fets importants. Fou
Secretari de la mesa a la seva segona legislatura i
membre de la ponència de l’estatut d’autonomia
del 2016 i de la comissió mixta al Congres de
Diputats.

El 2012 els membres de la nova direcció d’EUA no
l’anomenaren candidat al Parlament i deixar
d’ésser diputat i també abandona la coordinació
general d’EUA i la Vicepresidència de la Coalició. I
aquí en Jordi Miralles demostra la seva coherència
política i la seva dimensió ètica.

Torna a la seva feina de carter amb total
normalitat. Passa del cotxe oficial de Secretari de
la Mesa del Parlament al “carrito” per distribuir
cartes i paquets als seus veïnats. Un exemple clar
i nítid de que tots els polítics no son iguals.

Així mateix davant els seu apartament de les
responsabilitats polítiques que havia desenvolupat
durant anys i que molts dels seus companys
consideren fruit de les rancúnies polítiques torna a
la militància de base al seu poble, Castelldefels.

Compagina la seva feina de carter amb la
militància i participa activament en el procés
unitari que acaba amb la constitució de la
candidatura municipal Movem Castelldefels, de la
que ell forma part i que aconsegueix desallotjar el
PP del govern municipal, que la seva companya
Candela sigui la nova Batllessa i ell regidor de
comerç i turisme.

Malauradament la mort se
l’emporta massa prest,
quan en Jordi tenia el cap
ple de noves idees i moltes
ganes de dur-les a bon port
i sobre tot de viure.

La seva companya Magdalena i el seu fill Pau no
l’oblidaran mai i serem molts els que els que el
recordarem i farem el possible per seguir el seu
exemple de lluitador incansable i honest.
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