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1.1

editorial

número 45 - desembre 2015

Miquel Rosselló. President de l’Ateneu Pere
Mascaró

El dia 20 tornem a tenir una cita amb les urnes. És
la darrera d’aquest llarg cicle electoral que
començava l’any passat amb les eleccions
europees i continuava amb les andaluses, les
municipals i autonòmiques i les catalanes.

A les eleccions europees va començar el declivi del
bipartidisme, que s’ha mantingut elecció darrera
elecció. A aquestes eleccions també va aparèixer
una opció política nova d'àmbit estatal, Podemos,
amb molta força, amb el suport de determinats
mitjans de comunicació estatals i amb l’objectiu de
substituir al PSOE i fins i tot dur el seu líder a la
Moncloa.

A les andaluses i més tard a les autonòmiques
Podemos ja modera les seves ambicions i deixa
molt clar que arribar sols a la Moncloa és un somni
inabastable i que per ara se conformarien amb
llevar l’espai electoral a IU en lloc de llevar-li al
PSOE.

A les eleccions municipals i autonòmiques, allà on
es celebren, les forces d’esquerra sobiranista,
obtenen resultats molt bons i en algun cas fins i tot
espectaculars. A Galicia les Marees i el BNG, a País
Basc i sobre tot a Navarra, EHBildu, a Catalunya la
CUP, ERC i les candidatures unitàries a on participa
ICV i Podemos, al País Valencià amb Compromís, a
Canàries, Nueva Canarias i per suposat a les Illes
amb un resultat excel·lent de MÉS.

Des d’aleshores han passat moltes coses.
L’activitat política té un ritme vertiginós. Són molts
els comentaristes polítics espanyols que fa uns
mesos preveien excel·lents resultats a Podemos i
fins i tot alguns els donaven per guanyadors i ara
assenyalen Ciudadanos de la mateixa manera. I les
enquestes que cada cop se semblen menys a
instruments per afavorir la informació i més per
influir en l’electorat, ja deixen Podemos per baix del
PSOE i a Ciudadanos per damunt, fregant el PP.
Evidentment de la resta de forces nacionalistes,
regionalistes i sobiranistes d’esquerres ni en parlen.

Són molts els poders fàctics espanyols preocupats
per un règim, el de la transició, esgotat i en crisi,
tant pel seu model econòmic neoliberal com pel
territorial, amb un estat de les autonomies que fa
aigua per totes parts. I si no poden aturar la
caiguda del bipartidisme el voldrien substituir per
un de nou de quatre partits i amb Ciudadanos
d’àrbitre, un partit liberal en l’econòmic i
radicalment espanyolista, amb tics de l’antiga
Falange Española.

Però la realitat és una altra. Tindrem un nou
Parlament molt plural, sense majories absolutes
que haurà d’abordar temes de gran transcendència
com la política econòmica, social i medi ambiental i
la sortida a la crisi de l’estat de les autonomies,
amb Catalunya al rerefons.

I aquest partit no solament el jugaran els partits
estatals sinó i de manera molt important els que
representen el sentiment sobiranista dels pobles de
l’Estat Espanyol.



París i el terror

David Abril

Portaveu parlamentari de MÉS per Mallorca.

La matança que hi va haver a París va ser això i

només això, una matança. Es poden invocar déus,

dogmes o dèries, però el resultat de la voluntat de

matar és la mort, i de la manera amb què es va

fer, el terror. Tots lamentam i condemnam

profundament el succeït, i a tots ens sacseja per

inexplicable.

Però com tot, i òbviament amb una forta

sobredosi d’irracionalitat i d’inhumanitat, els

atemptats de París tenen també una explicació.

Què fa que joves nascuts i criats a la capital

francesa acabin amb desenes de vides humanes i

arrisquin també la seva, que sembla no tenir

tampoc valor per ells mateixos, més enllà de la

missió que algú els havia encomanat? Què fa a un

ésser humà perdre la humanitat? És aquest l’únic

cas en què algú abandona la condició humana i es

converteix en el pitjor dels depredadors, en aquell

que només mata per matar?

Al meu parer, el problema de fons rau en la lògica

de la inclusió i l’exclusió social, i en les relacions

de poder desiguals. No sols en termes de classe,

sinó en un sentit més ample.¿ Fins a quin punt les

grans urbs on hi cap tot són inclusives, o separen

classes i ètnies en funció d’interessos superiors,

que res no tenen a veure ni amb banderes, ni amb

religions? A lògiques especulatives, que fins i tot

són capaces de vendre la imatge de ciutats

obertes, però que només t’inclouen en tant siguis

una peça útil de l’entramat productiu o de

consum. Hem perdut el sentit de pertinença a la

comunitat que ens envolta, la que hauria de ser la

nostra referència.

Hem perdut els referents, i malgrat tot, seguirem

essent éssers socials: tots miram de trobar el

sentit a les nostres vides, i n’hi ha que es troben

amb el fonamentalisme, i hi cauen com qui cau a

una secta, i aquest esdevé el seu sentit, sense

sentit.

I més enllà de l’esfera local, on es cou l’odi

irracional (sectari i no sectari), no podem perdre

de vista l’escala global, i la deriva fonamentalista

creada durant la guerra freda i multiplicada

d’ençà de la gran mentida ideada pel trio de les

Açores. Les conseqüències les paguen avui

milions de persones desplaçades de l’Iraq, Síria i

altres països víctimes de la barbàrie

subvencionada i aprofitada pels amos d’occident.

I des de fa un parell de dies, més d’un centenar

de morts a París, i la por de tot un vell continent

que un dia va acollir revolucions humanitzadores i

avui camina sense rumb incapaç de pair ni el

drama dels refugiats a les seves fronteres, ni els

atemptats de l’altre dia.

Com bé recorda la inscripció al peu de l’estàtua

de Ramon Llull al passeig Sagrera, extreta del

Llibre dels Proverbis: «la justícia procura la pau, i

la injúria la guerra. Les paraules humils són nuncis

de pau i les superbes, de guerra». Que aquesta

Europa de dol no faci cas dels crits de venjança ni

de les croades invocades pels fanboys  dels

responsables de tota aquesta merda. Que aquesta

Europa nostra es retrobi amb la seva humanitat i

treballi pel món més just dins i fora de les seves

fronteres: aquest és el millor homenatge que

podem oferir a les víctimes de París.

2.1

L'ull crític
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De l'escola a la política

Leonor Berja

Número 2 a la llista de MÉS al Congrés.

Representant de MÉS per Menorca

És un plantejament que m'he fet durant aquestes

setmanes, escasses, en què m'han proposat

d'encapçalar l'opció de MÉS a Menorca per al

Congrés de Diputats. Anar a la llista just darrere

n’Antoni Verger, a qui ja veim com a diputat a les

Corts madrilenyes, encoratja a una persona com

jo, que, dona i mestra, m'he disposat a contribuir

a una política més justa, més humana, i amb els

valors que proporciona l'educació, a la qual me

dedic tan professionalment com personalment a

l’escola i a casa pujant dos fills.

L'educació aporta un gran sentit a la vida: és

entrar al món amb la mirada dels altres, és

respondre dubtes, és aprendre a aprendre, és

descobrir, és interpretar, és donar exemple, és

vocacional i, en el meu cas, fer-ho amb els que

més ho necessiten. Una societat més justa

comença amb una escola més justa. Els valors

que ens serveixen als professionals de l'educació,

i també als pares i mares conscienciats en oferir

una bona educació als fills, són la font per

infondre valors a tota una societat.

És per açò que els que ens dedicam a aquest

àmbit insistim tant en la importància de

l'educació. En països reconeguts per tothom com

els capdavanters en Educació tenen exactament

aquesta visió: els mestres estan al capdamunt de

la valoració social. Exactament a l'inrevés de

com es vol concebre amb la gran proposta

educativa que tenim: la Llei que va ordenar

l'antic ministre Wert, la LOMQE: diners mal

repartits, competitivitat, centralització... res a

veure amb educar.

A les Illes Balears, estem a la coa en fracàs

escolar per molts motius, però les propostes que

es fan no van a pal·liar aquest fet. Necessitam

recursos per solucionar-ho que impliquin tota la

comunitat educativa, processos democràtics i

participatius, no lleis segregadores. L’educació,

com la salut i els serveis socials, haurien d’estar

blindats a totes aquestes propostes que van en

detriment del benestar social.

Així, idò, donem una visió MÉS educativa a la

nostra societat. MÉS està preparat per educar a

Madrid, donarà exemple, els farà descobrir que hi

ha maneres MÉS justes per governar, que hi ha

vocació per atendre i escoltar la ciutadania, que

un finançament just és possible i necessari... farà

que des de Madrid ens mirin amb els nostres ulls.
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Cal una veu d'Eivissa al
Congrés

cal MÉS

Joan Ribas

Candidat a Diputat

El que succeirà el proper 20 de desembre no són

unes eleccions ordinàries. Tots percebem el

moment polític que viu l'Estat, ens adonem que la

situació fa preveure que la propera legislatura

serà clau per definir en quin país viurem els

propers vint-i-cinc o trenta anys, quines illes

deixarem als nostres fills. Per aquesta raó es tan

important que la nostra comunitat autònoma, les

quatre illes i, sobretot, Eivissa, disposin d'una veu

pròpia al Congrés dels Diputats.

Una veu que parli per si mateixa, un clam que no

estigui sotmès als interessos dels grans partits

estatals -ni als de sempre ni als nous-. La

possibilitat que per primera vegada Eivissa tingui

una representació real i efectiva a Madrid, una

presència no simplement testimonial com ha estat

fins ara, és possible i està molt propera. Està al

tocar perquè els ciutadans la necessitem. Perquè

estem farts de pagar com els primers i rebre com

els que menys i perquè l'illa ha estat oblidada i

maltractada sistemàticament. Estic segur que

entre tots farem de la necessitat il·lusió i

motivació pel canvi.

Per naltros, pels eivissencs, ens cal MÉS. Un

projecte format per gent compromesa, propositiva

i amb ganes de treballar per unes illes més

sostenibles, més solidàries i més sobiranes. Som

una força política activa, una formació que és part

important de la potent xarxa ciutadana a favor del

canvi social, real, profund, sentit i necessari. Un

projecte que està lluny de la transformació

cosmètica que ens prometen alguns. Naltros

oferim un canvi que ja hem posat en marxa i

sabem que ara és el moment de fer una passa

més per portar al Congrés el nostre discurs propi i

independent.

Tenir representants de MÉS a Madrid és

imprescindible per fer sentir les reivindicacions

dels ciutadans i les ciutadanes d'Eivissa davant

les institucions estatals. Ens sentiran reivindicant

un tracte just a la doble insularitat que patim tant

en el transport de persones com de mercaderies.

Volem una tarifa fixa de 30€ entre illes i de 50€

amb Barcelona i Madrid i un IVA reduït per a les

mercaderies i materials. Per als illencs viatjar amb

avió no es un luxe, és una necessitat.

Per als nostres productors i consumidors, el

sobrecost en el transport des de la península és

un greuge comparatiu amb la resta de l'Estat. És

injust. Ens sentiran reclamant un nou model

econòmic que creï feina, proposant una jornada

laboral de 35 hores setmanals i la reducció de

l’edat de jubilació per repartir millor el treball; si

repartim bé la feina, farà feina tothom. Volem un

nou model per aconseguir un nou marc de

relacions laborals més just i que prioritzi la lluita

contra el frau.
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Ens sentiran per canviar el model energètic cap a

un més sostenible i basat en energies renovables.

Volem impulsar un Règim Especial d'energies

renovables que faciliti els tràmits legals i

pressupostaris per aixi triplicar la producció de

renovables en quatre anys. Tenim un entorn

immillorable per convertir-nos en capdavanters en

energies alternatives i no contaminants. Unes illes

100% sostenibles són possibles i estem segurs

que no només es pot produir el necessari per

cobrir les nostres necessitats. La producció

d'energies renovables pot ser una indústria que

creï llocs de feina estables i ens ajudi a superar la

dependència del turisme.

Ens sentiran per una nova llei de costes més

proteccionista -volem que ses Salines tornin a ser

públiques-. Ens sentiran demanant inversions

estatals per millorar les estacions de depuració

d'aigües... Ens sentiran sempre que vulgueu fer-

vos sentir.

Amb el lema “Et sentiran, ara MÉS”, la

candidatura en la que em present, i que

encapçala Antoni Verger, vol remarcar la

importància de tenir una representació

diferenciada a Madrid. Som els únics capaços de

transmetre la realitat insular, perquè som alguna

cosa més que una destinació turística Som una illa

i perquè et sentin, perquè ens sentin, MÉS és la

garantia del canvi, també a Espanya. Teniu la

meva paraula.

Cal una veu d'Eivissa al Congrés, cal MÉS

Neix Som Moviment Ecotxe, la cooperativa de

cotxes elèctrics compartits

Durant la Setmana Europea de la Mobilitat (setembre 2015), un grup de
persones sensibilitzades pel medi ambient i amb necessitats diverses de
mobilitat vàrem fer públic el projecte de constitució d’una cooperativa de
cotxes elèctrics compartits.

Amb l’objectiu de poder accedir a un vehicle però sense haver-ne de ser
propietari, pagar pel seu ús, ser sobirà en les decisions que afecten la
seva mobilitat i que es pugui fer de forma ambientalment sostenible,
iniciam a Palma (i a Mallorca) allò que ja existeix a altres ciutats
d’Europa i el món: el cotxe compartit.
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El poble té la veu

Novembre

Mes contra les
violències masclistes

Lila Thomàs i Andreu

De l'Ateneu Pere Mascaró.

El 25 de novembre és el dia internacional

contra la violència cap a les dones. Enguany

tot el mes està destinat a la lluita contra les

violències masclistes per part del moviment

feminista d'arreu de l'Estat espanyol.

Començà el dissabte 7 amb una gran mobilització,

prop de mig milió de persones a Madrid,

convocada per més de 450 organitzacions i

entitats feministes, partits, sindicats, que tingué

també expressió a altres ciutats de tot l'Estat, A

Palma, prop d'un milenar de persones sortírem al

carrer.

Nombrosos Ajuntaments acordaren per unanimitat

una declaració d'adhesió i penjaren pancartes als

balcons. Aquí també s'hi afegí el Consell de

Mallorca i el Govern de les Illes Balears.

Una gran mobilització que ha fet evident el

problema social de les violències masclistes que

pateixen moltes dones. S'han escrit nombrosos

articles als mitjans de comunicació, s'han vist

reportatges diversos a les cadenes de televisió...

En aquestes manifestacions s'han vist molts

homes conscients, no-masclistes, que han volgut

sortir als carrers per dir que aquesta també és la

seva lluita.

El primer cap de setmana després del 7 les xifres

d'assassinats augmentaren en cinc víctimes més.

No sé si cal recordar les estadístiques: 45 dones

mortes fins el mes de novembre, a l'Estat segons

dades del Ministerio. Des de l'any 2003 prop de

800.

Des del 1995, fa vint anys, 1.378 dones han

perdut la vida assassinades, per tant en aquest

període de temps el masclisme ha assassinat 500

dones més que les 850 persones -homes i dones-

que va matar ETA en 50 anys d'història. No

parlem de les 100.000 denúncies presentades als

jutjats, en aquests anys,

Hem de tenir present aquestes dades. Han passat

onze anys des de la promulgació de la llei 1/2004

de protecció a les víctimes, coneguda com a llei

contra la violència de gènere. És hora ja de

revisar-la, d'ampliar-la, d'actualitzar-la. Una eina

legal no és suficient pel combat contra aquest

problema social, problema de tots i totes, no de

les dones. Cal també compromís i inversió en

formació, en prevenció, en atenció.



Hem insistit reiteradament, des del moviment

feminista, que la lluita contra les violències és

una lluita contra una mentalitat ancestral, una

mentalitat de molts homes que consideren les

dones com a objectes sexuals, que consideren

que la gelosia és molt més amor, que l'afecte i

estimació cap a una dona significa per ells

possessió, domini. Una mentalitat que ha educat

els homes i moltes dones l'han compartida, en el

sentit de justificar la submissió, el paper

secundari de les dones com a mares, esposes,

filles, germanes.

És hora de plantejar-nos que aquesta lluita ha

d'anar acompanyada de reflexions sobre les

noves masculinitats front al masclisme

tradicional. Els homes han de fer el camí de

rebuig d'aquest i parlar clarament de les diverses

masculinitats, igualitàries, corresponsables.

Hem d'avançar i posar a l'agenda política el

problema social de les violències masclistes, des

de les institucions i els parlaments fins a tots els

àmbits de la societat. No hem d'insistir només en

l'àmbit educatiu, també en el món de la sanitat,

dels serveis socials, econòmic, sindical, veïnal...

n'hem de parlar i sobretot, fer evident el rebuig

al masclisme. Hem d'aconseguir eradicar-lo,

perquè si no ho fem no aconseguirem la

vertadera igualtat de dones i homes, com a

persones.

3.2
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Novembre, mes contra les violències masclistes



WeMove.EU

Virginia López Calvo

Responsable de les campanyes relacionades amb

l'Estat Espanyol.

WeMove.EU, és un moviment ciutadà per una

Europa millor, per una Unió Europea

compromesa amb la justícia social i econòmica,

amb la sostenibilitat ambiental i la democràcia

ciutadana i participativa. Europa és la nostra llar

- tant si vam néixer aquí com si no.

ISDS. Tot i que la majoria no sàpiga què significa

aquest acrònim, molta gent ho ha escoltat o

llegit almenys una vegada.

Una cosa sorprenent tenint en compte el poc

atractiu de les polítiques de protecció a la

inversió i que els que estan darrere d'aquest

mecanisme s'han esforçat per mantenir ISDS en

secret.

Què és ISDS?

Les sigles de ISDS estan en anglès i fan

referència a l'Investor - State Dispute

Settlement [mechanism] o traduït al català:

mecanisme de resolució de disputes entre

inversors i estats.

Els que defensen el mecanisme ISDS

argumenten que perquè els països europeus

atreguin inversió d'altres països, els Estats han

de subjugarse a un sistema de tribunals a través

dels quals grans empreses els podrien portar a

judici si aquestes consideren que les lleis

perjudiquen el seu dret a guanyar diners.

Sense anar més lluny, fa una setmana l'empresa

canadenca Edgewater ha interposat una

demanda a l'Estat espanyol per no permetre

destruir un paisatge gallec amb activitats

mineres, després que milers s'oposessin a

aquestes extraccions. Edgewater exigeix 21

milions d'euros de les arques públiques.

Hi ha més. A través d'aquests tribunals especials

Alemanya ja ha estat demandada per haver

legislat per deixar d'utilitzar l'energia nuclear i

Xipre per no haver rescatat a un banc

irresponsable. Fins al moment grans

corporacions han utilitzat els tribunals ISDS per

demanar 30 mil milions d'euros dels

contribuents europeus, 3,5 dels quals ja s'han

cobrat - la resta està encara per concloure

perquè els casos no s'han tancat.

És fàcil veure les implicacions que aquests

tribunals tenen per a la independència dels

legisladors. ¿No s'ho pensaran millor

l'administració gallega o el govern central la

propera vegada abans d'impedir que grans

multinacionals continuïn amb els seus plans,

tant si són nocius per al medi ambient com si no,

tant si són oposats als interessos de la

ciutadania com si no?

I què fem? Hi ha centenars de grups de base,

sindicats, organitzacions no governamentals,

periodistes i tot tipus d'associacions per tot

Europa a qui felicitar.

Per què felicitar? Perquè no és freqüent que 3

milions de ciutadanes i ciutadans europeus es

pronunciïn sobre política d'inversió i amb una

sola veu. En el transcurs d'un any els moviments

de diversos països europeus es van organitzar

per enviar un senyal unànime en contra dels

tribunals ISDS (en el marc del tractat comercial

entre els Estats Units i Europa, conegut com

TTIP). És més, altres 150,000 van participar en

una consulta de la Comissió Europea i el 97%

van registrar la seva oposició l'aberració anti-

democràtica que representen aquests tribunals

privats per a grans inversors.

3.3
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WeMove.EU

El moviment transnacional europeu ho ha fet tan

bé que la institució darrere d'aquesta proposta -

la Comissió Europea en nom dels governs dels

països de la UE - s'ha preocupat en fer un

exercici de propaganda, anunciant que ISDS és

mort. En el seu lloc tindrem un altre acrònim:

ICS que per les seves sigles en anglès és

Investment Court System, o sistema de

tribunals d'inversió en català.

A WeMove.EU ho hem qualificat, això, com el El

gran canvi de marca.

Experts en política d'inversió de tot Europa han

dit: no anem a deixar-nos enganyar per un canvi

de nom. El problema principal és que ICS

insisteix que la idea d'un sistema judicial paral·lel

al nostre sistema de tribunals públics, només

disponible per a alguns (inversors i les empreses

estrangeres) és bona.

La proposta d' ICS no és substancialment

diferent a ISDS i els canvis introduïts són menors

si es comparen amb l'amenaça que suposa el

propi sistema de tribunals per als inversors.

Després de l'anunci de la Comissària Europea de

Comerç Internacional el 16 de setembre que

ISDS havia desaparegut per veure néixer ICS, se

li va encarregar als governs de la UE pronunciar-

se sobre aquest (suposat) canvi.

Aquest és el moment que WeMove.EU va triar

per llançar una petició

[https://act.wemove.eu/campaigns/tribunalesespe

ciales], coincidint amb l'inici de la Setmana

Internacional de Mobilitzacions contra TTIP en la

qual es van donar desenes de manifestacions a

tot Europa, incloent una a Palma de Mallorca.

Aquesta petició (que encara pots signar) és

només el primer pas en una campanya de llarg

termini que s'oposa al fet que les grans

corporacions puguin demanar als Estats davant

tribunals especials, ja es diguin "ISDS" o "ICS"

.

Més informació:

https://www.wemove.eu/es/misión

El Sistema de Tall d'Inversions (ICS)

proposta no és substancialment diferent d'

ISDS i els canvis introduïts en aquest

últim són tan petits que podrienm dir que

no tan bé ho han intentat.

Nova publicació de l'Ateneu Pere Mascaró, que

podeu trobar a:

http://www.ateneuperemascaro.org



Els actes del
TRICENTENARI 1715-2015

Mateu Morro i Marcé

La història és una poderosa arma de

conscienciació social. Sobretot en un cas, com el

nostre, en què la legitimació del poder vigent es

basa en un relat històric que retrotreu la nació-

estat, entesa com a un ens atemporal dotat d’una

forçada unitat de destí, als temps més remots.

Comprovar, amb l’evidència dels fets històrics,

que tal nació és inexistent i que l’estat que

l’encarna es remunta a un penós fet d’armes, sols

possible per la intervenció de l’exèrcit francès i en

contra de la voluntat dels habitants de les illes, és

un esperó a l’esperit crític i a la voluntat de

resistència. Tota la legitimació de “la legalitat” del

règim cau esmicolada davant els seus orígens

militars. El pretès caràcter “comú” de la cultura i

la llengua castellana es manifesta com un bàrbar

projecte d’assimilisme cultural.

Tot això: reaccionarisme, absolutisme monàrquic,

militarisme, règim fiscal extractiu, eliminació de la

memòria històrica..., es veu amb claredat si ens

acostam als fets de 1715. Amb aquesta anàlisi la

commemoració del Tricentenari és un deure

imperatiu per als qui pretenguin que qualque dia

el poble de les illes pugui autogovernar-se.

A hores d’ara ja podem fer un balanç. El

Tricentenari no ha passat desapercebut. En els

actes fets fins ara hi veim l’empenta de la

iniciativa sortida d’abaix, diversa i integrada en

xarxes com l’Obra Cultural Balear, centres

arxivístics i biblioteques, Institut d’Estudis

Catalans, Assemblea Sobiranista de Mallorca,

Universitat Catalana d’Estiu, Institut d’Estudis

Eivissencs, Ateneu Pere Mascaró, Fundació Emili

Darder, Escola de Mallorquí de Manacor, Agrupació

Cultural de Porreres, Grup Blanquerna, etc. És

aquesta xarxa la que ha demostrat sensibilitat per

a recuperar la nostra memòria de la història.

Cal assenyalar la feina de la “Comissió Cívica

Tricentenari 1715-2015” que ha donat empara al

conjunt d’iniciatives. Ha mantengut una pàgina

web i ha organitzat actes, entre ells el de l’11 de

juliol a Ses Voltes. Entre la multitud

d’esdeveniments podem ressaltar els actes de

Manacor i Calonge, la conferència de Bartomeu

Mestre “De la presa (1715) a la represa (2015)”,

l’estrena de la composició musical de Bernat

Quetglas “El Regne enmig del mar”, la ruta

cultural dirigida per Gaspar Valero, l’exposició

“1715. La fi del Regne enmig del Mar” de

Bartomeu Mestre, el documental “La Resistència”

de Pere Sánchez, l’exposició “La Guerra de

Successió a les Illes Balears” de Miquel Frontera i

Mateu Morro, l’espectacle musical i teatral “Fora

botiflers, fora galls!” de la companyia “Indígena

Atac” o el cinefòrum al Bar Siset. En el plànol més

acadèmic hi ha les jornades “El final del Regne de

Mallorca” a l’Arxiu del Regne de Mallorca. Em

consta la celebració d’actes culturals a nombrosos

centres educatius i l’edició d’un número especial

de la revista “Pissarra”, de l’STEI.
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La revista “Lluc” ha dedicat un monogràfic, així

com la revista “Eivissa”. Les iniciatives a Eivissa i

Formentera han comptat amb el suport dels

respectius consells. S’han publicat llibres de Pere

Morey, Antoni Ignasi Alomar i Mateu Morro. Llorenç

Buades, recentment desaparegut, va crear una

cronologia de la Guerra de Successió. L’Obra

Cultural va dedicar el seu calendari del 2015 al

Tricentenari. Han aparegut articles a tot els diaris,

amb un brot de polèmica a partir dels articles de

Bartomeu Bestard i de l’historiador Onofre Vaquer.

Entre els articulistes record Damià Pons, Cristòfol

Soler, Guillem Morro, Antoni Mas i Fornés,

Bartomeu Mestre, Miquel Deyà, Bernat Joan i Marí i

jo mateix.

Les institucions mostraren la intenció inicial de no

donar suport a la commemoració. L’increment de

la sensibilitat proborbònica a les files del partit

conservador espanyol és notòria, i mes a flor de

pell amb el procés català en marxa. Han estat

molts, malgrat tot, els municipis que han aprovat

mocions i que s’han afegit als actes. Un cop

passades les eleccions les coses han canviat, i cal

notar la posició activa dels consells insulars de

Mallorca, Eivissa i Formentera. El fet que IB3 i IB3

Ràdio ignorin el Tricentenari en demostra la

ideologització dels responsables. Tant de bo que

els canvis es facin efectius aviat.

Esment a part mereix la celebració organitzada

per l’exèrcit espanyol, que ha tengut la virtut de

recordar-nos quina és la realitat política actual de

les Balears. Celebrar l’ocupació militar d’un país és

una novetat institucional que, certament, convida

a la reflexió. Però més enllà d’això, el que podem

concloure és que el Tricentenari ha estat un èxit de

participació i de pluralitat organitzativa i d’anàlisi

històrica. Ens ha servit per saber com ens han

marcat tres-cents anys de submissió i ens ha

ajudat a veure millor el volum de la tasca a

emprendre en el camp de recuperar la memòria

robada.
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Què està passant?

I a la fi ja no som el

femer d'Europa!

Mercè Bujosa Estarellas

Portaveu de MÉS per Mallorca al Consell

És important que els governs tinguin una especial

sensibilitat per les demandes ciutadanes. A la

nostra democràcia, lamentablement, molts dels

nostres governants escolten massa poc. Quan la

guerra d'Iraq el govern de l'Estat espanyol,

presidit pel senyor Aznar, va ser molt poc sensible

a les demandes de la ciutadania i quan als carrers

de totes les ciutats dèiem un no rotund a la

invasió, ell feia orelles sordes. Tenim molts

exemples d'aquesta sordesa, però m'agradaria

recordar un fet important que va tenir molta

contestació a la nostra illa: l'aprovació de la

importació de residus que va realitzar el Partir

Popular del Consell de Mallorca durant la passada

legislatura essent Consellera de medi ambient

Catalina Soler.

La mesura es va disfressar de necessària des del

primer moment. Es va justificar amb una baixada

de preus que més tard, quant els preus no

baixaren, es convertí en una congelació de la

taxa. I tot això per no dir la veritat, per no dir que

estem parlant d'una planta d'incineració

extremadament sobredimensionada que dobla les

necessitats reals de la nostra illa. I és amb el

rerefons d'aquesta realitat que ens importaven

fems d'Itàlia i d'Irlanda, amb tota la contaminació

que aquest fet suposa no sols per la crema dels

residus a la nostra illa sinó també en el procés del

seu transport.

Per molts cops que la consellera Soler repetís allò

del “combustible sòlid recuperable” obviant parlar

de “fems” i “residus”, com si emparada per

aquestes paraules el resultat de la incineració no

fos contaminant o com si aquestes tres paraules

poguessin fer el miracle de dur els residus a la

nostra illa sense deixar un regalim de

contaminació pel camí, la consciència de la

necessitat d'aturar la importació de fems va anar

creixent cada cop més.

Però els anteriors gestors del Partit Popular no

escoltaren a la ciutadania. Ni tan sols a la

Federació Hotelera, que no és gens sospitosa de

tenir simpaties per l'esquerra, que mitjançant la

seva presidenta mostraven preocupació per la

imatge que s'estava donant de Mallorca als

mercats emissors i que més d'un cop demanà

responsabilitat i rigor als polítics.

Aquesta situació kafkiana era d'obligada solució

per al nou pacte que governa la institució insular.

Així el passat dia 10 de setembre s'aprovà l'inici

dels tràmits per aturar la importació de fems. Una

importació de fems que quedà definitivament

revocada al ple ordinari de dia 12 de novembre.

Paralització de la importació de residus d'Europa

que no suposarà, per part del Consell de Mallorca,

haver de fer front a cap indemnització i tampoc

l'augment de la tarifa per a l'any 2016. Amb

aquesta aprovació definitiva s'han aturat l'entrada

a l'illa de més de 120.000 tones de residus.

http://www.aenl.org
http://www.broadband4europe.com/pavia-declaration-new-deal-social-democratic-europe
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Haver guanyat la batalla no és mèrit d'un pocs, no

és mèrit del Consell de Mallorca en solitari, el

mèrit és de totes i tots aquells que han alçat la

veu deixant clar que “No volíem ser el femer

d'Europa”. El mèrit és de plataformes, grups de

defensa ecològica, associacions de veïns i veïnes,

de totes i tots els que estimem aquesta terra i

volem respirar-hi aire pur.

Nosaltres, com a part de la institució, hem volgut

deixar clar que en política si un vol fer coses pot

arribar a fer-les per lluny que sembli que és

l'objectiu. La voluntat de fer d'aquesta terra un

lloc més amable i més sostenible ens ha donat

força per a la lluita. Nosaltres hem dit prou a la

importació de residus amb el suport dels

moviments socials i de la ciutadania. En realitat el

nostre paper, els dels polítics, és senzill i

complicat alhora, tan sols hem d'escoltar.

I a la fi ja no som el femer d'Europa!
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Els trobarem

Margalida Capellà

Diputada de MÉS al Parlament Balear

Aviat tendrem llei de fosses a les Illes Balears.

S'ha acabat la indefensió dels familiars de

desapareguts. S'ha acabat l'excusa de què no es

tenen competències o no es tenen diners. S'ha

acabat mirar cap a una altra banda, ara és el

moment d'obrir les fosses i tancar ferides.

La Llei balear de fosses desplegarà la Llei 52/2007

anomenada "llei de memòria històrica" i establirà

la competència i, així mateix, el compromís del

Govern de les Illes Balears en la localització de les

persones desaparegudes durant la guerra civil i la

dictadura franquista així com la localització,

senyalització, dignificació, protecció i, si és

possible, exhumació de les fosses comunes que es

trobin en territori balear.

La finalitat d'aquesta llei és complir les obligacions

que Espanya en aquests moments incompleix: la

política de subvencions a famílies i associacions

per exhumar fosses duta a terme pel Govern

espanyol entre 2008 i 2011 ha estat considerada

inadequada per Nacions Unides perquè delega en

les famílies la responsabilitat de cercar els

desapareguts, quan hauria de ser l'Estat qui ho

faci, en concret l'Administració de Justícia. El 2012

el Govern del Partit Popular paralitzà aquestes

subvencions i, en l'actualitat, les famílies de

desapareguts i les associacions memorialistes

desenvolupen aquesta tasca pel seu compte i

assumint-ne el cost.

D'acord amb la Llei balear de fosses, el Govern

assumirà directament les competències en

aquesta matèria per a què la localització tant dels

desapareguts com de les fosses sigui el més ràpid

i eficaç possible, per acabar amb la delegació en

famílies i associacions d'aquesta responsabilitat i

per evitar que el pes de les investigacions i

prospeccions recaigui en els Ajuntaments que

tenen fosses en el seu terme municipal.

La Llei balear de fosses preveu la creació d'una

Comissió tècnica sobre desapareguts i fosses de la

guerra civil i la dictadura franquista que elaborarà

un mapa de fosses i un cens de persones

desaparegudes continuant la feina ja feta per les

associacions que fins ara han treballat en la

recerca dels desapareguts, en concret Memòria de

Mallorca i el Fòrum per la Memòria d'Eivissa i

Formentera.

Aquesta Comissió analitzarà la situació i estat de

totes les fosses i proposarà la intervenció

d'aquelles fosses que sigui viable la seva

intervenció, mentre per a les que no sigui possible

es preveu que siguin senyalitzades, dignificades i

protegides legalment com a BIC o béns

catalogats. Es procedirà a la intervenció de les

fosses seguint un protocol que elaborarà la

Comissió tècnica. En tot el procés de localització

tant de persones desaparegudes com de fosses

comunes hi participaran les associacions

esmentades, es respectarà la voluntat de les

famílies afectades i requerirà la col·laboració dels

consells insulars i dels ajuntaments afectats.

Aquesta llei arriba tard per a moltes famílies

perquè fa anys que s'haurien d'haver exhumat les

fosses del franquisme i molts de fills i filles de

desapareguts ja no són amb nosaltres, però això

no és cap excusa sinó, al contrari, la justificació

per emprendre el més aviat possible aquesta

tasca. No permetem que ens diguin, altra vegada,

que "no és el moment". Ho farem: cercarem els

desapareguts i obrirem les fosses, i ho farem amb

una llei per garantir tot el procés. Els trobarem.
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A propòsit de la

Comissió de Medi
Ambient

de les Illes Balears

Antoni Alorda Vilarrubias

“M'has d'escriure un article sobre les novetats que

impulses a la CMAIB”, m'ho encomana l'infatigable

Miquel Rosselló, així que ho hem de provar.

Segurament l'heu sentit nomenar, la “Comissió

Balear”, però no en sabeu gaire cosa, sospit que

el seu coneixement no és proporcional a la

transcendència dels seus acords. Vet aquí idò la

primera feina: posar-la al mapa, fer-la conèixer.

No per afany de protagonisme, déu me'n guard, ni

tan sols de pedagogia institucional, sinó per

motius pràctics, la societat ha de ser conscient

que és on es decideixen els requisits ambientals

dels projectes i plans més importants del país i

conèixer els mecanismes que ens permeten influir

en les seves decisions, per afavorir la

participació i democratitzar les decisions

ambientals.

I la participació exigeix transparència, que té, a

més, valor en ella mateixa. Caldrà superar inèrcies

i resistències: el poder i la burocràcia estimen el

secret, la informació no compartida, els arcans

reservats a iniciats, la impunitat. Però no oblidam

que “el sol desinfecta”. En aquesta línia, hem

ampliat l'abast de la informació pública, si fins ara

just es publicava un anunci que convidava a

personar-se a les oficines CMAIB si volíeu

consultar els expedients, hem passat a penjar el

projecte íntegre a la pàgina web.

També hem declarat públiques les sessions del Ple

i publicam d'immediat els seus acords (no mesos

després), publicacions que inclouen molta més

informació. Recentment hem encomanat uns

aplicatius per poder fer el seguiment dels

expedients per internet (la implementació no serà

immediata). En tot cas, només són exemples,

signes del canvi, perquè el que pretenem és més

global: un gir en l'actitud, en la vocació, de

paradigma, en el conjunt del funcionament de la

CMAIB.

El procediment d'avaluació ambiental serveix per

valorar la vessant ambiental en la presa de

decisions públiques, per prevenir impactes

ambientals negatius, cercant la millor de diferents

alternatives, inclosa l'alternativa zero (descartar el

projecte), i establint mecanismes de prevenció,

correcció o compensació; per la qual cosa, és un

instrument fonamental per a la protecció al medi

ambient, el benestar ciutadà i la salut. Per marcar

el seu abast i procediment no tenim gaire marge,

la regulació europea és prou detallada i l'Estat ha

reduït a la mínima expressió les nostres

competències “exclusives” (de fet, aquest ha

estat el motiu, confès, de la llei 21/2013). Això no

obstant, hem elaborat un avantprojecte de llei

pròpia, que ara mateix es troba en informació

pública a la pàgina web de participació ciutadana i

en la de la CMAIB.



L'avaluació social i pluridisciplinar dels grans

projectes requereix temps, la qual cosa provoca

sovint el retret de lents i enredosos. Però també hi

ha part de raó. Per això ens hem proposat distingir

el gra de la palla en les inicatives que arriben a la

comissió, com també és el motiu d'haver delegat

en la Presidència el gruix de la tramitació

ambiental, defugint la temptació de diluir

responsabilitats en un funcionament col·legiat,

molt indicat per “reconduir” les propostes dels

tècnics... També maldam per pegar el bot a la

tramitació electrònica, com ha de contribuir a

l'eficàcia el fet de prendre decisions clares, amb

un sí o un no, sense enrevoltar en un via crucis

etern d'aportacions documentals.

No se vos escapa que la concreció del rigor i el

nivell d'exigència ambiental, que desitjam, té un

alt component tècnic, una vessant que cal

respectar, sense interferències polítiques. Com cal

tenir present una llosa feixuga: els precedents (si

repassau els acords històrics de la Comissió, hi

trobareu molts pocs informes desfavorables).

No hi ha més espai, deixau-me afegir dos

aspectes més, telegràfic, a l'espera, si convé,

d'una altra col·laboració:

1. paisatge

2. seguiment/vigilància dels procediments

ambientals.

Apuntar-vos finalment una urgència conjuntural:

caldrà avaluar els plans d'explotació i restauració

d'un centenar de pedreres que han demanat la

seva regularització a les Illes Balears. Esperam les

vostres propostes.
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entrevista

,
Biel Pérez i Josep Valero

Floren Aoiz Monreal ha vengut a Mallorca per
participar en una de les Tertúlies que organitza
l’Ateneu Pere Mascaró a Can Alcover amb motiu del
seu cinquè aniversari. Aquesta vegada el tema
serà “La llibertat d’Otegui, un repte per a la
democràcia”. Aprofitam l’avinentesa per conèixer
un poc més de prop la realitat política del poble
basc i una de les persones fortament implicades en
la configuració del present i del futur del seu poble.

Li demanam al nostre entrevistat que es
defineixi en quatre mots:
Bé, el meu nom i llinatges ja els coneixeu, vaig
néixer a Tafalla, Navarra, la ciutat on ara visc. Tenc
49 anys. Pel que fa a estudis, el primer curs de
Ciències Polítiques, que vaig començar dins la
presó i ni tan sols el vaig acabar, perquè vaig tenir
la sort de no haver de complir tota la condemna.

Des de quan milites a l’esquerra abertzale?
Devers els desset anys vaig començar en el
moviment estudiantil. Després vaig esser el
responsable polític de Jarrai, que era una
organització juvenil autònoma -no les joventuts de
Herri Batasuna.

Quins altres càrrecs has tengut?
Vaig ésser parlamentari foral de Navarra, per Herri
Batasuna, del 1987 al 97. També vaig esser
membre de la mesa nacional des del 92 fins a la
desaparició de Herri Batasuna. Vaig esser portaveu
entre el 92 i el 97 junt amb Jon Idígoras. El 92 ens
varen detenir -el famós sumari de la Mesa
Nacional- i vàrem estar a la presó des del
desembre del 97 fins al juliol del 99. Al final el
Tribunal Constitucional va anul·lar la condemna i
varen fer una cosa estranya que és ni absoldre’t ni
condemnar-te. El 2002 ens tornaren a processar
pel tema de les “errikos” i el judici es va celebrar a
finals de 2013 i a mi en condemnaren a un any i
mig. Va ésser com un sorteig i a mi em va tocar. I
ara estam pendents de la resolució del tribunal.
Fixau-vos: obrin un sumari el 2002 i el novembre

de 2015 encara no sabem què passarà! És la
rapidesa de la Justícia!

Aquí també hi intervenen raons polítiques...
Si...! És clar! El nostre sumari va durar onze anys
perquè el varen tenir aturat durant anys, depenia
del que estava succeint. Durant aquest temps va
haver-hi dos processos de diàleg amb ETA. I mentre
hi havia l’intent de diàleg el nostre sumari
s’aturava. Fins i tot en un dels processos, va estar
damunt la taula la possibilitat d’arxivar-lo.

També participes en una fundació?
Sí, som el director de la fundació Iratzar des dels
inicis del 2014. És la fundació orgànica de Sortu,
tenim relació orgànica amb el partit.

Vares començar molt jove...
En aquella època era molt normal a Euskalerria la
militància des de molt prest. Fins i tot la pluri-
militància. Aleshores jo viva a Tafalla, i allà sí que hi
havia una efervescència política, sindical i cultural.
Recuperació de l'euskera, de la cultura basca, una
època de mobilitzacions obreres molt fortes; també
mobilitzacions socials..i jo vaig començar
connectant amb el moviment ecologista, llavors en
el moviment anti-repressiu i després en el
moviment juvenil. Era habitual que un estigués en
tots. Tafalla està a una zona on el moviment
abertzale sempre ha estat molt fort des dels temps
de la segona república. EH Bildu vàrem quedar a
un regidor de la majoria absoluta, tenim la batlia i
duplicam a UPN, que és la que tenia la majoria
anterior. La corrupció i l’autoritarisme els ha
destrossat. La majoria municipal està formada per
nosaltres i un regidor de Ezquerra.

Floren Aoiz Monreal

Director de la Fundació
Iratzar
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Navarra té una realitat específica. Com viu la
seva consciència com a poble i com encaixa
dins el projecte global d’Euskalerria?
Nosaltres creim que hi ha hagut moments en què
la força endògena ha estat dominant i d’altres en
què la centrífuga, la tendència a la separació
(moltes vegades imposada, o condicionada, o
impulsada) ha estat més forta. I ara tenim la
sensació de què ens trobam en un moment on el
vector endogen, amb una política on els territoris
bascs van convergint, ens sembla que és més fort.
Són tendències cícliques. A la Transició, a Nafarroa
en cap moment hi hagué cap tipus de ratificació
popular. Es varen extrapolar els resultats d’unes
eleccions generals, interpretant que el nombre de
diputats era suficient per a construir una majoria.
Tot allò va acabar amb el “Amejoramiento del
Fuero”, que, en la pràctica, és un Estatut
d’autonomia. Que, junt amb els estatuts especials
de Ceuta i Melilla, és l’únic que no ha estat sotmès
a referèndum.
A partir d’aquí hem tengut uns anys molt forts en
què el vector de la política a Navarra, liderat per
UPN i PSOE (gairebé indistingibles durant molt de
temps), ha estat negar la identitat basca i construir
la política d’esquena a la comunitat autònoma
basca. Aquest règim ha caigut estrepitosament
(per corrupció, per autoritarisme) i ara ens trobam
en un altre temps polític. Aquí el sobiranisme
(sobretot a Navarra) sempre ha estat
majoritàriament progressista, amb més o manco
nivell. Però falta veure com tot això es materialitza.
De fet l’esquerra abertzale i Euskalerria Bildu ha fet
aportacions i canvis agosarats en aquestes
qüestions. Estam duent endavant un esquema de
treball que anomenam Euskal Bide (el camí basc, la
via basca) i aquí estam plantejant un procés
constituent basc, fet de varis processos
constituents que convergeixen. És una arquitectura
complicada, però volem que el procés vagi de baix
a dalt. Que els ritmes es vagin marcant des de baix
cap a dalt i que Navarra tengui el seu propi camí,
que vagi triomfant de manera democràtica; no a la
conveniència d’altres interessos.

L’autodeterminació de Navarra?
Sobre tot la idea del dret a decidir. Catalunya ho ha
posat en el centre del debat polític. Però la veritat
és que la idea del dret a decidir no significa una
ruptura amb el dret a la autodeterminació, però sí
que implica nivells de capacitat de decisió que no

han d’esser únics pel conjunt d’un subjecte
nacional, sinó que permet processos més
complexes. Els processos complexes tenen
l’avantatge de respondre millor a situacions
complexes.

En aquests moments en què sembla que es
radicalitzen les tensions entre el centralisme
i la perifèria, quines expectatives teniu des
de Navarra?
L’horitzó que contemplam és que creim que
s’estan generant les condicions perquè hi hagi un
canvi de tendència. Enfront d’un temps on s’ha
imposat la lògica de la dispersió del país (per dir-ho
d’alguna manera), la lògica de la reunificació, no
amb termes monolítics i unitaristes, sinó des de la
complexitat i la pluralitat anirà guanyant terreny.

Com més centralisme, espanyol o francès, més
tendència a reivindicar la sobirania i a unir-se en la
defensa d'aquesta. Quan es parla de la foralitat, té
el sentit des d’una perspectiva històrica, són restes
de sobirania del Regne de Navarra que englobava
el conjunt del país. Nosaltres no tenguérem el
Decret de Nova Planta, perquè els quatre territoris
bascs del sud recolzaren els Borbons, per tradició i
per proximitat a França. Tot això va tenir un altre
desenvolupament; també el tema de les guerres
carlistes. El règim fiscal en va sortir molt
deteriorat, però es va mantenir. Des d’aquesta
perspectiva, no és que en el procés de la Transició
s’inventés una cosa nova; això ja hi era en el segle
XIX i en el XVIII. Nosaltres veim que això s’està
reforçant, sobretot, perquè de cada vegada queden
més clares dues coses: una, que l’Estat (mostra
una tendència cap a una major recentralització.
L’altra, que la qüestió de la sobirania està en plena
actualitat, com a Grècia.

Floren Aoiz
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Podria succeir que el tema de Catalunya
produís un rebot negatiu per a Euskadi? Des
d'Euskadi hi ha hagut un silenci tàctic
respecte del tema català?
No...no! Sí que hi ha hagut un posicionament molt
clar de distanciament del Partit Nacionalista Basc.
La posició del PNB és, Santa Rita que no em
prenguin el que tenc!. I, per altra part, molta
preocupació quan veuen la posició d’Artur Mas i de
Convergència perquè creuen que s’ha produït un
desbordament popular. La interpretació que en
feien des del PP és que els donaven la raó. I sabem
que en el sobiranisme català hi ha enutjament molt
gros amb el PNB perquè esperaven la seva
col·laboració i aquest no els ha donat suport.
Nosaltres sí que ho hem fet. A part de la nostra
postura solidària, estam convençuts de què ens
beneficia i, en certa manera, ens alleugera d’una
pressió que hem suportat durant dècades en
solitari. Ara mateix ens permet treballar i construir
perquè hem deixat d’esser la fixació del
nacionalisme espanyol, això ens lleva visibilitat.
Molta gent pensarà: en el País Basc no passa res...
Idò sí, estan passant moltes coses, més coses que
quan sortíem a tots els telediaris. Bastant més, i
més interessants.

Potser utilitzen l’independentisme per fer
por, per amenaçar, a fi de treure’n un profit?
Ni tan sols amenacen ara mateix. La posició del
PNB havia estat plantejar una reforma de l’Estatut
sols per a la Comunitat Autònoma Basca, per res
plantejar una unió entre territoris. I la posició que
té ara mateix és: l’independentisme és una
aventura, és un error, no toca, va en contra dels
temps. Aquesta és la seva posició.

I la vostra?
La nostra és que sí que toca! I que no podem
perdre aquesta oportunitat. El que passa és que
nosaltres no ens trobam amb la mateixa situació
de Catalunya. No tenim una majoria
independentista. No estam en situació de dir:
tenim una majoria i l’exercirem. Nosaltres encara
hem de construir aquesta majoria. I dos problemes
més que hem d’anar resolent a la vegada: Un,
sortim d’un cicle de confrontació político-militar,
amb la repressió de totes les violències i tot el que
això genera. Això no està tancat. Hi ha una part,
que és ETA, amb una decisió irreversible. Ha
acabat una part, però no l’altra. Una de les
conseqüències del conflicte és que n’Arnaldo

Otegui és a la presó. I molta gent és a la presó per
sumaris que no tenen res a veure amb l’activitat
armada, com a persecució política. Segueix
havent-hi judicis, prest en començarà un altre, els
presos polítics segueixen fora del territori basc... La
posició de l’Estat ha estat: no m’interessa cooperar
en un procés de resolució, preferesc tenir-lo aquí,
preferesc tenir ostatges polítics... Aquests
problemes s’han de resoldre, aquests problemes
Catalunya no els té.

I l’altre problema?
Hi ha un enfocament diferent de la qüestió
territorial, de la qüestió del subjecte nacional.
Nosaltres som un territori dividit entre dos estats i,
dins l’Estat Espanyol, dividit amb dues comunitats
autònomes. Ara hi ha un debat sobre si l’Estat
francès accepta un status diferenciat pel País Basc
Nord i amb quins termes. Hem de veure què passa
amb l’Estatut de la Comunitat Autònoma Basca;
què passa amb l”Amejoramiento del Fuero” i quina
institucionalització comuna es pot fer. Això vol dir
que hem de compaginar un procés sobiranista amb
un procés de reunificació des de baix. I això
demana temps, perquè la construcció de majories
té el seu ritme. Ara hem construït una majoria a
Navarra a favor d’un canvi de règim, però no és
mecànicament una majoria favorable a una sortida
sobiranista.

Floren Aoiz
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Expectatives?
S’està avançant molt, perquè cada vegada hi ha
més gent que veu que la tendència de l’Estat
espanyol a la centralització és cada dia més forta.
No hi ha expectatives d’un canvi democratitzador i
d’obertura de l’Estat. Veim que està canviant el
discurs del rebuig del sobiranisme que ha estat
present en gran part de l’esquerra europea. Això
ha començat a canviar, entre altres coses, perquè
el cas escocès tenia clarament una versió social de
defensa dels serveis socials, de l’estat del benestar
i altres. enfront del neoliberalisme. El cas de Grècia
ha aportat una altra dimensió. La defensa de la
sobirania enfront del capital, de les institucions
europees, té un caràcter social marcat. No és un
sobiranisme identitari, sinó popular, i això està fent
canviar la mentalitat.
El dret a decidir no és una qüestió identitària, sinó
que pretén aplicar-se a tot. I d’aquí la idea de què
la radicalització de la democràcia també apareix
totalment relacionada amb el sobiranisme. En el
nostre cas no sembla que pugui passar un escenari
com el català on una part de la burgesia es faci
independentista. A la nostra burgesia li basta i li
sobra amb un conveni.

Otegui en llibertat, a qui fa por?
Jo crec que a l’Estat, per suposat, i al nacionalisme
espanyol. Al PNB també. I jo no sé fins a quin punt,
ja ho veurem, a aquesta esquerra estatalista que
havia desaparegut totalment del panorama i que
torna a l’escenari amb Podemos. Jo crec que la
qüestió del lideratge d’Arnaldo Otegui és bastant
transversal. Representa una posició d’esquerra
molt clara, molt combativa, contra la corrupció...
no és un perfil difús. Per a les persones d’esquerra
no necessàriament sobiranistes és una referència. I
pel sobiranisme, no sols per a l’esquerra abertzale
històrica, sinó també per la resta d'EH Bildu, és un
líder compartit natural, el que constitueix una gran
avantatge. I cap a l’espai del nacionalisme del PNB
és un líder atractiu perquè té una capacitat
d’innovació. I la gent valora el canvi que ha fet
l’esquerra abertzale, l’aposta que ha fet possible
aquest canvi de cicle. No és un esforç personal
d’Arnaldo Otegui. Tothom sap que ell va tenir un
protagonisme molt fort, però no va ser ell tot sol,
junt amb ell va haver-hi molta altra gent.

I segueix a la presó.
Hi ha una sensació de greuge, ell és a la presó com
a càstig. Fa set o vuit anys l’Estat va pensar que
estava guanyant la batalla i que aconseguiria
noquejar l’independentisme d’esquerres. Perquè,
una de dues: o aconseguia que es rendís (que ETA
es rendís i fer-la desaparèixer), o que és convertís
en una cosa testimonial, que fins i tot podria venir
bé com enemic. I això és el que no perdonen a
Arnaldo Otegui, que va fer una tercera cosa: lluitar
per crear un nou escenari. I en aquest escenari
nou, ETA es veu, obligada o convinçuda (o com
vulgueu, cadascú que faci la seva lectura) a perdre
la seva part de protagonisme... I això agafa l’Estat
amb el peu canviat. Les polítiques d’il·legalització i
els empresonaments són la frustració del govern
per no poder gaudir de la seva suposada victòria. I
ho han pagat un parell, d’entre ells n’Arnaldo
Otegui.

Un líder.
Els líders carismàtics en un moment determinat
connecten amb una sensibilitat social. Un líder no
inventa una cosa que no existia abans a la
societat, però catalitza la realitat i la transforma.
Crec que li tenen molta por perquè és un líder
totalment compartit dins la coalició i amb moltes
possibilitats d’aconseguir adhesions des de fora.
Per a molta gent, mentalment, és el candidat
natural. És una persona raonable i, a la vegada,
emocional en el bon sentit, no és una persona
freda, gris. Aquesta és la seva trajectòria, està a la
presó, manté el bon humor, una de les seves frases
més conegudes és “somrieu, que guanyarem!”. És
un líder càlid i de colors en un moment en què els
lideratges del PP, PSOE, UPN i PNB són molt freds,
plans, grisos. Urkullun és de les persones més
grises que hom pot trobar. El contrast de
personatges és bestial.

Floren Aoiz
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Com veus la situació de cara a les properes
eleccions?
Hem de recordar que va haver-hi un moviment
-que es va frustrar, en general-, una iniciativa
d’intel·lectuals, de persones de diferents
moviments socials (que actuaven a títol personal)
que varen demanar una confluència electoral del
sobiranisme d’esquerres i de les forces d’esquerra
no sobiranistes. Es va formular en una proposta
concreta, es va publicar i va tenir dos recorreguts.
A la Comunitat Autònoma Basca, EH Bildu va esser
l’única que va respondre mostrant la seva
disposició, però la resta va dir que no.
A Navarra va anar un poquet més endavant

perquè algunes candidatures municipals i alguns
grups començaren a participar en el debat, però a
poc a poc s’anaren desenganxant alguns grups.
Pensen que és una operació de EH Bildu per a
quedar bé i que a ells els penalitzaran. Llavors es
mostren disposats a preparar una candidatura
unitària al Senat. I ha sortit una candidatura
formada per Geroa Bai, EH Bildu, Podemos i
Ezquerra, les quatre forces que recolzen el canvi a
Navarra. La negociació va resultar complicada
perquè una persona de Podemos ja havia estat
nomenada senadora autonòmica. Érem quatre
partits i sols podíem presentar tres candidats...
Vàrem arribat a un acord. Esperem que des fora de
Navarra no trenquin l’acord aconseguit. Les
perspectives són que poden guanyar la batalla a
UPN i PP que es presenten junts. Tenen por. Estan
clarament a la defensiva.

Fins ara ens hem centrat molt en la realitat
basca. Sovint sentim comentaris en el sentit
que catalans i bascs són molt egoistes, van
només a allò que és seu...
Jo crec que en solidaritat a tots els nivells hem
estat molt forts. Amb el Sàhara, amb Amèrica
Llatina, tenim una gran tradició de solidaritat. Crec
que hi ha molts de mites, que es repeteixen
contínuament, i no són certs: El sistema fiscal
diferenciat de les quatre províncies basques
peninsulars no és un sistema de privilegis.

Però és un sistema privilegiat?
Alerta! Hem de veure com ho plantejam. Una altra
qüestió és que hi hagi altres territoris que no tenen
el que es mereixen, que són maltractats. Però això
no vol dir que tu estiguis massa ben tractat. S’ha
de tenir en compte d’on venim. Nosaltres no
teníem un sistema fiscal, teníem un estat. Llavors

això és el que ens ha quedat d’un estat. I, en el cas
de Navarra, les estructures estatals fins al segle
denou no inclouen sols el que tenim, sinó un regne
diferenciat, l’exempció de quintes... Un sistema
fiscal que feia que les duanes estiguessin a l’Ebre,
no estaven en els Pirineus.

Des del punt de vista històric no són privilegis, són
restes del que teníem i ens fou arravatat. Una cosa
és que tenguis un sistema fiscal propi i l’altra és
que siguis neoliberal, com ha succeït amb
Convergència. Un sistema fiscal no implica que no
es facin retalls, ni necessàriament implica més
recaptació; depèn de com l’utilitzes. Si tu tens
capacitat fiscal, vol dir que pots marcar els tipus
impositius; fins a un punt, perquè sempre els has
d’harmonitzar amb l’Estat, que és superior (això
també s’ha de dir). Si tu ho utilitzes per a
privilegiar les rendes més altes, faràs retalls, clar.
Aquestes comparacions amb el millor nivell de
benestar del País Basc tenen a veure amb el règim
fiscal, però sobre tot, amb la correlació de forces.

Els moviments sindicals són més forts que a
qualsevol altra banda de l’Estat. I els sindicats
tenen unes posicions molt més combatives. Per
què no hi ha retalls? Perquè no poden. El lloc de
l’estat on hi ha hagut més vagues contra els retalls
ha estat el País Basc i ha estat el lloc on hi ha
hagut manco retalls.

Floren Aoiz
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Tu ens has parlat de molta solidaritat amb el
Sàhara i amb Amèrica, però, i amb la resta de
l’Estat?
La qüestió de la solidaritat té a veure amb el marc,
amb quina escala? Això depèn des d’on es mira.
Per a un basc, els bascs no vivim en el nord.
Pamplona no està en el nord, està en el sud. Per
què? Perquè el nostre país està en els dos costats
dels Pirineus i som una de les ciutats del sud.
Estam en el nord si ens mires des de Madrid o des
de Sevilla, però si ens mires des d’Oslo no estam
en el nord i si ens mires des del nostre país,
tampoc.

Per què hem de plantejar la solidaritat en uns
termes de “vostè no és solidari amb Sevilla”... i
amb Burdeus? O per què no amb Grècia? Per què
el marc de la solidaritat ha d’esser un i no un altre?
Hi ha d’haver un marc, però l’hem d’haver elegit. I
jo no he elegit aquest marc. El problema és que
ens plantegen: és que vosaltres en voleu tenir més
a costa de... No, jo no vull tenir més, jo vull tenir
capacitat de decisió. S’ha d’esser solidari, sí, però
hi ha moltes maneres. L’única no és compartir el
mateix estat; n’hi ha d’altres. El major productor de
desigualtat és el neoliberalisme. Que el
neoliberalisme acusi els contraris de generar
desigualtat o insolidaritat! Però ho repeteixen
contínuament: vostès volen anar-se’n pel seu
compte!

Com veus la possibilitat d’establir aliances
amb altres forces d’esquerra i sobiranistes a
fi de rompre aquest marc d’agressió d’un
estat centralista? És viable tan sols un acord
tàctic o pot haver-hi una certa visió
estratègica?
Jo crec que les possibilitats són grosses. Fa molt de
temps que nosaltres estam intentant generar
complicitats. Complicitats, relacions, punts en
comú... Que això es converteixi en aliances
tàctiques o estratègiques dependrà de les
circumstàncies, de la voluntat. Clar, la nostra
perspectiva no és a escala estatal. La nostra
perspectiva és una altra, és l’escala basca i l’escala
següent és l’europea... Això no vol dir que no
existeixi aquest marc estatal espanyol (com el
francès), i aquí, com a fundació tenim un projecte
que hem treballat en comú amb una fundació del
BNG i amb CIEMEN, en concret sobre la participació
dels moviments sobiranistes i independentistes a
la lluita contra el franquisme i la transició.

La nostra intenció és, tenint en compte que les
nostres possibilitats són limitades, treballar
aquestes complicitats perquè creim que hi ha
molts elements comuns, especialment en el camp
de la lluita d’idees. Encara que els contexts són
diferents, els ritmes, les plataformes, els referents,
però els termes de les batalles d’idees són moltes
vegades els mateixos. Això de què vostès són
insolidaris, això de la sobirania no té res a veure
amb els problemes quotidians de la gent, vosaltres
sou nacionalistes i nosaltres no, a qui se li ocorre
muntar un estat en el segle XXI... Totes aquestes
coses que hem de defensar en el dia a dia en cada
context, la veritat és que la resposta de cadascú de
nosaltres pot servir. Aquest petit projecte que hem
fet amb els gallecs i els catalans es pot ampliar a
altra gent, crec que seria ben convenient.

Gràcies, Floren. Hi ha molt de camí fet i en
queda molt per fer. Necessitam totes les
mans per a bastir un món nou.

Floren Aoiz

infoenpunto.com



Perquè fa falta fer una

passa MÉS
Pau de Vilchez Moragues

Corresponsable d'organització de MÉS per

Mallorca

L’esperança és el motor del canvi: voler fer les

coses d’una manera millor, somniar en assolir

fites mai aconseguides, bastir projectes

compartits de futur amb les persones que ens

envolten.

La voluntat, la capacitat de somniar, el treball en

comú són els trets que van determinar el

naixement de MÉS i que han marcat la seva

evolució fins avui. Vam néixer ara fa dos anys com

a lloc de trobada de totes les persones i

organitzacions que estàvem convençudes que

calia fer les coses d’una altra manera. I poc a poc,

amb l’esperança compartida i la il·lusió

reconfortada en la confiança mútua, hem anat

consolidant un projecte imparable de canvi social.

El 24 de maig la ciutadania va parlar, i ho va fer

amb una veu clara i plural, confiant de manera

aclaparadora en MÉS com a eina de transformació

de Balears en una terra més justa, més pròspera,

més sostenible. Hem avançat molt des de llavors

en aquest camí, amb la renda mínima garantida,

amb la paralització de la importació de fems, amb

les inspeccions de treball, amb l’ecotaxa,

recuperant les polítiques de solidaritat

internacional, derogant el TIL… Han passat quatre

mesos i l’horitzó de la utopia ja s’ha hagut de

desplaçar una mica més enfora, tant com s’està

treballant per la prosperitat compartida de la gent

que viu a Balears.

Hi ha, però, obstacles importants per aquesta

feina, i dos dels més rellevants són de tipus

competencial i financer. Moltes de les decisions

que ens afecten, en matèria educativa, en matèria

laboral, pel que fa a la salut, a l’habitatge o al

nostre model energètic es prenen a molts

quilòmetres de distància, al Congrés dels Diputats i

al Senat. Per tal de derogar la LOMQE i fer una llei

educativa de consens i de futur, per tirar enrere la

contrareforma laboral de PP-

PSOE i retornar la dignitat a les

treballadores i treballadors

d’arreu de l’Estat, per fer una

salut vertaderament universal,

sense discriminacions i de

qualitat, per garantir el dret

essencial a l’habitatge o per

aturar les prospeccions

petrolíferes i impulsar de bon

de veres les energies renovables necessitam tenir

veu i vot a les Corts espanyoles.

Però a més, per poder dur a terme totes les

polítiques progressistes, de justícia econòmica,

social, mediambiental i cultural, necessitam

recursos que només podrem aconseguir amb un

finançament just. Lluitar per aconseguir un

finançament suficient per a Balears que ens

permeti dur a terme totes les polítiques de

transformació i bona gestió que necessitam, serà

l’altra gran tasca de les persones que ens

representaran a Madrid.

Des de MÉS sempre hem comptat amb les idees,

l’energia i la veu de la gent. Perquè no concebim

una altra manera de fer les coses. Perquè si volem

un sistema polític més just i participatiu, hem de

començar per ser més igualitaris i participatius

nosaltres mateixos.

Per això hem continuat treballant des de la base,

amb un procés realment participatiu i obert de

primàries que cap altre partit no ha fet mai a

Balears, amb un programa elaborat per la

militància, des de la seva experiència i

coneixement interdisciplinari, i per això continuam

estant al costat de la gent, al carrer i a les

institucions, dia rere dia. Perquè fa falta fer una

passa MÉS, i perquè aquesta passa la donarem

plegats el 20 de desembre. Et sentiran, #AraMÉS
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Canvi en la Secretaria

General de CCOO

de les Illes

Maties Bennàssar

Josep Lluís García Vidal és el nou secretari general

de CCOO a les Illes. Ha substituït a Katiana Vicens,

que ha estat designada per representar al sindicat

estatal de CCOO al Consell Econòmic i Social

europeu. Josep Lluís fou elegit pel 95,4% dels

membres del Consell Confederal de CCOO de les

Illes Balears.

Cal recordar que Katiana ha estat perseguida per

participar de piquet en una vaga general, amb

unes acusacions absurdes fomentades des de la

fiscalia i la política governamental estatal, per tal

de perseguir al moviment obrer i sindical i afeblir

les seves respostes front a les polítiques de

retallades. Sabem que des de el seu nou lloc de

feina, seguirà fent feina i aportant a la lluita dels

treballadors i treballadores de les Illes.

Josep Lluís García era l’antic responsable

d’organització i finances del sindicat a les Balears.

Coneix prou bé la realitat social i el nivell

d’implantació dels sindicats a les Illes. Així com

les seves fortaleses i les seves debilitats. En el seu

discurs inaugural, insistí en la necessitat de

recuperar els drets laborals i socials perduts amb

les contínues retallades. Alertà dels nivells de

desigualtat i pobresa que pateixen les Illes i de la

lluita que caldrà fer, per recuperar uns nivells

d’ocupació de qualitat.

Es mostrà disposat a consensuar un full de ruta

entre els agents socials, econòmics i

l’Administració, per avançar en la millora de la

competitivitat econòmica, sense que això signifiqui

més explotació laboral. Insistí en què CCOO ha de

mantenir la vocació sociopolítica, la capacitat de

proposta, que sempre ha acompanyat la seva

concepció sindical.

Josep Lluís és una persona molt propera i amb

molta sensibilitat pels temes locals. Col·laborà en

els debats assemblearis de MÉS per Marratxí, el

municipi on resideix, aportant idees sobre el

paper dels municipis en la lluita contra l’atur, la

necessitat de recuperar les figures dels pactes

locals per a l’ocupació i recordant el valor de les

economies locals i de proximitat, com a eines per a

millorar la cohesió social i la sostenibilitat del

model productiu.

A finals d’any s’acabarà el llarg procés de les

eleccions sindicals. Des de L’Altra Mirada

prestarem una atenció especial als seus resultats.

Pensam que serà un bon moment per valorar si el

sindicalisme s’ha vist afectat o no, en aquest llarg

període de retallades. També, com des de la nova

correlació de forces sorgides de les eleccions

sindicals, el sindicalisme pot aportar les seves

senyes d’identitat als nous processos de canvis

polítics que s’enceten a les institucions.

El sindicalisme de classe ha estat un dels grans

atacats pel poder polític i patronal dominant.

També ha sofert el desprestigi des de molts

d’àmbits, inclòs des de determinats sectors de

l’esquerra. És evident que el sindicalisme té el

gran repte de saber entendre els nous temps i

saber adaptar-se ideològicament i amb formes

organitzatives adequades a les noves situacions

empresarials i a les noves percepcions socials.

Però el que cal tenir clar, és que no podem tirar

l’infant amb l’aigua bruta. El sindicalisme de classe

és un aliat necessari i imprescindible per a

qualsevol procés de canvi real. I sabem que CCOO

sempre hi serà present en aquesta contrada.

Desitjam molta sort al sindicat i al nou secretari

general en aquesta nova etapa.
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Jornades

MALLORCA DAVANT EL
CENTRALISME

Antoni Marimon

President de la Fundació Emili Darder

Com no podia esser d’altra manera, l’Ateneu Pere

Mascaró i la Fundació Emili Darder han volgut

també contribuir a la commemoració del

Tricentenari del final de la Guerra de Successió i

de la promulgació dels nefasts Decrets de Nova

Planta. Es va optar per organitzar un seminari de

reflexió i debat que, sota el títol de “Mallorca

davant el centralisme” (manllevat d’un llibre

precursor d’Isabel Peñarrubia), s’ocupàs

d’analitzar les conseqüències del 1715 en tots els

àmbits de la societat mallorquina.

Aquestes Jornades se celebraren els passats 20 i

21 de novembre a la seu d’UGT, de Palma, en el

carrer de Font i Monteros. A diferència d’altres

esdeveniments, que s’han ocupat més de les

repercussions immediates, optàrem per una

mirada de llarga durada, en la línia que ja fa

temps va marcar Ferdinand Braudel, i amb

l’objectiu de vincular el passat al temps present,

passant per les diferents i convulses fases de la

nostre contemporaneïtat. Els Decrets de Nova

Planta no varen èsser un fet més de la nostra

història sinó un desastre polític i econòmic que

transformà un Regne, una mena d’estat membre

d’una confederació, en una província assimilada

a la molt centralista i autoritària Corona de

Castella.

Precisament, la primera mesa de ponents del

seminari, formada pels historiadors Mateu Morro,

Antoni Mas i Guillem Morro, es va ocupar de les

conseqüències immediates de la desfeta. Aquests

especialistes destacaren la magnitud de la

involució política i de l’espoli fiscal així com el

suport popular a la causa austriacista i la

complexitat del fet identitari mallorquí abans del

1715.

La segona mesa inclogué les ponències de Pere

Fullana, Isabel Peñarrubia i Bartomeu Carrió, que

analitzaren la dialèctica centralisme-alternatives

descentralitzadores durant el segle XIX.

L’endemà, els també historiadors Arnau

Company, Sebastià Serra i Antoni Marimon així

com l’escriptor Miquel López Crespí, s’ocuparen

de les diferents conjuntures del segle XX que

oscil·laren entre les demandes d’autonomia i la

més brutal de les centralitzacions durant el

franquisme fins arribar a la concessió d’una

autonomia tardana i restringida el 1983.

Amb la darrera de les meses s’arribà al temps

present, si bé l’historiador i teòleg Josep

Amengual centrà la seva intervenció en el

castellanisme lingüístic i cultural promogut pels

borbons en el segle XVIII. D’altres ponents

(Damià Pons i Pere Sampol) s’ocuparen dels

efectes nocius del predomini cultural i polític

castellà i de les polítiques recentralitzadores amb

els governs del PSOE i, sobretot, del PP que volen

refer Espanya a semblança de la jacobina França.

Finalment, el jove historiador Joan Pau Jordà

analitzà la qüestió de la identitat en els nostres

dies i plantejà diverses alternatives davant el

centralisme, entre les quals l’independentisme en

el context dels Països Catalans.

Cada grup de ponències anà seguida d’un

enriquidor debat amb el públic present i també

s’ha d’indicar que la inauguració de les Jornades

anà a càrrec del president de la Fundació Emili

Darder, Antoni Marimon, i del regidor de cultura

de l’Ajuntament de Palma, Miquel Perelló, mentre

que s’ocupà de la cloenda Miquel Rosselló,

president de l’Ateneu Pere Mascaró.

Resulta evident que la reflexió sobre el passat

ens hauria d’ajudar a construir un futur millor.

Però aquestes reflexions haurien d’arribar a un

públic relativament ampli així com als

responsables polítics, per la qual cosa s’ha previst

la seva edició en forma de llibre ja dins el 2016.
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trinxera municipal

Palma, a la fi més neta
Llorenç Carrió
Regidor de MÉS a l'Ajuntament de Palma

Quan entràrem en el Consistori, tots sabíem que la
ciutat no estava neta. La ciutadania se’ns queixava
i després d’una campanya electoral que ens havia
portat per tots els petits racons dels barris i pobles
del municipi, no hi havia volta de full, Palma estava
bruta. El més trist i com s’ha demostrat finalment,
és que només havíem vist la punta de l’iceberg.
Personal desmotivat, males herbes per tots els
carrers, incivisme, continedors vells i espenyats i,
fins i tot, els continedors del sistema de recollida
pneumàtica inoperatius que s’extenien per tot el
Casc Antic de Palma precintat per la policia com
arbres de Nadal.

Neus Truyol, regidora de l’àrea d’Ecologia,
Agricultura i Benestar animal es va posar des del
primer minut a fer feina, juntament amb Imma
Mayol, gerent d’EMAYA. Malgrat els titulars
sensacionalistes i la demagògia i sobretot malgrat
les trampes de l’anterior equip municipal que havia
provocat aquesta situació.

Així, es va dur a terme un pla de xoc de neteja amb
més dotació de recursos humans i tècnics. El
primer va ser la contractació de cinquanta operaris
de reforç. Després, ens trobàrem les males herbes
per tota la ciutat. Ningú entenia què passava amb
les herbes, però tenia una explicació concreta.
L’anterior regidor, fidel seguidor del neoliberalisme
i l’empresa privada, considerava que
l’externalització de serveis era el futur i va
anunciar mesos abans de les eleccions que s’havia
fet un concurs i que una empresa s’encarregaria de
la neteja de les voravies i de tallar les males
herbes. Ningú va dubtar de la seva paraula, però
ningú feia les herbes, molts operaris de l’empresa
la volien fer, cansats de les queixes, però no se’ls
ho permetia fer. Aquest va ser un fort estalvi per
l’Ajuntament, però a un cost molt elevat, deixar la
ciutat més bruta que mai. A partir d’aquí, s’ha
destapat el fet i s’està treballant per recuperar la
normalitat.

El mateix succeí amb els continedors. Si la gent
major no podia obrir els contenedors perquè
estaven en mal estat, no passava res. Si estaven
bruts, feien mala olor i provocaven la proliferació
de rates i risc de malalties, era un estalvi necessari

per mostrar un Ajuntament amb els comptes
lluents que volia el Ministre Montoro, però em
sembla que no la ciutadania. Així, en els propers
anys s’invertiran més de dos milins d’euros per
comprar i canviar tots els continedors de Palma,
8.400 exactament, cosa que el PP no va fer i que
encara ara patim. Com també, s’han hagut de
netejar tots, cosa que feia dos anys que no
passava.

També, vull aprofitar per repassar tot un conjunt de
campanyes, actuacions i èxits que estan canviant
la imatge de la ciutat, ja no només neta sinó que
l’estam posant esplèndida. Per fi s’estan traient els
continedors de la recollida pneumàtica, a més
s’està treballant des del consens amb veïnats,
comerciants i també amb els tècnics d’EMAYA per
poder establir el nou sistema de recollida pel
Centre que ha de durar molts anys. Aquest
s’escollirà tenint en compte que s’han d’augmentar
els nivells de reciclatge actuals i no generar més
molèsties.

Una altra bona notícia que s’ha pogut acordar amb
el Ministeri ha estat el compromís de finançar la
millora de la depuradora del Coll d’en Rabassa per
valor de vuitanta milions. Aquesta infraestructura
és fonamental per tal de protegir les platges i els
ecosistemes ambientals del litoral.

L’altra gran campanya que serà un èxit és la de la
recollida de trastos. Fins al moment, es feia
recollida a domicili, però no funcionava, es calcula
que només es recollia un 35% del total, et donaven
uns mals horaris de recollida i provocava que hi
hagués la resta de trastos arreu. Això ara canvia,
cada barri tendrà un dia assignat i es farà la
recollida al mateix dia.
Així funcionen grans ciutats com Barcelona. I

finalment, ja s’ha obert el primer punt verd a Sant
Jordi on s’hi podrà també dipositar enderrocs, cosa
que ajudarà a què tota la zona rural deixi de ser un
abocador incontrolat com havia estat fins ara, com
el proper de Son Castelló que ja l’estam adaptant.
En conclusió, molta feina en poc temps!
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EL PAISATGE COM A
VALOR A

L'ENCÍCLICA 
LAUDATO SI

Maria Lluïsa Dubon Petrus

Geògrafa

Arran del  5è aniversari de l’Ateneu Pere
Mascaró va tenir lloc una tertúlia -on hi varen
participar Pere Sampol, Pere Fullana i jo mateixa,
 moderats per Maria Salleras -, per a parlar, des
de diverses òptiques, de l’encíclica Laudato si ,
però amb un marc comú: una lectura des de la
laïcitat.  

La convidada a participar en aquest encontre, que
des d’aquí vull agrair, me va suposar aprofundir en
la lectura del document, que, se’ns dubte,
presenta interès des de moltes perspectives. Jo
solament n’he destacades algunes.  

En primer lloc, consider que és una encíclica molt
oportuna. En unes poques pàgines -tot i ser
relativament llarga- es fa ressò dels principals
problemes que afecten avui al planeta i a la
humanitat sencera. Demostra que el Papa
Francesc no viu d’esquena a la realitat, tancat dins
el dens espai del Vaticà, sinó que manifesta noves
idees i noves formes i, a més, mostra coherència
entre els dits i els fets, que expressa amb gestos
significatius, que va deixant anar per tot allà on
passa. No és així d’estranyar la forta reacció que
aquesta encíclica genera en persones allunyades
de l’Església.

Una de les qüestions a destacar és que, diu
expressament el text, que va adreçada a totes i
cada una de les persones del planeta. Recordem
que Joan XXIII havia dit a l’encíclica “Pacem in
terris” que l’adreçava a tot el món catòlic i a tots
els homes de bona voluntat. Hi ha una diferència
subtil , però important, de plantejament.

La universalitat d’aquesta encíclica és molt
evident i es fa palesa al llarg de tot el document i
això pot estar estretament relacionat amb el fet
que Francesc és el primer Papa no europeu, la qual
cosa propicia aquesta cosmovisió, tant
necessària.

La motivació d’aquest document és que prenguem
consciencia - la humanitat sencera - sobre la
nostra responsabilitat davant la gravíssima
situació que viu el planeta i la humanitat, amb una
sobreexplotació dels recursos, que genera
problemes ambientals creixents, que afecten a les
poblacions  i, especialment, als més vulnerables.
El text fa referència expressa als greus problemes
migratoris – també dels refugiats - derivats de tot
el procés d’aplicació, a escala planetària, de les
polítiques neoliberals i fins i tot parla de la
necessitat d’ampliar el concepte de refugiat, tot
considerant que hauria de ser més ampli del que
és, afegint-hi la població marginada, com a
conseqüència l’espoliació de recursos que les
economies occidentals han realitzat en els seus
territoris d’origen.

Ens empeny el Papa en la recerca d’un
desenvolupament sostenible i integral i afegeix
una qüestió primordial: sabem que les coses
poden canviar (13).
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Vol propiciar un diàleg
universal, que impliqui tant
als científics com als
polítics, sobre la manera
que estem construint el
futur del planeta. L’error del
sistema actual és la
submissió de la política a la
tecnologia i a les finances,
per a les quals l’interès
econòmic preval sobre
l’interès comú. També
afegeix el text que des de la
política no se podrà avançar
mentre la societat continuí
aliena al problema. El
conformisme social és un problema fonamental i
això ho destaca en una frase molt explícita: no hi
ha espai per a la globalització de la indiferència.
(52)

Des de la meva lectura, com a geògrafa, podria
parlar de multitud de temes que toca l’encíclica,
però l’espai no permet entrar-hi en profunditat i
just puc apuntar algunes reflexions.

Fent un canvi d’escala i passant a una lectura que
ens condueixi la mirada cap a l’escala local, com
és el nostre territori insular, també hi trobem
referències a l’encíclica que ens fan pensar
constantment en la realitat més immediata. En
posaré un exemple:

Fa falta incorporar la història, la cultura,
l’arquitectura d’un lloc, mantenint-ne la identitat
original. Per això l’ecologia també suposa la cura
de les riqueses culturals de la humanitat en el seu
sentit més ampli (...). És la cultura, no sols en el
sentit dels monuments del passat, sinó
especialment en el seu sentit viu, dinàmic i
participatiu, que no pot excloure’s  a l’hora de
repensar la relació de l'ésser humà amb
l’ambient.(143)

Aquesta afirmació ens aproxima enormement a
l’essència del que hauria de suposar la declaració
de la Serra de Tramuntana Patrimoni de la
Humanitat – és l’esperit amb el qual la UNESCO va
fer la declaració - i que hem de ser capaços de fer
realitat, defugint del mercantilisme que fins ara ha
imperat.

El paisatge com a valor a l'Encíclica LAUDATO SI
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La rellevància social de
l’Església avui

Sebastià Salom Mas
Rector de la parròquia de Porreres

La pràctica religiosa ha perdut una gran
rellevància social. Està a la vista i no fa falta fer
estadístiques ni treure percentatges per veure que
en el món occidental la pràctica religiosa està a la
baixa. Vull dir la mal anomenada “pràctica
religiosa”. Molts de cristians ja no van a missa els
diumenges. Això sí, la majoria encara demana un
funeral per la mort d’un familiar, però els
baptismes i les primeres comunions han davallat
notablement i no diguem dels casaments per
l’Església.

He dit “la mal anomenada pràctica religiosa”,
perquè en realitat per als cristians el barem de la
“practica religiosa” hauria de ser un altre. Hauria
de ser sobretot el seguiment de Jesús. Recordem
que “cristià” no vol dir creient en Déu, sinó
seguidor de Jesús de Natzaret, anomenat el Crist. I
Jesús ens va donar un manament nou que és
“estimau-vos així com jo vos he estimat”, el seu
programa eren les benaventurances (“feliços els
pobres...”) i el seu judici final serà sobre les obres
de misericòrdia (“perquè quan tenia fam em
donares menjar...”). Després, només en segon lloc,
s’hauria de considerar el compliment dels deu
manaments de la llei de Déu, que Jesús els donava
per suposats (“santificar les festes, honrar pare i
mare, no matar, no robar...”), i finalment només en
tercer lloc s’hauria de computar la pràctica
religiosa del compliment dels manaments de
l’Església (“rebre els sagraments, anar a missa...”)

La mal anomenada “pràctica religiosa”
evidentment ha perdut una gran rellevància social.
En canvi el seguiment de Jesús o el compliment
dels valors evangèlics ja seria més discutible
discernir si és un valor a la baixa o si es manté a
uns nivells semblants als temps passats, encara
que avui en dia molts dels qui segueixen aquests
valors evangèlics d’honradesa, de justícia, de
germanor i de solidaritat, etc... no ho facin
conscientment en nom de la fe cristiana.

Vull dir que, si deim pèrdua de “rellevància social”
a la disminució de l’assistència dels cristians als
actes de culte que se celebren habitualment en els
temples cristians del món occidental, evidentment
haurem d’afirmar que l’Església ha perdut molta
rellevància social. Però, si deim pèrdua de
“rellevància social” a la pèrdua dels valors
evangèlics, ja no és tan segur que la comunitat

cristiana, que és l’Església en el seu conjunt, hagi
perdut rellevància social en comparació amb
èpoques passades.

Ara, això sí, l’Església-institució com a tal, sí que
ha perdut molta rellevància social. No tant
l’Església en el capdamunt, perquè el papa actual
s’està guanyant un gran prestigi internacional.
Però la valoració social de la jerarquia que li va al
darrere, des de la Cúria del Vaticà passant pels
bisbes i els capellans, aquesta sí que ha caigut a
cotes molt baixes. Els escrits i els sermons de la
jerarquia i dels capellans interessen a molt poca
gent. Els temes de les finances del Vaticà, de les
acusacions de pedofília i de la doble moral
d’alguns eclesiàstics, que alguna premsa es
complau tant en ventilar, està ajudant a aquesta
caiguda.

Ara bé l’Església continua tenint rellevància social
si tenim en compte que el món occidental encara
es regeix en gran part pel calendari de les festes
cristianes com Nadal, Pasqua, Tots Sants, etc... La
vida social continua amb la inèrcia de les festes
laborals que ha marcat l’Església durant els segles
passats. I també hem de reconèixer que
curiosament en el nostre país un valor a la puja
són algunes manifestacions de la religiositat
popular, com les processons de Setmana Santa, el
cant de la Sibil·la, les beneïdes de Sant Antoni, o
l’oli de Sant Blai... És a dir, que puja l’interès pel
folklore religiós, no perquè sigui religiós, sinó
perquè és popular. També és un valor a la puja per
a alguns sectors de la població l’interès per la
conservació i restauració dels béns de l’Església,
sobretot dels edificis més emblemàtics i de les
obres d’art, entre altres motius perquè una bona
part del poble els considera un patrimoni de la
societat i no de l’Església.

wwwespiritualidadprogresista.blogspot.com
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La història del cristianisme des del punt de vista
de la seva rellevància social es podria dividir en
tres grans etapes:

- la primera etapa va ser un temps de
clandestinitat, d’irrellevància social, que va durar
des dels seus inicis fins a l’any 313 amb l’edicte de
Milà quan els cristians varen aconseguir dins
l’Imperi romà un estatut de llibertat de culte i de
poder ser una religió entre les altres religions. Fins
aleshores havia estat un cristianisme minoritari, un
grup de contrast que anava a contracorrent de la
societat i que era perseguit pels poderosos i
menyspreat per la societat dominant.

- la segona etapa és la que s’ha
anomenat de cristiandat, que va des de l’any
313 i sobretot des de l’any 381 quan la religió
cristiana es va convertir en la religió oficial de
l’Imperi romà i va començar a ser una instància de
poder, amb pretensions de dirigir i dominar la
societat amb connivència amb els poderosos de
torn i lluitant per mantenir la seva posició de ser
l’única religió vertadera, atribuint-se el dret i el
deure d’imposar-se dins tot el món o per les bones
o per les males. És l’època que va durar
oficialment fins al Concili Vaticà II, i en el nostre
país fins al començament de la democràcia. Varen
ser desset segles d’una gran rellevància social de
l’Església.

- la tercera etapa és de recessió, de
pèrdua de poder i pèrdua de rellevància
social. Va començar en el segle XV amb el corrent
humanista del Renaixement i s’ha anat accentuant
fins al dia d’avui.

Acabaré dient que l’Església ha perdut la
rellevància social que malauradament havia
conquerit pactant amb els poderosos. Per tant,
benvinguda sia la pèrdua de rellevància social, si
aquest fet ens acosta als valors de l’Evangeli i al
seguiment de Jesús de Natzaret.

La rellevància o el prestigi social de l’Església no li
hauria de venir pels pactes amb els poderosos,
sinó per la coherència, la transparència i la
integritat moral, no solament dels seus
funcionaris, que són els eclesiàstics, sinó de tots
els seus afiliats, que són els cristians en general. El
papa Francesc sembla que vol estirar el carro en
aquesta direcció. I li resulta difícil.

La rellevància social de l’Església avui

LA COOPERATIVA MALLORQUINA

DE COTXES ELÈCTRICS

COMPARTITS
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La immigració cap a
Europa vista per un

senegalès (3)

La família i la comunitat, actors de la

migració clandestina

Mahécor Mbengue

Professor

La família, la comunitat, els religiosos (marabouts),
intervenen dins tot el procés de migració. Son
actors que poden obtenir beneficis econòmics i
simbòlics d'aquest fenomen.

Finançar el viatge dels seus fills és una inversió a
Europa per a molts pares. Emigrar pot portar
diners, èxit i felicitat. Per a això, els pares estan
disposats a endeutar-se, a vendre el seu bestiar o
les seves joies per fer realitzar el projecte. Així,
sumes importants s'aboquen al candidat a la
migració dels membres de la família. La tendència
a fer el mateix entre veïns amplifica el fenomen.
Els nostres veïns han tingut èxit, per què no
nosaltres? és el discurs que s'entén comunament
en algunes llars.

El que té el suport de la família per anar a
l'aventura és conscient del que hi ha en joc. S’ha
de triomfar a qualsevol preu Anar a Europa o
morir. Per a alguns immigrants, és una qüestió
d'honor, és una lluita contra l'adversitat. Qui
fracassa es converteix en la "vergonya de la
família." Per tant, la major part dels rebutjats o
expulsats no desitgen tornar a les seves famílies.
Prefereixen quedar-se als centres urbans per no
haver de viure la vergonya: La mort millor que la
vergonya.

Abans d’anar a l’aventura, els religiosos
(marabouts) són sol·licitats per predir el resultat
del viatge. Molts de migrants duen amulets (gris-
gris) que se suposa asseguren l'èxit del viatge.

Les famílies i les comunitats també juguen un
paper actiu en l'augment dels fluxos de migració
clandestina. El paper de la família, especialment la
mare, es pot trobar en diversos nivells.
L'assetjament diari, que exerceix sobre el jove
aturat o el treballador amb ingressos modestos per
que intenti emigrar com els altres, pot tenir alguna
eficàcia. El discurs de la mare es basa en la
necessitat d'ajudar a la supervivència de la
família. En les entrevistes, molts d'emigrants han
admès que varen ser sotmesos a una pressió
familiar molt forta. No tenien més remei que
intentar l’aventura, per ser com aquell que vivia
en el barri i que va aconseguir arribar a Espanya.
Hi ha mares que arriben fins i tot a animar
expressament al seus fills a anar-se'n.

La mare, germà gran o l’oncle sovint proporcionen
el finançament del viatge. Així com alguns
candidats, que tenen petits oficis en el comerç o a
l'artesania, han estalviat per pagar el seu viatge,
també hi ha molts de joves desocupats que no
tenen més remei que confiar en la solidaritat
familiar. En la majoria dels casos, la mare assegura
tota la preparació mística del viatge. Amb la
benedicció, molt apreciada, de la seva mare, el
jove candidat a la migració pot enfrontar-se a tots
els perills, convençut que res podrà succeir-li.
Aquesta implicació de la mare explica en part
perquè molts de joves han acceptat agafar les
pasteres, sabent tots els perills. No obstant això,
alguns joves han anat a l'aventura sense informar
els seus pares. Però són una minoria.

Per a moltes famílies pobres, la migració dels nens
continua sent l'única solució per superar la seva
misèria. L'exemple dels migrants que han tingut
èxit i que han fet la felicitat dels seus pares juga
un paper catalitzador en les comunitats. En la
majoria dels països amb alta migració, es gairebé
impossible trobar una noia per casar-se si el
pretendent no té els recursos materials. Així
podem entendre millor per què la família i la
comunitat contribueixen significativament al
fenomen migratori.
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Per tant la comunitat empresarial, les xarxes de
contraban, les famílies i les comunitats "guanyen"
en el seguiment de la migració clandestina. A les
hores quan ganya l'emigrant?. Pot guanyar a
condició de passar el triple desafiament: creuar el
desert i/o la mar, arribar a la costa espanyola, i fer-
se acceptar per les autoritats d'aquest país, el que
és molt lluny de ser fàcil. Naturalment, cada
emigrant pensa que està llest per enfrontar
aquestes proves.

Itineraris migratoris

L'emigració clandestina dels africans de l’Oest cap
a Espanya, generalment, ha agafat dos principals
itineraris: l’itinerari mixt terrestre/marítim i
l’itinerari marítim.

Els primers immigrants clandestins varen intentar
creuar la frontera hispana-marroquina després
d'una llarga travessia del desert. Altres
embarcaven des de Mauritània.

Aquests punts de partida del Nord privilegiats pels
candidats a l'emigració clandestina varen ser
pràcticament neutralitzats pel mecanisme de
vigilància posat en marxa per les autoritats
espanyoles en cooperació amb les autoritats
marroquines i mauritanes.

Després de la introducció de les patrulles
costaneres, els emigrants es varen arreplegar a les
platges menys vigilades, com les de Senegal,
Gàmbia, Guinea Conakry i Guinea Bissau. La costa
oest africana i la costa del Senegal, en particular,
s'han convertit en els punts de partida per a molts
candidats a l'emigració clandestina cap a Europa.
Així, s'embarquen a bord de grans pasteres en
destinació a les Illes Canàries, situades a uns
1.500 quilòmetres de la costa sud del Senegal.

Existeixen diversos itineraris terrestres per arribar
a Europa. Es caracteritzen per la seva complexitat
i la seva falta de linealitat. Duen a Itàlia
(Lampedusa) o a Espanya (Illes Canàries). L'eix
central condueix cap a Agadez (Niger), Sebha
(Libia) i Tamanrasset (Algeria) i generalment surt a
Líbia per intentar arribar a Itàlia o tornar a Algeria
abans d’entrar al Marroc. L'eix perifèric passa a
través de Mauritània i creua el Sàhara per retornar
al Marroc per els que volen arribar a Espanya.

L'emigració clandestina es basa en una àmplia
xarxa de tràfic humà amb llocs de sortida, trànsit i
d’arribada. Les vies terrestres, marítimes i aèries
són utilitzades pels emigrants clandestins i molt
sovint es troba una combinació de dos o fins i tot
tres d'aquests mitjans, implicant el ferrocarril. Els
itineraris no són fixos i varien constantment
segons les circumstàncies. De l 'eix central es pot
anar sobre l'eix periferic, o viceversa, arran de les
oportunitats de pas que sorgeixen durant les
trobades i itineraris.

Per accident de la geografia, Mauritània va
esdevenir a final dels anys 90 un dels principals
centres de trànsit dels immigrants clandestins de
l'Àfrica Occidental cap a l'arxipèlag de les Illes
Canàries, que es troben a 800 km de distància de
la seva costa. A partir de 2006, Mauritània va dur
a terme, amb l'assistència de la Unió Europea,
l'enfortiment del control de les seves costes. Un
cop més, altres alternatives varen ser trobades
pels contrabandistes amb l’explotació de les
costes del Senegal, de Gàmbia i de Cap Verd més
lluny d'Espanya.

El viatge és llarg i perillós de St. Louis (7-10 dies al
mar), d'aquí la gran freqüència dels naufragis de
fràgils embarcacions, equipades únicament amb
GPS i desproveïdes de qualsevol sistema de
seguretat. El viatge és fa a bord de pasteres
comunament anomenades “Samba laakhara” en
pulaar vol dir "Samba que va al més enllà" o
“Locco” en wòlof, a causa de la seva fragilitat i els
riscos que s'enfronten aquells que utilitzen
aquesta manera de transport.

La immigració cap a Europa vista per un senegalès (3)
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Canvi o transformació

Salvador Colomé
Candidat al Senat de MÉS per Mallorca

Fa dies que ja estem en plena precampanya
electoral, per no dir en campanya, i la majoria dels
partits polítics d’àmbit estatal empren la paraula
canvi. Al meu parer, aquesta paraula pot portar a
enganys o confusions i per això vull fer una
reflexió.

En primer lloc, hem de cercar el significat de la
paraula canviar i veiem que apareixen quatre
significats:
1- Treure (alguna cosa) i posar-ne una altra al seu
lloc. 2- Substituir una persona o una cosa per una
altra de la mateixa categoria o la mateixa espècie.
3- Transformar, fer esdevenir diferent. 4- Donar a
algú (alguna cosa) i rebre'n una altra cosa com a
equivalent, bescanviar.

Per a molts dels partits, per no dir la majoria, el
canvi que prometen està basat en les dues
primeres definicions. Un canvi de decorat dintre de
la mateixa estructura. Per altres, una mera
substitució de persones. I per altres, les dues
juntes. Però substancialment parlant, sense moure
les estructures de l’estat ni el model social i
econòmic. El que diríem en un llenguatge
col·loquial “més del mateix amb un simple
maquillatge”.

Per a la formació MÉS, el canvi que proposem a la
ciutadania de les Illes Balears està basat en les
dues darreres definicions. La transformació de la
concepció d’un estat tancat, desconfiat, amb
estructures monolítiques, sempre amenaçant, poc
dialogant i al servei dels poders econòmics que ha
estat vigent fins ara per un estat obert,
participatiu, dialogant, confiat, transparent i al
servei de tota la ciutadania que tingui en compte
els fets diferencials, lingüístics, socials i econòmics
dels territoris que formen part de l’Estat.

Aquesta transformació és el canvi real que la
societat de les Illes Balears i de la resta de
territoris d’Espanya reclama i necessita tal com va
quedar palès en els resultats de les darreres
eleccions autonòmiques i municipals del 24 de
maig.

Per tal de poder ser part activa d’aquesta
transformació necessitem un bescanvi: la
confiança de la ciutadania de les Illes Balears en
MÉS pel compromís de la nostra formació a ser la
seva veu a les institucions de l’Estat.

El dia 20 de desembre és el dia clau on aquesta
transformació pot ser possible i les Illes Balears
han de tenir veu pròpia sense condicionants de les
forces polítiques d’àmbit estatal que només
miraran pels seus propis interessos.

MÉS és la garantia de ser la veu independent de
les nostres illes al Congrés i al Senat.
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Els partits sobiranistes
d’esquerres davant el

20d
Miquel Rosselló

President de l’Ateneu Pere Mascaró

Les properes eleccions generals se presenten com
una esperança pel canvi per alguns i amb un
elevat grau d’incertesa per a molts. Com se sol dir
són unes eleccions molt obertes. Els mitjans de
comunicació estatals especulen sobre el paper que
jugaran els dos partits clàssics del bipartidisme i
els dos partits emergents, obviant el fet que dins
el mapa electoral estatal hi ha altres forces que
també juguen en aquest partit i que davant la
previsible davallada del bipartidisme poden tenir
un pes significatiu al proper Parlament estatal.

Per una banda tenim els tres partits nacionalistes
de centre –dreta, el PNB, Coalició Canària i la nova
coalició amb la qual se presenta Convergència
Democràtica de Catalunya, que tindran
representació al Parlament i que mantindran
posicions liberals en els temes econòmics i contra
el centralisme en el tema territorial.

Dins el món del sobiranisme d’esquerres el mapa
és molt plural i variat i caldrà sumar al final quants
diputats i diputades representen aquest espai dins
el nou Parlament, però no cal oblidar que
majoritàriament aposten per un canvi del model
neoliberal que consideren esgotat i del model
territorial que sorgeix de la Constitució del 78 i
defensen obertament el dret a decidir dels pobles
de l’Estat espanyol que així ho vulguin.

A pesar d’aquest plantejaments estratègics
comuns a totes aquestes forces, la manera de
presentar-se a aquestes eleccions és la primera
cosa on les diferències són paleses.

En el Principat tenim ICV que se presenta amb una
coalició formada per Podemos, Esquerra Unida i
ells mateixos. ERC que se presenta amb una llista
amplia que agrupa una part de l’esquerra
independentista i dins les seves candidatures hi ha
independents i militants de les distintes famílies
del socialisme que ha optat per l’independentisme.
I per últim la CUP que no se presenta a les
eleccions.

A Galicia l’espai sobiranista se presenta en dues
candidatures diferents. Per una part Anova va amb
Podemos i Esquerda Unida. Mentre el BNG se
presenta amb una coalició àmplia amb distintes
forces nacionalistes.

A Aragó, la Chunta Aragonesista se presenta amb
una coalició amplia d’unitat popular on hi ha IU i
altres components, però no Podemos que se
presenta tot sol.

Navarra té una característica pròpia. Per una
banda al Congrés se presenten per separat les
dues formacions sobiranistes, Geroa Bai i Bildu,
mentre al Senat se fa una candidatura unitària de
totes les forces que donen suport a l’actual Govern
Autònom, és a dir, a més de les dues esmentades,
Podemos i IU.

A la Comunitat Autònoma Basca solament hi ha
una formació sobiranista i independentista que és
Bildu i que se presenta a les eleccions com la
darrera vegada, amb les sigles d’Amaiur.

Al País Valencià també hi ha una sola formació
sobiranista que és Compromís i que en aquestes
eleccions es presenta amb coalició amb Podemos.

Mentre a Canàries, el partit sobiranista
d’esquerres, Nueva Canarias, se presenta amb
coalició amb el PSOE.

A les Illes, com ja sabem tots hi ha una sola
candidatura sobiranista que agrupa a MÉS per
Mallorca, MÉS per Menorca i a la qual hi participen
companys a títol individual de Guanyem Eivissa i
Gent per Formentera.
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A pesar d’aquesta dispersió amb la manera de
presentar-se a les eleccions per part de les forces
sobiranistes d’arreu de l’Estat espanyol cal tenir
present que dins aquest món també se mouen les
coses. Se podria dir que majoritàriament hi ha
voluntat d’intervenir en la política estatal i de
treballar per coordinar complicitats després de les
eleccions entre els diputats i diputades d’aquest
espai al marge del grup parlamentari del que
formin part.

D’entrada un grup d’aquests partits faran públic
un manifest conjunt el dia 6 de desembre,
significativament el dia de la Constitució,
Constitució que tots ells rebutgen i que aposten
per la superació del model neoliberal, per
enfrontar-se amb força a l’ofensiva
recentralitzadora de l’Estat i alhora superar el
model territorial actual, totalment esgotat, per
obrir processos constituents de baix a dalt que
sorgeixin del dret a decidir dels pobles.

Aquest manifest el signaran el Bloque Nacionalista
Galego, EHBildu, la CUP, Esquerra Republicana de
Catalunya, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca.

Així mateix aquestes forces, a més de la Chunta
Aragonesista i el Bloc Nacionalista Valencià estan
disposats a obrir el debat després del 20 de
desembre per construir una estratègia conjunta de
col·laboració.

En un futur Parlament que se pressuposa molt
plural podem estar convençuts que el partit no es
jugarà solament entre les quatre forces espanyoles
més significatives sinó que el joc se repartirà molt
més.

Els partits sobiranistes d’esquerres davant el 20d
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La gran crisi del model
territorial de l'Estat

Josep Valero

Anam a unes eleccions generals del 20 de
desembre, amb una crisi manifesta del model
territorial de l'Estat espanyol. Catalunya és la seva
expressió més explosiva. El desconcert sobre com
combatre la “secessió”, és la manifestació més
aclaparadora, de què la crisi del model d'estat és
molt més seriosa del que sembla.

Si Catalunya és la febre, l'actual Espanya és la
malaltia. Els partits d'estructura estatal encara no
han arribat a aquest diagnòstic. Per ells Catalunya
és la malaltia. Per tant cerquen les receptes que
puguin pal·liar el mal, que calmin el dolor, mal
identificant l'origen del focus infecciós català.

El PP i Ciudadanos pretenen aplicar un combinat
múltiple d'antibiòtics repressius per a combatre el
virus català. Una vegada superat el moment crític
de la malaltia, esperen donar un tractament
reconstituent a base de vitamines
recentralitzadores a gran escala.

El PSOE és més intel·ligent i sap que els antibiòtics
no serveixen per a combatre els virus. Saben que
és el propi cos el qui ha de generar els
mecanismes d'autodefensa. Estan d'acord en
aplicar alguns antitèrmics repressius per a baixar
la febre de la malalta Catalunya, però confien que
un tractament de federalitat curarà tots els mals
catalans. Un federalisme que no posi en qüestió la
sagrada unitat de la pàtria, ni la sobirania única
del conjunt del poble espanyol. Amb aquesta
recepta pensen que Catalunya posarà sordina a les
seves vel·leïtats independentistes.

Podemos diagnostica una malaltia catalana en
forma de corrupció, retallades i de figura de Mas.
Pensa que el virus es combat amb repòs del
malalt, bones atencions i apostant pels
mecanismes d'autodefensa del pacient català.
Considera que també hi ha un problema de
contaminació mediambiental estatal que afavoreix
el creixement del virus independentista. Si s'aïlla
aquest condicionant extern, acceptant el dret a
decidir del poble català, aquest reaccionarà cap el
seny i s'integrarà de bon grau en el projecte de
canvi espanyol, que és l'únic possible i el millor
desitjable.

Cap dels quatre s'atreveix a dir que el malalt és
l'actual projecte i model d'Espanya. Segueixen
pensant amb Espanya com un cos únic i saludable,
on ha sortit el “bony” català. No veuen el seu

sistema nerviós centralista que hipertròfia
l'harmonia del conjunt del cos. El seu esquelet
autonòmic totalment calcificat. La seva
desequilibrada musculatura fiscal. Les varius
d'aguantar tan de pes, de les extremitats
autonòmiques perifèriques. El seu cervell imperial
afectat de senilitat no diagnosticada. El colesterol
de la seva economia especulativa. La hemofília
que genera la consanguinitat malaltissa
d'interessos de les seves classes dirigents.

Una Espanya uniforme políticament en el 47% del
seu cens electoral corresponent a 7 comunitats
autònomes, front a unes altres realitats polítiques
més plurals i heterogènies corresponents al 53%
del resta de cens electoral i a 10 comunitats
autònomes. Una Espanya que és incapaç de
veure's a ella mateixa com una realitat plural i
complexa. Una Espanya que s'emmiralla en la
seva meitat més uniforme, i la projecta com si fos
la realitat de la totalitat de l'Estat. Una Espanya
que té una por enorme de pensar-se d'altra
manera. Una Espanya tan hipocondríaca de por a
perdre la seva unitat, que acaba emmalaltint de
separatisme a unes comunitats fartes dels seus
recels, les seves desconfiances, la seva falsa
sobreprotecció i els seus abusos controladors.

Aquest és el diagnòstic de MÉS per a les Illes i les
esquerres sobiranistes sobre l'actual crisi del
model territorial de l'Estat. La recepta i el
tractament és prou senzill i clar. D'entrada, deixin
a cada poble la capacitat de decidir lliurament i
per sí mateixos, la seva vinculació o no, a l'Estat
espanyol. Després escoltin i respectin els camins
de futur que cadascun d'ells vulgui establir. I si
dels resultats de tot l'anterior, surt un projecte en
comú en torn a l'Estat espanyol, enhorabona!
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En qualsevol cas, hi hagi o no acord entre tots els
pobles que composen l'actual Estat espanyol, amb
aquest tipus de solució que es proposa,
s'establirien els canals de comunicació, diàleg,
respecte i cooperació, que haurien de ser sempre
les bases de la lliure convivència entre els pobles.
Perquè d'això és el que realment es tracta i que
caldria perseguir.

Espanya no pot ser mai un projecte democràtic, si
per justificar-se a ella mateixa, ha de maltractar i
negar la realitat política dels diferents pobles que
la composen. Pels dogmàtics i fonamentalistes
espanyols, Espanya és una realitat evident,
inqüestionable i intocable. Pels demòcrates,
Espanya com estat, és un projecte temporal que
existirà o no, en funció del que decidiran els seus
ciutadans i els seus pobles.

És clar que el que realment molesta és afirmar que
hi ha altres pobles o nacions a l'Estat espanyol. No
es tracta d'un debat nominalista. La suposada
ciutadania única espanyola, es fonamenta en què
sols existeix la nació espanyola. Reconèixer la
existència d'altres nacions a l'Estat, posa sobre la
taula la necessitat de reconèixer també els seu
dret a la seva sobirania. Per això davant el que
passa actualment a Catalunya, hi ha tant de crits,
espants, fariseismes, exabruptes, insults...No
abunden les anàlisis i els diagnòstics acurats, ni
per descomptat les valoracions autocrítiques des
de l'Estat central.

Mentre es pensi que el malalt és Catalunya i no és
Espanya, mala solució té la cosa. No ho resoldrà el
pensament cafre que pensa acabar amb el el tema
català amb repressió tipus “ Muerto el perro se
acabó la rabia”. Ni el pensament cínic lampedusià
que creu que cal cedir qualque cosa per no
moure´s en allò fonamental. Ni el progressisme
centralista que pensa que basta canviar el vestit
de maltractador repressor pel d'autodeterminista
seductor, per acabar amb les “malalties ”
independentistes, que per definició són sempre
anti-progressistes.

Esperem que la presència de MÉS al Congrés de
Diputats, la coordinació de les esquerres
sobiranistes, les forces estatals d'esquerres
sensates, les forces nacionalistes demòcrates,
tinguin prou influència perquè es pugui abordar de
la millor manera possible, la greu crisi territorial
actual de l'Estat espanyol. Perquè amb el
panorama mundial i europeu actual, hi ha un
seriós risc d'anar com els crancs, cap endarrere.
Que sol esser cap on sempre orienten el futur, els
fonamentalistes i falsos regenacionistes espanyols.

La gran crisi del model territorial de l'Estat
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Snowden, insubmís
Miquel Àngel Llauger

No fa gaire, Tzvetan Todorov ha publicat un nou
llibre, Insubmís (Insoumis en l’original francès), que
val la pena llegir. Todorov va néixer a Bulgària el
1939, i va arribar a França el 1963, fugint de la
dictadura del seu país. De llavors ençà, ha exercit
com un dels intel·lectuals destacats del panorama
europeu, inicialment en el camp de la teoria i la
crítica literàries, i després en altres terrenys com la
història o l’assaig filosòfic. Todorov és un dels grans
estudiosos i divulgadors de la tradició humanista i
del llegat de les Llums: El jardí imperfecte (amb el
subtítol Llums i ombres del pensament il·lustrat) és
una de les millors introduccions al que signifiquen
les idees d’homes com Locke, Montesquieu, Voltaire
o Rousseau. Todorov ha excel·lit a l’hora de llegir la
història contemporània i l’horror de les dictadures a
la llum d’aquesta tradició. Memòria del bé,
temptació del mal és una gran reflexió sobre el
segle XX, escrita des de la perspectiva d’un exiliat
del comunisme que veu, en la línia de Hannah
Arendt, una matriu comú en els totalitarismes d’un
signe i un altre.

El volum acabat de publicar, Insubmís, és un recull
de semblances biogràfiques d’homes i dones que
responen al qualificatiu del títol: insubmisos. Per a
Todorov, l’insubmís és el que, en la seva defensa de
la llibertat i de la comprensió entre els homes,
s’oposa a la lògica del poder. L’insubmís actua amb
lucidesa i coherència, i sovint paga un duríssim
preu personal. El llibre està format per vuit retrats,
set dels quals corresponen a la mena de
personatges que característicament il·lustren les
idees de Todorov, i que vénen a ser aquells “sants
laics” de què parlava Camus: dues víctimes dels
camps de concentració nazis (Etty Hillesum i
Germaine Tillion), dos dissidents soviètics (Boris
Pasternak i Aleksandr Soljenitsin), dos lluitadors
contra el racisme (Nelson Mandela i Malcolm X) i un
pacifista israelià (David Shulman). La sorpresa
arriba amb el vuitè protagonista: Edward Snowden.

Així doncs, Edward Snowden, l’antic treballador de
l’NSA ,l’Agència Nacional de Seguretat dels Estats
Units, que un dia va decidir fer saber al món que el
poder sotmet els ciutadans a una vigilància
injustificable, és per a Todorov el millor exemple de
l’insubmís del segle XXI. Edward Snowden, l’home
perseguit per les autoritats nord-americanes,
acusat de traïció i de posar en perill la seguretat del
país, representa per a l’insigne estudiós
l’encarnació actual d’aquells que s’oposen al
totalitarisme en nom dels valors clàssics de la
Il·lustració i de l’humanisme. Tampoc no és tan
estrany, si ho pensam bé: Todorov sap que, des
dels temps de Locke i dels il·lustrats francesos, al
nucli del pensament humanista hi ha la defensa de
la llibertat de l’individu enfront d’uns poders que
tendeixen sempre a l’abús.

Els homes com Snowden (o com Julian Assange, o
com Hervé Falciani) representen ja un tipus per al
qual l’anglès ha creat un terme específic: el
whistleblower, una paraula encunyada per evitar les
connotacions negatives de mots de la família del
“delator”. Aquí encara no sabem si n’hem de dir
reveladors, denunciants o alertadors. Més enllà del
dilema lingüístic, hi ha el debat de si són gent que
ha traït la confiança que s’hi havia dipositat o si són
defensors de la democràcia. Un veterà il·lustre com
Todorov sembla que ho té clar.
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Maite Salord

L’alè de les cendres
Maties Garcias

Professor

Dèlia ha mort a Menorca i la hi enterren. Té al
darrera una vida familiar convulsa viscuda a Son
Espanyolet i sacsejada per la guerra civil: un pare
–el barber eivissenc del barri– durament
represaliat; un avi andalús i ex-carabiner
desaparegut a la península quan feia gestions en
esclatar la guerra; oncles assassinats pels
escamots feixistes; parents que lluiten
forçadament en bàndols contraris...

La por i el patiment han tacat la infantesa i
joventut de Dèlia. La perseverança de l’àvia Isabel
Ortega i l’amor amb el menorquí Josep Taltavull la
salven. Anys després, soterrada en terres
menorquines, la veu de la difunta Dèlia encara
perviu i teixeix un diàleg intens i continuat amb
l’estrany i solitari fosser que té cura del cementeri.

Tota la història de Dèlia i la seva nissaga –feta
d’empelts andalusos, eivissencs, mallorquins i
menorquins– es desgrana a través d’un relat
minuciós, detallat, potent, captivador, poètic... Hi
ha la història que abraça des de 1918 fins a 1945:
la del país, la dels obrers, la que brufen ara i suara
els textos reproduïts –articles del temps,
manifestos, proclames, discursos...– i la que
pateixen els protagonistes. Tots els daltabaixos del
conflicte del 36 s’hi fan presents: els assassinats
nocturns a les parets del cementeri, la presó del
castell de Bellver i la del vaixell Jaume I ancorat al
port, les delacions per motius polítics o per
enveges personals, els camps de concentració, Can
Mir i les tretes traïdores de presos, els escamots
falangistes i els amagats, les resistències i les
febleses, els bombardejos, i també els desvariejos
dels rojos a Menorca...

Hi és ben viva la intrahistòria: la de la família humil
i lluitadora, la de la gent, la del barri obrer i
menestral. La del pare que quan és jove fuig
d’Eivissa i fa de manobre a la Mola de Maó. La de la
gent que fa feina i que a través de l’afecció pel
cant i els recitals en teatres populars s’afanya per
esdevenir artista. La de la gent que conviu i xerra i
parla en els cafès, que també són cau d’instrucció
popular.

També s’hi fa present, a la novel·la, l’alè poètic que
neix de les cendres de la difunta Dèlia. L’alè que és
capaç d’escampar aquella veu que embolcalla el
pas del dies i la successió d’estacions a la recerca
d’un sentit per a tot plegat. Una veu afanyosa del
retrobament amb l’avi absent.

Maite Salord ha trenat una història convincent que
copsa l’ànim del lector gràcies a un artefacte
literari ben construït i molt ben traçat amb una
llengua eficaç, contundent a voltes i molt ben
travada sempre.

Maite Salord

L’alè de les cendres.

Editorial Arrela, Maó:2014.
687 994374 info@escena-audiovisual.com



LA DARRERA EXILIADA

David Ginard i Féron
Historiador

El proppassat 29 d’octubre va morir a Sèvres, prop

de París, Llibertat Picornell i Femenias. Llibertat

era germana de la llegendària Aurora Picornell,

dirigent comunista mallorquina assassinada el

gener del 1937 després de ser treta per un grup

de falangistes de la presó de dones de Can Sales,

a Palma. Era així mateix, per tant, cunyada

d’Heriberto Quiñones González, agent de la

Komintern nascut possiblement a Bessaràbia que

dirigí l’organització estatal del PCE en els primers

temps del franquisme i fou executat a Madrid

l’octubre de 1942. Son pare i dos germans eren

igualment destacats activistes sindicals i polítics.

Va estar casada amb Tomàs Molinero Andaluz

(1898-1978), dirigent de la UGT i del PSUC. Però al

marge dels vincles familiars amb figures cabdals

de la història del moviment obrer, Llibertat tenia

una trajectòria biogràfica pròpia ben digna

d’interès. No debades es tractava, ben segur, de

la darrera exiliada republicana mallorquina de

1939 que residia a l’estranger.

Llibertat Picornell va néixer el novembre del 1920

al barri del Molinar, a Palma. El 1936 es va

incorporar a la Massa Coral Antifeixista del Socors

Roig Internacional, amb la qual va participar en

diverses representacions artístiques per Mallorca.

El 18 de juliol d’aquell any es va embarcar amb

els seus companys cap a Barcelona per participar

en l’Olimpíada Popular. El cop d’Estat els

sorprengué en plena travessia i finalment

s’establiren a Barcelona. Com moltes altres joves

del moment, quedà desconnectada de Mallorca,

però aviat conegué les tràgiques notícies que

afectaven la seva família. Sembla que durant la

contesa recorregué alguns fronts per dur jerseis

als combatents, encara que no prengué mai les

armes.

L’escriptor cubà Pablo de la Torriente Brau relatà

un breu encontre amb ella a Barcelona, en una

crònica signada el 29 d’octubre de 1936 amb el

títol

«Cuatro muchachas en el frente»:

«Libertad tiene 16 años. Se llama Libertad

porque su padre es revolucionario. Su hermana se

llama Aurora. Es elegante porque es costurera. Y

es una linda muchacha de rico pelo negro.

También es pequeña, pero ha oído los

fusilamientos nocturnos y ha entrado en los

conventos fortificados por los fascistas, en

Tarragona, al asalto, con el pueblo  furioso,

asesinado, y de allá se trajo para banderas rojas

de la Revolución, los mantos purpúreos. Allá en

Mallorca, bajo la presión fascista, sus padres y su

hermana Aurora han sido fusilados, porque

nacieron y vivieron, como ella, para la Revolución.

Pero Libertad hace ahora comunistas en

Barcelona. No tiene sino 16 años. Está preparando

las listas de los hombres que irán más tarde a

Mallorca, con ella, a fusilar a los que fusilaron a su

hermana Aurora y a sus padres, dos viejos de la

Revolución».

im1
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Llibertat Picornell, in Memoriam



La crònica de Pablo de la Torriente mescla

evidentment dades reals i inexactes, atès que ni

Aurora era morta aleshores ni Llibertat participà

en la preparació del desembarcament de Mallorca.

En tot cas, ens consta que des del 1937 fou

militant activa de la Unió de Dones de Catalunya,

l’organització unitària de les antifeixistes

catalanes. Féu part de la presidència del Primer

Congrés Nacional de la Dona, celebrat a Barcelona

entre el 6 i el 8 de novembre de 1937 i treballà

dins la redacció de la revista Companya. Ja al final

de la contesa, s’incorporà a una fàbrica

d’armament.

El febrer del 1939 travessà la frontera pirinenca i

s’establí a Tolosa i París. Entre 1940 i 1946, residí

a Mèxic, on participà en diverses reunions per

organitzar els exiliats balears. Acabada la Segona

Guerra Mundial, tornà a França. Encara que es

desvinculà progressivament de l’activisme polític,

sabem, per exemple, que el 1950 donà suport a

Joan Comorera durant el procés d’escissió que

sacsejà el PSUC.

Llibertat va tornar a Mallorca diverses vegades, la

primera devers l’any 1957. Les seves impressions

d’aquell primer viatge em semblen ben

il·lustratives de com el franquisme havia

començat a ensorrar la memòria militant en un

dels barris obrers més significatius de la Palma de

preguerra:

«A casa nostra al Molinar tot estava canviat.
Abans de la guerra teníem moltíssims de llibres, el
proselitisme de mon pare era això, fer llegir els
obrers. Bé, idò, quan vaig tornar vint anys després
no vaig trobar res d’això, lo únic que vaig trobar va
ser molta de por. Me varen dir que havien vengut dos
camions a requisar coses de ca nostra. Molta de
gent em va venir a rebre al port. Va esser com "un
reguero de pólvora": "Ha vengut la germana de
n’Aurora!" I la gent em deia: "No te’n recordes de
jo?" No me’n recordava de res! Me varen venir a
veure la gent que quedava del Molinar. Vaig trobar
antics militants com en Joan Vicens, que me va dir
que havia estat a Burgos pres. Ell en aquells
moments intentava reorganitzar alguna cosa del
Partit. Feien paperets amb una màquina i ho
repartien. No devien ser molts; eren gent que ja
militaven abans de la guerra.»

Encara que de caràcter reservat, col·laborà amb

entusiasme en diverses iniciatives per a la

recuperació del passat recent. Així, el 14 d’abril

del 2003 participà en l’acte que organitzà l’Institut

Balear de la Dona amb motiu del setantè

aniversari de la clausura de la Presó de Dones de

Palma. L’endemà fou homenatjada, juntament

amb Carmen López Landa –filla de Matilde Landa–

pels alumnes i professors de l’Institut

d’Ensenyament Secundari que porta el nom de la

seva germana.

El juny del 2006 intervingué en una diada

commemorativa de la Guerra Civil que va tenir lloc

al Centre d’Estudis Catalans de París. Malgrat la

distància, estigué molt interessada per qualsevol

notícia relativa a la seva terra natal fins als darrers

temps. Que la terra et sigui lleu, companya.
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La vida se'ns en va poc a poc..


