
Josep Valero
Miquel Rosselló
Josep Valero
Maurici Cuesta
Francesc Pons
Pau de Vílchez
Lila Thomàs
Antoni Alorda
Antoni Reus
Pep Valero i Biel Pérez
Maties Bennàssar
Mateu Morro
Llorenç Carrió
Mahécor Mbengue
J. P. Jordà, Joan Colom, Gabriel Mayol
Josep Amengual
Miquel Àngel Llauger
Maties Garcies

índex

número 46 - gener 2016

1.1
2.1 i 2.2
2.3 a 2.5
2.6 a 2.8
2.9 i 2.10
2.11 i 2.12
3.1
4.1 i 4.2
4.3
E1 a E7
5.1 i 5.2
5.3
T1
6.1 a 6.3
6.4
6.5 a 6.7
7.1
7.2

Editat a Palma per les fundacions
ISSN 2444-8117

Editorial
El 20D ens deixa al descobert el . .
Les Eleccions a les Illes Balears
Eivissa i Formentera, valoració. .

Reflexió sobre les eleccions a Menorca
Llums i ombres en la cimera de París
La manifestació del 30 de desembre
Qui petroli maneja, els dits s'unta
Els pressupostos més socials
Sílvia Tur Ribas
Seminari sobre indicadors
Reptes per l'agricultura
Ses Fontanelles (2a part)
La immigració vista des d'Àfrica
Sobre el 20 de desembre: Una passa MÉS
Ramón Llull: D 'ALEGRE
Walter Benjamin: educar per a la llibertat
Sapiens (Desmuntem Franco)



1.1

editorial
número 46 - gener 2016

Una Espanya empantanada

Josep Valero

Els que governen no poden fer-ho com ho feien fins
ara. Però els que volen el canvi, no tenen encara la
suficient força per provocar-lo. Un empat estratègic
ho titulava una editorial de la revista Sin Permiso.

Per un costat els poders econòmics, polítics,
mediàtics han jugat a la carta d'una majoria PP-
Ciudadanos, per tal de garantir la política
econòmica dominant. A la recàmara, la possibilitat
de la gran coalició PP-PSOE. Han facilitat el canvi
del monarca, i el nou rei, aixeca la bandera de la
indissolubilitat de la nació espanyola com la seva
retxa vermella. La maniobra de la segona transició
sembla que de moment fa aigües. Catalunya quasi
no va aparèixer en el debat electoral, i ara tot es
mou en referència al que pot passar a Catalunya.
PP i Ciudadanos ja estan aliniats per a jugar la
partida que volen els poders fàctics. Ara fa falta tan
sols aliniar al PSOE.

Un PSOE que es troba amb la possibilitat de poder
formar un govern amb PODEMOS i les seves
confluències, a les quals caldria sumar les forces
independentistes catalanes com a forces decisives,
o al manco agrupar a la resta de forces d'esquerres
i qualque altra nacionalista. Ni tan sols li han deixat
opció a intentar-ho.La sublevació interna de
determinats barons i baronesses ho ha
bombardejat. Amb la malifeta dialèctica
d'identificar la possibilitat de realitzar un
referèndum a Catalunya, amb la defensa de la
independència, els barons i baronessa fan seva la
retxa vermella traçada pel monarca. El PSOE ja
està a punt o per una nova submissió als poders
fàctics de sempre, o per a llançar-se a l'abisme de
unes eleccions anticipades, per tal de no tenir una
implosió interna.

PODEMOS tindria l'opció d'intentar llançar ponts
d'enteniment entre les forces independentistes
catalanes i el PSOE i altres forces d'esquerra. Però
hauria de tenir voluntat real de fer-ho. No sembla
que sigui realment el seu interès. Amb la proposta
verbal del referèndum a Catalunya, intentarà
desactivar el moviment independentista català a la
vegada que juga amb les contradiccions internes
del PSOE. Es prepara per a les batalles futures, més
que per intentar gestionar una possible sortida a la
situació actual. Aniran treballant per aparèixer com
a l'única esquerra possible, com va intentar fer

Felipe González a l'any 1982. Un projecte que per
ara sembla més assimilador que cooperatiu, i que
si és així, impossibilitaria un vertader retrobament i
reconstrucció de les esquerres plurals de l'estat.

I és que darrera el fenomen polític de PODEMOS no
hi ha cap moviment organitzat de masses. La
referència lírica de ser els hereus del 15-M, no té
res a veure amb la realitat actual. Ni res a veure
amb experiències com l'ANC. El clam social per a la
independència de Catalunya, ha obligat al
posicionament en un o altre sentit, de totes les
forces polítiques catalanes i espanyoles. Per això la
qüestió catalana segueix essent la clau de volta
que mesurarà la capacitat de modernització real i
democràtica de l'estat espanyol.

Espanya ara està políticament empantanada. La
dreta no té majoria suficient per a governar. El
PSOE atrapat pels seus lligams anteriors i sense
atrevir-se a optar per la opció socialdemòcrata més
conseqüent. La pleamar de PODEMOS és molt
potent, però caldrà veure la seva consistència
interna quan arribin els moments de baixamar. I
Catalunya en situació de cruïlla interna
independentista en el moment en què el govern de
l'estat és més feble. Tot apunta a l'aposta forta dels
poders fàctics per arrancar un govern de gran
coalició, d'alta o baixa intensitat, opció que també
afavoriria en un futur electoralment PODEMOS. I si
no ho aconsegueixen, fer les eleccions anticipades
en les millors condicions possibles per als seus
interessos. Segurament l'evolució dels
esdeveniments a Catalunya incidirà decisivament
en la resolució de la crisi de govern estatal. I sense
una mobilització de la gent del carrer, és molt
probable que des dels despatxos dels poders
fàctics i reials, ja tinguin unes respostes previstes,
segons els diferents escenaris possibles.



El 20D ens deixa al
descobert el

trencaclosques
espanyol

Miquel Rosselló

President de l’Ateneu Pere Mascaró

Ens trobem davant unes eleccions que demostren
a les clares l’esgotament definitiu del model
d’estat que neix amb la Constitució del 78 però
que mostra les dificultats que té un nou model per
sortir a la llum.

El PP perd 63 escons però se manté com la
primera força política i el PSOE treu els pitjors
resultats de tota l’etapa democràtica però
continua com a primer partit de l’oposició.

Podemos aconsegueix una gran victòria, 69
escons, gràcies a les coalicions al País Valencià
amb Compromís, a Catalunya amb Iniciativa per
Catalunya Verds i a Galicia amb Anova.

Ciudadanos queda molt enfora de les seves
aspiracions amb 40 escons, però si tenim present
que aquest partit és la “Falange española del
segle XXI” o l’equivalent del Front Nacional
Francés, deu n'hi do 40 diputats i diputades. Fins
ara l’extrema dreta s’amagava dins les àmplies
ales de la gavina popular. Molt en compte amb el
nou “Primo” de Rivera.

El nacionalisme de dretes ha tret un bon resultat
al País Basc i Canàries, on han mantingut els 6
escons el PNB i un Coalición Canaria. A Catalunya
la divisió d’Unió i Convergència li ha fet perdre
escons, encara que en manté 8.

El sobiranisme d’esquerres treu molt bon resultat
dins les coalicions amb Podemos, però molt dolent
allà on es presenta sol, amb l’excepció d’ERC que
amb 9 escons treu el millor resultat fins ara al
Parlament espanyol. És el cas d' EHBildu que amb
dos escons en perd cinc i Bloque Nacionalista
Galego que queda fora del parlament, perdent els
dos que tenia. Aixímateix la Chunta Aragonesista,
a pesar d’haver anat en coalició amb IU, també
queda fora.

El resultat és un Parlament amb moltes dificultats
per donar llum a un nou Govern, que a més haurà
de resoldre dues cruïlles que pesen com una llosa
damunt la realitat política estatal. Per una part,
cal donar sortida a la crisi econòmica seguint les
receptes neoliberals de la Unió Europea o cercant
altres formes més favorables a les persones, com
està intentant el nou govern portuguès.

O per una altra què fer amb Catalunya, deixar que
els catalans decideixin lliurement el seu futur o
seguir impedint un referèndum que ja és un
clamor en aquell indret.

Per aplicar la primera recepta hi ha tres opcions.
Una gran coalició entre el PP i el PSOE, que
reclamen els poders fàctics estatals i europeus.
Un pacte PP, PSOE i Ciudadanos, com proposa
Rivera. O un Govern en minoria del PP que
requereix de l’abstenció del PSOE.

2.1

L'ull crític



2.2

L'ull crític

Per treure endavant qualsevol d’aquestes tres

fórmules cal el suport del PSOE. O dit d’una altra

manera, per anomenar un govern que continuí

aplicant polítiques econòmiques neoliberals en

contra dels interessos de la majoria de la

ciutadania i que negui el dret a decidir dels

catalans i en conseqüència aprofundeixi en la

crisi del model territorial, se necessita el suport

del PSOE i aquest és un preu polític que si està

disposat a satisfer li suposarà un nou cost

electoral que el portarà a continuar perdent

força.

Si per contra se vol començar un altre camí que

obri pas a noves polítiques econòmiques, que

permeti una sortida democràtica a la situació de

Catalunya, és a dir un referèndum, i que

possibiliti iniciar un procés constituent solament

hi ha un govern possible, que surti de l’acord

entre PSOE, Podemos i sobiranistes.

Però per si havia cap dubte de les dificultats

d’aquesta opció ja han aixecat la veu els líders

socialistes de Castella la Manxa, Extremadura i

Andalusia alertant del perill “d’aventures

polítiques” i deixant alt i clar que amb la unitat

d’Espanya no s'hi juga.

Aquest procés electoral ha deixat palès les

conseqüències de les receptes neoliberals per la

sortida d’una gravíssima crisi econòmica i medi

ambiental que estem patint, receptes aplicades

per la dreta sense l’oposició, quan no

connivència, de la socialdemocràcia i

l’esgotament definitiu del model territorial que va

donar llum a l’estat de les autonomies.

Ningú pot continuar dient, com fins ara feia

Rajoy, que aquí no passa res que tot pot

continuar igual. Però tampoc queda clar com

sortir d’aquesta cruïlla en què es troba Espanya,

convertida en un vertader trencaclosques.

Mentre l’any 1982 se vivia, com ara, un

esgotament de la situació política aleshores del

post-franquisme, el PSOE encapçalà la bandera

del canvi i la ciutadania li va donar majoria

absoluta, 202 escons, per dur endavant les seves

polítiques. Ara Podemos i les forces sobiranistes

que portaven la bandera del canvi i de la ruptura

democràtica no han aconseguit la força

necessària per dur endavant aquestes polítiques,

no arriben ni a cent escons, dels 350 que té el

Congrés.

El PSOE continua essent necessari per decidir si

la política econòmica pot girar a l’esquerra i la

territorial caminar cap a la plurinacionalitat i el

respecte a la voluntat dels pobles. I la meva

modesta opinió és que no tant sols no té decidit

quina postura prendre davant aquests

interrogants sinó que no la pot prendre sense risc

de ruptura interna.

El camí és clar, per dur que sembli. Cal continuar

enfortint les opcions de l’esquerra verda no tant

sols des de l’òptica partidista sinó també social i

si volem acabar amb el centralisme espanyolista

serà necessari caminar en una triple direcció:

que forces polítiques d’àmbit estatal defensin

sense embuts el dret a decidir dels pobles, que

les forces polítiques sobiranistes s’enforteixin el

més possible i que els pobles que composen la

pell de brau prenguin consciència de la seva

condició de poble sobirà i s’organitzin per lluitar

per la seva dignitat i sobirania, com ho està fent

el poble català.

El 20D ens deixa el descobert el trencaclosques espanyol



2.3

L'ull crític

Unes primeres consideracions als resultats.

En primer lloc, comparant les eleccions generals

del 2015 amb les del 2011, caldria destacar:

Davallades anunciades del PP i del PSOE.

Trencament a les Illes del bipartidisme.

Sorgiment amb molta força dels partits emergents

PODEMOS i CIUDADANOS. - PODEMOS supera al

PSOE com a partit de l’esquerra més votat.

MÉS s’estanca i puja tan sols 2.600 vots.

Esquerra Unida baixa la meitat dels seus vots

anteriors.

La participació puja un 3% front a les generals del

2011.

Segon, comparant les eleccions generals del 2015

amb les autonòmiques del 2015, convé resaltar:

El PP i el PSOE recuperen vots absoluts respecte

a les autonòmiques. Un 15,5% i un 9,5%

respectivament. ( A les generals del 2011 front a

les autonòmiques del 2011, pujaren un 11,2% i un

22,9% respectivament)

PODEMOS té una pujada espectacular però queda

lluny d’un tercer escó. Augmenta un 77,8% de vot

absolut respecte a les autonòmiques.

CIUDADANOS és la força que té el major

percentatge de creixement de vot respecte a les

autonòmiques. Augmenta el seu vot absolut

respecte a l’autonòmic amb un 182,4%

Les Eleccions generals

a les Illes Balears

Josep Valero



MÉS perd quasi la meitat dels seus vots, que van

a PODEMOS. Perd un -48,1% del seu vot

autonòmic.

El PI és la força que proporcionalment perd més

vots. Perd un -62,0% respecte al seu vot

autonòmic.

EU puja 3000 vots respecte al baix resultat de els

autonòmiques.

La suma de vots PP+ C’s passa de 146.914 vots

autonòmics a 210.107 vots a les generals. És a

dir, puja 63.193 vots

La suma de vots PODEMOS+PSOE+MÉS passa de

208.943 vots a les autonòmiques a 233.092 vots a

les generals. Puja 24.149 vots.

La dispersió de vots cap altres grups sense

representació és de un 7,6% a les autonòmiques i

sols un 0,4% a les generals. Aquest vots es

reparteixen normalment entre les llistes més

votades com a “vot útil”.

A partir d’aquestes dades ofereixo la meva

interpretació particular:

La dreta globalment assumeix els vots perduts pel

PI, UPyD i se’n du la majoria de vots de

l'increment de la participació. Segons els meus

càlculs al manco 2/3 parts dels nous votants

anaren a la dreta. Recuperen una mica d’electorat

desmotivat que s’abstingué a les autonòmiques.

La correlació amb escons d’esquerra-dreta és de

empat a 4. Si suméssim els vots de PODEMOS i

MÉS suposarien 3 diputats, però se'n llevaria un al

PSOE. L’empat es mantindria. La suma de vots

MÉS+EU, o MÉS +PI, també donaria un diputat,

però perdent-lo igualment el PSOE. És una pura

reflexió matemàtica, les realitats dels resultats de

les hipotètiques coalicions, mai solen ser sumes

aritmètiques.

Hi ha un transvasament de vots de partits de les

Illes a partits d’àmbit estatal. 52.648 votants a

partits illencs a les autonòmiques opten per votar

a partits estatals , front als 46.833 que mantenen

el seu vot a partits illencs. La percepció de poder

influir en un canvi al govern de l’Estat, sembla

més valorada per aquests votants que canvien el

vot autonòmic, que la d’ajudar a construir un

projecte de país propi, a partir de la conquesta

d’un diputat.

PODEMOS assoleix un resultat espectacular, però

curiosament no a costa del PSOE, sinó de MÉS,

d’una part de l'increment de participació que ha

votat a l’esquerra i d’altres vots autonòmics

d’esquerra que no tingueren representació. Crec

que s’equivocarien els seus dirigents si fessin una

lectura amb clau autonòmica dels resultats a les

generals. Els seus diputats el que han d’accelerar

és el canvi a nivell de l’Estat, i no ser utilitzats per

qüestionar la gestió del govern autonòmic. No

deixar governar a la dreta i que puguin ofegar al

govern autonòmic des de el govern central, hauria

de ser la seva primera preocupació.

2.4

L'ull crític
Les Eleccions generals a les Illes Balears



Esperem que estiguin a l’alçada i que no

confonguin el legítim interès partidista, amb les

necessitats reals de la ciutadania de les Illes. La

majoria de votants autonòmics de MÉS que els

han donat suport a les generals, no ho han fet per

crítiques a la gestió de MÉS al govern, sinó perquè

entenien prioritari aconseguir el suport d’un

govern central aliat.

El PSOE segurament té la petita pujada de vots

respecte a les autonòmiques, de votants que

s’abstenen normalment a aquests comicis i que

solen votar a les generals.

El PP amb un candidat suposadament més

“regionalista” recupera la cara front als resultats

de Bauzà. La lluita interna està servida. La forta

pujada de Ciudadanos, amb el seu discurs

recentralitzador i espanyolista, també tindrà

influència en el debat intern del PP.

Ciudadanos té la pujada més espectacular de vots

respecte als vots autonòmics. Malgrat a nivell

estatal no té els resultats que les enquestes

orientaven, no cal menysprear el contingut

espanyolista i fortament reaccionari del seu

programa. Al meu parer una nova extrema dreta

s’està gestant a Europa, en torn al reclam de més

“nació-estat” front a la UE i les regions.

Ciudadanos malgrat està al grup liberal europeu,

té tots els números per derivar cap a un model de

Front Nacional francès. La seva pujada a les Illes

no és anecdòtica, ni que covin dintre del seu

interior, els grupuscles que orientaven les

polítiques lingüístiques i culturals del govern

Bauzá.

MÉS haurà d’obrir un debat a fons sobre el que ha

passat en aquestes eleccions generals. També en

relació als resultats de les forces d’esquerra

sobiranistes. No haver donat el bot qualitatiu

esperat en el projecte, no ha de suposar

qüestionar tot l’avanç aconseguit fins ara. De tot

això em seguirem parlant i ajudant a fer possible

el debat, que faciliti construir propostes polítiques

de futur. Hi dedicarem prou espai i temps per a

fer-ho possible.

2.5

L'ull crític
Les Eleccions generals a les Illes Balears



Eivissa i Formentera:

Eleccions generals amb

sorpreses i desencís

(generalitzats)

Maurici Cuesta i Labèrnia

Com en la resta de les Illes Balears i en l’Estat

espanyol, les eleccions generals del 20-D

significaren un canvi en el mapa electoral, en

caure un bipartidisme regnant des del 1977,

alhora que demostraren una vegada més,

inexorablement, que el comportament electoral

dels ciutadans illencs segueix passant per

paràmetres estatalistes. Per enèsima vegada, les

opcions insularistes, autocentrades quedaren

arraconades per les opcions de matriu estatal, de

vell o de nou encuny.

A nivell general, a Eivissa i Formentera, el

bipartidisme PP-PSOE finalitzà i els resultats

donaren fins a 4 candidatures, tant al Congrés i al

Senat, superant el 15% dels sufragis.

El PP tornà a guanyar les eleccions, però amb els

resultats percentuals de la seua sempre triomfant

història a les Pitiüses, per on sempre ha obtengut

representació en el cas del Congrés, i en totes les

ocasions menys en dues, al Senat. Gràcies a un

29,5% dels vots, José Vicente Marí Bossó, número

2 de la llista, serà diputat. D’una llista que el 2011

havia obtingut fins a 5 diputats, el PP només

n’obté 3, tot i que és l'única candidatura que en

tendrà de residents a les 3 principals illes. La

davallada és indiscutible: el 2011, els resultats

significaren un 47,84% (de 24.000 a 16.000 vots).

Santiago Marí Torres serà el senador pitiús gràcies

a també 16.000 vots (un 29,9%), mentre que el

seu predecessor, José Sala Torres, també

“popular”, ho fou amb 23.200 (44,5%). Els dos

representants electes ja han anunciat la

necessitat de renovació del missatge del PP, en

saber els resultats.

A banda, un factor a tenir en compte és la divisió

que s’arrossegà en el PP eivissenc des del 2011

entre els partidaris de l’actual secretari general,

Vicente Serra, i el ja ex senador, José Sala, i el fet

que els anteriors representants a Madrid (Enrique

Fajarnés i José Sala) foren descavalcats de la

carrera a la repetició de la candidatura, en unes

eleccions internes que demostraren que la seua

direcció ja els tenia preparats un recanvi. Com a

novetat del 20-D, remarcar que el PP va quedar

com a força més votada a Formentera (on fa part

de l’oposició, front la majoria absoluta de Gent

per Formentera) i a 4 dels 5 municipis eivissencs.

A Sant Josep de sa Talaia, Podem va quedar per

sobre dels conservadors eivissencs. Una dada que

pot facilitar-ne la interpretació, és que aquest és

un municipi rural on estan en l’oposició, i del qual

han perdut la batlia en dues ocasions (2007 i

2011).

En el cas del segon protagonisme del bipartidisme

espanyol, i regnant a les Pitiüses, també, el PSOE,

els seus resultats foren els més baixos des del

1977, confirmant un descens que ja es produí el

2011 respecte del 2008, a nivell estatal. Tot i així,

Sofía Hernanz Costa, número 2 de la llista al

Congrés, serà l’única representació que repetirà

des del 2011 en totes les Illes Balears, gràcies als

11.900 vots (20,9%; enfront dels 17.000, 34,4%,

del 2011). El seu candidat al Senat, un jove Simón

Planells Strusse assolí 11.900 sufragis (un 21,5%),

lluny dels 16.300 (32,7%) del candidat de fa 4

anys.

2.6

L'ull crític



El passat 20-D, el PSOE pitiús no triomfava a cap

municipi, quedant com a tercera força en tots ells,

menys a Sant Antoni de Portmany, on quedà com

a segona força. El saldo positiu del PSOE pitiús

serà confirmar la representació eivissenca al

Congrés, cosa que ja no poden dir els “socialistes”

menorquins.

En el cas del Senat, només hi ha hagut un

senador progressista quan el PSOE ha pactat una

candidatura conjunta amb les altres formacions

identitàries i progressistes d’Eivissa i Formentera,

posant al capdavant candidats independents. Bé,

la fórmula triomfà en dues de les tres ocasions en

què es provà. Ara bé, de cara al 20-D, no hi havia

intencions de repetir una formulació similar des

de cap opció electoral.

Fins aquí el bipartidisme espanyol a Eivissa i

Formentera. Passem a les dues novetats (Podem i

Ciudadanos) i el desencís de MÉS i la resta

d’opcions.

El gran triomfador de les eleccions generals del

20-D a Eivissa i Formentera ha estat Podem.

Segona força a tots els municipis eivissencs,

menys Sant Antoni, i primera a Sant Josep, ha fet

uns resultats espectaculars, com a nivell estatal

atès el vot útil en clau progressista que ha sabut

canalitzar per acabar amb l’Executiu Rajoy i

impulsar un canvi de govern i de paràmetres.

També han sét prou bons com els aconseguits a la

resta de territoris de nacionalitat diversa a

l’espanyola, a nivell estatal. Tot i no presentar cap

candidat pitiús en llocs de sortida (el més alt era

el número 5 en la llista al Congrés), Podem ha fet

14.100 vots (un 24,7%) per a la cambra alta, i ha

contribuït als inesperables dos escons a nivell

insular.

El seu candidat al Senat, el valencià resident a

Eivissa, Mario Devis Luján, quedà segon en la

carrera a l’escó senatorial, amb 12.800 vots (un

23,2%). No eren les primeres eleccions per a

Podem (el mes de maig aconseguí 3 diputats al

Parlament balear i dos consellers al Consell

d’Eivissa, anteriorment anà a les europees de

2014), però sí les primeres a nivell estatal, camp

on traurà els millors resultats atesa la seua

configuració estatalista.

La segona irrupció en l’anterior esquema

bipartidisme ha sét Ciudadanos, un partit sense

implantació a l’illa d’Eivissa i inexistent a

Formentera. 8.500 vots (un 15%) ha aconseguit la

llista al Congrés, on l’exmilitant del PP, Maite

Planells , anava de número 3 en una candidatura

que ha assolit un inèdit diputat per Balears. La

candidata al Senat, Irene Torres, ha baixat un poc

els resultats, amb un 13,3% (7.300 vots). Amb

aquests resultats, el partit d’Albert Rivera, sense

cap representant institucional pitiús, assoliria

representació en totes les institucions insulars i

locals, encara que ja sabem que els resultats de

les eleccions espanyoles no són extrapolables a

les locals, al Consell i al Parlament.

La formació que aspirava a obtenir un diputat al

congrés, MÉS se n’ha quedat a les portes. La

candidatura d’Antoni Verger, amb el tinent de

batle viler, Joan Ribas Ferrer, de número 3, ha

tengut uns resultats decebedors a les illes

Pitiüses, amb només un 1,4% del total (790 vots;

per 1.000, el 2011, quan es presentà PSM-

Iniciativa Verds-Entesa-Equo). L’esforç de

precampanya i de campanya no han sét suficients

per compensar la novetat de la marca MÉS per

Eivissa (en contrast amb la fortalesa de MÉS per

Mallorca i MÉS per Menorca), el fet que només

comptava amb el suport explícit d’una formació

(l’Entesa d’Eivissa –ENE-) i la no presentació de

candidatura al Senat, aspecte poc habitual però

que venia raonat per la voluntat de centrar-se en

una candidatura al Congrés dels Diputats a la qual

totes les enquestes –internes i externes- donaven

un escó, i pel fet que una candidatura sense el

suport de diverses forces progressistes (al marge

del PSOE) tenia com a expectativa uns magres

resultats.
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Candidats de MÉS al Congrés.

Altres formacions amb experiència han patit un

descens en els resultats. En el cas d’Esquerra

Unida (ara Unitat Popular), l’únic pitiús que

encapçalava una llista al Congrés, Artur Parron

Guasch, ha assolit 1.900 vots (un 3,4%), per sota

dels 2.600 (un 5,3%) del 2011. El seu candidat al

Senat per Eivissa i Formentera, el regidor Óscar

Rodríguez Aller, aconseguia 2.000 sufragis, un

3,7% (2.600, un 5,3%, el candidat del 2011).

Proposta per les Illes (El Pi), aconseguí 760 vots

(un 1,3%) al Congrés, contrastant amb els 1.000

del candidat al Senat (2%). Eren les seues

primeres eleccions estatals, però venia El Pi de

presentar candidatures i bons resultats a les

eleccions del 24-M.

Un cas novedós ha sét el PACMA, que ha assolit

1.200 vots i 720, al Senat i al Congrés,

respectivament, sense cap tipus d’estructura

anterior a Eivissa i Formentera.

Aquestes eleccions comptaven amb el fet que fins

a 6 candidatures que es presentaren a nivell

insular en les eleccions del passat 24-M no s’han

presentat: Gent per Formentera, Guanyem

Eivissa, Gent per Eivissa, Esquerra Republicana,

EPIC i Más Eivissa. Cap d’elles no demanà el vot

per cap candidatura al Congrés o al Senat. En el

cas de Guanyem Eivissa, com el que practica

sempre Gent per Formentera, no es considerà

traspassar l’àmbit insular; el mateix val per a la

resta de formacions, excepte Esquerra.

Quan a les xifres de participació, s’ha passat d’un

56,9% del 2011, a un 58%, lluny del màxim

històric en unes eleccions espanyoles del 1982,

amb un 70,9%.

En definitiva, Eivissa i Formentera han presentat

uns resultats molt similars als de Mallorca i

Menorca, en un comportament estatal majoritari

que ha fet passar de dos a quatres les forces que

compten amb representants a Madrid, però que

deixa orfes els electors amb una visió netament

insular, ja sigui catalanista o insularista, tal com

ha sét des del 1977. L’anomalia a nivell estatal

semblava estar a punt de mutar en favor de MÉS,

però hem de lamentar que tristament no ha sét

així.
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Reflexions sobre els
resultats electorals a

Menorca

Francesc Pons Pérez

Secretari del Grup Parlamentari de MÉS per

Menorca

Membre del Comitè de campanya de SOM

Menorca i de MÉS a Menorca a les eleccions del

20 de desembre.

De la campanya i dels resultats a Menorca de les

eleccions del passat 20 de desembre, en podríem

comentar moltes coses, però hi ha dos punts

concrets que cal resaltar: el primer és que, sense

cap dubte, el vot dual ha estat enorme i MÉS per

Menorca no ha estat capaç de convèncer ni la

meitat dels votants que ens van fer costat al 24

de maig, on vam fregar la xifra dels set mil vots;

el segon és que la força a qui “hem deixat” la

gran majoria d'aquests vots no s’ha valgut només

d’una figura molt carismàtica i mediàtica com

Pablo Iglesias i de l’escenificació d’aquest com a

garant per aconseguir un canvi dràstic en les

polítiques estatals en el si de la cursa a quatre

que s’ha promogut per part dels mitjans de

masses, sinó que també ha fet seues les

reivindicacions i el discurs tradicional de

l’esquerra autòctona. Dit d’una altra manera: com

a formació no hem pogut resistir l’embat, però

açò no treu que les nostres idees hagin arrasat.

Efectivament, els grans partits tradicionals han

hagut d’anar fent seues reivindicacions com la

d’un finançament i un règim especial justs, però

és que l’esquerra alternativa d’àmbit estatal, a

més a més ha fet seus –defensant-los obertament

i fent-ne bandera, com a mínim a llocs com

Menorca i les Illes en general- els postulats de la

plurinacionalitat i plurilingüisme efectius, amb la

defensa explícita i sense ambigüitats de drets fins

fa poc tan tabú com el de l’autodeterminació.

El cert és que tenim comprovat que no podem

esperar miracles per part dels representants

d’una opció estatal, ja que a l’hora de la veritat

estan a disposició de gent que té altres prioritats i

que representen molts més ciutadans, cosa que

els empeny a “oblidar” les necessitats dels

menorquins. És per açò que tanta gent va dedicar

tants esforços a donar-nos l’oportunitat de

defensar sense limitacions els nostres interessos a

Madrid. No ha pogut ser, i ara el nostre deure,

entre d’altres, serà ajudar els que sí hi seran a

complir les promeses que els han ajudat a tenir

aquests grans resultats.

Però més enllà d’analitzar la manca d’èxit a l’hora

de convèncer els nostres votants de veure’ns com

a opció útil per les eleccions generals, i dels

dubtes sobre l’efectivitat que puguin tenir els

màxims beneficiats d’aquest vot dual,

m’agradaria tractar també la vessant sociològica.

I és aquí on rau la importància dels grans resultats

a Menorca de l’esquerra alternativa en el seu

conjunt (més d’un 35% sumant Podem, MÉS i UP),

ja que totes aquestes opcions han defensat

obertament les reivindicacions tradicionals i

actuals de l’esquerra pròpia i sobiranista.
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I açò, sense cap dubte, és molt bon senyal pels

qui desitjam per damunt de tot una societat amb

potencial per avançar i assolir grans

fites.Lamentablement, no es pot dir el mateix a

nivell estatal, on els resultats limitats –maquillats

pels bons resultats als Països Catalans, Euskal

Herria i Galícia-, de les opcions més

democràtiques fan impensables els canvis

necessaris per fer, del Regne d’Espanya, un estat

avançat, on els drets i la justícia estiguin per

damunt dels dogmes i dels tabús.

Finalment, cal aplaudir la gran feina de tota la

gent de MÉS i de SOM (la candidatura conjunta de

Més per Menorca i EM-EU per al Senat). Sense

aquesta base social activa i sense grans

candidates com Leonor Berja, Mariona Riera i Pilar

Arguimbau hauria estat impossible que, en un

context tan advers, l’esquerra menorquina

aconseguís més vots que al 2011.

Tot amb tot, MÈS per Menorca és a dia d’avui un

projecte més fort, més cohesionat i més ric en

experiències. Ara és moment de fer una reflexió

serena, amb la convicció més viva que mai que

cal seguir fent feina en positiu en favor de

Menorca, dels drets dels menorquins i d’un món

més just.
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Llums i ombres de la
Conferència del Clima de

París

Pau Vilchez

Co-responsable d'organització de MÉS i doctorat

en Dret Internacional del Medi Ambient

Fa només unes setmanes va concloure a París la

conferència número 21 dels Estats part de la

Convenció Marc de les Nacions Unides sobre

Canvi Climàtic, anomenada, per raons òbvies

d’espai, COP21.

Les esperances dipositades en aquesta

conferència eren enormes, proporcionals,

segurament, al desafiament que planteja el Canvi

Climàtic a la supervivència de la humanitat i de

nombroses espècies animals i vegetals arreu del

món. Però les grans expectatives sovint solen

provocar grans decepcions. Així, el mateix dia en

què es va arribar a un acord per part dels 161

països que conformen la COP, nombroses veus es

van alçar per criticar un acord que consideraven

insuficient i per assenyalar aquells punts que hi

faltaven o que hi eren de més.

Les mancances són evidents. La primera, i més

important, és l’absència d’objectius quantificats i

calendaritzats de reducció de les emissions de

gasos d’efecte hivernacle. És a dir, en quina

mesura cada país ha de reduir cada any les seves

emissions. La inclusió d’una clàusula d’aquest

tipus hagués facilitat moltíssim la transició cap a

l’economia descarbonitzada que és essencial si

volem evitar els traumatismes que provocarà el

canvi climàtic. Cada país hagués sabut quin

resultat havia d’aconseguir i en quant temps,

alhora que la resta de països així com la societat

civil podrien conèixer i fer el seguiment de

l’avançament de cada Estat cap als objectius

fixats.

Una altra mancança important, és l’absència

d’una data concreta per culminar aquesta

reducció d’emissions. Les veus més versades en

la matèria proposaven 2050 com a any en el qual

s’hauria d’assolir una reducció de les emissions

d’entre el 90% i el 100% respecte del volum

d’emissions a l’any 1990.

En lloc d’aquestes dues coses, allò que planteja

l’acord adoptat el 12 de desembre és assolir unes

emissions netes de carboni igual a “0” en la

segona meitat del segle XXI. La diferència entre

l’ideal i allò acordat, és evident.

Dues altres mancances completen les principals

crítiques a l’acord: per una banda, l’absència

d’una menció específica a les energies

renovables, com a única eina vàlida per assolir la

transició energètica necessària. De l’altra,

l’absència d’una menció específica als drets

humans, als drets de les dones i als drets de les

comunitats indígenes en l’articulat de l’acord.

Encara que en esborranys previs aquests drets

figuraven a l’article 2, finalment van ser

traslladats al preàmbul de l’acord.

Aquestes insuficiències són certes i greus. Però

ens equivocaríem si a causa d’aquestes

mancances rebutgéssim el conjunt de l’acord o,

encara pitjor, si caiguéssim en una mena

d’acceptació nihilista de la inevitabilitat del canvi

climàtic en la seva versió més destructora com a

conseqüència de la incapacitat dels nostres

governants (governants que, per cert, escollim

entre totes i tots).
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La veritat és que l’acord, malgrat ésser

lluny de la perfecció, suposa una passa endavant

importantíssima per assolir un futur baix en

carboni que mantingui l’augment de la

temperatura global al voltant de 2ºC. Analitzem

per què.

Per una banda, l’acord és universal. Pot semblar

poca cosa, però quan tenim en compte que el

Protocol de Kyoto no obligava ni a Xina, ni als

Estats Units, ni a Austràlia, ni (més tard) a

Canadà, ni a l'Índia, entre d’altres països altament

contaminants, ens adonam de la importància

capital de disposar d’un acord en el qual hi hagi

els principals països que emeten gasos d’efecte

hivernacle. Per dir-ho amb altres paraules: un

acord super ambiciós signat únicament per la

Unió Europea i països pocs contaminants però

sense 9 dels 10 principals països emissors del

món no hagués servit per res. Hagués estat,

doncs, un mal acord, una carta als reis.

A més, l’acord potser no defineix un límit màxim

d’emissions, però si que estableix clarament un

objectiu de temperatura a no sobrepassar, i

aquest objectiu és molt més ambiciós del què es

pensava possible fa només unes mesos: així,

l’augment de temperatura haurà d’estar ben per

sota dels 2ºC i tendir a un augment de només

1’5ºC. Aquesta obligació, perquè es tracta d’una

obligació que figura a l’article 2 de l’acord, és

cabdal, perquè constitueix la base de tots els

canvis profunds que hem de dur a terme.

Així, si realment volem que la temperatura no

augmenti per sobre dels 2ºC, el llindar per sobre

del qual la majoria de científics admet que el

Canvi Climàtic tendria efectes devastadors

imprevisibles, les nostres emissions, malgrat que

no figuri de forma quantificada a l’acord, hauran

de reduir-se de manera monumental en els

propers anys.

El Panell Intergovernamental del Canvi Climàtic

(IPCC, en les seves sigles en anglès), que reuneix

a científics de tot el món i que assessora l' ONU

en matèria de canvi Climàtic, elabora

constantment projeccions que permeten valorar la

possibilitat de què la temperatura augmenti més

o menys en funció del nivell de gasos d’efecte

hivernacle que emetem a l’atmosfera, i sembla

clar que per tenir possibilitats reals d’assolir

l’objectiu acordat, les emissions d’aquests gasos

s’haurien de reduir entre un 70% i un 95% a l’any

2050 respecte de les emissions de 2010.

Potser que l’acord no citi aquestes reduccions,

però estan implícites en l’objectiu acordat. Això

obligarà a tots els Estats a adoptar polítiques

decidides de transició energètica que passen,

necessàriament, per reduir dràsticament l’ús de

combustibles fòssils (principalment petroli, gas i

carbó), deixant enrere els projectes de

prospeccions petrolíferes i de fracking, eliminar

absurds impostos al sol i apostar clarament per

les energies renovables i l’eficiència energètica.

Això vol dir construir una societat més sòbria

energèticament, que consumeixi molt més

producte local i redueixi les importacions (i les

exportacions), on la vida quotidiana (casa, escola,

treball, lleure) s’articuli amb criteris de proximitat,

amb una reducció importantíssima dels envasos i

una transformació important de l’agricultura,

perquè ajudi a mitigar el canvi climàtic, en lloc

d’accelerar-ho.

Aquesta és la clau de l’acord, el motiu pel qual és

una eina que hem d’aprofitar totes aquelles

persones que volem assegurar un futur digne tant

per nosaltres com per les generacions que

vendran després. L’acord de París no és perfecte,

però és una eina suficient per exigir els canvis

necessaris tant als governs com a les empreses.

No la desaprofitem. Emparem-nos-ne. El futur en

depèn.
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3.1

El poble té la veu

Manifestació del 30 de
desembre

De l'autonomia a la
sobirania

Lila Thomàs i Andreu

de l'Ateneu Pere Mascaró

El passat dimecres 30 de desembre més de dues

mil cinc-centes persones sortírem al carrer baix el

lema De l'autonomia a la sobirania. Una any més

la Plataforma 31D formada per l'Stei-intersindical,

l'UOB, MÉS per Mallorca, Joves de MÉS, Joves

d'Esquerra Republicana, Esquerra Republicana de

Catalunya, Grup Blanquerna, les Fundacions

Ateneu Pere Mascaró i Emili Darder, i l'Assemblea

Sobiranista de Mallorca, convocà una mobilització

per celebrar la diada de Mallorca i a l'hora treure a

la llum les principals reivindicacions del nostre

país.

La manifestació va transcórrer pels carrers de

Ciutat i acabà a la plaça Berenguer de Palou amb

la lectura del manifest per part de Pere Sánchez,

en nom de la plataforma. En Pere és membre de

la Comissió Cívica del Tricentenari i director del

documental La Resistència. En acabar la lectura

del manifest hi hagué un concert amb la

presència d' Al Mayurka, Mobeim i Xarxa,

organitzat per Ona mediterrània.

Enguany la Plataforma ha plantejat el lema De

l'autonomia a la sobirania, conscient que el

sistema autonòmic sorgit de la constitució

espanyola de 1978 és un model esgotat i l'única

sortida digna per al nostre poble és assolir la

sobirania per poder decidir el nostre futur.

Els convocants de la manifestació volgueren

centrar la Diada en tres eixos: la reivindicació del

31 de desembre com l'autèntica diada de

Mallorca, el dret a decidir i un finançament just

per a les Illes Balears.

I així es va recollir al Manifest, a més de recordar

que apart de la commemoració del 786è

aniversari de l'entrada del rei En Jaume a Madina

Mayurka i la incorporació de Mallorca a la nació

catalana, es commemora també els 300 anys de

la fi de la guerra de successó amb la conquesta de

les tropes de Felip Vè de Mallorca.

Un any més sortirem al carrer dones, homes,

joves, majors convinçuts que , l'autonomia és una

concessió de 1978, mentre que la sobirania és el

desenvolupament ple de la democràcia, com molt

bé expressà el diputat David Abril Hervàs.

 



Qui petroli maneja, els

dits s'unta
Antoni Alorda

President de la Comissió de Medi Ambient de les

Illes Balears

Poques qüestions conciten tanta unanimitat com

l'oposició social i política a les prospeccions

petrolieres prop de les Illes Balears. La gent, de

manera especial a Eivissa, on s'ho han vist

damunt, ha pres consciència del que ens hi

jugam, del potencial devastador dels sondejos, no

només per al medi ambient, sinó també per al

conjunt de la nostra economia, indissociablement

lligada al nostre atractiu turístic. Si perdem

aquesta batalla, haurem begut “oil”.

La mobilització cívica, unida al rigor que ha

aportat l'equip que lidera Aliança Mar Blava, i, per

què no dir-ho?, la posició activa i bel·ligerant de

les institucions illenques (Govern, Parlament,

Consells, ajuntaments, i, pel que me toca més

d'aprop, la Comissió de Medi Ambient de les Illes

Balears), han assolit èxits notables: en primer lloc,

el desistiment en la campanya del Golf de

València.

Últimament, en una reunió a Madrid el 21 de

desembre, el Ministeri ens comunicava que havia

atès els arguments de sengles escrits d'Aliança

Mar Blava i la CMAIB (acord del Ple de 30 de

novembre), i, en conseqüència, arxivava

l'expedient de prospeccions en el Golf de Lleó

iniciat el 2011 per Seabird, i que reiniciaria,

exigint documentació més rigorosa, la sol·licitud

que, amb idèntic objecte, es presentà el 2014.

Hauríem preferit un no definitiu, però l'avanç és

molt rellevant, perquè significa un període

d'informació pública que permetrà constatar la

veritable posició social respecte del projecte,

pensem que fins ara el Ministeri dava per bo el

tràmit que es féu en l'expedient de 2011, que

havia passat absolutament desapercebut i, per

tant, la falta d'al·legacions podia interpretar-se

com que no hi havia oposició. I també hi haurà la

fase de consultes, que permetrà reiterar i millorar

l'aportació de dades científiques i econòmiques

que desaconsellen les prospeccions.

La CMAIB, com també la Direcció General de

sostenibilitat de la costa i la mar, o el CEDEX, dos

òrgans del Govern de l'Estat, han emès informes

demolidors sobre les repercusions ambientals dels

projectes. Entre d'altres motius, perquè afecten de

ple la ruta mediterrània de cetacis fins a la mar de

Ligúria, on s'aparellen.

Idò bé, també en aquest front, obtinguérem

encoratjadores notícies en la reunió del 21.12: el

Ministeri ens comunicà que atendria la sol·licitud

del Conseller de Medi Ambient de les Illes Balears,

Vicenç Vidal, de tramitar la declaració formal

d'aquest passadís com a ZEPIM (zones

especialment protegides d'importància per al

Mediterrani del Conveni de Barcelona), una

declaració que afectaria dues terceres parts de la

superfície sobre la qual la poderosa Schlumberger

pretén sondejar en el Golf de Lleó.
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Què està passant?

Però, a més, la declaració de ZEPIM també

afectaria l'altre gran projecte de prospeccions, el

que promou Spectrum en el Mar Balear. Un

projecte, per cert, que aquest estiu va presentar

l'estudi d'avaluació ambiental davant el Ministeri

d'Indústria, que, de llavor ençà, n'enreda,

incomprensiblement, la seva informació pública.

I en aquest punt ens trobam. Les amenaces

continuen i són plenament vigents, perquè sembla

que, de petroli, n'hi ha, i, per tant, sempre hi

haurà qui el voldrà treure. Potser la conjuntura del

baix preu ha desincentivat temporalment, però és

més que previsible una nova embrenzida de

sectors poderoros. Convé que ens trobin

preparats. No sé si és ingenuïtat, però pens que

cap institució pública democràtica de les Illes

Balears donaria el plàcet a aquestes

prospecciones... però no oblideu que se

decideixen a Madrid.

L'any passat no poguérem salvar la tomba del

profeta Jonàs a Mosul, destruïda per la barbàrie de

l'Estat Islàmic, seria imperdonable que no

protegíssem ara les magnífiques i venerables

balenes mediterrànies que allotjaren el

desventurat Jonàs i l'entranyable Gepetto. O els

dofins, aquells que ens salvaren del naufragi a

Dionís, el déu del vi. Els ho devem.

Qui petroli maneja, els dits s'unta
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Què està passant?

Els pressuposts més

socials

Antoni Reus

Diputat de MÉS al Parlament de les Illes Balears

Durant els darrers anys hem sentit a responsables

polítics de tot tipus d'institucions anunciant que

cada any aprovaven els pressuposts «més socials

de la història». Per justificar aquests anuncis es

sol apel·lar al pes percentual dels serveis

essencials com són la sanitat, l'educació i les

prestacions socials sobre la despesa. No podem

dir que aquests anuncis no siguin estrictament

certs, però sí que realment no suposen l'aposta

decidida per la priorització de la despesa social

que volen deixar entreveure.

L'explicació és senzilla, en aquests anys de crisi

tots els serveis públics han patit fortes retallades,

i si bé els serveis com el d'educació o sanitat

també, s'ha arribat a una situació en què la resta

de despesa «no social» ha quedat reduïda a la

mínima expressió. Això provoca que a pesar de

també patir retallades, la despesa social segueixi

creixent en percentatge.

Perquè hauríem de creure llavors que els

pressuposts de la Comunitat Autònoma per al

2016, aprovats pel Parlament el passat 22 de

desembre, sí són els més socials?

Són uns pressuposts que tenen com objectiu

augmentar els recursos disponibles per recuperar

els serveis públics i augmentar la despesa social. I

ho fan amb unes mesures tributàries amb un clar

component social de redistribució de la riquesa.

Aquestes inclouen la creació de nous trams

i  l'augment del tipus impositiu a l'impost sobre la

renda de les persones físiques a partir d'uns

ingressos de més de 70.000€ anuals. També amb

la creació de nous trams a l'impost de patrimoni, i

als imposts de successions i donacions per

patrimonis superiors als 700.000 €.

El resultat d'aquestes mesures ha permès destinar

recursos a la recuperació de serveis pels

ciutadans i de drets als treballadors del sector

públic. Els pressuposts de les Conselleries amb

més pes damunt la despesa de la comunitat

autònoma, educació i sanitat, augmenten amb

més d'un 5% els seus recursos.

Però sens dubte el projecte més ambiciós que

inclou els pressuposts de la Comunitat pel 2016 és

la renda social garantida. Amb una dotació de 20

milions d'euros, aquesta permetrà en la seva

primera fase que fins a 3.000 famílies sense

ingressos i amb menors al seu càrrec puguin tenir

ingressos per cobrir les seves necessitats

bàsiques.

Són uns pressuposts amb moltes mancances a

moltes àrees i està clar que no s'ha arribat a un

nivell desitjable d'inversió en els serveis públics

bàsics, i que l'educació i la sanitat encara estan

lluny dels objectius que com a societat moderna

hauríem de tenir.

Uns objectius que no s'assoliran mentre no es

resolgui l'infra-finançament que pateix la nostra

comunitat autònoma. Però el que ningú podrà

negar és que l'aposta social d'aquests pressuposts

és més clara i decidida que mai.
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Biel Pérez i Pep Valero

Na Sílvia acudeix amb tota puntualitat a la
cita, davant el Parlament, posa per a una foto
i manifesta el desig de realitzar l’entrevista
en un àmbit obert, a l’aire lliure. Ens
acomodam en els jardins entre el Palau
March i l’Almudaina, just davall el bust d’en
Quadrado.

Després d’un moments de conversa informal,
donat que abans no ens coneixíem,
començam pel que sol esser típic de les
entrevistes.
Jo no he preparat res, vosaltres preguntau i
veurem què surt...

Ens critiquen que feim les entrevistes massa
llargues, mem si a poc a poc ens corregim.
Segur que tu ens ajudaràs.
Ho intentaré.

És inevitable començar per les dades
personals.
El meu nom és Sílvia Tur Ribas, tenc 37 anys. He
estudiat Direcció Hotelera Internacional a l’Escola
d’Hoteleria i Turisme de les Illes Balears. Després
vaig estar treballant a Anglaterra de cambrera. He
treballat en agències de viatges, en recepció, com
a sub-directora d’hotel...Finalment vaig passar a
Gent per Formentera i des de llavors fins avui, ja fa
nou anys. Vuit anys com a Consellera de Medi
Ambient del Consell de Formentera i també tocant
altres àrees com Emergències, Indústria, Energia...
La meva família és de Formentera, pare i mare. No
tenc fills, no estic casada. Els estudis fins a
Secundària els vaig fer a Formentera. La prova
d’accés a la Universitat la vaig fer a Eivissa perquè
en aquell temps, el 96, encara no es feien a
Formentera i després ja vaig venir aquí a Mallorca,
a la Universitat.

Com neix en tu la consciència política?
Quan era petita, crec que des de que tenia deu
anys, sempre vaig esser la delegada de la meva
classe. Fins i tot a la universitat era la delegada de
curs. Sempre he tengut un interès especial per la
política, sempre m’ha agradat. M’agrada molt
llegir, seguir la vida política a la premsa.

Entre 2006 i 2007, Gent per Formentera va crear
unes taules de debat perquè per primera vegada
concorria a unes eleccions municipals. Es varen
crear uns grups de treball i el grup d’Economia i
Turisme em va convidar a participar. I, fruit
d’aquesta participació continuada durant uns
mesos, m’oferiren anar a les llistes de Gent per
Formentera en el cinquè lloc. I, justament, vàrem
treure cinc regidors. I, per tant, vaig entrar, cosa
que no esperava perquè era un partit que es
presentava per primera vegada.

Tens família compromesa políticament?
Sí, però en l’àmbit domèstic, perquè ens
entenguem. A la meva família sempre hi ha hagut
molta implicació en la vida política, però no
públicament.

Vàreu governar dues legislatures en coalició
amb el PSOE i en aquesta teniu majoria
absoluta...
Exactament! aquesta, per primera vegada, anam
tots sols. El PSOE actualment està a l’oposició, no
participa del govern. Però, l’esperit de Gent per
Formentera és sumar, sempre que puguem arribar
a acords, amb el PSOE. Hem estat socis de govern
vuit anys.

Està... i actua d’oposició?
Actualment està i actua com oposició! La
pregunta... No vull generar cap tipus de tensió,
però actua completament. Sí, sí, sí! Està en el seu
dret.

SÍLVIA TUR RIBAS

Diputada per
Formentera
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Gent per Formentera parlau de Formentera,
parlau de Pitiuses i parlau de Països
Catalans. D'Illes Balears què en pensau?
Saps que no record què diuen els Estatuts...
Sincerament, no ho record. Però si tu dius que no
parla d’Illes Balears, és que no hi parla. Potser no
ho fa perquè donam per fet que dins els Països
Catalans, òbviament, hi ha les Illes Balears. Crec
que no és una omissió intencionada. De totes
formes, jo no hi era quan es varen fer els Estatuts...

Dins l’imaginari dels formenterers hi és
Mallorca?
(llarg alè)Sí...

Hi és com a reforç o hi és com a problema?
Jo crec que hi és més com a problema. Quan
parlam de relacions polítiques i econòmiques, eh?
Quan estam parlant de vincles culturals i familiars,
no, evidentment. En aquest cas és un reforç.

Potser la política pertany al terreny racional,
però des del punt de vista emocional, com es
viu Mallorca?
És que de Mallorca només puc dir coses bones,
francament. Jo he estudiat aquí, tenc família aquí,
tenc molt bones amistats (algunes de les millors
amistats que tenc són de Mallorca) i sempre m’he
sentit increiblement ben acollida a aquesta illa.
Històricament molts de formenterers hi han vingut
a guanyar-se la vida. Hi ha molts de descendents
de formenterers vivint aquí. Hi ha hagut, també,
sempre un vincle molt fort per la mar, pel fet que
hi havia pescadors i patrons que estaven
embarcats en embarcacions mallorquines (el meu
avi mateix). Per tant, no és discutible que Mallorca
és una illa fantàstica. I, des de Formentera, es veu
Mallorca com una illa que reuneix el millor que es
podria demanar que tingués una illa. Això ho té
Mallorca. Ho dic de cor!

Amb quines forces de les altres Illes se sent
més agermanada Gent per Formentera?
Amb MÉS... I, per coherència, amb el PSOE, encara
tenim un pacte amb ells en el Parlament. Però,
francament, la fesomia de la Gent per Formentera
està molt més identificada amb MÉS que amb el
PSOE.

El partits estan (o toquen estar-hi) en diàleg
amb la ciutadania i aquesta marca unes
prioritats. Quines prioritats accentua en
aquests moments Gent per Formentera?
Com a partit el que suposa un major valor afegit de
Gent per Formentera és el que actualment integra
un gran espectre de maneres de pensar. En el
sentit que ha estat capaç de convèncer persones
d'ideologies polítiques diferents. Molta gent ha
confiat en nosaltres pel nostre model de gestió i
pel concepte d'illa que tenim però llavors, tal
vegada, diumenge votarà el PP o Podem... I també
votarà MÉS i potser el PI. Vull dir que amb Gent per
Formentera, no el 2007 quan va néixer, però
després de vuit anys de trajectòria i ara amb
majoria absoluta s’ha consolidat el fet de què hem
sabut integrar. I hem sabut aconseguir que amb
nosaltres s’hi identifiqui i hi confiï gent de
pensaments polítics molt diferents, més
conservadors i més liberals. Jo crec que aquest és
el valor afegit que té Gent per Formentera.

O sia, heu aconseguit que hi hagi una lectura
de la realitat local més enllà dels grans
corrents que ocupen els llocs a les teles. Avui
els partits locals no existeixen per als grans
mitjans.
Sí, sí. Hem sabut copsar la política en clau
formenterera i aquí una gran majoria de l’illa hi
troba un espai amb el qual s’hi sent identificat, on
s’hi troba còmode. Perquè si no fos així, sobretot
en un lloc tan petit, seria molt complicat
aconseguir grans objectius. També crec que una
altra característica important de Gent per
Formentera és que hem set molt fidels a les
nostres pretensions i objectius de conservació de
l’illa des del moment zero.

La societat formenterenca està interessada
per la política o està totalment venuda al
turisme? És una illa d’esquerres o és una illa
que vota esquerres?
La tradició política de Formentera ha set sempre
d’esquerra. Ja ho era amb la República, va esser-ho
després amb la guerra civil i amb la postguerra.
Amb grans moviments sindicals, comunistes... Ja
sabeu que aquí va haver-hi un camp de
cocentració. Històricament ha estat una illa a
l’esquerra, per dir-ho clar. I segueix essent així
segueix havent-hi una tradició política d’esquerra
molt important.

SÍLVIA TUR RIBAS Diputada per Formentera
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I això aflora o es du, encara, de manera
sigil·losa?
No, no, crec que ho duim sense cap tipus de
tapament i sense cap tipus de prejudici. Tot el
contrari, jo crec que n’estam molt orgullosos;
perquè això també és el que ens ha permès
preservar d’alguna manera l’illa que tenim. Si
Formentera, a partir dels anys seixanta, setanta i,
sobre tot, vuitanta s’hagués rendit als grans
moviments especuladors o especulatius, que
pretenien urbanitzar Ca’n Marroig, que pretenien
urbanitzar Ses Salines i que pretenien grans
projectes desenvolupistes, com més endavant va
esser el camping d’Es Ca Marí i demés, la nostra
illa no seria absolutament res del què és avui per
avui. I això va esser possible gràcies a gent molt
compromesa, que a la vegada ho era perquè les
seves famílies també varen lluitar molt en el seu
moment. Contra el règim franquista, postguerra i
demés. O sia, crec que no hi ha dubte!

Passant a les activitats, què t’agradaria
aconseguir durant aquesta legislatura, amb
la teva presència com a diputada?
Hi ha una cosa que no puc amagar. Evidentment
som la diputada de Formentera, per a Formentera i
de Gent per Formentera, però també vull esser (o
m’agradaria que quan finalitzi aquesta etapa) me
recordin o em puguin identificar per la feina feta;
no sols en defensa de Formentera, sinó en defensa
de Balears. Crec que això és molt important,
perquè, si cada diputat estableix el seu cercle i
àmbit d’actuació només pensant en clau del seu
municipi o del municipi on viu, i sols pensant en els
votants que l’han escollit, crec que serà molt
complicat després defensar que volem un
sentiment de comunitat i uns drets comuns per a
tots. Per tant, crec que hem d’obrir el prisma i
pensar en clau balear. Per no contradir-nos després
amb les reivindicacions que anam a defensar a
Madrid i pel món. Això per una banda, però també
m’agradaria que se’m recordi especialment com la
diputada que ha set coherent amb la feina feta
durant vuit anys en favor del medi ambient, en la
defensa de la posidònia, en la defensa del litoral
que tenim a les Illes Balears i dels recursos
naturals que tan malmesos estan en ocasions i que
requereixen mols d’esforços i un focus especial
d’atenció. O sigui, que esper aconseguir molts de
resultats per Formentera, esper aconseguir la
totalitat del programa, si és possible. Però, no puc
obviar que allà on treballaré amb una especial
sensibilitat i dedicació serà el medi ambient;
perquè crec que és el que espera la gent.

Què vol dir “model econòmic sostenible” a
Formentera?
Vol dir aquell model que permeti a totes les
persones que hi habitam viure d’una manera
digna, poder desenvolupar els nostres projectes en
igualtat de condicions sempre que sigui possible i
que en cap cas comprometi ni el present ni a mig
termini ni a llarg el futur i l’equilibri territorial de
l’illa de Formentera. Aquesta és la situació òptima.

Quines amenaces té avui Formentera?
Des del meu punt de vista en té dues. Té
l’amenaça d’esser una illa on hi ha un gran interès
especulatiu per part de persones i d’empreses que
tenen molt de poder econòmic (i que en el seu dia
es deien Matutes o Canyelles, per exemple) i que
avui tenen uns altres cognoms i una altra
aparença, però segueixen tenint grans interessos.
El que passa és que aquestes persones no tenen
interès en desenvolupar grans projectes ni grans
complexes residencials o turístics, però sí que
suposen una “amenaça” perquè tenen interessos
urbanístics que suposen fer grans xalets, grans
cases; especular amb ells i, d’alguna manera,
urbanitzar sòl rústic, urbanitzar sòl on no hauria
d’esser possible construir-hi avui per avui.

SÍLVIA TUR RIBAS Diputada per Formentera
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Això vol dir que es podria arribar a una
situació on els formenterers sols poguessin
caminar per camins tancats per closos o murs
a cada costat amb cans que amenacen?
Bàsicament aixó. I, sobretot, que s’està
descapitalitzant. És una cosa que sovint em costa
d’explicar. Jo crec que Formentera s’està
descapitalitzant a poc a poc. I, com que no és una
amenaça que la puguis identificar amb un gran
projecte (no és un camping ni una urbanització), es
tracta de persones (gent de pertot el món) que han
fixat el seu objectiu en Formentera per a
desenvolupar-hi construccions que no tenen per
objecte esser una residència de tot l’any, sinó
tornar-les a vendre, fer especulació immobiliària,
fer-ne usos diferents als inherents a la seva
construcció. Això és perillós perquè molta gent ha
venut les cases pageses, cases que tenen un valor
patrimonial importantíssim. Estan venent terres,
estan venent propietats, malauradament, pensant
més en el curt termini que en el futur. Per tant, els
seus fills, néts i renéts, a més de perdre el
patrimoni, també es va perdent un aprenentatge
de com cultivar la terra, com estalonar les figueres,
com tenir un bestiar i un petit ramat. I com
mantenir un usos que s’estan perdent de manera
molt ràpida. S’està produint una descapitalització
patrimonial, però també cultural. Perquè, quan jo
venc la meva casa pagesa, no estic venent sols la
casa pagesa, és que darrere estic venent tots els
usos de la meva finca i de la meva propietat.

Però, per altra costat, també m’estic jugant
seguir en una vida econòmica precària o
pujar el meu nivell de vida...
Jo no crec que a Formentera ningú, com a mínim
dels anys seixanta cap aquí, pot dir que ha tengut
una vida econòmica precària. La precarietat entesa
com el que viem avui en dia en el carrer, a
Formentera no existeix. Jo no ho he viscut, no l’han
viscut els meus pares. I no són fills de famílies
riques.

Quan parlam de precarietat jo pens en persones
que no poden pagar el llum, que no poden comprar
els llibres dels seus fills per a l’escola o que no
tenen per menjar o arribar a final de mes. Això és
precarietat, a Formentera això no es coneix. El que
passa és que tenim aquesta visió de curt termini i
això és preocupant. Es tracta d’una
descapitalització a dues bandes.

Aquestes són les dues amenaces de què ens
parlaves...
Llavors tenim la pressió de la gran afluència de
turisme. Però, si som capaços de regular, limitar,
ordenar les activitats i usos que es poden fer a
cada indret, no ha de ser un problema que
comprometi el producte turístic de la illa de
Formentera. Això es pot solucionar.

Quines mesures veus possibles per a evitar
una ocupació massiva o, fins i tot, un
col·lapse a nivell ocupacional?
Una cosa va relacionada amb l’altra: més turistes
vénen, més gent vol venir a viure a Formentera.
Per tant, això és una cadena. Formentera ha de
continuar amb les polítiques que du endavant,
sobre tot des de què som Consell Insular (juliol de
2007), quan vàrem adquirir moltes més
competències de les que teníem com ajuntament.
Però, clar, aquesta interface entre Ajuntament i
llavor Ajuntament-Consell com a institució que
aglutina dues personalitats jurídiques, és molt
important destacar-ho. Perquè a Formentera fins a
2007 les decisions sempre estaven supeditades al
vist-i-plau d’Eivissa i això s’ha acabat.

I ara tenim per davant una feina que suposa posar
nosaltres els nostres propis fonaments i les nostres
bases pròpies. Per tant, fer front al repte de
controlar l’afluència de turistes i la preservació del
medi ambient suposa posar límits; suposa seguir
regulant o intensificar els controls d’entrada al Parc
Natural. Significa controlar les excursions
marítimes. Significa, probablement, posar un
numerus clausus de persones que poden accedir al
Parc Natural en un moment determinat. Jo crec
que, d’una vegada, hem de parlar sense cap tipus
de complex i plantejar-ho obertament: posar un
“cupo” de visitants no és, en cap cas, ni malmenar
el turisme, ni engegar els turistes, ni dinamitar el
turisme. Tot el contrari. És garantir que la gent que
ve per veure un indret i paga per a fruir-lo pugui
fer-ho en condicions òptimes. Això requereix
valentia, requereix perseverar en mesures que
hem estat prenent fins ara.

SÍLVIA TUR RIBAS Diputada per Formentera
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Per tant, com que jo em tenc per una persona
ambiciosa, crec que hem d’anar molt més enllà
encara: Hem d’incrementar més els controls a
l’entrada, per mar i per terra (m’estic referint al
Parc Natural). Començar a establir capacitat de
càrrega platja a platja. Incrementar els serveis de
què disposam d’informació turística, cada vegada
més enfocats a donar a entendre la fragilitat del
nostre litoral, que és allà on es concentra la gran
part de la població. I llavors, evidentment,
aconseguir la implicació i la complicitat màxima del
Govern de les Illes Balears dins les seves
competències, que en té moltes. Perquè hi ha
accions que no depenen només de nosaltres.

Sents la teva veu fràgil respecte d’Eivissa i
de Palma?
No, per res! Per res tot el contrari, crec que la veu
de Formentera ha marcat un camí a seguir. Ha
marcat un referent; ho veig totalment així. Pos un
exemple: l’illa d’Eivissa, durant vuit anys, mai ha
fet un anunci públic, en cap mitjà de comunicació
ni en cap espai de debat, on es digués que s’havia
de posar un control a l’entrada de vehicles, que
s’havia de posar una regulació dels fondeigs, o que
s’havien d’establir normes i regulacions en els
espais protegits. Mai hem fet un discurs d’aquest
tipus a Eivissa, mai. I ara, aquest estiu, per primera
vegada els representants polítics d’Eivissa
comencen a demanar control i regulació. Aquestes
declaracions no són gratuïtes, no són causalitat.
Són fruit que se n’han donat compte (tampoc no
vull atribuir tot el mèrit a Formentera) que la senda
que duen no és correcta i que els durà al caos. I,
que si volem continuïtat i que si volem oferir un
espai com el que estam oferint a Eivissa i
Formentera, no ens enganyem els nostres atractius
no són les nostres cares ni la nostra simpatia, és el
recurs i el medi natural que oferim. Aquest és el
principal actiu que tenim; i és això el que la gent
ve a cercar.

Formentera augmenta en població estable o
té emigració?
Augmenta en població estable. Ara tenim, segons
el darrer cens, de gener de 2015, 12.300 habitants
permanents. Però és que el 2007 no superàvem
gaire els 8.000. És un creixement molt molt
important en molt poc temps. És un fet sobre el
que s’hi ha de posar atenció.

Quina és la situació del català a Formentera?
Es parla? Té un espai propi dins el món
cultural?
Jo crec que la salut de la llengua catalana a
Formentera, de moment, és bona. Però és
millorable. És cert que el propi Consell ha fet

moltes campanyes per involucrar sobre tot els
nouvinguts, perquè coneguin la nostra llengua i la
utilitzin. Però també és cert que els esforços
probablement mai són suficients; perquè segueix
arribant molta gent nova a l’illa que necessita ajuts
per integrar-se i nosaltres tenim el deure de posar-
los-ho fàcil. Crec que en aquest sentit és important
que per part del Govern s’iniciïn totes les opcions
possibles per recuperar el català com un deure dels
funcionaris i dels treballadors públics. El
coneixement del català com un deure, perquè, si
no el respectam i no el protegim des dels registres
firmants, serà complicat que puguem aconseguir-
ho en els registres no formals. Però bé, a
Formentera crec que el català té bona salut. I crec
que la gran part de residents que no tenen el
català com a llengua pròpia, jo m’atreviria a dir
que fan un esforç per a apropiar-se-la.

Dius que a Formentera no hi ha precarietat,
quines necessitat socials (vells sols,
discapacitats malalts, i altres, hi ha?
En aquest sentit sí que tenim mancances. Puc
respondre en dos sentits: Per una banda és cert
que Formentera va fer una passa de gegant en el
moment en què va tenir el seu propi hospital, això
és indiscutible. De fet crec que l’Hospital de
Formentera és el servei públic millor valorat pels
formenterers. La decisió de fer un hospital a
Formentera es va prendre abans de la creació del
Consell. L’Hospital és bàsic, però llavors hi ha una
sèrie de necessitats sociosanitàries que en part
s’han de cobrir d’alguna manera des de
Formentera i en part des d’Eivissa. Perquè
nosaltres som realistes i som objectius, no podem
pretendre que Formentera disposi de tota la
cartera de serveis sòcio-sanitaris que hi ha a
Mallorca, per exemple. Hem d’esser raonables. Ara
bé, sí que s’han de millorar.
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I això és el que nosaltres duim en programa:
millorar serveis assistencials a domicili; bàsic. Per a
totes aquelles persones que tenen dificultats per a
accedir al centre de dia. Desenvolupar en el centre
de dia l’àrea de salut mental; que estava prevista
la seva creació i obertura, però queda pendent de
desenvolupar (i em consta que la Consellera Fina
Santiago hi treballa conjuntament amb el Consell
Insular de Formentera) i espera que serà el 2016.
Hi ha col·lectius vulnerables que no tenen prou
serveis especialitzats. També és important que es
desenvolupin serveis a l’illa d’Eivissa, perquè en
situació de vulnerabilitat no hi estan només les
persones majors; hi estan molts d’infants que
pateixen discapacitats i no tenen un servei
específic prou potent.

El servei a les persones majors està en mans
d’immigrants? Teniu fenomen migratori?
Formentera té una població africana subsahariana,
pràcticament nul·la. Sí que hi ha magribins i també
població llatinoamericana (argentina, brasilera,
colombiana, equatoriana, boliviana...). Però també
he de dir que Formentera és un exemple molt bo
de convivència pacífica i integradora dels
immigrants amb els nadius. No tenim
absolutament cap problema.

Com a diputada de Gent per Formentera has
signat el Pacte de Governabilitat...
Els Acords pel Canvi no l’hem signat. El varen
signar MÉS Mallorca, MÉS Menorca, Podem i PSOE.
Gent per Formentera no ha signat aquests Acords
pel Canvi perquè aquests acords varen néixer per a
poder conformar Govern, i el que nosaltres vàrem
fer va esser firmar un pacte amb el PSOE. El que
passa és que sí que és veritat que nosaltres
subscrivim amplament els Acords pel Canvi. I de
fet el nostre compromís és contribuir a què aquests
siguin una realitat però nosaltres no son membres
signants d’aquest Acord (encara que molta gent
s’ho pensa).

No vos ho demanaren?
Els Acords es signaren per a poder formar Govern
per part dels grans partits d’esquerra. Gent per
Formentera en principi no era imprescindible per a
conformar aquest govern... De totes les maneres el
meu rol és d’absoluta implicació en aquest gran
Acord.

Ja no es parla de prospeccions...
Les prospeccions són una amenaça que no hem de
perdre de vista. Sempre hem d’anar mirant de coa
d’ull. L’única manera de què aquesta amenaça
deixi d’esser-hi és que hi hagi una llei anti-fracking,

com a França. Una llei que prohibeixi les
prospeccions petrolieres; i això és el que Gent per
Formentera vol impulsar. Ja ho vàrem fer impulsant
una proposició no de llei en el Parlament, fa un
parell de mesos, que es va aprovar per unanimitat.

El senyor Bauzá participà en la manifestació
amb la seva guàrdia de corps...
Les contradiccions que tenen aquests partits, quan
aquí fan una cosa i allà en fan una altra, vol dir que
no hi ha un criteri clar i compromès. De totes
formes, el PP no aprovarà una llei anti-fracking-tant
de bo m’equivoqui!, Ciutadans tampoc, perquè
com que no té absolutament cap discurs ni cap
argumentari respecte del medi ambient, crec que
ni tan sols saben què és parlar d’anti-fracking. Per
part dels altres partits, que tenen opcions potents
de governar o de conformar govern a l’Estat, com
són PSOE i Podem... diguem que som escèptica
amb tots dos. No he vist un missatge clar de Pedro
Sánchez dient que ell farà una llei anti-fracking.
Tampoc l’he vist a Podem. Per tant, permeteu-me
que tengui les meves reserves. Per tant, segueix
havent-hi una amenaça real, sí.

Has estat nomenada membre del Consell
d’Administració de IB3...
No. Gent per Formentera ha proposat un
representant i ens l’han acceptat. Nom Katherine
Wenham, és professora d’anglès a un Institut,
formenterera d’arrel... Per a nosaltres ho és perquè
ha nascut a Formentera, està molt compromesa
amb la nostra illa i està perfectament capacitada i
il·lusionada (que és molt important) per formar part
del Consell d’Administració.
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Què li demanaries a IB3?
Crec que primer hem de fer la diagnosi: IB3 deu
anys. Els formenterers i els pitiusos en general
(crec que aquí puc parlar també en nom dels
eivissencs, perquè compartim bastant les mateixes
idees en aquest sentit) mai hem sentit que IB3
representàs les Illes Pitiuses. A pesar de “Uep, com
anam?”, a pesa d'“Això és mel” i a pesar de molts
altres programes que poden estar bé. Perquè la
presència de les illes a IB3 té a veure amb els
continguts, però també té a veure amb el personal
que contracta. Tot el teixit que conforma IB3, des
dels òrgans de direcció, els òrgans assessors i tot
el gruix de treballadors de IB3 ha de representar la
pluralitat de les Illes. Quan tu tens un ens de
televisió i ràdio on pràcticament tots els periodistes
són mallorquins, totes les productores tenen base a
Mallorca, la gran majoria dels continguts es
desenvolupa a Mallorca i des de Mallorca i pensats
en clau de telespectador o radiooient mallorquí, es
fa molt difícil pensar que IB3 ens representi.

Aquí és on n’Andreu Manresa tendrà el major repte,
a banda del pressupost i d’altres dificultats. Supòs
que a Menorca deuen pensar més o manco el
mateix. Les delegacions s’han de mantenir i s’han
de reforçar. A Formentera tenim una oficina (que va
tenir l’amenaça de tancament del Sr. Bauzá) amb
un treballador i mig. Hi ha dies entre setmana que
no es poden cobrir ni l’agenda institucional de l’illa
de Formentera ni altres esdeveniments. Em sembla
molt bé que els diumenges hagin de cobrir el
futbol, però no em sembla bé que es desvesteixi un
sant per vestir-ne un altre.

Podríem dir que Formentera durant els
darrers anys ha tengut una presència
institucional relevant com poques vegades
havia tengut en la seva història?
De 2007 cap aquí, perquè per primera vegada la
decisió última sobre Formentera es pren aquí. Bé,
tampoc es pot dir així perquè no és del tot cert,
però és des del 2007 quan Formentera té més
decisió que mai sobre ella mateixa. Que no és
suficient, perquè Formentera i les Balears en
general tenim un problema: l’Estat mana massa
sobre nosaltres (autoritats portuàries, costes, etc,
etc. Si agafes el mapa de les Illes Balears i li lleves
les zones que encara estan “ocupades” veus que el
poder real que tenim encara no és massa.

Com explicaries la triple insularitat?
És quan per a renovar el DNI, fins fa poc, havies
d’anar a Eivissa. Quan per fer-te un tractament de
quimioteràpia has de venir a Mallorca i has de
botar tres dies. Quan per anar a jugar a Menorca hi
has d’anar el dia abans. Quan tens al·lots de 15 i

16 anys que per anar a un mòdul de Formació
Professional se n’han d’anar a Santa Eulària cada
dia i tornar, no sols a Eivissa. Quan per poder
formar-te com a persones i fer-ho en condicions de
competitivitat, igual que qualsevol altra persona en
el món laboral, has de fer grandíssims sacrificis i
has d’enviar els teus fills a fora (amb els sobrecost
que això suposa). Alguns d’aquests problemes
també es viuen a Mallorca, però es magnifiquen
quan passam a les altres illes. També els diputats
patim les servituds de la doble insularitat.

Si hi vols afegir qualque cosa...
A Formentera tenim una gran responsabilitat i una
gran oportunitat en aquest moment. Perquè hem
patit molt els darrers quatre anys, molt! És l’única
illa que no ha estat governada pel Partit Popular
entre el 2011 i el 2015 i ens ho han fet pagar!
Políticament i econòmica i en molts altres
aspectes. Crec que s’ha de posar en valor per part
del Govern l’esforç que ha fet Formentera els
darrers quatre anys. Posar en valor i fer-s’ho seu
perquè pugui avançar en demandes històriques i
puguem veure-les realitzades. M’estic referint al
decret de transport marítim, que el duim esperant
per anys i panys. Estic parlant dels efectes de la
triple insularitat i estic parlant de mancances en
inversions educatives que són bàsiques i
fonamentals per Formentera. N’hi ha d’altres, però
amb aquestes ja està bé. El Govern té el deure de
complir amb Formentera!

Moltes gràcies Silvia, no ens estalviaràs la crítica
per la llargària de l'entrevista, però pensam que és
del tot interessant el que ens has contat.
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UN INTERESSANT

SEMINARI SOBRE
INDICADORS DE
SOSTENIBILITAT

Maties Bennàssar

Els passats 10 i 11 de desembre, tingué lloc a la

sala d'actes de l'edifici de Sa Riera de Palma, un

seminari-taller sobre indicadors de sostenibilitat. El

programa era especialment interessant per dos

motius: Estava organitzat per l'Agència Balear de

Turisme (ATB) i perquè el coordinava n'Ivan Murray.

Me sembla prou important que l'Agència com

organisme governamental, promogui un seminari

d'aquestes característiques. Indica una clara

preocupació de la Vicepresidència i Conselleria

d'Innovació, Investigació i Turisme, per a trobar un

sistema d'indicadors objectiu, que ajudi a estudiar

millor la realitat global i l'impacte mediambiental

de la principal activitat econòmica de les Illes, com

és el turisme.

Una manera compromesa d'analitzar el sector,

lluny del curtplacisme i triomfalisme, fins ara

imperant. Un enfocament d'un tipus d'estudi que

obliga a una coherència i a una conseqüència

posterior. Si el turisme s'ha d'integrar dintre d'uns

paràmetres de sostenibilitat mediambiental i de

prosperitat compartida, cal tenir bons instruments

d'anàlisis que detectin ràpidament les alarmes i

que permetin arbitrar mesures d'intervenció

immediata quan calguin. I especialment, dissenyar

polítiques de dimensió estratègica, que permetin

canviar el tipus de model de creixement turístic

que fins ara impera a les Illes. Un model basat en

un funcionament suposadament espontani del

mercat i al arbitri de les grans companyies

turístiques. Un model que té en compta tan sols

els guanys econòmics privats immediats, i

socialitza els costos socials i mediambientals, si

qualque vegada els té en compta.

L'altre encert es haver triat a Ivan Murray per a la

coordinació del taller. Un persona prou rigorosa en

el seu treball acadèmic, clarament innovadora,

compromesa i que va saber presentar el conjunt

dels treballs de les jornades, amb diligència,

seriositat i alt contingut científic. Prova d'això és

l'encert en la tria dels ponents. Persones que

reunien coneixement, trajectòria acadèmica

reconeguda i, especialment, que explicaven

experiències pràctiques d'aplicació d'indicadors de

sostenibilitat a diverses situacions territorials,

ajudant a formar una visió de conjunt sobre la

complexitat dels reptes que pretenia abordar el

seminari-taller.

Oscar Carpintero, Mónica Serrano, David Carreras,

Maria Ángeles Cadarso, Enrique Navarro i el propi

Ivan Murray, completaren un programa i unes

excel·lents presentacions a les que podeu accedir,

si clicau a l'enllaç,

https://sites.google.com/site/2015tallerindicadorsa

tb/programa que ha habilitat la pròpia ATB. Per la

seva proximitat i bona feina, es prou aconsellable

conèixer la tasca del Observatori Socioambiental

de Menorca, que presentà David Carreras.

També fou prou significatiu, que el propi

vicepresident i conseller Biel Barceló, intervingués

explicant el que pretén la conselleria amb el suport

a la realització del seminari-taller, el compromís

pressupostari previst per l'any 2016 per impulsar

aquestes línies de treball, la necessitat d'oferir

treballs rigorosos de diagnòstic sobre la situació

del turisme a la societat, per a després poder

consensuar línies d'actuació. Explicà així mateix, el

compromís del govern per a treballar cap a un

canvi de model turístic i econòmic, des de la

cooperació amb la conselleria de Treball, Comerç i

Industria i amb la de Medi Ambient, Agricultura i

Pesca.

5.1
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Finalment ressenyar la composició plural i variada

dels assistents. Molt important la presència de

tècnics de l'administració pública i d'experts en

estadística, que coincidiren en la necessitat

d'adequar el sistema estadístic de les Illes Balears

als nous reptes socials, a introduir nous indicadors

idonis per a les noves exigències de

l'administració, i molt especialment, es remarcà

l'urgent necessitat de que el servei estadístic

balear, d'una vegada per totes, es basi en dades

específiques per a cada illa, i no diluir les realitats

insulars dintre d'un magma interisular provincial

com fins ara treballa l'administració central i el seu

servei estadístic. Un fet que condiciona en massa

ocasions al propi sistema estadístic autonòmic i

que cal corregir amb urgència. Com sempre cal un

esforç pressupostari i de formació de personal, per

assolir aquests nous reptes. També els assistents

aportaren idees i propostes de treball. Com

l'aportació de l'economista Ferran Navinés,

explicant la potencialitat dels indicadors europeus

de gestió de zones costaneres, que s'havien

treballat i consensuat des de el Consell Econòmic i

Social de les Illes Balears i el IMEDEA.

En definitiva unes bones sessions de treball, que

demostren que podem tenir unes bones eines per

a començar a fer feina en la construcció d'una

planificació estratègica regional. Condició bàsica

per a treballar en concret per a l'inici d'una

transició cap a un nou model econòmic, social i

ecològic per a les nostres Illes. Ara cal voluntat

política, recursos econòmics, capacitat de treball

amb equip, habilitats de coordinació i de direcció,

consciència de la magnitud de la tasca i saber

articular un programa de feina engrescador i

estimulant, per a facilitar la participació del

conjunt de la societat civil en aquest afany.

Sempre es diu que l'urgent passa per damunt el

que és vertaderament important en la gestió de

les administracions públiques. Cal idò no perdre's

per les bardisses, i posar fil a l'agulla en el que és

sens dubte el vertader repte d'aquesta legislatura

per a les forces d'esquerra: Iniciar passes

concretes cap a un nou model d'economia

ecològica i de justícia social per a les nostres Illes.

5.2

construint alternatives

Seminari sobre indicadors de sostenibilitat
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Els reptes de

l'agricultura balear

Mateu Morro i Marcé

Les dades són contundents, demolidores, parlen

totes soles, un any darrere l’altre: desaparició de

superfície de terra conrada, disminució de la renda

agrària total i per ocupat, disminució de les

superfícies irrigades, reducció del nombre de

pagesos, invasió d’aliments transportats des de

llargues distàncies, urbanització del camp... El

1968 comptàvem amb 276.123 hectàrees

conrades a les Balears i ara ens en queden unes

120.000. Els reptes que hi ha al davant no són de

bromes si és que volem agafar el bou per les

banyes i capgirar tendències. Per poc que ens

acostem a la problemàtica agroalimentària balear

veurem que hi ha un conjunt de problemes

transversals que l’afecten: agricultura i

alimentació, però també territori, energia, recursos

hídrics, paisatge, residus, comerç, indústria,

turisme, cultura, polítiques socials, patrimoni...

Sols intervenint des d’aquest conjunt d’espais

interrelacionats, amb els recursos econòmics

suficients i la capacitat decisòria necessària, es pot

fer retrocedir el model de monocultiu turístic i

depredació territorial, corregir els efectes de la

insularitat negada per les instàncies espanyoles i

europees i refer la nostra economia sobre unes

altres bases de solidaritat, equilibri territorial i

riquesa compartida.

A dia d’avui poques esperances els deuen quedar

als pagesos de les Balears. Després d’anys de

promeses, declaracions i, en el millor dels casos,

provatures sense possibilitat real d’aconseguir

gran cosa, es té la impressió que no estam

preparats, ni disposats, ni tenim una consciència

clara de la realitat agrària, com per a fer front a

una problemàtica que és molt greu. És més fàcil

administrar la desfeta que no intentar convertir la

desfeta en recuperació econòmica, agrícola i

territorial, camí de la sobirania alimentària.

Els censos agraris són una eina estadística que es

du a terme cada 10 anys a tot l’Estat espanyol. Els

podem emprar com una eina relativament fiable

per aproximar-nos al que està passant. Els dos

darrers censos són els de 1999 i 2009 (aquest

darrer més deficient degut a les retallades

pressupostàries). No són enquestes ni estimacions,

són censos exhaustius que recullen dades de la

totalitats d’unitats agràries existents. Idò bé,

entre el 1999 i el 2009 varen desaparèixer 9.000

explotacions agràries balears (el 45,68 %). En deu

anys se n’anaren la meitat dels pagesos! En el cas

de la ramaderia l’escampada va ser major encara:

de 10.574 explotacions se n’anaren 5.378 (el

49,52 %). I del 2009 cap aquí la cosa no ha

mancabat gens ni mica, més aviat s’ha accelerat

molt.

La raó d’aquesta desfeta no és cap misteri que

romangui tancat per una porta amb set panys. Els

pagesos se’n van perquè no poden viure de la

seva feina, perquè a les Balears costa més de

produir, hi ha més poques ajudes i els preus

cobrats pels agricultors són més baixos, moltes

vegades per davall dels costos de producció. Els

pagesos supervivents, amb l’excepció d’aquells

sectors més intensius i que aprofiten determinades

avantatges a la comercialització (les vaqueries de

Menorca, les patates de sa Pobla, l’horticultura, la

viticultura...), fan front a la minva dels ingressos

acurçant la despesa (en perjudici de la

productivitat) o cercant ocupacions

complementàries. La renda agrària és en caiguda

lliure i se situa per davall l’estatal, amb un fort

descens en els darrers anys. De 2000 a 2010 el PIB

agrari va davallar a l’estat un 2,8 %, però a les

Balears un 17,7 %. La renda agrària per ocupat va

pujar a l’estat un 16 % i, per contra, davallà un

30,22 % a les Balears. Això té com a resultat la

desaparició, inevitable, de l’agricultura i dels

agricultors.
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Canviar aquesta situació depressiva no és fàcil en

les condicions d’una comunitat autònoma sense

un finançament just i sense el pes polític suficient,

ara per ara, com per a fer que l’estat, o bé

directament o bé a través de Brussel·les,

corregeixi les enormes desigualtats generades per

la insularitat. Mentrestant el Govern Balear i els

Consells Insulars hauran d’administrar bé els seus

escassos recursos per a fer polítiques pròpies i,

sobretot, hauran de gestionar molt bé els recursos

provinents de les polítiques europees (tant pel que

fa als pagaments directes de la PAC com pel que fa

al Pla de Desenvolupament Rural). Però aquests

recursos s’apliquen d’acord amb els rígids

reglaments de la UE i no permeten, o si ho fan és

sols en una mesura molt escassa, tractar de

manera adequada els problemes específics de les

illes. A més, l’aplicació de la PAC a les Balears, pel

que fa a les possibilitats de redreçar el nostre

sector primari, fins ara ha estat un complet fracàs.

Les xifres abans esmentades ho proven de manera

sobrada. La PAC sols ha representat un pobre

tractament pal·liatiu que per res ha fet front als

mals que estan collant la nostra pagesia.

Esbossar uns eixos de política agrària que no sigui

repetir les generalitats usuals depassa les

possibilitats d’aquest text. El que és clar, però, és

que si l’aplicació de les polítiques comunitàries,

sense reconeixement de la insularitat, ens ha

posat en pocs anys en una situació límit, sols amb

la justa compensació de la insularitat i, alhora,

amb una estratègia agrària balear pròpia,

planificada, transversal i dotada dels recursos

econòmics i normatius suficients, es podrà

capgirar el procés marcat per la desaparició de

cada cop més accelerada dels pagesos, de les

terres de conró i de les possibilitats de producció

local d’aliments.
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Ses Fontanelles, no
perdem l’esperança

(2a part)

Llorenç Carrió Crespí
Regidor de MÉS a l'Ajuntament de Palma

Aquesta segueix sent una lluita llarga i dura, de
pleits i pleits... I de moltes batalles, però per més
que s’ha vist moltes vegades la guerra quasi
perduda, aquesta guerra encara es pot guanyar,
ara hem guanyat una gran batalla. Al final, podem
dir que aquesta és la guerra de sempre dels
interessos particulars contra els interessos
generals, de tots els mallorquins. Conservar la
darrera zona humida de s’Arenal és cada vegada
més a prop i l’empresa del projecte Palma Springs
no li agrada gens. Així, l’empresa UNIBAIL
RODAMCO s’ha atrevit a sol·licitar una recusació
contra Antoni Noguera en el Consell de Gerència
d’Urbanisme per mostrar una enemistat manifesta
contra el Projecte. Si més no, sorprenent, ja que les
recusacions poden ser contra persones físiques i no
contra projectes.

Allò que ha fet Antoni Noguera i tot l’Equip de
Govern en realitat és fer complir la llei. Des del
Consell de Gerència d’Urbanisme, que Noguera
presideix, s’ha denegat la sol·licitud de modificació
del projecte urbanístic perquè no té, ni més ni
manco, la llicència comercial tal com demana la llei
i en conseqüència, no compleix els requisits.
Aquesta decisió no ha estat presa perquè sí, sinó
que es fonamenta jurídicament en dos informes
elaborats per la Secretaria i els serveis jurídics de
l’Ajuntament.

Com molt bé va dir Noguera per concloure a
diferència d’anteriors consistoris “No podem caure
en inacció, i no complir la llei” i també apunta que
“una indemnització seria possible si l’Ajuntament
pogués donar el permís i no ho fes. Aquest no és el
cas”. El projecte que no es podria tomar és
l’anterior, el famós Aqua Màgica, amb els seus
esperpèntics vint-i-un edificis independents. Els
actuals promotors tampoc el veuen viable.

Els interessos contra els quals el nou Consistori ens
hem atrevit a lluitar no són els d’una corporació
qualsevol. Estam parlant de la primera empresa
del sector immobiliari d’Europa amb projectes
semblants a París o Barcelona, un exemple més de
la globalització i del capitalisme forasenyat. La
pressió mediàtica de l’empresa promotora és molt
gran, tant que prometen 5.000 llocs de feina i una
inversió de 235 milions d’euros per la construcció
del centre comercial. Mallorquines i mallorquins, no
ens deixem enganar! Estam parlant d’un centre
colossal just devora un altre, l’ampliació del gran
centre comercial que ja s’està construint al
Carrefour del Coll den Rabassa... Això perjudicaria
greument els petits comerciants de tota la zona i
afectaria els de tota l’illa.

Finalment, també remarcar el paper de l’oposició
en tot plegat. La primera cosa que a mi em crida
l’atenció és que no veuen cap incompatibilitat
entre el gran centre comercial i la protecció de la
darrera zona humida de s’Arenal. Així,
diabòlicament, defensen un interès general sense
cap ni peus, i després parlen de seguretat jurídica.
Els mateixos, cal recordar que al 2007 després
d’haver perdut les eleccions van atorgar la llicència
d’obres. Més trist encara, tant PP com Ciudadanos
s’han negat a donar suport a Antoni Noguera i
l’Equip de Govern contra la petició de recusació.
Aquest fet és sorprenent i mai vist en democràcia
quan sempre Govern i Oposició s’havien donat
suport mutu en casos semblants, com fa un any
quan el Govern del PP no donà la llicència
d’activitats al Bingo Teatro Balear en el Casc Antic.
Què volen aquesta gent?
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L'emigració cap a Europa

vista per un Senegalés

(i 4)

Mahécor Mbengue

Professor

Aquest itinerari nou, que va directament des de
la costa de l'Àfrica Occidental a les Illes Canàries
és, sens dubte, el més directe, però comporta
molts de riscos. A diferència del viatge terrestre
marcat per pauses de longitud variable, la
migració clandestina en pasteres és lineal i els
migrants estan més exposats a les patrulles
costaneres. Després de la sortida, el lema és "El
Barça o Barsakh". El mig termini no existeix com
en el context dels itineraris terrestres, on els
migrants poden reajustar les seves estratègies en
funció de les dificultats trobades en el camí.

Els principals itineraris migratoris no ofereixen cap
seguretat als migrants. Els camins del desert són
tan perillosos com les rutes marítimes. Tot i així,
milers de migrants han aconseguit en els darrers
anys arribar a les costes espanyoles i trobar feina
a Espanya.

Les conseqüències de l'emigració clandestina

Les conseqüències de l'emigració estan
degudament documentades. Queda per avaluar
l’impacte econòmic, polític i social de la recent
onada d'emigració clandestina. Aquesta emigració
té la particularitat d'escapar de qualsevol forma de
planificació, fins i tot si és organitzat per les xarxes
criminals. Aquests intenten satisfer la demanda
de viatges existent en el mercat. Tot aspirant a
l'emigració, qualsevol que sigui la seva ocupació,
el seu origen social o el seu gènere, pot utilitzar
aquestes xarxes, mitjançant el pagament en
efectiu del preu del viatge.

La sortida massiva dels joves pot obstaculitzar el
procés de desenvolupament d'una regió o localitat.
Això és així perque són els actius més
emprenedors els que intenten l'aventura. El cas de
Sant-Louis és il·lustratiu de les conseqüències
econòmiques i socials de la recent onada
d'lemigració clandestina. Va ser l’origen de la
despoblació d’algunes localitats, per la fuita de la
seva població activa jove. En un moment donat,
per falta de jugadors, alguns pobles no eren
capaços d'organitzar la competició de futbol
tradicional (navetanes) durant el període de les
principals vacances escolars, coincidint amb el
període d'hivern (estació plujosa). Es pot imaginar
la manca de mà d'obra necessària pel treball
agrícola. La mobilització de les pasteres per
animar la migració i la sortida dels joves pescadors
han accentuat l'escassetat de peix al mercat de
Saint-Louis, que és un dels ports més importants
de pesca artesanal.

La migració clandestina té una altra cara
amagada. Moltes famílies pateixen de la pèrdua en
condicions dramàtiques d'un o més dels seus al
desert del Sàhara o dins l'oceà Atlàntic. En
particular, les mares pateixen i segueixen patint
de la desaparició dels seus fills. Algunes d'elles
creuen que els seus fills es troben entre els que es
varen suïcidar a la mar i varen ser menjats pels
taurons. Per a la resta de les seves vides guarden
aquest sentiment de culpa davant la seva
incapacitat de retenir els seus fills que simplement
desitjaven una vida millor. Aquest sentiment de
culpa és encara més fort entre les mares que
pensen que el seu fill les volia ajudar,
especialment en les famílies polígames.
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Molts d'emigrants clandestins repatriats des
d'Espanya estan totalment desorientats. Pateixen
del trauma del viatge per la mar i, a més, la seva
expulsió sovint ha tingut lloc en condicions
humiliants. També tenen un sentiment de
vergonya per haver fracassat en el seu objectiu de
quedar-se a Espanya com altres persones que
viuen al seu barri. Aquesta categoria de repatriats
d'Espanya, generalment no ha pogut readaptar-se
a la vida social. Sempre estan preparant un nou
intent de tornar a Espanya, malgrat els riscos reals
als quals s’estan exposant, encara que l'opció de
la pastera sembla ser rebutjada per la major part.

En l'opinió dels candidats a emigrants, de les
famílies i de les autoritats, sovint hi ha una forta
fixació en els emigrants que varen aconseguir
arribar a Espanya i trobar feina. Aquest
enfocament alimenta actituds ambigües per part
de l'Estat i de les famílies en la gestió de la
migració clandestina.

L'Estat percep l'emigració com un fenomen que
pot contribuir a l'estabilitat política. Permet
disminuir el nombre de desocupats afavorint així la
pau social. Els enviaments monetaris constitueixen
un mannà financer que pot assegurar la
supervivència de les famílies i, en menor mesura,
impulsar el desenvolupament local. Les famílies,
per la seva banda, persisteixen en la seva actitud
de donar suport als seus candidats migrants
malgrat els riscos coneguts.

Només una petita fracció del repatriats d'Espanya
aconsegueix fer el dol de l’emigració. Els
sofriments suportats durant el viatge en pasteres i
durant la seva repatriació per les autoritats
espanyoles han facilitat una mena de
desmitificació de l'emigració. La forta desil·lusió
consecutiva al fracàs dins l'intent d'arribar a
Espanya ha afavorit un tipus de presa de
consciència enfront a la necessitat de lluitar per
inserir-se socialment i econòmicament en la seva
pròpia societat. Alguns d'aquests antics emigrants
han creat associacions per informar els joves dels
seus barris dels perills de la migració clandestina i
del mite construït al voltant de l'emigració a
Europa.

Conclusió: Alternatives Polítiques en qüestió

L'ambivalència dels actors de cara al fenomen de
la migració clandestina, explica en part els límits
de les polítiques alternatives. Hi ha iniciatives
comunitàries per sensibilitzar els joves sobre els
perills de la migració clandestina. No obstant això,
són molt circumscrites, i per falta de mitjans, el
missatge arriba poc. Els joves són sovint
conscients dels perills que enfronten llançant-se a
la migració clandestina, però enfront a
l'esperança, feble com és, per aconseguir el seu
objectiu, tots els riscos semblen permesos.
Qualsevol sensibilització ha d'anar acompanyada
d'accions concretes a favor de la joventut

L'Estat del Senegal intenta combinar diverses
solucions alternatives, de seguretat i de
desenvolupament. La primera consisteix amb
l'ajuda del Nord, d’enfortir la vigilància costanera
per impedir les sortides clandestines de pasteres a
Espanya. Aquest dispositiu atura el flux, però ha
contribuït a reduir-lo. Els joves potencials
emigrants segueixen desembarcant a les Illes
Canàries. Els contrabandistes aconsegueixen
sempre eludir el dispositiu de seguretat,
especialment amb l'ajuda de les autoritats
administratives corruptes. Una economia real s'ha
desenvolupat fins al punt de crear una nova
categoria d'empresaris de la migració clandestina,
les xarxes de la qual s'estenen fins al país
d'acollida.

L'emigració cap a Europa vista per un Senegalés
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El Senegal ha creat el pla Retorn cap a
l'Agricultura (Pla REVA) que els joves varen
rebutjar, dient que "el Pla REVA no ens fa
somniar." L’agricultura mai no ha atret els joves,
mai no ha estat valorada. Els joves que volen anar
a Europa somien fer-se ric ràpidament, pertant el
pla REVA no és per a ells una alternativa saludable
a l'emigració. Molts de joves varen néixer i créixer
a les ciutats i la seva relació amb el medi rural és
molt llunyana. A més, el Pla REVA és vist com un
instrument senzill de propaganda política de les
autoritats. Els joves dubten molt que la voluntat
del govern sigui l'interés pel seu futur.

Alguns actors del món rural, com el Consell
Nacional per la Concertació i Cooperació dels
Rurals (CNCR), principal organització pagesa del
Senegal, també varen expressar serioses reserves
sobre les possibilitats d'èxit del Pla REVA. Aquest
pla es considera generalment com un esquer, que
uneix els punts de vista dels joves que haurien de
ser els principals beneficiaris. Per a aquests actors,
si la voluntat de l'Estat fos real, haurien de
començar per estabilitzar aquells que desitgen
viure l'agricultura i que se senten obligats a
abandonar les seves terres enfront de les crisis en
el sector agrícola (sectors de cacauet, la pesca, la
ramaderia ...).

De moment, la tercera alternativa apareix, com la
més tranquil·litzadora. L'acord de col·laboració
signat entre Espanya i Senegal, per contractar
joves treballadors de manera estacional, pot
arribar a regular la migració clandestina. Així,
s'han convocat a Espanya diverses quotes
reduïdes.

En general, en les seves negociacions amb els
seus contraparts del Nord, els països del Sud
demanen l'aixecament de les restriccions a la lliure
circulació de la mà d'obra, com el que es fa en el
camp de l’intercanvi de béns i serveis, així com en
la comunicació. Les preocupacions dels pobles del
Nord i del Sud són diferents, no utilitzen el mateix
llenguatge de cara al que sembla ser un veritable
drama amb rostre humà.

Al Nord, les autoritats inicialment han intentat la
solució exclusiva de seguretat, abans d'adonar-se,
davant la determinació dels clandestins i la
mobilització de la societat civil, que la repressió no
és l'única solució. Dins d'aquesta perspectiva,
l'organització de l'emigració a través de les quotes
de treballadors temporals, es presenta com una
solució "humana" a la migració clandestina.
L'única alternativa sostenible és reactivar el
desenvolupament econòmic dels països emissors,
inclòs el sector agrícola que,en general, podria ser
un motor d'estímul: millor entorn de producció, la
privatització de la terra, el desenvolupament
d'activitats no agrícoles en el medi rural i la
diversificació dels sectors productius amb alt ús de
mà d'obra nacional, la reducció del desfasament
entre les polítiques preconitzades i les pràctiques
dels actors, tant urbanes com rurals. La satisfacció
d'aquestes condicions donaria als joves l'opció de
marxar o quedar-se, lluny de ser l'única opció que
se'ls dóna avui per les polítiques de
desenvolupament sectorial per un problema
complex i multi-dimensional: marxar o morir.

Fi.

L'emigració cap a Europa vista per un Senegalés
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Sobre el 20 de desembre

Una passa MÉS

Joan Pau Jordà, Joan Colom, Gabriel Mayol

A les eleccions del passat 20D les esquerres
sobiranistes de l’Estat assoliren aproximadament
950.000 vots en solitari (3.5%) i 11 escons. Uns
resultats similars en nombre de vots als d'ara fa
quatre anys. Emperò, el passat 20 de desembre
una gran part del sobiranisme estatal va votar
creient que “Espanya té remei”. Milers de
nacionalistes varen donar el seu suport a opcions
com En Comú Podem (12 escons a Catalunya), En
Marea (Galícia, 6 escons) o Compromís-Podem-És
el moment (País Valencià, 9 escons). Unes opcions,
en teoria, compromeses amb el dret a decidir dels
pobles i el caràcter plurinacional d’Espanya.

A Balears MÉS no ha aconseguit el seu objectiu
d’assolir una veu pròpia a Madrid. No entrarem en
el fet que, com a les Eleccions Europees del 2014 i
les Autonòmiques, Municipals i Generals del 2015,
l’esquerra del PSOE, unida, superà amb escreix al
Partit Popular.  Correspon als líders de les
respectives forces polítiques illenques valorar la
millor forma de maximitzar el vot del canvi.MÉS ha
perdut respecte a les eleccions autonòmiques la
meitat dels seus vots. No ens escandalitzem!
Aquesta situació ja es va donar abans! En termes
relatius, la pèrdua de suports ha estat similar a la
soferta pel PSM entre les eleccions autonòmiques
del 1995 i 1999 i les generals del 1996 i 2000
respectivament.

Perquè passa això? No ho sabem. Però creiem que
un suposat desgast de Govern, el provincianisme
de part dels votants, la falta de presència efectiva
a Eivissa i Formentera, l’estratègia d’aliances o la
falta de projecció pública no poden explicar-ho per
complet. Per a nosaltres, el factor diferencial és
altra: MÉS té un projecte clar per a les Illes
Balears, engrescador, inclusiu i progressista. En
canvi, no el té per al conjunt de l’Estat. Només
s’ha pogut presentar el 20D com la veu de Balears
a Madrid, i per a molts votants sobiranistes no és
prou.

En aquest sentit, Josep Valero, al llibre col·lectiu Un
nou estat, una nova societat afirmava que: “la
relació entre els partits nacionalistes i sobiranistes
de la resta de l’Estat ha de ser tan sols un acord
tàctic per fer front al centralisme i al nacionalisme
espanyol excloent, o també és necessari començar
a endegar projectes propis més col·laboradors?
(...)”. I és aquí on veiem la necessitat de què MÉS
es plantegi la necessitat (o no) d’avançar en la
creació de ponts amb totes les forces sobiranistes i
d’esquerres estatals. Tenim bons exemples, com
la Fédération Régions&Peuples Solidaires  francesa
o  l’Aliança Lliure Europea. Quin grau de relació
seria el desitjable entre MÉS i la resta de forces
sobiranistes de l’Estat? No ens correspon a
nosaltres decidir-ho, però seria interessant crear
espais de debat, anàlisi, recerca i reflexió comuns i
professionalitzats; coordinar propostes  a escala
estatal; vertebrar eixos d’actuació sobre les
polítiques d’àmbit espanyol i visualitzar
públicament, potser de forma més simbòlica que
pràctica, que el sobiranisme progressista és un
agent polític de primer ordre.
Aquest procés de confluència no ha d’anar en
detriment d’un altre  igual o més important: s’ha
de continuar fent una tasca de formigueta per
anar, a poc a poc, desvetllant la consciència
(nacional) dels illencs.
Sigui com sigui, un darrer apunt: Malgrat que
paregui el contrari, MÉS està en condicions
immillorables per liderar aquest procés de
confluència, si vol i ho veu necessari.

Del Blog de Esquerra sense fronteres
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RAMON LLULL: D’ALEGRE

Josep Amengual i Batle
M.SS.CC.

Quan tot just entram en l’any en què s’acompleix
el VII centenari de la mort de Ramon Llull, se'ns
obre un ventall de possibilitats per a commemorar-
lo. Esdevé quelcom semblant al que es va
descabdellar passat l’any 1316. Els lul·listes
aparegueren per a tot arreu, provocant l’alarma en
l’inquisidor Eimeric, quan l’herència del Mestre li
fugia del seu control, perquè eren ferrers,
sabaters, fusters, blanquers, comerciants, i tota
casta de menestralia laica, la que, sense saber
llatí, ni pertànyer a la clerecia, accedia a la
teologia, i adoptaven un capteniment reformador
d’inspiració evangèlica, tot inspirats en el
missioner laic, no universitari, Ramon Llull, el qual
veneraven com a sant.

El polièdric lul·lisme d’avui passa per una
universalització semblant. Les escoles lul·lístiques
dels segles XV al XVIII, tan admirables com ja
periclitades, no existeixen, i Llull ha esdevingut
patrimoni cultural, espiritual, literari, científic
ecumènic. Tot i que ho entenem en tota la seva
universalitat, paga la pena remarcar que el
lul·lisme científic, i el més a l’abast d’una cultura
general, avui és obra de tots els que en volen,
siguin cristians o no, siguin dones o homes. En
realitat Llull ens ha fugit de les mans, i aquí hi
veiem una mostra de la seva grandesa i de la seva
actualitat.

És actual, perquè l’obertura de la seva colossal
obra toca una primera simfonia de la felicitat en el
seu llibre programàtic, primerenc, i el més
voluminós de la literatura catalana medieval, que
és el Libre de Contemplació.

Lull, com a deixeble nicodèmic d’Agustí, és a dir,
com el rabí jueu, Nicodem, que es trobava
d’amagat amb Jesús de Natzaret. Llull clares
vegades declara les seves fonts, que hom pot
destriar. En efecte, Agustí era ben segur que tota
persona vol ser feliç. Omnes enim beati esse
volunt. (Confessions, X,21,31).

Doncs bé, l’obra cabdal de Ramon Llull, és d’una
grandiositat admirable. És cert que en molts
passatges és artificiós, però tot condueix a
expressar un gran projecte missioner, que es
descrit punt per punt. D’aquí que aquesta obra
sigui una vera enciclopèdia.

Tanmateix Llull degué acumular moltes notes
preses durant els 8 o 9 anys d’estudi i de
meditació. Tot això feu que els seus llibres, els
seus plans, les seves visites a reis, prínceps i
papes, i la seva assistència al concili de Viena del
Delfinat, (16 d'octubre del 1311 i el 6 de maig del
1312), quedassin ben integrats en el seu projecte
missioner.

Ara bé, tot i que sembli que ens hem desviat del
nostre objectiu, ens sembla que no ens n’hem
escapat. Direm que aquesta obra programàtica i,
per tant, primerenca, s’obre amb un panorama
universal que té per horitzó la felicitat. En paraules
seves, parla de la pedra preciosa, trobada per ell i
per tota persona, joiell que és l’alegria, per a
obtenir la qual hom és capaç de deixar qualsevol
altra bé. Atansem-nos al discurs del Mestre.
«D’alegre»

Tancat el pròleg del Libre de Contemplació,
comença el volum primer, el llibre primer, la
primera distinció i el capítol primer. Ja aquesta
organització és el llindar d’una obra grandiosa,
fruit d’una ment privilegiada. Ara bé, la sorpresa
ens aclapara tot d’una, quan esperaríem que Llull
ens col·locaria davant unes disquisicions
abstractes i elevades per a accedir a Déu, i, en
canvi, ens parla de la felicitat humana, històrica,
és a dir, per a avui. Llull no talla radicalment entre
el que és transcendent i la nostra història. El
transcendent es reflecteix en el nostre avui, s’hi fa
solidari, i l’avui queda il·luminat pel transcendent.
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D’aquí que, exposats els 30 punts del
pròleg, la distinció primera té com a títol:
«D’alegre», és a dir, “De l’alegria”.

Com hom de seu alegrar perquè Déu és ésser

Posat davant Déu, Llull sent l’alegria de que Déu
és. A nosaltres ens sorprèn aquesta afirmació, que
donam per sabuda i que assevera una obvietat. A
més, solament quan neix un infant, o quan som
curats d’una greu malaltia, solem alegrar-nos per
tenir vida. Però, generalment les nostres alegries,
a vegades grans, són parcials, com reeixir en una
feina, tenir un fill o un persona amiga que supera
unes proves, trobar treball, etc. tot és molt
important, són èxits limitats, perquè res no és com
esser persona humana.

Si, però, ens aturam una mica, copsam com Llull
ha arribat al més fons de la persona, que pren
consciència del que és, i perquè existeix. Aquesta
explicitació del que ell pensava solament és útil
per a nosaltres, per a poder besllumar la
profunditat de la seva alegria, que hauria de ser la
nostra.

Llull havia passat per una experiència que té
certes analogies amb la d’Abraham. És cert que
Llull era cristià, i per això no descobria per primer
cop Déu; però en prenia consciència, i se sentia
convidat a la contemplació de la realitat de que
Déu és, i, per això, en feia festa. L’haver trobat el
tresor de la vida, no un tresor finit, sinó infinit. La
troballa també te valor infinit, i que condiciona
totes les altres, per això escrivia:
8. [...] Sènyer, per honor d’aquest festa la qual
havem per l’atrobament de vostre ésser, direm als
nostres membres que ells colguen e en als no sien
sinó en contemplació vostra.

9 Aquesta festa, Sènyer, que nós devem fer del
vostre atrobament, no deu ésser aital com les
altres; car les altres en un temps són e no en altre;
mas la festa que hom deu fer de vós, tota hora
deuria durar e temps lo la deuria comprendre.

Llull no es trobava davant el no res, davant el buit,
davant el silenci, sinó que era en el Déu que és.
Per a ell, haver-se convertit significava haver
entrat en un procés que omple, que condueix a
satisfer l’anhel humà més profund, que és el de la
insaciable plenitud.

En aquesta experiència de fe hi descobreix la font
de l’alegria. Déu és molt més que les coses finites.
És l’infinit. Contemplant les coses finites de la
creació, anirà remuntant-se vers l’infinit, i ho
trobarà tan bell i esplendorós, que es sentirà
convidat a enriquir i a aprofundir la seva
contemplació, de manera que, admirant com tota
cosa reflecteix la bondat, la grandesa, la noblesa,
la infinitud de Déu, en aquesta convergència hi
veurà com a una demostració de Déu i, fins i tot,
de la mateixa Trinitat. No ho oblidem, Llull parlava
per a persones creients, en el Déu del llibre, és a
dir, per a jueus, cristians i musulmans. Aquestes
projeccions de la bondat de les creatures, de les
persones humanes, etc. vers l’infinit, són les que
ell anomenarà maldestrament les raons
necessàries que mostren la fe. Són raons que mai
no podem equiparar amb els sil·logismes
aristotèlics o tomistes. Pertanyen a un altre
sistema de pensament, com és el platònic, revestit
d’augustinisme. Les raons són, sovint, de
conveniència, que funcionen en les tres religions
del llibre.

Tornant a l’alegria, Llull troba nombrosos motius
profunds que van a l’arrel de les coses. Avança tot
descobrint el goig que dóna veure com Déu, que
és, és font de tot esser, de tota vida, i exclusió de
tota malaltia.

RAMON LLULL: D’ALEGRE
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altres veus

La plenitud i la vida

Déu és font de tot el que existeix, d’aquí que
nosaltres, que per Déu som trets del no res, ens
alegram perquè en Déu trobam el Pare i el creador.

Llull accentua en què consisteix la seva, diguem-
ne, metafísica del ser. Abans de tot és quelcom en
positiu, per tant, en negatiu, direm que l’esser no
és el buit, la carència, el no res. Amb altres
paraules, l’esser no és compatible amb la
destrucció, l’anorreament, l’espoltriment.

Allargant el discurs lul·lià podrem dir que el Déu en
el qual creu, que, en el fons, és el comú amb les
tres religions del Llibre, és el més contrari i oposat
a la guerra, perquè anorrea, a la fam, a la
marginació, perquè són privacions de béns
essencials a l’esser humà.

Des de l’horitzó de l’espiritualitat, el Déu que és no
es troba en el buit, ans és el que dóna plenitud. No
és un Déu merament religiós i voluntarista. No és
un tancat en el silenci i en la impassivitat.

És un Déu que misteriosament travessa el silenci
per a l’encontre interpersonal, que toca el més
profund de la persona, que és el cor, i com a
espiritual que és hi fa estada. Aquest Déu té molts
noms. Les tres religions n’hi donen diversos, i els
gentils segueixen essent-ne imatges. La diversitat
de noms que donen les religions a Déu no el
dilueixen. L’enamorament que engendren en el
creient no és compatible amb la indiferència
davant aquesta diversitat. Solament hom l’estima,
si el té per l’únic i vertader. Aquesta passió per
Déu únic i vertader no pot anorrear mai la persona
que veu i estima Déu amb un altre nom. Déu únic
no pot autodestruir-se.

Encara Llull concreta més com és el Déu de la
felicitat. És el Déu font de la vida. Escrigué Ramon:
«vós sou en ésser e donats vida e vedats
malautia».

El Déu viu és fon de vida. N’és l’única font, d’aquí
que ningú, cap poder, cap instància humana pot
usurpar a Déu el poder sobre la vida, si no vol ser
idòlatra, que substitueix Déu, i es posa part
damunt ell.

El discurs de Llull sobre l’arrel de la felicitat avança
més enllà del que pugui ser merament aguantar la
vida. Llull en Déu no hi pot veure malaltia. Tampoc
Déu és l’autor de la malaltia, sinó que convida tota
persona a combatre-la. El que Déu no pot fer és
llevar la finitud de la vida que ell ha escampat per
tot arreu. Però demana que tots els que són
imatges vives seves acabin amb tota malaltia.

RAMON LLULL: D’ALEGRE
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cultura

Walter Benjamin: educar
per a la llibertat

Miquel Àngel Llauger
Escriptor i professor

D’entre els pensadors dels segle XX, Walter
Benjamin ocupa un lloc especial. És un dels més
originals, i un dels més comentats i citats, i alhora
el que té una obra més difícil d’encasellar,
simplificar o resumir. La fascinació que exerceixen
els seus escrits és inseparable de la que prové de la
seva figura i la seva mort a Portbou, just després de
travessar la frontera espanyola en la seva fugida
dels nazis, el 1940.

És just i necessari que les Illes Balears llegeixin,
recordin i estudiïn Walter Benjamin, que va passar
dues temporades a Eivissa, entre abril i juliol de
1932 i entre abril i setembre de 1933. En aquest
sentit, podem recordar dues obres magnífiques. La
primera és el llibre que l’eivissenc Vicente Valero va
dedicar a les estades de Benjamin a Eivissa
(Experinecia y pobreza. Walter Benjamin en Ibiza.
Península, Barcelona, 2001), que retrata un home
emocionalment i econòmicament més aviat perdut,
però amb curiositat i energia intel·lectual
inesgotables. L’interès que Benjamin va mostrar
per l’arquitectura, la cultura popular i la llengua
haurien de ser sempre motius d’orgull i de record.
La segona és l’exposició Walter Benjamin a Eivissa
1932-1933, que va organitzar l’Institut d’Estudis
Baleàrics l’any 2007.

Hem de celebrar que segueixen arribant obres
illenques (en sentit ampli: editades a casa nostra,
fetes per autors illencs) sobre el filòsof de Berlín.
Ara fa dos anys, el 2013, l’editorial Lleonard
Muntaner publicava Infància a Berlín cap a 1900, un
llibret de Benjamin traduït per Anna Soler Horta.
Aquest volum de records d’infantesa es troba entre
el més interessant de l‘obra de Benjamin, un autor
poc preocupat, per dir-ho així, per les fronteres
entre literatura i filosofia, o entre memòria i
reflexió, o entre poesia i pensament. El Benjamin
adult (el llibre va ser, en part, escrit a Eivissa)
reconstrueix en una prosa carregada de lirisme la
infantesa d’un nin de casa bona al Berlín imperial
d’entre dos segles. L’amor morós per allò que
revela cada detall és una constant d’un filòsof que,
com els infants, no se sent satisfet amb les
explicacions evidents de la gent adulta.

Fa molts pocs mesos, els professors de pedagogia
de la UIB Lluís Ballester i Antoni J. Colom han
publicat el llibre Walter Benjamin: filosofía y
pedagogía (Octaedro, Barcelona, 2015). Els dos
autors saben que l’objectiu d’exposar les idees del
filòsof berlinès sobre pedagogia no és fàcil: no
només perquè Benjamin no construeix un sistema
de pensament i tendeix al fragment, sinó perquè va
escriure poc de manera específica, més enllà
d’alguns textos de joventut, sobre la qüestió
educativa. Ballester i Colom són conscients, però,
que Benjamin és sempre fecund, i esmercen tot
l’esforç en la investigació.

El resultat és un llibre que, en la seva primera
meitat (o una mica més i tot) funciona com a
introducció general a Benjamin, tant biogràfica com
d’exposició organitzada de les seves idees
principals. Els tres darrers capítols (dels set del
llibres se centren en el que Benjamin va dir sobre
l’educació. Hi ha el Benjamin enamorat de la
infantesa (el mateix memorialista del llibret
anterior, el col·leccionista de llibres infantils i de
juguetes), hi ha el Benjamin que va anar a una
escola “reformista” i hi va aprendre els valors de
l’educació en llibertat, hi ha l’activista universitari
que volia una nova cultura juvenil, hi ha el defensor
del valor educatiu de l’art, i hi ha el crític marxista
de l’educació burgesa com a domesticació dels
infants i els joves.

A risc de simplificar, perquè Benjamin no es deixa
resumir, diríem que la idea que ho sintetitza és la
d’educar en llibertat i per a la llibertat. Un
programa que, naturalment, és tan vigent com
sempre.
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Sàpiens (Desmuntem Franco)

MatiesGarcias

Professor de l'EOI

Estic convençut que una de les iniciatives millors
que podem emprendre a favor de la cultura és
donar suport a revistes i setmanaris escrits en
català. És el cas, entre d’altres, de publicacions
com El Temps, L’Avenç, Enderrock o Sàpiens. I
donar-hi suport vol dir llegir-les, comprar-les
assíduament o esdevenir-ne subscriptors. Si som
capaços de fer-ho, prestam un millor servei al país
que si quedam aturats en els simbolismes de llaços
i senyeres, o en el plany esterilitzador del no-som-
un-país-normal etc., etc.

I perquè volem ser un país i una societat cultes, bé
ens està llegir Sàpiens, la revista divulgativa
d’història que cada mes ens acosta, en format
periodístic i abundància d’elements gràfics, una
munió de qüestions referides al món passat i a
l’època contemporània. El novembre aquesta
publicació mensual que dirigeix Clàudia Pujol ens
va oferir el monogràfic Desmuntem Franco, en el
40è aniversari de la mort del dictador. S’hi
apleguen un total de 12 textos escrits per
periodistes i escriptors més les respostes a 20
preguntes fonamentals que contesten professors,
catedràtics i historiadors especialitzats en la figura
de Franco i els seus 40 anys de dictadura. Tot
plegat, sota l’assessorament d’Andreu Mayayo,
catedràtic de la UB, i amb el complement d’una
bibliografia amb obres d’aparició recent i amb webs
i recursos multimèdia que poden satisfer la
demanda d’informació d’un públic mitjanament
culte.

Aquest monogràfic de Sàpiens abraça des dels
conflictius orígens familiars de Franco –amb un pare
que abandona la família i simpatitza amb la
maçoneria– fins a la pervivència del franquisme en
època democràtica en importants sectors socials i
econòmics, en bona part gràcies al teixit
empresarial i financer que varen saber construir els
més acostats al dictador. Entremig, assistim a la
peripècia del militar africanista, a la conformació
d’una caràcter megalòman i desconfiat, i desafecte
a la República –“La forja d’un conspirador”, d’Oriol
Margalef- i a l’esclat del Movimiento de 1936 amb
la consegüent concentració de tot el poder en mans
del Caudillo autoritari i fred, com descriu Jordi Mata.
Un Generalíssimo, a més, que sap passar de
mantenir simpaties i relacions amb els dictadors de
l’Eix a ser capaç de sobreviure en temps de la
guerra freda gràcies a l’anticomunisme i el suport
de l’Església i els EE. UU i esdevenir “sentinella
d’Occident”, com recorda Anna Sàez.

En cap moment, però, la repressió no cessa, i com
diu Paul Preston la neteja de cervells i la repressió
consoliden el poder de Franco. Tanmateix, però,
com ha estudiat Antoni Batista,se succeïren
diferents plans d’atemptar contra el dictador ordits
tant pels anarquistes com per falangistes
descontents. Però com que tot estava “atado y bien
atado”, el dictador va morir al llit després d’una
llarga agonia, executant les darreres víctimes el
setembre de 1975.

Mentrestant, a l’interior del règim es produïa un
enfrontament entre integristes i reformistes, i el
valedor de les essències, Carrero Blanco, volava
amb el seu cotxe a Madrid sota la bomba d’ETA
l’any 74. Eren “els darrers espetecs de l’últim
anacronisme europeu” que reporta Antoni Sella. La
monarquia controlada pel règim i restaurada en la
figura de Juan Carlos es feia present enmig de
l’enfrontament amb qui tenia la legitimitat dinàstica
i volia una democràcia europea, Joan de Borbó.
Eren temps de canvis econòmics després de
l’autarquia empobridora. Hi fan referència Arnau

Cònsol, Borja de Riquer,
Armand de Fluvià, Rafel
Borràs...

Els 40 anys de
franquisme varen ser
una llarga nit de
patiment per a les
víctimes –Jordi Finestres
en parla i també
s’entrevista la jutge
argentina Maria
Servini–, però
propiciaren
l’enriquiment de la
família Franco i dels qui

s’hi acostaven, tal com explica Paola Lo Cascio a
“Franco, S. A.”, on fa la dissecció de “la lucrativa
trama al voltant del hòlding d’El Pardo”, i les
relacions de “Franco i Catalunya” són analitzades
per Xavier G. Luque en un text que inclou un
interessant peça titulada “Els 10 catalans de
Franco: Valls i Taberner, López Rodó, Porcioles,
Mateu i Pla, el cardenal Pla i Daniel, l’olímpic
Samaranch...

Posats a demanar, afegirem que hauria estat bé
que Sàpiens hagués inclòs alguna referència a la
(funesta) relació de Franco amb els altres Països
Catalans.

Sàpiens. Desmuntem Franco (Dossier especial)
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