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1.1

editorial

número 47 - febrer 2016

Miquel Rosselló

President de l’Ateneu Pere Mascaró

No atura la multitud de refugiats que segueixen
arribant a Europa procedents de les distintes
guerres que els seus pobles pateixen o han patit,
Síria, Líbia, Irak, Afganistan..., guerres que no ho
oblidem, han provocat les anomenades potències
occidentals, el “món lliure i civilitzat”.

La mar mediterrània continua essent lloc de pas i
de mort per milers d’aquests refugiats i les Illes
gregues o d’Itàlia no donen abast per rebre tots els
que els hi arriben.

Després comença el pelegrinatge per tota Europa,
passant gana, fred, malalties i altres desgràcies.
Però sobre tot patint el rebuig de bona part de la
població i de les autoritats per on passen.

I no oblidem que els que arriben representen la
classe mitjana o mitjana–alta dels seus respectius
països, els que poden sufragar les despeses,
moltes vegades escandaloses, del seu
pelegrinatge. Els que no tenen mitjans econòmics
es queden al seu territori patint les conseqüències
de la guerra, del terrorisme i massa vegades dels
bombardejos de les potències aliades que
presumiblement els han “d’alliberar”.

I mentre la Unió Europea què fa?. Doncs reunions i
més reunions per no arribar a cap conclusió. Fa
mesos que havien de distribuir els cupos de
refugiats que els correspondria assumir a cada
país. Ni amb això s’han posat d’acord.

La Unió Europea és incapaç de prendre cap
resolució per donar resposta a aquest gravíssim
problema humanitari i els distints països van fent.
Posen tanques per què no puguin entrar a casa
seva. Habiliten espais per concentrar el refugiats,
que se semblen cada cop més a camps de
concentració, en definitiva prenen mesures,
aquestes si, per fer més inhumana la situació de
per si dramàtica d’aquests ciutadans, ciutadanes i
nens i nenes que no han comés un altre pecat que
néixer a un país en el qual algun poderós ha decidit
iniciar una guerra, per territori, petroli o per la raó
que sigui.

A la vegada en la Unió Europea, enlloc de provocar-
se una onada de solidaritat i indignació per aquests
fets, s’incrementa la xenofòbia i l’extrema dreta.
Cada cop hi ha més països governats per partits
d'aquesta ideologia. I a tots, tant governats per la
dreta com per la socialdemocràcia s’incrementa la
legislació restrictiva cap els estrangers, immigrants
i refugiats.

Què queda d’aquella Europa solidària que rebia
perseguits pels règims dictatorials d’arreu del
món?. Aquesta UE governada majoritàriament per
la dreta fa fàstic i cada com som més els que ens
avergonyim d’esser europeus.

rescue.org



Catalunya un procés

d'infart

Pere Sampol i Mas

Director de la Fundació Emili Darder

Després de tres mesos d’intenses negociacions, in

extremis, quan el desastre ja es palpava, Junts pel

Sí i la CUP arribaren a un acord, celebrat amb

entusiasme pels sobiranistes. El pas a un costat

d’Artur Mas, a canvi d’un acte de contrició

acompanyat d’una dura penitència de la CUP,

propiciaren l’acord. No fou l’única alegria d’un cap

de setmana d’infart, ja que el candidat a la

presidència, designat per Mas, fou una autèntica

revelació parlamentària. Amb una gran dosi

d’ironia i de sentit de l’humor, de coneixement del

País i conviccions democràtiques, Carles

Puigdemont obrí seriosos dubtes sobre una

suposada tornada d’Artur Mas a la presidència de

la Generalitat.

Tot això ja és història! L’actualitat és que el procés

continua quan a Espanya hi ha la incertesa de la

investidura. Mentre es desfulla la margalida de la

gran coalició o d’un govern progressista, el primer

gerro d’aigua freda ja s’ha vessat damunt el cap

dels partidaris de la tercera via: els aliats de

Podemos no podran constituir grup parlamentari

propi, promesa que havia servit per doblegar els

contraris a les coalicions electorals amb Podemos.

També, el segon compromís dels de Pablo Iglesias,

el referèndum de Catalunya, ja ha deixat de ser

una línia roja. Així que, el somni de la tercera via,

el referèndum pactat, ha deixat de ser un somni

per convertir-se en fantasia.

En tot cas, quan es faci evident, una vegada més,

que és impossible una sortida negociada de

Catalunya amb l’Estat, serà molt important la

postura de la batlessa de Barcelona i dels seus

seguidors. Ada Colau s’ha manifestat a favor de la

independència, encara que ha mantingut una

certa ambigüitat. Però, quan sigui evident el

fracàs de la tercera via, haurà d’optar per afegir-

se al procés i fer front comú amb Junts pel Sí i la

CUP. Això seria un fort estaló per al procés

sobiranista, que guanyaria més legitimitat, ja que

els vots de Catalunya Sí que es Pot deixarien de

computar en la columna del No.

En tot cas, les incògnites són moltes. La més

important és com es finançarà la Generalitat

durant la transició i com es produirà la

desconnexió, el traspàs de la hisenda espanyola a

la hisenda catalana. Si tot això resulta difícil en un

procés acordat, sembla un escull insuperable

davant l’hostilitat d’un Estat que utilitzarà tots els

seus instruments, legítims o no, per evitar la

independència de Catalunya.

Hores d’ara, es podria conformar una majoria

progressista al Congrés entre el PSOE i Podemos,

amb el suport o l’abstenció de les distintes

opcions sobiranistes de Catalunya, País Valencià,

Galícia i País Basc, si els barons del PSOE,

partidaris de pactar amb el PP, no ho impedeixen.

En tot cas, aquesta majoria progressista, amb un

Sánchez tan qüestionat internament, difícilment

podrà encetar reformes profundes a l'Estat. I de

reformar la Constitució, ni parlar-ne, entre altres

coses perquè necessitaria el suport del PP.

En definitiva, mentre no esperam cap canvi en

les estructures de l'Estat, Catalunya continua fent

camí.

2.1

L'ull crític
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L'ull crític

“El Govern central veu
inconstitucional la Llei

de Normalització
Lingüística de 1986”

Nel Martí

Diputat portaveu de MÉS per Menorca

El passat 26 de gener, el Parlament de les Illes

Balears va aprovar la modificació de diverses

lleis, entre d’elles la Llei de Normalització

Lingüística (LNL) i la Llei de Funció Pública (LFP),

per a recuperar el requisit de coneixement de la

llengua catalana per a accedir a l’Administració

pública, i així retornar al català els efectes

derivats de ser llengua oficial i pròpia a les Illes

Balears. Què pot passar, emperò, a partir d’ara?

Una de les coses que podria passar és la que

dóna el títol indesitjable a aquest article, i que

podria ser portada de premsa els propers mesos.

La lògica d’un estat-nació centralitzador i

colonitzador com l’espanyol és bastant

previsible. I amb la modificació de la Llei de

Normalització Lingüística per a recuperar el text

consensuat de l’any 1986 no recuperarem la

normalitat. El Tribunal Constitucional (TC) de

l’any 1986 no és el TC de 2016. L’Estat central i

el TC posaran en marxa, de ben segur, la seva

maquinària (Comissió bilateral Estat-CAIB, recurs

d’inconstitucionalitat i suspensió de part de

l’articulat) per alterar i liquidar allò que els

ciutadans de les Illes, a través del Parlament i de

la unanimitat de totes les forces polítiques, van

pactar.

La LNL va ser un gran pacte social per a

recuperar la llengua catalana, menystinguda,

perseguida i prohibida durant molts anys.

Aleshores la pregunta és: què farà el Parlament i

què faran els partits i la societat civil davant els

advertiments d’inconstitucionalitat que plantegi

l’Estat?Acotarem el cap i ajustarem la Llei del 86

a la nova interpretació del TC, que no té en

compte la realitat sociolingüística ni valora ni

protegeix els efectes de la llengua pròpia, com a

llengua territorial i històrica del país? Farem

política de maquillatge i pactarem quatre coses

per fer veure que no ha passat res? Què farem?

Ningú pot oblidar

que el criteri

d’igualtat del TC no

té en compte la

realitat

sociolingüística, ni

tampoc que la

llengua territorial i

històrica –a Catalunya o a les Illes- actua com a

“ànima del poble”.No té en compte la realitat

sociolingüística, i per tant la “igualtat” del TC és

en realitat desigualtat sociolingüística, és

diglòssia, i és substitució lingüística. És, en

definitiva, colonització. Tampoc -el TC- reconeix

la llengua catalana –que a les Illes és llengua

territorial i històrica-, com a “ànima del poble”,

perquè per al colonitzador només hi pot haver

una ànima, i aquesta és la seva, és l’ànima de la

nació Espanya.

Per tant, per al TC la llengua pròpia –històrica i

territorial- només pot ser la llengua “peculiar” de

les Illes Balears, però mai una llengua amb

“consideracions positives” que la facin preferent.

La paraula “preferent” està prohibida en el nou

llenguatge i en la nova interpretació del TC, que

l’entén com un privilegi inconstitucional.

Per al TC les dues llengües oficials han de ser

llengües d’ús normal a l’Administració. Però què

vol dir normal? Normal no pot voler dir d’ús

contant i simultani, entre d’altres coses perquè

seria impossible. Normal s’ha d’entendre, per

tant, com a no excloent. Pots dur sabates o

botines, però no pots dur les dues coses alhora.

Ni tampoc té sentit, ni és bo, portar-ne una de

cada. El TC diu “Toda lengua oficial és por tanto

lengua de uso normal”. Bé, idò, perquè el català

sigui llengua oficial i normal és necessari que

tots els treballadors siguin competents en el

coneixement i ús de la llengua catalana.
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L'ull crític

Però encara caldria dir una cosa més. Com què

no és possible ni bo anar amb una sabata de

cada, el que cal és tenir una llengua com a

vehicular, sense menyspreu de poder i haver

d’usar l’altra oficial sempre que sigui necessari,

per a respectar els drets lingüístics de tothom.

Això vol dir que en un expedient hi pot haver

documents en català i documents en castellà, tot

i que la llengua per defecte ha de ser una, i la

llengua de resposta al ciutadà ha de respectar

els drets lingüístics del sol·licitant. I quina creiem

alguns que ha de ser la llengua vehicular i per

defecte de l’Administració? La catalana. Per

raons de normalització i per raons d’ànima. No

podem deixar que matin l’ànima d’aquest poble.

Què pot passar ara? Torn a demanar. Pot passar

–amb moltes probabilitats-, que l’Estat faci

advertiments d’inconstitucionalitat i plantegi la

negociació en el si d’una Comissió bilateral Estat-

CAIB. I si és així, alguns pensem que el camí

paral·lel, polític i social, que caldrà reiniciar és el

que ja es va plantejar en la redacció de l’actual

text d’Estatut d’Autonomia, el 2007, i que

Bartomeu Colom Pastor, professor titular de Dret

administratiu de la Universitat de les Illes

Balears, va resumir en cinc mesures.

1. Que l’Estatut estableixi el deure de conèixer la

llengua catalana a totes les persones a les Illes

Balears, entès com a presumpció iuris tantum de

coneixement.

2. Que l’Estatut estableixi el deure de conèixer la

llengua catalana al personal al servei de les

administracions públiques i als jutges,

magistrats, secretaris, fiscals i a la resta del

personal al servei de l’Administració de justícia,

notaris i registradors.

3. Que el català sigui la llengua de

l’ensenyament i, per tant, que dins aquest àmbit

tengui una presència efectiva com a llengua

vehicular.

4. Que els mitjans de comunicació de titularitat

pública utilitzin normalment la llengua catalana.

5. Que la comunitat assumeixi la competència

exclusiva per determinar l’abast, els usos i els

efectes de la doble oficialitat, així com la

normalització lingüística del català.

Cinc mesures que haurien d’esdevenir

“irrenunciables” com a comunitat lingüística i

comunitat d’interessos que és les Illes Balears.

El Govern central veu inconstitucional la Llei de Normalització ..



Compromís, força

decisiva per a la

governabilitat de l’Estat

Enric Morera

Coportaveu de la Coalició Compromís i President

de les Corts Valencianes

Els resultats de les passades eleccions del 20-D

han situat Compromís com una de les formacions

decisives a l’hora de configurar majories de

govern en el conjunt de l’Estat. Encara que

l’artificial majoria de dretes (PP-C’s) a la Mesa del

Congrés, amb la connivència del PSOE, ens ha

impedit conformar el Grup Parlamentari Valencià

amb els 9 diputats de Compromís-Podem-És el

Moment, el valencianisme polític es troba en unes

condicions molt positives per servir el nostre

poble, amb una gran capacitat d’influència.

I no hem d'oblidar mai que la política és

essencialment un instrument per a servir i

solucionar els problemes de les persones. En el

nostre cas, un instrument per a construir el País

Valencià dins un món global.

Malgrat les dificultats del procés de definició de la

coalició, la campanya ha estat un autèntic èxit.

Hem estat la candidatura que més persones ha

mobilitzat, que més il·lusió ha generat pel canvi,

per fer fora al PP com ja havia estat possible al

mes de maig, de guanyar les eleccions, de ser

l’alternativa.

Encaràvem les Eleccions Generals del 20D

conscients que no estàvem davant unes eleccions

ordinàries més a les Corts espanyoles, ateses les

taxes de desigualtat social, de corrupció i de

descrèdit institucional, és a dir, d’esgotament del

règim oligàrquic i centralista. Aquestes eleccions

eren una oportunitat per resituar-nos amb força al

Congrés dels diputats, amb un objectiu: participar

en la construcció d’un nou model d’estat d’alta

qualitat democràtica, que atenga els drets bàsics

de ciutadania, rescatar persones i respectar

identitats individuals i la pluralitat nacional.

Els resultats obtinguts per la coalició Compromís-

Podem-És el Moment han estat extraordinaris. 9

diputats i diputades valencianes, una fita que ens

equipara als resultats de bascos, gallecs i

catalans. Som la 6ena força política de l’Estat,

molt per sobre del PNB i de CDC o d’ERC. Perquè

ara, després dels 4 partits grans i d’En Comú-

Podem, 673.549 valencianes i valencians, un de

cada quatre, han votat les candidatures de la

nostra coalició. La segona força més votada en el

País Valencià, amb el 25% dels vots, a només 6

punts del PP, i 5 punts per damunt del PSOE.

Si no hem pogut traduir aquesta força en un Grup

Parlamentari Valencià potent, és perquè PP, C’s i

PSOE ho han impedit. També s’ha de lamentar, tot

s’ha de dir, que 5 diputats i diputades de la

coalició (de Podem i independents) no hagen

mantingut fins al final la reivindicació del grup

propi, tal i com ens havíem compromés tots. Ara

seran els 4 diputats i diputades de Compromís

que, liderats per Joan Baldoví, exerciran de veu

pròpia del País Valencià al Congrés, des del Grup

Mixt. 4 diputats que, en els propers dies, poden

ser decisius per a la governabilitat de l’Estat.

Perquè, pel que fa a la complexa situació

postelectoral de la política espanyola, en aquests

moments no hi ha més eixida que un pacte ampli

entre progressistes, amb la concurrència

inexorable de les forces nacionalistes i

sobiranistes. Això, o tornar a convocar eleccions,

la qual cosa no assegura un canvi substancial en

la distribució dels resultats ni dels blocs

ideològics.

2.4
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És necessària una nova transició a l'Estat, una

segona transició on els valencianistes hem de

jugar un paper fonamental. Hem de cooperar, des

de la nostra identitat, i hem de ser presents en el

debat. La vella política ha estat clau per mantenir

vius els valors del franquisme i ha impedit l’impuls

de models de governança més avançats. La

transició va estar molt condicionada per la por. Ha

servit per avançar en la incorporació a la Unió

Europea, per augmentar el model europeu de

protecció social en els primers governs socialistes,

però també per mantenir els privilegis i els

oligopolis d'unes poques famílies. Ara s'ha vist

amb més amplitud com han fet pagar la crisi de la

desregulació de l'economia financera i

especulativa, als de baix i al territoris perifèrics de

l'Estat. Les polítiques de la dreta centralista han

provocat l'increment de les desigualtats i el

manteniment d’una concepció d'Espanya “una,

grande y libre”.

La vella política ha rebut un colp fort, però es

resisteix a donar pas a noves formes. Intentaran

per tots els mitjans fer un govern que continue

aplicant les mateixes polítiques de desigualtat, els

seus privilegis i el manteniment d'un concepte

arcaic i essencialista de la "nación española".

"España, obra de Dios o de la naturaleza", com va

dir Cánovas del Castillo.

Davant d’aquesta situació, Compromís ha

demostrat, una vegada més, que som precursors i

l’avantguarda d'un nou temps. Que l’esquerra

valencianista i ecologista aporta una nova forma

de fer política. Que volem cooperar amb altres,

també amb altres pobles i projectes polítics de

l'Estat, com ara MÉS a les Illes Balears, per

canviar aquest estat de coses. També la vella visió

ortodoxa i essencialista d’Espanya. Ha sorgit una

nova ciutadania a l'Estat que viu sense complexes

la plurinacionalitat de l’Estat i que no té por a la

democràcia.

Nosaltres, avançats en aquest espai de la nova

política, treballarem per fer possible un pacte ‘a la

valenciana’ en el conjunt de l’Estat (o ‘a la

balear’, si ho preferiu). És la nostra responsabilitat

en aquest moment històric: avançar per aplicar

polítiques pensant en les persones, per

transformar la democràcia i per reconèixer la

realitat nacional del País Valencià i la

plurinacionalitat de l’Estat.

2.5
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Compromís, força decisiva per a la governabilitat de l’Estat



Un impost necessari per

preservar el medi

ambient i transformar el

model turístic

Biel Barceló

Coordinador general de MÉS per Mallorca i

vicepresident del Govern

Els objectius de l’Impost del Turisme Sostenible

són clars: compensar la petjada ecològica de

l’activitat turística i canviar el model perquè

aquesta activitat sigui sostenible en el futur des

del punt de vista ambiental, econòmic i social.

Amb aquest nou tribut, els nostres visitants

contribuiran a preservar les nostres illes.

Aquest és un dels compromisos electorals

irrenunciables de MÉS i un dels punts dels Acords

pel Canvi, que d’altra banda assenyalen que

l’impost s’implantarà amb un debat social previ.

Així ho estam fent: els darrers mesos hem obert el

debat públic sobre el nou tribut, sobre els

objectius que persegueix i sobre les finalitats a

què es dedicaran els fons que s’hi recaptin.

En el marc d’aquest debat, diferents entitats han

presentat al·legacions durant el tràmit d’exposició

pública de l’avantprojecte de llei. De 23 qüestions

al·legades, des del Govern n’hem acceptades 14

(8 totalment i 6 parcialment). Hem escoltat

tothom, hem acostat els diferents punts de vista, i

hem integrat suggeriments que ens han arribat

des de la societat civil.

Ara el projecte de llei ja és al Parlament, on es

debatran les esmenes dels diferents grups que,

sens dubte, encara poden millorar el text. La

previsió és que s’aprovi definitivament a finals de

març, per tal que es pugui posar a cobrament a

principis del mes de juny.

Malgrat l’oposició manifesta dels hotelers al nou

tribut (nihil novum sub sole), hi ha un punt en què

una majoria social s’hi pot identificar clarament:

la necessitat de preservar la nostra terra i de

canviar el model turístic per deixar enrere el

turisme de masses, tot posant l’èmfasi en la

sostenibilitat i la qualitat. I els projectes que es

finançaran amb els fons que es recaptin amb les

aportacions dels turistes seran solucions a

aquesta necessitat: projectes de preservació

d’espais naturals, de recuperació d’elements

patrimonials i paisatgístics, d’eficiència

energètica, de promoció d’un turisme respectuós

amb el medi ambient, de regeneració

d’ecosistemes litorals i marins sensibles, de

mobilitat sostenible, de modernització del medi

rural, de creació d’infraestructures sanitàries i

socials, d’innovació i de formació vinculada al nou

model turístic que volem impulsar...

L’Impost del Turisme Sostenible és una versió

corregida, millorada i més ambiciosa de l’ecotaxa

del 2001-2003. No només en millorarem els

efectes en el medi ambient i el paisatge, sinó que

aquesta vegada esdevindrà un instrument (un

dels diversos instruments que posarem en marxa)

per transformar d’arrel un model que ja evidencia

els seus límits i les seves mancances,

especialment els mesos de juliol i agost.

D’altra banda, el fet que l’impost turístic ja sigui

una realitat a molts indrets del món, especialment

arreu d'Europa (de Berlín a Barcelona, de

Copenhague a Cracòvia...), fa que tant la societat

illenca com els nostres visitants siguin més

receptius a la seva implantació ara que fa 15

anys.
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Per tant, ara va de bo i no hi ha marxa enrere. I, si

ho pensam bé, el millor que li pot passar a

l’Impost del Turisme Sostenible és que la seva

entrada en vigor estigui marcada per la

normalitat. La normalitat que hauria de tenir la

posada en marxa d’un instrument fiscal al servei

del medi ambient i de la transformació del model

turístic, un instrument important, però un

instrument més, al cap i a la fi.

La normalitat que hauria de tenir una política de

govern al servei de l’interès general i del progrés

social, i no al servei dels interessos particulars

d’uns pocs. La bona notícia és que, aquesta

vegada, guanyarà la normalitat.

2.7

L'ull crític
Un impost necessari per preservar el medi ambient i transformar el

model turístic

http://www.somenergia.coop
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LES ELECCIONS
SINDICALS A LES ILLES
BALEARS A L'ANY 2015

Pep Valero

Val la pena destacar la rellevància social i política

de les eleccions sindicals computades al llarg de

tot l'any 2015 a les Illes Balears. Unes eleccions

sense projecció mediàtica, però que permeten

percebre la capacitat de capil·laritat social dels

diferents sindicats de les Illes. Sobre les dades

que és mostren als quadres anteriors m'agradaria

aclarir i comentar:

- Les dades del nombre d'assalariats corresponen

al mes d'agost de 2015. Al mes de desembre de

2015 el nombre d'assalariats de les Illes Balears

era de 274.118 persones. El percentatge

d'assalariats que han participat als processos

d'elecció a les empresses s'ha estimat en torn al

mes de màxima ocupació en temporada alta,

moment a on als establiments turístics també es

fan la majoria d'eleccions.

- El nombre total d'empreses de la darrera

columna correspon al total d'empreses d'entre 6

fins a 5.000 treballadors/es que són les que poden

fer legalment eleccions sindicals ( més de 6 fins a

49 treballadors per elegir delegats sindicals i 50 o

més de 50 per poder elegir comitès d'empresa).

Les dades corresponen al desembre de 2014 i les

dades no estan desagregades per Illes. Són 6.432

empreses on és poden fer teòricament eleccions

sindicals.

- El nombre d'empreses que donen feina entre 1 i

5 assalariats i no tenen dret a fer eleccions

sindicals a la pròpia empresa és de 33.387

empreses. Si calculam una mitjana global de 3

treballadors per empresa suposen una estimació

de 100.161 assalariats que no tenen dret a elegir

els seus representants.
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- Si descomptem aquests assalariats del conjunt

total, tindríem que realment l'estimació del cens

d'assalariats amb dret a votar baixaria a 291.546

persones. Per tant la participació real d'assalariats

en les eleccions sindicals a l'any 2015 a les

Balears, seria realment del 45,43% sobre el total

possible i s'ha arribat al 25'82% de les empreses

teòricament susceptibles de poder fer eleccions.

- Aquestes dades són prou significatives i

reflecteixen un suport de base molt important i

una valoració positiva de la necessitat de tenir

uns representants legals al nivell de l'empresa. La

complicació burocràtica per engegar i seguir uns

processos d'eleccions sindicals, les maniobres

d'una part considerable d'empresaris de no

facilitar, quan no amenaçar, als empleats si

pretenen fer eleccions, el desgast propi de

l'activitat sindical pels qui ja han estat delegats, el

desprestigi mediàtic de la dreta econòmica i

política que presenta els sindicats de classe com

antigalles de museu, errades de funcionament

dels propis sindicats, un context de crisi

econòmica...

Tot semblaria que el grau d'abstencionisme hauria

d'haver estat molt superior, en un context de

silenci generalitzat en torn a aquestes eleccions.

No ha estat així. El sindicalisme té i manté, una

força de representació molt real. Cal posar-la en

valor i tenir-la present com cal a nivell polític i

social.

- Correspon als propis sindicats valorar els

encerts i les mancances que reflecteixen les

dades electorals. Especialment els reptes que

suposa pel sindicalisme les transformacions

accelerades del mercat laboral arran de les

darreres reformes laborals. Les eleccions sindicals

representen a una part molt important de la

classe assalariada, la més conscient, la més

organitzada i la més estable laboralment. Però no

s'arriba a totes les bandes on s'hauria d'arribar, i

molta gent assalariada i aturada, no té dret a

poder tenir representants propers que els

representin. Com organitzar millor als assalariats

a on es tenen delegats, i com arribar als altres

assalariats sense representació, són temes claus

per enfortir el paper del sindicalisme i perquè

aquest contribueixi com cal, a la dinamització de

la societat civil de les Illes, per a la vegada

reforçar en el seu conjunt, a les polítiques de

progrés.

- CCOO i UGT representen al 70% del conjunt dels

delegats electes. Sembla que CCOO retalla la

diferència que li duia UGT. Les seves estructures

orgàniques i de quadres i les seves experiències

de feina pràctica en els centres de treball, són

determinants per explicar els resultats. També a

ells els correspon la major organització de lluites i

de vagues en torn a la negociació col·lectiva i

altres reivindicacions laborals. Però no cal

menysprear la resta de sindicats com USO i STES,

que tenen força, i a vegades majoritària, en

determinats sectors. I també caldria entrar en el

detall del 15% de delegats agrupats com a resta,

perquè segurament hi ha una mescla de realitats

molt diferents. Des dels sindicats d'empresa

corporatius, sindicats específics de sectors

productius, sindicats de classe que creixen sobre

errades dels sindicats majoritaris, sindicats que

apunten a noves formes de fer sindicalisme, etc.

- En definitiva cal prendre's molt seriosament la

valoració d'aquestes eleccions sindicals. No hi ha

cap moviment social ni cap altre entitat social,

que arribi al grau de capil·laritat dintre del cos

social de les Illes Balears, com tenen els sindicats.

Ni que et sotmetin periòdicament a una avaluació

democràtica de la seva representació. Altra cosa

és el que podrien, haurien i desitjaríem que fessin

millor.

Però això ja són altres debats. I la millor forma

d'ajudar, és començar reconeixent les dades

d'aquestes darreres eleccions. Tal volta massa

gent s'ha precipitat, en quant en la desqualificació

global de l'actual sindicalisme, no s'han adonat

que tiraven també al nin, en lloc de tirar tan sols

l'aigua bruta.

LES ELECCIONS SINDICALS A LES ILLES BALEARS A L'ANY 2015



Lila Thomàs i Andreu

De l'Ateneu Pere Mascaró

L'equip de govern de l'Ajuntament de Santa

Margalida format pel batle del PP Martí A Torres i

PI-Convergència de Joan Monjo pretén la

instal·lació de dos chiringuitos i la concessió de

100 hamaques i uns 50 para-sols, que

convertirien la platja en un segon Arenal, o si

voleu un segon Es Trenc. El chiringuito que es

pretén instal·lar ocuparia una superfície de 20

metres quadrats, amb una terrassa d'uns altres

50. Estaria ubicat sobre l'arena entre el torrent

de Na Borges i les darreres cases de Son Serra. A

més el projecte contempla la instal·lació de

velomars, i altres atraccions flotants. Així ho ha

sol·licitat a la demarcació de Costes.

Una proposta rebutjada pels altres grups

municipals SUMA -que inclou PSOE i

independents lligats MÉS- i Can Picafort unit, des

del primer moment .Es va crear la Plataforma

SOS Son Serra de Marina que convocà el

proppassat 10 de gener la resposta ciutadana a

aquest nou atemptat al nostre medi ambient. La

resposta fou impressionant, unes cinc mil

persones de tota Mallorca es concentraren a la

platja per formar una cadena humana, que

sobrepassà les expectatives dels convocants.

El manifest fou llegit pel glosador de Santa

Margalida Mateu Matas 'Xurí', que fou una glosa

emotiva i indignada: No volem xibius ni

hamaques / ni hem de mester un para-sol / ni

gent que fa lo que vol / per omplir-se les

butxaques. O aquest altre fragment: Les

hamaques no ens van bé/perquè la platja es

col·lapsa/enteneu perquè convé/que s'apliqui

l'ecotaxa.

Després de l'èxit del diumenge 10, PP i

Convergència-PI plantejaren al Ple del 25 de

gener,una reducció del nombre d'hamaques i

para-sols. Reducció a la meitat del nombre

previst i que sols pretén la viabilitat legal del

projecte davant Costes com denuncià SUMA.

Aquest grup municipal i Can Picafort unit

presentaren una moció que descartava

clarament qualsevol instal·lació de temporada a

la platja de Son Serra. Fou rebutjada pel govern

municipal.

La resposta dels mallorquins i mallorquines va

ser notícia als telenotícies d'abast estatals, la

lluita per la conservació d'una platja verge a un

dels indrets del nord de Mallorca interessa fora

d'aquí , a la vegada que obliga als representants

municipals a modificar la idea inicial.
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No s'ha acabat la lluita per la total protecció

d'aquesta platja. Ho saben els grups municipals

de l'oposició a l'equip de govern de dretes, ho

sap la Plataforma SOS Son Serra. Hem hagut de

mostrar al carrer que volem la protecció del

nostre medi, com es va fer anys anteriors per

aconseguir la Dragonera lliure d'urbanitzadors, o

la protecció de Cala Mondragó, per posar només

dos exemples.

Oh bona gent mallorquina/que voleu viure en

pau/no descanseu i lluitau/per Son Serra de

Marina,/ Noltros tenim el poder/la potestat i

l'honor/per això hi tornam a ser/per dir fort i clar

que NO .Així acabava el manifest en Mateu Xurí i

així és, la bona gent mallorquina que volem viure

en pau, no podem descansar, hem de continuar

lluitant perquè Son Serra de Marina sigui

protegida. Cal continuar dient NO, les vegades

que siguin necessàries, als promotors i

especuladors que volen enriquir-se fent malbé el

nostre entorn.

Cal continuar la lluita per conservar allò que

tenim. Coneixem prou bé la voracitat d'aquells

que volen la riquesa a curt termini, sense cap

escrúpol en la destrossa del medi ambient. Tenim

una responsabilitat cap a les generacions futures

i no podem defugir-la. També tenen dret a gaudir

d'unes platges com la de Son Serra de Marina

com en gaudim nosaltres.
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SOS Son Serra de Marina

telèfon 687994374

Equips de so, equips de vídeo i
projecció, il·luminació,
traducció.
Convencions, congressos,
reunions, festes, etc...
Lloguer de petits equips de so i
projecció per a esdeveniments i
festes particulars



Audiència pública al si

de la campanya

“Repensem Mallorca”

del Consell de Mallorca

Antoni Ramis Caldentey

De l'Ateneu Pere Mascaró

El passat dia 7 de gener, recent començat l’any i

primer dia, pràcticament després de la darrera

festa,de les de Nadal, els Reis, vaig rebre un

missatge al butlletí de la llista d’informació del

grup MÉS per Mallorca, llista oberta a tota la

ciutadania (qui no el rep i estigui interessat/da en

rebre’l el pot sol·licitar a

info@MESperMallorca.cat), que deia, baix el títol

“Audiència  Pública del Consell de Mallorca”,

que el President i Consellers i Conselleres del

Consell de Mallorca, ens convidaven a participar,

el proper dia 12 de gener, a partir de les 18

hores, a la sala de plens del Consell de Mallorca (

carer de Palau Reial, 1) a la primera Audiència

Pública que, amb el títol “Repensem Mallorca”

http://repensemmallorca.net/ca/actualitat/,

organitzava el Consell i, més concretament, la

Conselleria Insular de Participació Ciutadana.

Ens informava que la sessió seria transmesa, en

streaming a través del web del Consell de

Mallorca (https://www.conselldemallorca.net). Ens

deia també que si volíem participar hauríem

d’emplenar el  qüestionari d'inscripció. Passats

uns instants rebia la mateixa invitació a través

del butlletí setmanal del Consell de Mallorca, que

ens informa de les activitats realitzades i a

realitzar per Presidència i les distintes

Conselleries Insulars. La recepció, setmanal o

diària, d’aquest butlletí també es pot sol·licitar a

través del web del Consell de Mallorca.

La cosa prometia. Tant en els principis

programàtics de MÉS, com en els acords de

governabilitat del Consell de Mallorca que varen

consensuar els tres partits PSOE, MÉS i Podemos

(http://www.mespermallorca.cat/actualitat/article/

presentat-l-acord-de), la participació ciutadana

real és un objectiu fonamental. Així aquest

document consensuat de governabilitat

s’estructura en tres apartats: “Eixos de treball”,

“Mesures força” i “Línies d’acció”. Bé, idò, el

primer eix i la primera mesura-força, així com la

tercera línia d’acció es refereixen a la Participació

ciutadana. Participació ciutadana real tan poc

observada i practicada, fins ara, en la majoria de

governs i parlaments de tots els nivells , hem de

recordar per exemple, com l’anterior Parlament

de les Illes Balears ni tan sols va deixar presentar

a tràmit una ILP en defensa del Territori

sol·licitada per més de 15.000 persones:

https://ilpterritori.wordpress.com/2015/02/25/el-

menyspreu-i-la-indiferencia-del-pp-per-la-gent-i-

el-territori, o com l’anterior Govern Bauzá no sols

no permetia la més mínima participació

ciutadana, sinó que exercia el seu govern en

contra de la voluntat de la gran majoria de la

ciutadania.

Així, amb aquesta invitació a la ciutadania a

participar en el govern del Consell de Mallorca,

aquesta institució es converteix en la primera

institució supramunicipal de les Illes Balears que

posa en pràctica el que du en el programa. Vaig

emplenar el qüestionari d’inscripció en nom de

l’Associació Humanista de Comunicació, tot i que

fa anys que està declarada “sense activitat

econòmica” i amb activitat pràcticament

exclusiva en xarxes socials. No ho podia fer en

nom d’altres entitats molt més conegudes per

que en aquestes sols som “voluntari

col·laborador”, i més bé quasi convençut de no

ser admès.
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El cert és que, entre la recepció de la invitació i

la jornada de sessió de participació sols varen

transcorre cinc dies. I el cert també és que dos

dies després vaig rebre un correu en el qual em

comunicaven que havia estat admès a aquesta

participació i, a partir d’aquest moment, vàrem

estar en contacte diari amb el Consell de

Mallorca, departament de Participació Ciutadana,

a través del Sr. Jaume Alzamora, Director Insular

de Participació Ciutadana i Joventut, que es qui

organitzava la Jornada, recull i coordina totes les

aportacions i les respostes corresponents dels

Consellers Insulars.

Ens havien explicat la metodologia de la sessió:

1r Benvinguda del Sr. President Miquel Ensenyat

Riutort (cinc minuts), 2n per grups de dues

Conselleries, cada Conseller/a explicació de la

seva acció de govern (cinc minuts cada un/a),

aportacions ciutadanes relatives a cada una de

les dues Conselleries (un minut cada aportació:

petició, crítica, oferiment o suggerència), cinc

minuts nous per a cada un dels dos Consellers o

Conselleres, per a donar una resposta individual

o global a les aportacions fetes al si de la seva

Conselleria, 3r una vegada acabats els quatre

torns de dues Conselleries cada torn, cloenda del

Sr. President (cinc minuts).

En els tres dies previs vaig cercar distintes frases

que diguessin el que volia (defensa jurídica

ambiental, territorial i de les persones en lloc

dels capitals invertits i als polítics que ho

facilitaren) en un minut o menys.

L’organització, Conselleria i DI de Participació

Ciutadana, amb coneixement del President i de

les Conselleries, va optar per no moderar els

temps, la qual cosa va suposar un efecte positiu

ja que tothom es sentia lliure per no haver de

controlar el seu minut de participació, però

també un negatiu: la primera intervenció va

multiplicar per quasi 10 el seu temps

d’intervenció, la qual cosa va marcar tendència i

la sessió que, respectant els temps, hagués

acabat devers les 20.30 h., d’aquesta manera, va

acabar passades les 22 h.

I, si bé tots i totes Consellers/es i DI i

treballadors/es del Consell varen quedar fins el

final, no així algunes persones que, unes 75 o

més, havien vingut a escoltar, amb aportació o

no, les distintes intervencions: Algunes que no

havien de fer aportació o que ja l’havien feta

abans anaven partint, amb la qual cosa les

darreres aportacions varen tenir una audiència

bastant inferior. El President, a la cloenda, va fer

la broma de què la seva intervenció final seria

llarga per a que no diguéssim que “és un

President fluix” i, a la seva brevíssima

intervenció, va dir que prest ,en un termini

aproximat de 30 dies, publicarien les aportacions

i respostes, que aquest tipus de sessions

d’aportacions ciutadanes, en nom d’entitats o a

títol individual personal, es repetirien cada any,

tot i que en un altre format que la fes més àgil i

no tan llarga.
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Les intervencions es feren en aquest ordre (gentilesa del DI de Participació Ciutadana, Sr. Jaume

Alzamora Riera):

President. Inauguració i presentació:

Miquel Ensenyat Riutort (MÉS)

Conselleria de Cultura, Patrimoni i Esports:

Conseller: Francesc Miralles Mascaró (PSOE)

Conselleria de Participació Ciutadana i Presidència:

Conseller: Juan Jurado Seguí (Podemos)

Palma Particular Cultura

Palma Mallorca gay men's Chorus Cultura

Palma Promotora musical POM Cultura

Valldemossa Fundació Cultural Coll Bardolet Cultura

Marratxí Ateneu Pere Mascaró Cultura

Capdepera Quanta [Art] Cultura

Muro Ass. Cult. Cultura

Marratxí A.A.M.M.: Amics de la Música Cultura

Valldemossa Real Cartuja de Valldemossa Patrimoni

Mallorca Associació d'Amics del Ferrocarril Patrimoni

Capdepera Particular Esports

Palma Arquitectives Participació ciutadana

Sóller Amics del Barranc de Biniaraix Participació ciutadana

Palma Fundació María Ferret i Plataforma del

Voluntariat de les Illes Balears Participació ciutadana

Palma Particular Participació ciutadana

Palma Associacio Edu.k Joventut

Alcúdia Particular Gent gran

Palma Particular Economia i hisenda

Conselleria d’Economia i Hisenda

Conseller: Cosme Bonet Bonet (PSOE)

Conselleria de Territori i Infraestructures

Consellera: Mercedes Garrido Rodriguez (PSOE)

Palma AFEDECO Territori i infraestructures

Palma APTIB Territori i infraestructures

Palma Plataforma així no (vía connectora) Territori i infraestructures

Sóller Cercle Podemos Sóller Territori i infraestructures

Lloret Particular Territori i infraestructures
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Conselleria de Benestar i Drets Socials

Consellera: Margalida Puigserver Servera (MÉS)

Conselleria de Medi Ambient

Consellera: Sandra Espejo Almajano (Podemos)

Palma EAPN IB Benestar i drets socials

Palma Federació d'Entitats d'atenció a la

Infància i l'Adolescència Balear - FEiAB Benestar i drets socials

Son Sardina Associació Naturalment Benestar i drets socials

Palma Associació de usuaris dels serveis de

salut mental i familiars, La Nostra Veu Benestar i drets socials

Palma Associació de usuaris dels serveis de

salut mental i familiars, La Nostra Veu Benestar i drets socials

Palma Particular Medi ambient

Palma ALCAIB Medi ambient

Bunyola Particular Medi ambient

Andratx Plataforma Salvem Andratx Medi ambient

Palma Arquitectives Medi ambient

Valldemossa TAIB Associació Medi ambient

Lloret Particular Medi ambient

Palma Associació Humanista de

Comunicació (AHC) Medi ambient

Conselleria de Funció Pública i Desenvolupament Local

Conseller: Joan Font Massot (MÉS)

Marratxí Ateneu Pere Mascaró Desenvolupament local

En el moment de redactar aquest escrit, el Consell de Mallorca, encara no ha ofert totes les dades de les

distintes aportacions tant per part del President, com per part de cada Conseller o Consellera, així com

les intervencions ciutadanes en nom d’una entitat o en nom propi.

Tampoc han transcorregut els 30 dies de marge que es donava la Conselleria i DI de Participació

Ciutadana per a poder tenir enllestit aquesta feina. No obstant això, en el moment en que vostè, lector/a

amic/ga, el llegeixi, molt probablement sí estiguin ja publicades. Ho pot comprovar a:

http://repensemmallorca.net/ca/actualitat/
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David Abril Hervàs

Portaveu de MÉS per Mallorca al Parlament de les

Illes Balears

Aquesta és la frase que va pronunciar el director

de TeleMadrid quan valorava un «documental» fet

per a l'aniversari dels atemptats de l'11M que,

deu anys després, encara sostenia que tot va ser

cosa de «la ETA»... De jutjat de guàrdia!! Una

mostra de l'ús partidista que s'ha fet dels mitjans

de comunicació públics en aquests anys, uns

mitjans tant o més allunyats de la gent que els

polítics que n'han volgut treure profit, i del qual

IB3 no ha estat exempta.

A Bauzá IB3 també li va quedar molt bé

ideològicament, i l'ens públic de ràdio-televisió va

començar amb un director-gerent que compartia

negocis amb l'apotecari de Marratxí, passant pel

vicepresident Gómez, l'exsenador i després

candidat del PP a la batlia de Calvià José Manuel

Ruiz, i finalment l'home de palla però amb carnet

del PP que és Josep Maria Codony. Un consell de

direcció monocolor, una comissió de control al

Parlament sotmesa a la lògica del «rodillo» i

l'autobombo, i uns directius disposats a fer d'IB3

la veu de l'amo per damunt de qualsevol criteri

professional o periodístic.

Transcorreguts els primers mesos del govern

d'esquerres, moltes eren les veus crítiques que

exigien que el canvi arribàs també a la ràdio-

televisió pública de les nostres Illes. I potser els

grups de la majoria vam ser massa escrupolosos,

més que res perquè no volíem caure en el mateix

parany de subordinació política i partidista en què

s'havia ficat IB3 aquests anys. Una situació

desencallada amb l'elecció per tres cinquenes

parts del Parlament del felanitxer Andreu Manresa

al capdavant d'IB3 el passat mes de desembre,

una figura que no ha agradat a tothom però més

que reconeguda a nivell social i professional i que

no acceptarà consignes polítiques de ningú: heus

aquí el primer dels canvis necessaris perquè IB3

comenci a tenir un mínim de prestigi i de

reconeixement social.

Ara s'elegirà també un Consell Assessor de

Continguts i Programació compost per gent

bàsicament de la societat civil que té el mandat

d'elaborar mitjançant un procés de participació

ciutadana el que hauria de ser el full de ruta d'una

nova IB3 al servei del país, que en el seu dia

debatrem en el Parlament.

I mentre això es fa, el nou equip que es va

conformant a la ràdio-televisió pública,

professional i independent com el nou director, ja

té prou feines si és capaç de garantir, d'entrada,

allò que diu la Llei que ha de ser l'ens: un mitjà de

comunicació amb vocació de servei públic (i no de

competència amb els grans canals privats, perquè

aquesta no és la seva funció), en llengua catalana,

plural, veraç i de proximitat; que contribueixi al

desenvolupament del teixit productiu audiovisual

local.

No crec que sigui una feina fàcil, perquè IB3 és

carregada de mals vicis des de la seva creació, els

temps de Matas, el del saqueig, i el nou equip s'ho

trobarà tot «atado y bien atado», bastant

hipotecat i amb un marge de pressupost bastant

limitat. S'haurà de sanejar tot ben molt perquè IB3

arribi a ser sentida i reconeguda com «la tele de

totes i tots», de la ciutadania al cap i a la fi, que

és qui la paga amb els seus imposts.

En qüestió de setmanes s'han fet gestos

significatius, que es veuen en les noves cares

(moltes d'elles bregades a l'anihilada Televisió de

Mallorca), es poden tornar a veure pel·lícules en

català, s'ha facilitat el retorn dels canals catalans

de la CCMA i no hi ha sobrepès d'unes idees per

damunt d'altres que siguin menystengudes. Poc a

poc i amb bona lletra.
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La recuperació del Canal

33, Super 3 i 3/24 a les

Illes Balears

Benjamí Villoslada

Director General de Desenvolupament Tecnològic,

Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca

i Turisme.

A l'octubre --exactament el dia 1-- durant una

reunió amb IB3 vam prendre una decisió que

després seria clau: encarregar un múltiple

estadístic. En aquell moment ens semblava molt

difícil recuperar els canals de la CCMA, però ho

vam ignorar. Vist ara, ho aconseguirem perquè no

sabíem que era impossible.

Començàrem escoltant el parer dels tècnics:

independents, de la Direcció General de

Desenvolupament Tecnològic i de Cellnex,

l'empresa que gestiona els múltiples per TDT a les

illes. El 3 d'agost ens reunírem amb ells. La seva

versió coincidia amb les possibilitats que m'havia

explicat extensament el nostre Cap de Servei de

Telecomunicacions a pesar que era de vacances.

El gerent de Cellnex a Balears, també havia deixat

les vacances per a reunir-se amb nosaltres. Fins la

primera setmana de setembre no podria

enviar-nos cap pressupost, que va ser per a usar

els nostres múltiples insulars: a Mallorca encara és

en marxa el que emetia [M]; a Menorca i Eivissa el

Govern en té adjudicats, però mai no han

arrancat. Amb aquesta opció IB3 no hauria de

cedir gens d'ampla de banda als canals de la

CCMA i podria fer desconnexions insulars en alta

definició.

Els múltiples són aparells que permeten la

transmissió de múltiples canals en un

mateix rang de freqüències. Tenen 20 Mb

de capacitat bruta –uns 18 neta. Un canal

en alta definició (HD) sol ocupar 6 Mb i un

de definició simple (SD) 4 Mb.

Quan semblava tot a punt per arrancar, va sorgir

un cost caríssim que no podíem pagar amb

doblers: fins a 10 mesos per fer com toca els

concursos dels múltiples de Menorca i Eivissa, els

convenis amb IB3 i la campanya per la re-

sintonització. No volíem esperar-nos 10 mesos.

Vam deixar per més endavant l'opció dels

múltiples insulars --fet i fet, al desembre la

recuperació dels canals seria possible gràcies a un

acord provisional amb IB3.

Si volíem fer via, només ens quedava una opció:

aprofitar al màxim el nostre 75% del múltiple

autonòmic –conegut com a MAUT. Disposem d'uns

13 Mb nets, dels quals IB3 HD en consumia 6 Mb,

IB3 SD 4 Mb i TV3 CAT 2 Mb. Només hi podíem

afegir un canal de la CCMA: el Super 3 + Canal 33.

Per aconseguir-ho caldria baixar almanco 2 Mb

dels canals d'IB3. El dia 1 d'octubre ens vam

reunir a la seu d'IB3 per a proposar-ho als tècnics.

A IB3 no van estar d'acord en reduir 2 Mb el seu

ampla de banda perquè «la normativa de la

definició diu que un canal HD són 6 Mb mínim i les

recomanacions diuen que fins a 12 Mb».

Estàvem encallats.

Fins que vam proposar la substitució del múltiple

MAUT estàtic per un altre estadístic. La resposta

d'un tècnic d'IB3 fou «no ens sembla malament

perquè és millor». La conversa va canviar de

color: ens havíem desembossat perquè ja teníem

una passa següent en la qual treballar. L’empresa

pública Multimèdia IB, es va fer càrrec de la

comanda. L'havien de fabricar a mida i arribaria la

primera quinzena de desembre.

4.2

Què està passant?



Els múltiples estadístics són útils per a gestionar

l'escassetat d'ampla de banda, sobretot des del

'dividend digital' --que va significar passar espai

de la TDT a la telefonia mòbil. A més d'aconseguir

més qualitat d'imatge que els vells múltiples

estàtics, la seva utilitat principal consisteix en

botar-se la regla que diu que els canals SD

necessiten un mínim 4 Mb i els HD 6 Mb. A un

estadístic tot és vaporós: els 13 Mb útils per

televisió del nostre múltiple ja no tindrien

compartiments fixes.

El principi és relativament simple: no totes les

imatges ocupen el mateix, ho podeu veure amb la

mida de les vostres fotos JPEG. No ocupen el

mateix perquè les grans superfícies del mateix

color (com ara un cel sense niguls) necessiten

menys espai que la superfície del mar, que ocupa

encara més si està picada. En vídeo tot això pot

canviar cada segon, però el múltiple estadístic ho

gestiona amb una eficàcia admirable: analitza les

imatges en temps real i lleva ampla de banda als

canals que no la necessiten per a cedir-los a la

resta.

El múltiple estadístic

Els múltiples estadístics permeten escollir canals

favorits, cosa serveix per a protegir la qualitat

d'IB3. Així, la dea era prioritzar i optimitzar el

senyal d'IB3 per esgarrapar qualque Mb que anés

al Super 3, C33 i 3/24, canal que vam afegir a

darrera hora per petició popular.

Sis canals en el 75% d'un múltiple i que IB3 no

perdés gaire ampla de banda? Impossible. El

d'Antena 3 és l'únic múltiple estadístic que s'hi

assembla: l'usen per 6 canals, dels quals 2 són

HD, però ells tenen el 100% i un HD molt inferior

al d'IB3 --ni 4 Mb. No vam voler pensar que era

impossible i seguirem. Vam fer la comanda del

múltiple estadístic, que va arribar l'11 de

desembre.

Els tècnics de Cellnex el van configurar en un

temps extraordinari per aquest tipus d'aparells.

Vam veure les primeres imatges de prova

l'horabaixa del 16 de desembre. A una sala

tècnica d'IB3 hi eren tots, fins i tot el 3/24!

La signatura

Després de les declaracions de Josep Maria

Codony al novembre, Cellnex regularment ens

recordava que NO podia fer cap canvi tècnic sense

la signatura del director d'IB3. Era lògic: quina

confiança podia oferir una empresa que fa canvis

importants sense l'autorització del màxim

responsable?

El múltiple estadístic va arribar el mateix dia que

el nou Director General d’IB3 prenia possessió del

càrrec. Immediatament ens posarem a la seva

disposició per explicar-li tot el que calgués i

complir, tots plegats, els Acords de Governabilitat.

La seva signatura seria indispensable, només

quatre dies després, perquè el dia 17 poguéssim

despertar veient IB3,TV3 CAT, Super 3 i 3/24.

Des del primer dia que arribarem al Govern

anàrem fent, perquè mai no varem voler pensar

que era impossible.

I no ho va ser.
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El Decret llei de mesures
urbanístiques

Antoni Alorda

President de la Comissió de

Medi Ambient de les Illes Balears

El Govern ha deixat en suspens un reguitzell de

dispenses urbanístiques, d'excepcions

injustificades, diverses i disperses; sobretot

aquelles més aberrants que permetien fer i desfer

en el sòl rústic, sense ni tan sols fer distincions en

el sòl protegit, o les que feien de millor condició

els infractors que el sofrit complidor de les lleis. Al

PP el fascina el vell consell jesuïta: val més

demanar disculpes que demanar permís.

Cada mesura daria per un article i hauré de ser

telegràfic. Una situació, per cert, i disculpau

aquest parèntesi, que ens ha de fer reflexionar

sobre la gestió de la comunicació que fa el Pacte

de les seves iniciatives i, per tant, de l'efecte que

produeixen, tanc parèntesi. En tot cas, si feis

memòria de les mesures polèmiques a les quals

s'ha oposat l'ecologisme polític o si repassau la

iniciativa legislativa que presentà el GOB al

Parlament, avalada per 14.000 signatures, us

fareu una idea aproximada del contingut del

Decret-llei.

No és un nou marc, sinó sargir els forats del

sistema territorial. S'opta per la suspensió perquè

els canvis finals venguin avalats per una revisió

participada i dialogada. La funció del Decret-Llei

és garantir que el debat es produeixi sense que,

mentrestant, es consoliden situacions contràries al

model pretès (els processos urbanístics i

edificatoris són difícilment reversibles).

En el sòl rústic, surt a camí d'un problema greu de

l'agricultura illenca, el d'haver de competir amb

usos residencials i turístics. Destaquem, per

exemple, la suspensió de les disposicions de la llei

turística que permetien la construcció de grans

equipaments esportius, recreatius o culturals en

tota mena de sòl... acompanyats de nous hotels

de 450 places ,i que ja comptava amb amenaces

ben reals. O la consolidació d'urbanitzacions

il·legals sense dotació de serveis. I la

regularització (o els canvis d'usos) d'edificis

construïts il·legalment, als quals només se'ls

exigia pagar una quantitat, sense cap limitació ni

condició paisatgística.

El Decret llei fa extensiva a Eivissa i Formentera la

prohibició de nous habitatges en ANEI i, tret

d'excepcions justificades, també hi inclou els ARIP

i les àrees de prevenció de riscos d'arreu de les

Illes Balears. Així mateix, suspèn l'ampliació de

xalets que es podien autoritzar fins a 450 m2

sense mirar l'ocupació de la parcel·la. Tampoc

accepta excepcions autonòmiques a la segregació

per davall de la unitat mínima de conreu.

Mentre arriba la nova normativa, que hauria

d'eliminar l'excés de discrecionalitat en

l'exoneració de paràmetres en els construccions

rústiques, se retornen algunes activitats

complementàries de l'agrària, en sòl protegit, al

filtre més garantista de les comissions insulars

d'urbanisme. Precisament respecte de les

polèmiques activitats complementàries (que han

de ser això, complementàries, no alternatives): se

racionalitza la figura de l'agroturisme, no

consentint convertir finques en aparthotels;

s'exclouen els camps de polo de l'ús admès o se

limita la superfície de la venda directa en la pròpia

explotació a la meitat, 75 m2.

El Decret-Llei també modifica la definició del que

s'ha d'entendre per interès general i recupera el

marge de decisió dels planejaments territorials i

urbanístics que el PP els havia sostret.

Se suspenen els cond-hotels i, una altra mesura

estrella, s'eliminen les dispenses urbanístiques a

l'oferta turística, sense perjudici d'actuacions

menors per canvi de categoria.

I més coses...

Ara s'obri el teló per al debat de fons de cada una

de les lleis, per establir un marc racional, atractiu i

sostenible. Tots hi som convidats.
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entrevista

Biel Pérez i Pep Valero

Fidels a la cita, nosaltres hem acudit al lloc que ens
semblava més formal: la recepció, les oficines. Però
na Montserrat havia triat un lloc molt més
entranyable i significatiu: el restaurant del Pes de
Sa Palla, un miracle segons na Montserrat. Sols
passar una estona en aquest lloc fa innecessàries
moltes preguntes. L’estructura de la Fundació és
admirable, però això suposa el treball constant de
molta gent. Na Montserrat n’és un exemple ben
significatiu i per això hem volgut compartir amb
ella aquesta conversa.

De fet, Montserrat, el que veim és admirable, però
això ens parla de què aquí darrere hi ha hagut gent
amb molta empenta, amb motivació, amb esperit.

Bé, jo don la cara com a Presidenta de la Fundació i
de la Tutelar, però aquí hi ha molta gent que estira
del carro: el gerent és el número u, tots els
professionals, tots els treballadors, tots els
voluntaris... I, sobre tot, les persones que són
l’objectiu de la nostra atenció i que necessiten el
nostre suport per dur endavant el seu projecte de
vida.

Quin temps fa que hi ets?

Fa 28 anys! Hi vaig entrar per un. Vaig entrar-hi per
atzar.

Tens estudis?

Vaig estudiar Filologia Anglesa. He fet feina en el
Col·legi Madre Alberta i Sant Gaietà 38 anys com a
professora, i ara fa tres anys que m’he jubilat. Vaig
passar molt de gust amb la meva feina de
professora. Alternava la meva feina per guanyar-
me la vida amb la dedicació a la Fundació. Ara,
jubilada, m’he quedat amb AMADIP-ESMENT, amb
ca meva, amb la meva filla Lourdes, amb mumare
que té 92 anys... Tenim situacions molt divertides.

El treball a la Fundació ha estat voluntari?

Totalment!

(El cambrer es desfà en atencions a la nostra taula)

Tens més fills?

Ella és la tercera. Tenc una filla, un fill i una filla.

Com t’impliques en l’Associació?

Tot està en l’atzar. El naixement de na Lourdes va
canviar la meva vida totalment. Em varen dir que
tenia la síndrome de Down el mateix moment de
néixer i es va produir un abans i un després. Una
girada de plans. Tenir incapacitat o no tenir-ne, no
té res a veure amb la felicitat. No implica ni esser
més feliç ni esser-ho manco, implica un projecte de
vida distint. I també familiar; és una altra història.
Jo vaig entrar a l’Associació per atzar. Varen oferir
el càrrec al meu espòs. I, com que estava molt
ocupat, va dir: jo no, si pel cas la mare de na
Lourdes. I, quan varen venir a dir-m’ho, encara
estava molt baixa per una sèrie de circumstàncies;
entre les quals el naixement de na Lourdes, perquè
em va deixar una mica tocada... Em varen dir:
proveu, entra per un any i ja ho veurem. Hi vaig
entrar per un any... Han passat vint-i-vuit anys i
encara som aquí! Això enganxa!

Fa vint-i-vuit anys no era com ara...

Això és un miracle. Jo trob que AMADIP ESMENT és
un miracle, un miracle!

MONTSERRAT FUSTER
CABRER

Presidenta de la Fundació
AMADIP-ESMENT
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Però aquest miracle
no és per obra de
l’Esperit...

Hi ha hagut una sèrie de circumstàncies: tenir una
gerència estupenda (amb una visió de futur i una
serietat enormes); un grup de treballadors
professionals fora de sèrie; un grup de voluntaris
extraordinaris; la Junta (que feim un
acompanyament), sabem el nostre paper, que és
vetlar per la qualitat d’atenció. La gestió la duen
els professionals; això està absolutament
professionalitzat (i crec que és el secret de l’èxit). I
després, francament, les persones que atenem són
els vertaders artistes d’aquesta història.

Ells us ensenyen?

Totalment! Totalment, són els nostres mestres! Ells
ens fan connectar amb una realitat que no la
coneixem fins que la tocam amb les mans i fins
que està dins ca nostra; crec jo. La veritat és que a
mi el món de la discapacitat em queia molt enfora.
Molt lluny de la meva vida, molt. És més, sempre
donava gràcies perquè no tenia cap fill amb
discapacitat. Quan naixien els altres: “Ay, Déu meu,
gràcies, gràcies!”. Era un món al que jo li guardava
molt de respecte perquè no el coneixia.

Quantes persones hi ha en aquest moment a
Mallorca amb discapacitat intel·lectual?

Jo no gos donar-vos una xifra exacta. Crec que no
hi ha un cens oficial. Potser estiguin en torn als
10.000. A la nostra Federació, FEAPS, atenem
3.000 persones.

Quants n’han passat per AMADIP ESMENT?

Quants n’han passat no ho sé, però ara mateix
atenem a mil.

Són molts...

Molta gent, molta. Aquestes són les persones
ateses. El teixit social és una altra cosa, tenim
socis. Aquestes persones ateses estan a qualque
servei nostre: taller, vivendes, residència de
majors, residència d’alteració de comportament,
oci, vivenda tutelada. O en formació; ara l’estrella
és la formació dual.

Què és la “formació dual”?

És l’aprenentatge dels joves adaptat a les seves
capacitats i característiques i al que demanen les

empreses; a la vegada que aprenen, tenen un sou.
Dura tres anys. El percentatge de classes teòriques
i pràctiques varia segons l’any. Aprenen distints
oficis. Bàsicament nosaltres tenim: tècnics de sala,
restauració, pastissers... Hi ha 115 persones amb
discapacitat i més de 60 que no tenen discapacitat.
Tenim aquest restaurant (Es Pes de Sa Palla), el de
Palma Nova i Esment Escola Professional, que és el
centre de formació nou que està al Passeig de Cala
Figuera. A la nostra pàgina Web podeu trobar-hi
una informació detallada. El que hi hagi gent amb
discapacitat i gent sense, que també s’està
formant, això és un valor immens. Les persones
que es formen amb nosaltres es formen en valors.
Aquestes persones estaran dins la societat amb
una altra actitud, sobre tot de cara a les persones
amb diferències.

Hi ha diversos graus de discapacitat intel·lectual...

Hi ha molts de graus. Des de persones que tenen
un 33%, que gairebé estan en el límit, i n’hi ha
d’altres que tenen un grau molt alt. De fet, a Son
Tugores i a Son Llebre hi ha persones amb molta
necessitat de suports. Hi ha persones que, a més
de tenir un alt nivell de dependència, necessiten
suports especials des de diferents disciplines. Els
qui pateixen discapacitat molt profunda tenen
molts de problemes; estan a centres de dia. Per fer
de foravilers (en els nostres horts) han de ser gent
jove, forta i un poc feinera; han de tenir bones
condicions físiques. Però bé, d’una manera o de
l’altra tothom està ocupat.

Podeu atendre tota la demanada que vos arriba?

Aquest és un tema que l’hem parlat moltes
vegades: Creixem, si o no? La nostra política no és
de créixer, però la nostra política és donar
solucions a les persones que ho necessiten. Per
tant, creixes perquè les necessitats t’empenyen. I,
arran de les necessitats, nosaltres cream els
serveis. Les necessitats creixen i les respostes han
de créixer. Això és AMADIP ESMENT: procurar no dir
que no.

Durant aquests 28 anys has viscut moments
crítics?

Hi ha hagut moments de molta lluita i incertesa.
Ens ha ajudat tenir una gerència molt
conservadora i que va pensar en la possibilitat de
“les vaques flaques”. Hem fet un gran esforç i hem
pogut mantenir la plantilla i no hem tancat cap
servei. Que hagi passat això és una cosa
fantàstica. I hi ha hagut moments de cansament,
sobre tot quan l’Administració Pública no entenia
que la responsabilitat era seva i ens tractava com
si ens fessin un favor. Això és molt feixuc.

MONTSERRAT FUSTER CABRER
Presidenta de la Fundació AMADIP-ESMENT
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Passar de la gestió
voluntària d’un grup de
pares i la gestió d’un
equip perfectament
professionalitzat no va
provocar problemes?

No, perquè ha estat com
un procés natural. A
AMADIP ESMENT es

respira una harmonia molt especial.

Tu tampoc no has passat cap crisi?

No, respecte d’AMADIP ESMENT mai. Estic
enamorada d’AMADIP ESMENT. És un tema que
t’enganxa, perquè... és una passada!

No heu tengut dificultats amb professionals que no
entenien el vostre esperit?

Si...però ells mateixos se’n van moltes vegades. Hi
ha hagut gent que no ho ha entès i l’hem hagut
d’acomiadar. Quan hi ha una manca de respecte a
les persones amb discapacitat... Només faltaria!

D’on arriba la gent d’AMADIP ESMENT?

Bàsicament de Palma, Calvià i Marratxí. Però
també de la resta de Mallorca.

Heu hagut de lluitar perquè l’Administració Pública
ho assumís?

Clar! Fa anys et donaven les miques que queien de
la taula. L’Administració es portava com si ens
fessin un favor! Una obra de caritat; com quan
existien aquells sopars de caritat i tot això. I aquí la
nostra gent no en vol de caritat, vol justícia, justícia
social. No volen paternalisme ni volen històries.
Són més vius que centelles. Res de sensibleries i
“pobrets, pobrets”; de cap manera!

Vosaltres necessitau l’ajuda de l’Administració
Pública?

És clar; la necessitam com el pa. Encara que en
aquest moment tenim un cinquanta per cent
d’autofinançament, que és un objectiu estupend.
Com més serveis tenim, més independents som.
Perquè els temps que vénen no sabem com
vindran; francament. I, per tant, com més
autonomia tenguem, millor.

Com contemples el futur?

El veig bé al futur. Perquè, si hem millorat tant
durant tots aquests anys tan difícils, jo em

conformaria que això quedàs així. La il·lusió és que
cap persona amb discapacitat de la nostra
Comunitat quedi sense les seves necessitats
cobertes. La il·lusió és que tothom qui té necessitat
d’ajudes especials tengui aquestes necessitats
cobertes. Estan en el seu dret. I la nostra obligació
és donar-los-ho.

Hi ha un límit d’edat per estar dins l’Associació?

No. Estan amb nosaltres al llarg de tota la vida, si
volen. Si queden orfes, els tutelam . Nosaltres
acompanyam les persones des dels 16 anys fins a
la resta de la seva vida. Ja en tenim de vells, de
més de seixanta. Per a ells tenim una residència de
tercera edat preciosa en Es Pla de Na Tesa, a una
finca que vàrem comprar a una família que tenia
un fill amb discapacitat.

Heu rebut molta solidaritat de famílies afectades
per aquest problema?

No sé què dir-vos. També hi ha hagut donacions de
persones que no tenen fills amb discapacitat. Però
no és molt freqüent la donació de propietats, no ho
és. El que sí tenim són moltes famílies que volen
que els seus fills, quan elles no hi siguin, estiguin
atesos a ca seva; que a mi això em sembla
fantàstic. Que na Lourdes estàs a ca nostra, amb
uns ajuts d’AMADIP-ESMENT adaptades a les seves
necessitats. En aquest cas, potser es pot muntar
una vivenda amb dues o tres amigues més... Cada
persona és un món. El futur dels fills és la
preocupació més gran dels pares.

Teniu una part comercial i heu de competir en un
mercat lliure. És possible competir amb el personal
que teniu?

Mirau aquest bar-restaurant; sembla una imatge de
cine. La relació qualitat preu és número u. Ja ho
veis!

Si en aquest moment moltes empreses han de
rebaixar salaris i han d’incrementar les hores de
feina dels treballadors, amb un personal que
treballa amb discapacitats intel·lectuals sembla

MONTSERRAT FUSTER CABRER
Presidenta de la Fundació AMADIP-ESMENT



E4

entrevista

Si en aquest moment moltes empreses han de
rebaixar salaris i han d’incrementar les hores de
feina dels treballadors, amb un personal que
treballa amb discapacitats intel·lectuals sembla
que encara ha de resultar més difícil.

Hem de fer molta feina per a seguir endavant. Ara
hem fet un vi molt bo, que es ven a un preu
bastant alt (perquè són devers 16 euros) i són
productes que ajuden molt. Ara aquí, com que hi
ha tant de personal que necessita ajuda, també hi
ha les ajudes necessàries. Perquè aquí hi ve una
gentada, tenim clients motivats i molt fidels.
Endemés jo trob que la gent s’acosta a AMADIP
ESMENT per gust.

Feis un seguiment de la gent que heu format?

I tant! Això està dins el programa de Treball amb
Suport es deia “Palma segle XXI”. Des del
començament la persona comença a fer feina a
l’empresa amb un monitor, amb una persona que
l’ajuda i li fa conèixer tots els mecanismes.
Aquesta ajuda es va retirant a mesura que la
persona adquireix més autonomia. I acaba tenint
un seguiment cada ics temps per comprovar si tot
funciona així com toca. Tenim més de cent
contractats que treballen amb suport; si no es
romp el contracte vol dir que funciona. Després
tenim el Centre Especial d’Ocupació, que són
empreses on la majoria de persones tenen algun
tipus de discapacitat. Tenim restauració,
restaurant, tenim la impremta, jardineria.. Això són
centres especials d’ocupació. Després hi ha
l’ocupacional, que abans li deien Centre
d’Aprenentatge i Benestar, que és gent que té
pensió, no té contracte laboral, i fan diferents
activitats al llarg del dia. Poden fer d’ajudants dels
que fan feina o poden treballar hàbits d’autonomia,
o activitats dins la comunitat. També tenim Oci, a
partir de les cinc. I quan queden orfes o sense
família tenim la Tutelar que els tutela.

Quins reptes teniu per endavant?

Ens agradaria donar resposta a totes les persones
que ens arriben i impulsar la part laboral.

Estau coordinats amb altres institucions?

Sí, estam dins la Federació - FEAPS Balears. I
funciona, tant a nivell nacional com balear.

Creus que la nostra societat té assumida aquesta
línia d’inserció dels discapacitats intel·lectuals?

Cada vegada més. La gent que els coneix,
sí; però si no els coneixen... És que els han de
conèixer. El problema és el desconeixement.
Encara duen un estigma; encara se’ls miren pel
carrer... jo ho veig.

Encara hi ha famílies que els amaguen?

Jo crec que molt poques. En això hem millorat
moltíssim. Les entitats han fet molta feina per
normalitzar la seva vida, per fer-los visibles. Les
han de conèixer, han de xerrar amb ells! Les han
de tractar amb normalitat; m’oblid de què tenen
discapacitat. A vegades no sé qui en té i qui no en
té... he d’escoltar una estona i he de mirar. He
après moltes coses; i una d’elles és posar en dubte
qui té l’autoritat per posar el llistó de la normalitat.
Jo no gosaria. La meva filla en moltes coses és molt
més sàvia que jo, més sentit comú, més tranquil·la,
molt més... Té 32 anys.

Quins tràmits hi ha per a arribar a l’Associació?

Per a obtenir una plaça hi ha una llista única a
l’Administració Pública. Fan una valoració i deriven
cap a una entitat o l’altra. Després nosaltres també
feim una valoració per a saber on ha d’anar. Els
pares poden triar una mica així mateix.

MONTSERRAT FUSTER CABRER
Presidenta de la Fundació AMADIP-ESMENT
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Què paguen?

Això depèn del servei, de la concertació de places.
Hi ha beques pels qui no poden pagar, fins i tot per
menjador. Mai queda ningú defora per manca de
doblers, mai, només faltaria! Per exemple, en els
centres ocupacionals tenen el sou mínim
interprofessional. La meitat el paga el Govern
central, l’altra el paga l’empresa, en aquest cas
AMADIP-ESMENT. Una altra via és l’ajuda a
dependències, depenent del grau de discapacitat i
les circumstàncies personals i familiars.

Mentre assaborim una excel·lent coca amb verdura
ecològica, una prova més de la qualitat del centre,
na Montserrat afegeix:

Els pares han de saber que afortunadament avui
no ens hem d’enfonsar, perquè hi ha moltes
solucions. Que fins i tot quan nosaltres no hi
siguem estaran coberts per la Fundació Tutelar , en
aquest moment en tenim 87 tutelats que no tenen
família. Que estiguin tranquils, que avui en dia hi
ha molt de recolzament. Que l’Administració sàpiga
que la necessitam, però els voluntaris que no es
cansin.

L’associació dóna pautes de convivència als pares i
germans?

Donam formació.

Quan ja estam a les acaballes de l’entrevista,
rebem un regal inesperat: s’acosta, tota carinyosa,
na Maria Zabay. Demana disculpes per interrompre,
molt educada, però vol convidar na Monserrat i a la
seva filla Lourdes a la festa que farà el proper vint
de febrer perquè compleix trenta anys. Mentre na
Montserrat ens diu que na Maria és de les més
feneres de la casa, li demanam permís a na Maria
per fer-li una foto i publicar-la. Ens comenta que ja
va sortir per televisió en una obra de teatre. Avui
hem pres un bany de dedicació i tendresa. Un
plaer. Moltes gràcies, Montserrat!

AMADIP-ESMENT Dades:

http://www.amadipesment.org/

Neix l'any 1962 com una Associació de Pares amb
fills discapacitats intel·lectualment.L'any 1986 es
crea la Fundació Tutelar per a persones amb
discapacitat intel·lectual. Deu anys més tard, el
1996 es crea el consorci APROP. El 2012
l'Associació declarada d'utilitat pública es
converteix amb Fundació.

El Patronat d'aquesta està compost per 25
persones. La presidenta és Montserrat Fuster
Cabrer i el secretari Rafael Company Corró. La
fundació té un Consell Executiu format per 8
persones. El Comité de direcció que assegura el
funcionament i la gestió del conjunt de les
activitats té com a gerent Fernando Rey-Maquiera
i 10 persones més.

A l'àrea social hi treballen 150 persones en temes
de formació, ocupació i treball. Asseguren els drets
dels usuaris amb habitatge, salut i drets laborals.

A l'àrea comercial hi treballen 280 persones en
l'impremta, restauració, jardineria, neteja i
agricultura ecològica.

A l'àrea de recursos hi treballen 34 persones.
Garanteixen el correcte funcionament integral del
conjunt dels serveis.

A l'àrea de projectes, sensibilització i relacions amb
el conjunt de la societat hi treballen 3 persones.

180 persones amb discapacitat intel·lectual
treballen directament a la institució. Atenen més
d'un milenar de persones amb discapacitat
intel·lectual als diferents serveis.

La seva MISSIÓ: que les persones amb
discapacitat intel·lectual i les seves famílies
gaudeixin i millorin la seva qualitat de vida i puguin
tenir les mateixes oportunitats que el conjunts dels
ciutadans.

Té un comitè d'ètica, creat el 1999, que es reuneix
periòdicament per vetlar pel compliments dels
valors i per resoldre les qüestions ètiques . Els seus
membres representen a diferents grups: òrgans de
govern, familiars, tècnics i experts en legislació,
administració i salut pública.

AMADIP-ESMENT té nombrosos reconeixements
oficials a l'excel·lència i bones pràctiques de les
seves activitats.

MONTSERRAT FUSTER CABRER
Presidenta de la Fundació AMADIP-ESMENT



Arriba la II Fira del
Mercat Social de

Mallorca

Jordi López Benjumea

De la Secretaria Tècnica II Fira

Després de l'èxit de la I Fira del Mercat Social de

Mallorca que va tenir lloc els dies 19 i 20 de març

de 2015 al Pati de la Misericòrdia de Palma, amb la

presència de 36 expositors i l'assistència d'unes

3.000 persones de públic, enguany celebrarem la II

edició de la Fira, també al Pati de la Misericòrdia, el

cap de setmana del 19 i 20 de març.

La Fira del Mercat Social és un projecte de

l'associació Mercat Social Illes Balears per acostar

a les persones consumidores les alternatives de

consum responsable i per fomentar el

coneixement mutu i la cooperació entre les

iniciatives que ofereixen productes i serveis amb

valors afegits socials, ecològics i ètics.

Pensam que ara estam en un bon moment per

donar visibilitat a aquestes iniciatives perquè la

crisi ha estimulat la demanda ciutadana

d'alternatives de consum responsable, en posar de

manifest de forma clara les conseqüències socials

negatives del model econòmic dominant guiat

únicament per la maximització del lucre privat a

costa del que sigui.

Mercat Social Illes Balears sorgí amb la voluntat de

construir una xarxa social i econòmica entre les

iniciatives del mercat social i les persones

consumidores per contribuir des de l'activitat

econòmica en la construcció d'una societat basada

en valors democràtics, ecològics i solidaris i en el

benestar col·lectiu.

Actualment està formada per 18 organitzacions

associades, amb presència a través de grups

insulars a Mallorca i a Menorca: Federació de

Cooperatives, que agrupa les cooperatives de

treball associat, agroalimentàries i de consum,

Xarxa d'Economia Alternativa i Solidària REAS

Balears, Càritas Menorca, S'Altra Senalla,

Entrepobles, Cooperativa Coanegra, Ateneu Pere

Mascaró, Cooperativa de Consum San Crispin

d’Alaior, les Associacions de Productors

d’Agricultura Ecològica de Mallorca i Menorca, GOB

Menorca, Som Energia Menorca, Sa Tenda

Ecològica, Ethicoo, Baby Stock, S'Hort Ecològic,

Lmental Sostenibilitat i Futur S. Coop i Fundació

Somniadors Solidaris.

Mercat Social treballa per incrementar la seva base

de socis i implementar un balanç social intern com

a eina de transparència davant la societat, per

millorar la comunicació a través de la web i de les

xarxes socials, especialment creant un catàleg

d'entitats i empreses que ofereixen alternatives de

consum responsable, per implicar les

administracions públiques i potenciar l'associació

com a espai de debat d'economia social i solidària

i de suport a la comercialització de productes i

serveis amb criteris de consum responsable.

En aquesta tasca, la fira és una activitat

fonamental per mostrar al públic que aquí i ara ja

és possible fer un consum més responsable dins

d'un ampli ventall de propostes: agricultura

ecològica i altres productes i serveis amb criteris

de sostenibilitat ambiental, comerç just, inserció

social i de persones amb discapacitats,

reutilització, cooperativisme, educació i cultura,

banca ètica i altres serveis amb criteris alternatius:

energia, comunicacions...
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En aquest sentit, la fira vol ser un espai per a

l'establiment de relacions directes entre

productors i consumidors, on el públic implicat i

amb ganes de conèixer les alternatives de consum

responsable pot interactuar amb els expositors

informant-se directament de l'àmplia oferta de

productes i serveis disponibles.

Però a més dels expositors, la fira comptarà amb

diverses activitats paral·leles: activitats lúdiques

com tallers per a infants, xerrades i presentacions

d'iniciatives de consum responsable... Tot amb el

mateix objectiu d'articular el mercat social com a

xarxa de persones i d'organitzacions compromeses

amb la incorporació de valors socials en les seves

decisions econòmiques.

Com pots col·laborar amb la II Fira del Mercat

Social?

- Fes arribar la informació a iniciatives que

puguin estar interessades en participar a

la fira.

- Proposa activitats lúdiques i paral·leles.

- Difon la fira a través de les xarxes socials,

compartint el facebook i el twitter del

Mercat Social.

- Apunta’t com a voluntari de la fira.

Secretaria tècnica II Fira del Mercat Social de

Mallorca

646930618

mallorca@konsumoresponsable.coop
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PRINCIPALS REPTES DEL
COOPERATIVISME

Malena Riudavets

Presidenta de la Federació de Cooperatives de les

Illes Balears

Estem en un moment que la societat reclama
nous tipus d'economia, i a l'empar d'aquest
fet sorgeixen l'economia solidària, la
col·laborativa, la participativa, la del ben
comú, l'empresa social, l'empresa amb
responsabilitat social empresarial…. Molts
d'aquests conceptes no es poden considerar
ni economia i aquells que si poden
denominarse així, com l'economia solidària,
ja està emparada dins del marc de
l'Economia Social tal i com s'especifica en la
Llei 5/2011.

Aquesta Llei, sens dubte, va suposar un punt
d'inflexió sense precedents per al
reconeixement, visibilitat i desenvolupament
del Sector, tant dins del propi Estat com de la
Unió Europea. La seva aprovació, on es
modifica i actualitza la normativa en matèria
d'autoocupació i s'adopten mesures de
foment i promoció del treball autònom i de
l'Economia Social, ha vingut a completar
aquest marc normatiu establint mesures de
desenvolupament i foment de l'Economia
social espanyola.

El propi text de la Llei defineix l'Economia
Social com el conjunt d'activitats
econòmiques i empresarials, que en l'àmbit
privat duen a terme aquelles entitats que, de
conformitat amb els principis cooperatius,
persegueixen l'interès general econòmic o
social, o tots dos.

Les cooperatives representen el sector
principal i més representatiu de l'Economia
Social, i ens trobam en un moment històric
d'oportunitats per aquest moviment
cooperatiu. Ara que les institucions polítiques
de molts països lluiten per mantenirse al dia
en un món que es transforma ràpidament,
resulta essencial que els ciutadans mostrin
cada vegada més iniciativa, esperit
emprenedor i vocació cooperativa per
enfrontar els inevitables desafiaments socials
i mediambientals que ens afligeixen com a
comunitat global.

Els partits polítics han d'atendre la demanda
de la societat d'apostar per un altre model
empresarial, més participatiu, que crea
ocupació, que fomenta la innovació, el
desenvolupament local i la cohesió social, i en
el qual prevalguin les persones per sobre del
capital i els beneficis es redistribueixin,
característiques totes elles que conformen
l'ADN de les cooperatives.

És necessari que les cooperatives participin
en el diàleg social, per açò un dels nostres
reptes és aconseguir que els mecanismes de
participació en l'actual diàleg social s'ampliïn
a tots els actors socioeconòmics que
contribueixin a generar riquesa i ocupacions a
Espanya. En el mateix àmbit proposam
construir un Pacte per l'Ocupació, que
contempli la diversitat i el pluralisme de totes
les formes d'empresa que actuen al mercat,
així com incentivar la contractació,
l’emprenedoria, la innovació i el creixement
de l'economia.
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La Economia Social en general, i les
cooperatives en particular, han de ser una
prioritat política. Per açò s'hauria de reforçar
la presència de l'Economia Social en
l'organigrama de l'Administració General de
l'Estat, de manera que es reconegui la seva
contribució a la generació de teixit
empresarial i ocupació. I açò és pot
aconseguir amb la creació d'una instància
d'alt nivell amb competència específica en
Economia Social. Aquesta mesura permetrà
la seva inclusió de manera transversal en
totes les polítiques públiques vinculades amb
el desenvolupament econòmic d'Espanya i de
cada comunitat autònoma.

El tercer repte té com a objectiu garantir el
respecte del principi de llibertat d'actuació
empresarial, independentment de l'estatut
que tingui cada empresa. Això implica
adoptar les mesures adequades per eliminar
les barreres de naturalesa legal,
administrativa o burocràtica que impedeixen
o limiten el desenvolupament de les
empreses cooperatives.

Per altra banda, també seria necessari,
potenciar l'aplicació efectiva de clàusules
socials per a l'accés als concursos públics
basats en compromisos efectius de creació
d'ocupació, desenvolupament local, cohesió
social, RSE, etc. A més, d’eliminar les traves i
condicions discriminatòries que impedeixen o
perjudiquen la competitivitat d'algunes
empreses cooperatives.

El cinquè i darrer repte gira entorn de
l'aprovació d'una Llei de Pagaments que
asseguri el cobrament del producte o servei.
No podem oblidar que la viabilitat i
supervivència de moltes empreses depèn en
aquests moments que els seus clients
(Administracions públiques incloses) paguin
els seus serveis i productes i es garanteixi
que no hi hagi impagaments.

Tenim molts més reptes i propostes
concretes, però ho podem sintetitzar en
aquests cinc grans punts, amb l'esperança
que es reconeguin les cooperatives com una
eina fonamental per crear ocupació i riquesa
econòmica i social.
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http://www.dailycos.com
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trinxera municipal

Lluís Apesteguia

Conseller de MÉS per Mallorca al Consell

Som dia 24 de desembre, i entre papàs noëls i
aparadors nadalencs arrib a Llucmajor. En
Jaume ja m'espera a plaça, assegut a un bar
davant l'Ajuntament. Durant tota l'entrevista la
gent el va saludant, i ell retorna els molts d'anys.
Molta gent. No sé si és l'esperit festiu, però hi ha
somriures en mirar el primer batle sobiranista de
Llucmajor; “la gent està contenta amb el canvi, la
proximitat i la feineria”, em corrobora. I que sigui
per molts d'anys, pens jo.

Parlam d'aquests primers sis mesos de govern de
canvi, després de 24 anys de PP al consistori, i en
Jaume es lamenta de no haver pogut fer totes les
polítiques que hagués volgut perquè s'ha hagut de
dedicar a posar ordre al funcionament municipal i
fer front a la manca de personal (estan sense
secretari, interventor, tècnic de contractació, etc);
a més, les conegudes restriccions pressupostàries i
montorianes que, com va dir en Jaume Servera de
Sóller i el de Llucmajor confirma aboca a la
imaginació econòmica; la reducció de la despesa
corrent i la liquidesa els permet fer qualque cosa.

Tanmateix, s'enorgulleix d'haver aconseguit 50
contractes del SOIB per treure gent de l'atur per fer
de brigada, auxiliars administratius... També
recalca la licitació de les aigües de s'Estanyol i son
Bieló, la signatura del conveni per posar en marxa
el Centre Internacional de Fotografia Toni Catany i
la cerca d'un solar per al nou PAC.

Assegura que al principi se li va fer gros, per la
responsabilitat sobrevenguda i la quantitat de gent
que volia veure el batle, però que amb el temps ha
anat agafant confiança i coratge. “Tenir la porta
oberta significa tenir el despatx ple”, diu ara amb
l'orgull de qui comença a controlar: “això és una
carrera de fons, encara que el ritme sigui
d'spreent”. Sap que tot té el seu fruit, i assegura
que l'ordre que estan posant a l'Ajuntament durant
el 2015 i el 2016 els permetrà dur a terme les
polítiques de canvi que desitgen durant el 2017 i
2018.

Entre els seus anhels hi ha aconseguir un teatre,
un pla de xoc per millorar les voravies, el
clavegueram de Cala Pi i Vallgornera, la intervenció
necessària a s'Arenal (es lamenta del nul
funcionament del Consorci Platja de Palma), la
millora de la carretera a s'Estanyol, etc.

El pacte municipal MÉS-PSOE-PI
funciona bé, i segurament per
la seva aposta de compartir la
batlia a parts iguals sense tenir
en compte la diferència de vots
ni la capacitat de frontissa
d'alguns (el PP en té 8 -en tenia
12-, PSOE 5, MÉS 4, PI 2, ASI 1 i
Podem 1), assegura que les

diferències entre els socis sorgeixen en tractar
temes extramunicipals, però mai quan es parla del
municipi.

Del Consell n'està content, i dir que el sent proper i
li ha estat fàcil com a batle dialogar-hi i tenir-hi
reunions. Lamenta no poder dir el mateix del
Govern, que troba molt lluny dels municipis. Sens
dubte és un tema que cal treballar.

No veu gens clara la política estatal; de fet no ha
tirat el material de la darrera campanya, “per si un
cas”. Lamenta profundament que en Toni Verger no
sigui diputat, ja que ell estava segur que aquesta
vegada sí ho aconseguiríem.

Valora positivament la salut de l'agrupació, però
com a tants llocs on som al govern pateixen la fuga
de molta de la gent més activa al govern.
Tanmateix, diu que la gent està il·lusionada i hi és
quan se l'ha de menester. Acaba amb una frase
contundent: “si som aquí on som és gràcies a
l'agrupació, a la feinada desinteressada de
moltíssima gent”.

Hi ha dues paraules que s'han repetit durant tota la
xerrada: feina i imaginació. No és un mal
vocabulari per encarar la tasca que li pertoca, que
ens pertoca.

JAUME TOMÀS, Batle de
Llucmajor
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Començam a construir
els pulmons verds que

Palma necessita

Llorenç Carrió Crespí

Regidor de MÉS a l'Ajuntament de Palma

Que Palma necessita espais verds és una realitat
innegable i un objectiu per MÉS per Palma i per tot
el Consistori. En el nostre programa electoral ens
vàrem comprometre d’obrir fins a tres zones
verdes: Parc del Tirador, Son Dureta i Torrent Gros.
Així, tenim la voluntat de què la ciutat ofereixi
serveis i infraestructures als veïns i veïnes, com
també garantir el benestar i la qualitat de vida de
la gent. Allò que volem aconseguir a llarg termini
és fer un cinturó verd i agrari al voltant de Ciutat.

En realitat, com Neus Truyol afirmava durant la
campanya “amb més i millors zones verdes aturam
el creixement urbanístic desmesurat i especulatiu.
L'urbanisme també ha de contemplar la natura
com a font de riquesa social per la ciutat”. Hem
d’apostar per abandonar la deriva desenvolupista, i
planificar una ciutat per la gent, no pels grans
constructors.

El tinent de batlle de Model de Ciutat i Habitatge
Digne de Palma, Antoni Noguera, i tot el seu equip
humà estan replantejant el PGOU des d’una
premisa molt important “Palma no necessita
créixer més” la qual pensam que comparteix la
immensa majoria de la ciutadania.

Si tenim clar els objectius, és molt fàcil posar-se

mans a la feina. Antoni Noguera amb el seu

coratge reconegut fins i tot des de l’oposició ja hi

fa feina. Així, es tira endavant el Parc del Tirador.

D’aquesta manera, l'Ajuntament convertirà els

solars on actualment hi ha ubicats l'antic canòdrom

i el velòdrom del Tirador en un bosc.

Els dos espais ocupen una superfície de 34.000

metres quadrats dels quals es dedicaran a la zona

verda tot el que es pugui segons el director general

d'Habitatge, Francesc Cifuentes, amb arbres

autòctons i que siguin de creixement ràpid, com

pins, lledoners i parres.

De les instal·lacions actuals, només es conservarà
la pista del velòdrom del Tirador i l'edifici dissenyat
per Gaspar Bennàzar, on l'any que ve està previst
que s'hi traslladi la seu del Districte de Ponent. És
important recalcar que des de l'any 2008, l’antic
Canòdrom és propietat de l'Ajuntament de Palma,
però l’antic Consistori no va prendre cap mesura i
va deixar que se seguís degradant.

Finalment, també s’ha de remarcar que aquest
projecte és fruit de la col·laboració entre les
diferents institucions de les Illes. Hem de remarcar
que per la Llei de Capitalitat tendrem un
pressupost inicial de 500.000 euros pel projecte,
quan l’anterior Govern del partit popular no hi va
posar ni un euro per Palma en relació a aquest
concepte.

A poc a poc, “aconseguirem trencar amb la
dinàmica d'estores de ciment als parcs i fer un
espai on la gent pugui caminar, córrer o anar amb
bicicleta" com afirmà Noguera el 29 de desembre
quan presentà el projecte.

Velòdrom Tirador



6.1

altres veus

Què ens diu Ramon als

cristians del segle XXI

Teodor Suau i Puig

Biblista i professor

Ramon Llull fou un home del seu temps. Molt lluny
de les nostres preocupacions i problemes nostres
d'avui. Certament. Però, també sens dubte, ell i
nosaltres compartim una cosa molt important: som
persones i som creients en el mateix Déu que es fa
present en Jesucrist i ens convida a donar
testimoni d'una determinada manera de ser feliços
en el món. Els fets de Ramon foren els que foren;
les seves actituds, que donaren significat universal
a aquests fets, són les mateixes que poden ser les
nostres. És allò que compartim amb ell.

Intentaré en aquest breu escrit sintetitzar allò que
em sembla podria ser la lliçó de Ramon per a
l'Església i a la societat nostres.

Ramon Llull ens diu que per ser sant, no cal
ser perfecte.

Perfecte: haver assolit allò que cada generació
considera l'ideal de persona, normalment sense
tara ni error. D'entrada, un impossible. Ser
perfectes no es troba al nostra abast. És cosa de
Déu i sols de Déu. La santedat, en canvi, és haver
decididament volgut fer de l'amor tendre, intens i
gratuït, el nord i el contingut de la pròpia vida. I
haver-ho fet a la mesura humana: en el límit i des
del límit. És cert que l'amor supera molts límits.
Però mai tots: la naturalesa nostra és limitada;
feim allò que podem, no allò que volem. I la
grandesa del nostre Déu és que ens estima Ell així
i que no ens demana que deixem de ser persones
per arribar a ser déus. És la gran lliçó.

Ramon fou un gran home i a la vegada un home
que cometé molts d'errors. Avui ens resulta molt
difícil entendre el seu abandó de la dona, de la
família; la seva opinió de la creuada com a
mediació de conversió... però malgrat tot això i
probablement més, no deixa de ser el gran home
de l'Amor, que cerca i torna cercar estimar i
estimar sense cap mena de mesura ni clivell... que
fa de la vida un do constant. Aquí podem
romandre amb ell i és la seva primera crida a la
nostra forma de viure la vida i la fe: ser capaços de
donar i donar-nos sense mesura, al menys en el
desig. I fer-ho amb l'alegria de saber que, com ell,
mai arribarem a la perfecció, sinó a la santedat...

La confiança absoluta en l'Amor de Déu

A l'hora de la conversió Ramon que és tan realista
com imaginatiu, se n'adona de la dificultat que
suposa seguir de prop Jesucrist crucificat i
ressuscitat. Lúcidament pren consciència de la
seva poquedat. Coneix per primera vegada el
desconhort que sovint es farà present com a
resultat de la resistència de la realitat a la
transformació. Aleshores la gràcia el porta a una
experiència clara de la bondat i la misericòrdia de
Déu. I neix en el seu cor la confiança.

"Però remirant en si mateix la
gran mansuetud, paciència i
misericòrdia que té nostre Senyor
envers els pecadors, es confortà i
tengué vertadera confiança en
nostre Senyor que, no obstant la
vida que fins aquell jorn havia
tenguda, era voluntat divina que
ell s’entregàs totalment al seu
servei” (VC).

RAMON LLULL
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La confiança en la fidelitat de Déu esdevé l'actitud
de fons, primordial de Ramon davant del programa
de vida que vol assumir a partir de la trobada amb
el crucificat. Quan la vida es torni costa amunt i
neixi el desencís i vengui la por, quan sembli que
tothom li gira l'esquena i no els interessin gens els
seus programes de reforma, quan no resti cap
motivació sòlida per mantenir-se en la decisió dels
orígens, llavors la confiança serà la porta que el
reconduirà a l'Amat. I res serà capaç d'interposar-
se entre Ell i Ramon. I recuperà el camí i tornarà a
la tasca, fins al martiri si calgués.

La confiança en la capacitat de canvi de
l'altre

La primera cosa que es proposarà Llull una vegada
aclarit què és el que vol fer de la seva vida,
després de la peregrinació a Sant Jaume i
Rocamadur, és dedicar tot el temps que sigui
necessari al coneixement de la llengua, cultura,
estils de vida i mode de pensar, fer i ser dels
destinataris de la seva acció missionera. Anys
sencers dedicarà a formar-se en aquest sentit. I la
primera mediació que projectarà i portarà a terme
amb l'ajut del rei Jaume II serà també la creació
del monestir de Miramar, un lloc pensat i
programat per tal que la coneixença del món
musulmà i jueu sigui la preparació objectiva per
aconseguir la seva conversió.

Conèixer és la primera forma d'estimar. Ja ho deien
els mestres escolàstics medievals: "res es pot
estimar si no és conegut". I així ho feu Ramon Llull,
el qual no deixà mai d'incorporar les dades que la
realitat li aportava cada vegada que de la teoria
passava a l'acció. I així fer possible que la propera
activitat missionera tingués més èxit i assolís els
objectius proposats. Era prou conscient que de res
serveix un projecte perfectament construït al
laboratori si no es capaç d'incidir en la realitat i
transformar-la en la direcció de la bona nova.

La Vida Coetània, escrita entorn del 1311 i
revisada si no dictada pel mateix Ramon, pot ser
llegida com la història dels esforços de Llull per
arribar a aquest coneixement de l'altre que vol
acostar a l'Amat.

Avui tenim nosaltres el mateix repte. Amb un
afegit, que ens distingeix de Ramon Llull: el món
ha tornar molt més complex, molt més complicat,
molt més obert i plural. Les ofertes de sentit, entre
elles les religioses, omplen un mercat ja
globalitzat, cosa que fa molt més difícil la
comunicació d'ànima a ànima i interessar pel

missatge cristià. Conèixer la realitat per poder-la
estimar esdevé la primera passa de la nova
evangelització a la que estam cridats i a la que ens
crida la memòria de Ramon Llull.

La confiança en la capacitat de la veritat per
acabar imposant-se.

Llull és un convençut de la bondat, la bellesa i la
veritat del missatge cristià. Per aquest motiu,
elabora un pensament metafísic, l'objectiu del qual
és mostrar i demostrar que la realitat sols mostra
la seva última estructura des dels ulls de la fe. Hi
ha en la base del pensament lul·lià una convicció
incommovible en la possibilitat de connectar amb
la veritat, entesa com l'epifania del ser, que es
mostra al contemplador quan aquest sap trobar el

camí correcte. La veritat,
per Llull té una font i un
origen: Déu, i es confon
amb una persona:
Jesucrist, que en la seva
doctrina i les seves obres
proporciona els referents
per a assolir la veritat del
món i de la història. La
voluntat de Llull
d'escriure llibres per tal
de posar a l'abast de
tothom la veritat és un
dels pilars que sostenen
l'edifici de la seva

personalitat. L'Ars elaborada a Randa, refeta,
resumida, tornada a fer, presentada al món
acadèmic i als missioners, és el reflex d'aquesta
confiança en la veritat que acaba per imposar-se
sobre l'error i la mala voluntat. Cada una de les
obres de Ramon és un moment en el desig de
compartir la veritat descoberta i viscuda amb tots
aquells que estiguin disposats a deixar-se prendre
per la veritat com ho reu ell mateix a partir de la
conversió.

També per a nosaltres és aquest un crit d'atenció
que ens convé no deixar passar per alt. Sovint els
cristians d'avui semblam vergonyants a l'hora de
donar testimoni de la nostra veritat. Tal vegada
perquè és contestada des de molts indrets i la pols
de la història l'ha amagada als ulls crítics dels
nostres contemporanis. Ens cal recuperar l'alegria
de sentir-nos en la veritat des del moment en que
ens hem inserit en la tradició que comença en la
resurrecció de Jesús i travessa els segles fins a
arribar avui. Ens cal recuperar la certesa que el
Déu de Jesús no ens ha abandonat i que continua
mostrant-se com a Déu Vivent i Vertader per
il·luminar el nostre món, tan necessitat de llum.
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La confiança en la raó humana com a
mediació de la veritat, la bondat i la bellesa.

És aquest un altre dels trets definitoris del
pensament lul·lià. Considera Ramon que el punt de
contacte entre el Creador i la criatura és
precisament el do de la racionalitat, que ens
separa dels animal i de les pedres, i ens fa
semblants als àngels i a Déu mateix. La raó és el
tret més preuat de la humanitat perquè per mitjà
d'ella pot atènyer el fonament de la realitat, Déu.

Llull dedica la major part dels seu esforç
intel·lectual a concretar la seva confiança en la raó
per mitjà de l'elaboració d'una lògica capaç de
conduir la persona humana a la veritat, de la que
ja hem parlat. Basta llegir els títols d'una gran part
de la seva producció filosòfica i teològica per
prendre consciència del que acabam de dir.

Llull està convençut que amb la metodologia
apropiada, la raó funcionarà de tal manera que
serà impossible negar-se a veure amb claredat els
continguts de la veritat. Parla de raons necessàries
a l'hora d'exposar el contingut del seu pensament
sobre Déu, sobre l'home i sobre la societat. És
l'expressió d'aquesta confiança.

En un món en que les ideologies han entrat en crisi
i que corre el perill de caure en el relativisme que
esmicola la veritat i dóna per bo qualsevol cosa, el
retorn a la confiança en la raó i en la importància
de la objectivitat a l'hora de programar l'acció ens
és una crida d'atenció. Especialment a l'hora
d'elaborar els programes i projectes pastorals que
ens serveixin per evangelitzar.

La confiança en el diàleg com a instrument
per assolir el canvi i la transformació.

No és de bades que un dels primers llibres que
escriu Ramon sigui un diàleg entre tres savis, un
jueu, un musulmà i un cristià, amb un pagà, avui
diríem un agnòstic, que intenten cada un
convèncer de la bondat i de la veritat de la pròpia
proposta.

El llibre és llarg perquè la matèria així ho demana.
Alguns el critiquen per excessivament tolerant i
atribueixen aquest excés al fet que és tracta d'una
de les obres més primerenques.

Però hi ha una cosa que crida enormement
l'atenció: al final, no es produeix cap conversió ni
el reconeixement de la veritat absoluta de cap de
les tres religions, tot i que coneixem prou la opinió
de Ramon sobre el tema: l'agnòstic i els tres savis
s'acomiaden i cada un se'n va per allà on ha
vingut.

Vet aquí la genialitat de l'obra: és el testimoni de
la confiança en que el diàleg, pel sol fet de produir-
se, prescindint fins i tot dels resultats prevists, és
una bona forma de relació entre persones que no
pensen ni viuen de la mateixa manera.

Hi ha però un requisit i una exigència:

l'amor i el respecte per
l'interlocutor, considerat
en la seva unicitat de
persona i subjecte, dotat
per tant del do sagrat de
la llibertat. Que el fa
semblant a Déu i, en
conseqüència,
mereixedor del mateix
respecte.

Avui entre nosaltres el
diàleg ha estat substituït

per la juxtaposició de les opinions, que segons
Plató, representen el grau ínfim del coneixement,
el més exposat a l'error i a la parcialitat. El diàleg
és avui una urgència més enllà de la voluntat de
concòrdia, solidaritat i comunió. Per
l'evangelitzador esdevé no sols una estratègia o
un mètode apte per als objectius que es volen,
sinó una forma de testimoni de la veritat que es
vol compartir, perquè reposa sobre el respecte,
l'amor i la llibertat, altres tants atributs del Déu
cristià, del qual ha de ser reflex tota acció
evangelitzadora. No hi podrà tampoc haver
evangelització sense diàleg. I la voluntat de diàleg
en contra de la imposició esdevindrà el criteri de
veritat del projecte evangelitzador que volem
posar en funcionament al servici del món actual.
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L'Estat Espanyol davant
una cruïlla

Miquel Rosselló

President de l'Ateneu Pere Mascaró

El règim polític sorgit de la Constitució del 1978 i
definitivament consolidat a les eleccions de 1982,
amb la victòria per majoria absoluta del PSOE,
està definitivament en crisi. Alguns fa temps que
ho diem i altres han hagut de veure el resultat de
les darreres eleccions generals per constatar
l'evidència. Fins i tot Rajoy apel·la a la gran
coalició (PP - PSOE i Ciudadanos) per afrontar la
ineludible crisi.

Els pilars d'aquest règim en crisi que foren la
conseqüència d'una correlació de forces netament
favorables a la dreta i al postfranquisme es poden
resumir en: la monarquia com a model d'estat
intocable, el bipartidisme com a garantia de
continuïtat del règim, el Senat com a cambra de
segona lectura, garantia última, per si al Congrés
dels Diputats s' escapava alguna cosa, un model
territorial que sacralitzava la unitat indissoluble de
la Pàtria i a més impedia una reforma federal (com
demostra el prestigiós constitucionalista Javier
Perez Royo) i una absència total de referències al
medi ambient i l'ecologisme polític.

Doncs bé, a ulls d'avui en dia, la monarquia és
qualsevol cosa menys intocable, el bipartidisme
continua la seva caiguda inexorable, el Senat
resulta una broma de mal gust, el procés
sobiranista català s'encarrega de demostrar que la
unitat d'Espanya és més que dubtosa, fins i tot el
Papa és més ecologista que la Constitució i si a
això afegim la corrupció generalitzada, que
esquitxa a part de l'empresariat i a la majoria de
partits polítics (PP, PSOE, CDC, PNB,...) ja tenim el
diagnòstic fet, el règim està en crisi, cal canviar-lo.

Però com deia en el meu anterior article de l'Altra
Mirada si és veritat que una etapa s'acaba, no ho
és menys que a la nova li costa néixer. La cruïlla
en què es troba l'Estat espanyol i ara ja el
Parlament, no és si cal canviar les coses sinó quina
direcció cal prendre.

Fa quaranta anys alguns, massa pocs, pensàvem
que allò que necessitava l'Estat espanyol era una
ruptura democràtica i no una reforma,
lamentablement no fou possible. Ara també
pensem que no se pot sortir d'aquesta crisi d'estat
amb reformes sinó que cal una ruptura
democràtica, però els riscs de què aquest camí no
s'obri són grossos i cal ser-ne molt conscients.

Els poders fàctics (l'ibex 35, l'exèrcit i la gran
majoria de la jerarquia de l'Església ), la
monarquia i el PP i Ciudadanos, amb el suport de
les forces conservadores internacionals, aposten
per una reforma absolutament lampedusiana, és a
dir, canviar el que calgui, el menys possible,
perquè tot quedi igual. I si qualque canvi s'ha de
produir que vagi en la direcció de més liberalisme
econòmic i més centralisme.

Tots exerceixen una descomunal pressió al PSOE
perquè accepti una gran coalició de defensa del
sistema (PP, Ciudadanos, PSOE), que podria
adoptar distintes formes. Per activa, participant
tots o part dels tres partits en responsabilitats de
Govern, o per passiva, és a dir, abstenir-se el PSOE
i deixar governar al PP.

No són pocs dins el PSOE, especialment la vella
guàrdia felipista, que ja els aniria bé. Encara que
molts socialistes pensen que el cost polític seria
elevadíssim. Per això apostem per un acord amb
Podemos i el suport de de determinades forces
nacionalistes o fins i tot sobiranistes.

Per fer possible aquesta proposta cal resoldre una
greu incògnita. Què fer amb el referèndum català.
El PSOE davant aquest fet està totalment dividit. Si
accepta les seves organitzacions de les Castelles,
Andalusia, Extremadura...se li rebel·len i per
contra la seva perifèria sortiria molt tocada.

Podemos mantindrà la proposta de referèndum
fins al final?. Si l'espanyolisme no pot ni tant sols
assumir els grups parlamentaris de les
convergències de Podemos, és creïble que surti el
referèndum.

Si Podemos accepta finalment abandonar la
reivindicació del referèndum, com respondrien els
seus aliats perifèrics?. I en tot cas li bastaria per
formar govern tant sols amb el suport del PNB ? .
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I ara per ara, solament està sobre la taula
l'acceptació d'un referèndum par Catalunya, però
amb absolut la inclusió a una futura Constitució del
dret a decidir de tots els pobles que ho desitgin, ni
el qüestionament de la monarquia, ni cap dels
canvis que els defensors de la ruptura democràtica
considerem indispensables. A més amb l'actual
composició del Parlament és impensable obrir un
procés constituent i per si hi ha cap dubte, aquí
està la composició del Senat per fer-ho impossible.

Però no tot és negatiu. El procés independentista
català, sobre tot si aconsegueixen allò que
consider com a prioritari en l'actual fase, ampliar
la base independentista, se converteix amb un
mur de contenció per qualsevol sortida reformista.
De fet el procés català ara per ara, és el gran aliat
de les forces rupturistes. Per això no puc entendre
que des de Podemos no se vegi l'independentisme
com un aliat i cerqui obrir ponts de col·laboració.

Per una altra banda és urgent treballar per una
aliança estratègica de les forces sobiranistes amb
l'objectiu de lluitar colze a colze per una sortida
rupturista, sense obviar la necessitat d'establir
aliances amb les forces de l'esquerra estatal.

Sense un gran bloc de forces que apostin per un
canvi de model econòmic, ecològic i territorial, que
accepti el dret a decidir de tots pobles, sense
exclusions, serà molt difícil avançar cap un nou
procés constituent fet de baix a dalt, on la veu
dels pobles que composen l'Estat espanyol se
senti.

L'Estat Espanyol davant una cruïlla
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Règim i Perifèria

MÉS en l'escenari post-20D

Jaume Ribas Vilanova

Estudiant de Periodisme a la UAB i de Ciència
Política a la UNED

Entendre en quin context es produïen les passades
eleccions de dia 20 de desembre, quines clivelles
(cleavages) hi intervengueren, quin paper hi han
jugat MÉS i la resta d'actors és una tasca essencial
per a què l'organització pugui prendre les
decisions estratègiques oportunes, tot adaptant-se
al context sense oblidar els seus propòsits
originals.

Allò que diferents teòrics i actors polítics han
convengut en anomenar el «Règim del 78» és el
pal de paller del sistema polític espanyol i un
fenomen complex que MÉS no pot obviar. El Règim
és un sistema soci-cultural, que té implicacions
més enllà d'allò purament polític. S'assenta sobre
uns principis polítics, socials i legals, però és
destacable també tota la càrrega discursiva i les
implicacions culturals que té, la seva imbricació
amb el sistema mediàtic i les seves arrels fondes
en la cultura política espanyola; és el que autors
com Guillem Martínez han anomenat «Cultura de
la Transició» (CT).

Més enllà d'aquesta declinació cultural-sociològica,
altres autors apunten a què els quatre pilars del
Règim són:

1) un pluralisme polític atenuat pel sistema
electoral,

2) un acord social amb el món del treball
institucionalitzat i legitimat, però sense capacitat
política d'intervenció en l'economia,

3) una descentralització polític-administrativa
que mira de desactivar part de les aspiracions
autodeterministes i

4) una Transició tutelada pels aparells coercitius
de l'Estat i un Règim encarnat en la figura del Rei.
En aquest marc, el PSOE s'ha encarregat
històricament d'incorporar les classes subalternes
sense trastocar substancialment les quotes de
poder que el Règim blinda per a les minories
oligàrquiques. En l'àmbit balear i mallorquí, el PSM
(i també EUIB i l'espai de l'esquerra autòctona que
ara representa MÉS) conscientment o inconscient,
ha sigut subsidiari del PSIB i, per tant, funcional al
Règim.

En un moment en què els partits tradicionals estan
més qüestionats que mai, l'acord social s'ha
romput per dalt, el model autonòmic ha entrat en
via morta i no convenç a bona part de les nacions
perifèriques de l'estat i s'ha trastocat el relat
hegemònic de la «transició exemplar», el Règim
entra en crisi perquè es qüestionen els consensos
sobre els que es fonamentava.

Tot i alguns precedents importants, la impugnació
social-democràtica clau en la fragmentació
definitiva del discurs i els consensos del Règim és
el 15M i les seves expressions posteriors. Les
mobilitzacions dels 'indignats' no cristal·litzen en
un projecte polític sòlid, però generen un corrent
d'opinió que acaba esdevenint una nova cultura
política, fora del consensos de la Transició que ja
he comentat. El 15M funciona, sobretot, com a
moment d'alliberament cognitiu; com a «clic» que
permet començar a deslegitimar el Règim, atacar-
lo i pensar estratègies col·lectives que permetin
plantar-li cara.

A partir del 15M, s'assagen diverses formes,

sobretot en el camp de la mobilització social que,

tot i no fracassar, es demostren insuficients per a

plantar cares a les polítiques públiques. A Mallorca

i a Balears, les noves formes que enceta el 15-M

serveixen a l'Assemblea de Docents per «by-

passar» els sindicats i organitzar una de les

mobilitzacions populars més grans de la història

de les Illes.

Després d'aquestes experiències i d'un cert
moment de reflux de la mobilització, una espècie
de blitz comunicatiu va desbloquejar la situació i
trasllada la batalla a la política de partit a partir
dels resultats de formacions com Primavera
Europea però, sobretot, Podem a les eleccions
europees.
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Ara, els tempos polítics s'han accelerat i avançam,
crec, cap a una situació cada vegada més
dicotòmica, on Podem i els seus aliats s'aniran
erigint com a representants del poble i
s'enfrontaran al partits del Búnker, que intentaran
salvar o mudar el Règim. En aquest enfrontament,
se seguiran produint expressions polítiques «per
fora», que no encaixin en cap d'aquests dos blocs,
però hem de ser conscients de que la simbiosi
MÉS-Podem pot resultar útil, potser més que seguir
«per fora», especialment si la crisi de Règim no pot
tancar-se «per dalt» i vivim una recomposició del
sistema institucional i de partits espanyol, on seria
important que el mallorquinisme polític hi tingués
un paper destacat.

Si miram els resultats de les passades eleccions,
MÉS i Podem, junts, són primera força. És cert que
les sumes, en política, no són simple aritmètica,
però el fet és que aquesta dada demostra el
potencial d'una hipotètica aliança electoral i
estratègica, que jo entendria en determinats
contexts, però no com una fusió orgànica i
permanent. En qualsevol cas, l'entesa tendria
sentit per tres motius:

1) compartir punts forts, aprofitant l'expertesa
programàtica i la presència al territori de MÉS i la
tirada mediàtica de Podem

2) suplir mancances, ja que MÉS arriba a
l'electorat de la Part Forana i part de Menorca,
mentre que Podem sembla tenir-ho més fàcil a la
Badia de Palma, alguns altres punts de la costa i a
l'illa d'Eivissa i

3) evitar endemeses, atès que algunes
informacions apunten la intenció de Podem de fer
servir part del discurs més típic de MÉS per
penetrar en bosses de votants que encara no ha
seduït.

Més enllà d'aquestes consideracions tàctiques,
MÉS, com a projecte i com a espai polític, pot
trobar-se en una disjuntiva clau, on hagi de decidir
entre, o bé seguir sent un actor secundari
subordinat electoralment al PSIB i totalment
circumscrit a la política municipal i autonòmica, o
bé, sortir de la zona de confort i explorar aliances
per consolidar els èxits del maig, també en l'arena
estatal. Si MÉS aconsegueix representació a
Madrid i una bona relació amb Podem, que ens
agradi o no és el principal articulador del canvi en
el panorama i el sistema de partits, pot portar el
mallorquinisme polític i el sobiranisme illenc a fer
un salt qualitatiu i quantitatiu important.

En un moment d'«impass» i de crisi sistèmica,
definir des d'on i amb quines aliances MÉS s'oposa
al Règim i què aporta per desafiar-lo i assentar les
bases d'un de nou, és totalment clau i requereix
de reflexions serenes.

Règim i Perifèria MÉS en l'escenari post-20D

Les teves entradas sempre a 4€

APROFITA’T I DISFRUTA
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MARX a l'horitzó

Marx tuvo razón
demasiado tarde
y demasiado pronto

Demasiado tarde
respecto a Espartaco
y Thomas Münzer

Demasiado pronto respecto a la Gran Comuna
Biosférica del siglo XXII.

Jorge Riechmann, Poemas lisiados, (2012)

Josep Traverso

He llegit aquest poema de J. Riechmann al llibre de
Francisco Fernández Buey, Sobre Manuel Sacristán,
editat per El Viejo Topo, l’he llegit i m’agrada
perquè situa el pensament de K. Marx sobre un
horitzó que va més enllà del nostre present,
l’inscriu dins una línia que va des de la rebel·lió
dels esclaus a Roma fins a una hipotètica Comuna
(comunisme) al segle que vindrà. Sembla posar
l’accent, no tant en l’obra de Marx, com en l’anhel
de la humanitat per lliurar-se de l’esclavitud,
l’explotació i la misèria, un anhel, una passió que
no s’acabarà mai.

Marx s’ha guanyat a pols ser un clàssic i els
clàssics van més enllà del present, els clàssics no
es poden llegir com una moda, tractats d’aquesta
manera es buiden de contingut; els clàssics
serveixen d’inspiració però no com a píndola
màgica per resoldre els problemes del present; el
diàleg amb els clàssics té lloc a una determinada
profunditat com deia el filòsof, no serveix de res
citar un clàssic, el que s’ha de fer és llegir-lo.
(Serviria d’alguna cosa citar Hegel?).

De fa un grapat d’anys que van en augment les
obres dedicades al revolucionari alemany, a les
llibreries es troben estudis sobre El Capital,
biografies, re-edicions dels seus llibres, antologies
de lectures per a introduir-se en els seus escrits;
també és veritat que encara es troben a faltar
edicions curoses de moltes de les seves obres. La
terrible crisi que patim des de ja fa uns quants
anys ha propiciat que moltes mirades es fixin de
nou en les propostes del vell barbut.

No ens interessa gaire la moda Marx, el que volem
és llegir un clàssic, dialogar amb ell convençuts
que ens pot aportar inspiració per abordar els
problemes del present i les propostes polítiques de
futur. Una primera dificultat en aquesta tasca seria
“la forma” en què Marx i Engels plantejaven la
redacció i edició dels seus escrits. Moltes de les
seves obres tenien com a objectiu exclusiu fixar
les seves posicions teòriques i polítiques, una
vegada realitzat l’esforç intel.lectual, el manuscrit
podia quedar al calaix a l’abast de la crítica dels
roedors; milers de pàgines escrites van quedar
sense publicar, sense ordenar, en vida de l’autor,
el cas paradigmàtic podria ser El Capital, aquí ens
ve la imatge d’un Marx moribund demanant a una
de les seves filles alguna cosa semblant a “digues
al Coronell (Engels) que faci alguna cosa amb tot
això”, el “tot això” serien els volums II i III de El
Capital.

Però no va ser aquest l’únic cas, pensem en La
Ideologia Alemanya, en Els Grundisse o en Els
Manuscrits de París. Els Manuscrits Econòmics i
Filosòfics. El cas més recent és l’anomenat
Quadern Spinoza, inèdit fins al 1976, Nicolás
González Varela, el traductor i introductor del text
al castellà ens diu, “[…] En la primavera de 1841,
un estudiante hegeliano de veintitrés años
residente en Berlín, llamado Karl Marx, transcribe
en varios cuadernos ciento setenta pasajes del
Tractatus theologico-politicus, la obra más política
del filósofo holandés Spinoza […]”.

Una segona dificultat seria la “distància política i
social” que hi ha entre Marx i nosaltres, enmig, el
buit provocat per la derrota, les derrotes del
moviment obrer i revolucionari al segle passat. No
només es tracta de l’aparició de problemàtiques
socials o mediambientals que no hi eren a la
meitat del segle XIX sinó d’una ruptura, no sé si
insalvable, amb les tradicions emancipatories del
segle passat. Sobre aquesta problemàtica diu
Francisco Fernández Buey com a conclusió d’una
conferència allà pels anys 90 sobre Les Virtuts del
Marxisme, “La tendencia o aspiración al
socialismo es una tradición milenaria del género
humano. El marxismo ha sido la más potente de
sus formas modernas. No es creíble que esta
tradición vaya a desaparecer ahora, en la plétora
miserable en que vivimos. La renovación de la
tradición socialista, tanto en los países ricos como
en los países pobres de un sistema único, se
llevará a cabo, si cuaja, en diálogo, en diálogo
crítico, desde luego, con aquélla que fue su forma
más sólida durante tantas décadas”.
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L’obra de Marx va néixer lligada al moviment obrer
i revolucionari del XIX, sense perdre de vista
aquest lligam que dóna sentit als seus escrits, avui
és possible dialogar amb el seu pensament de
forma més neta, llegir-lo com un clàssic, un
revolucionari, un filòsof, un científic. En tot aquest
llarg periode, com dèiem abans, també han
aparegut parts importants de la seva obra que ens
permeten guanyar en perspectiva. Aquest doble
moviment ens pot donar noves claus
d’interpretació, noves, enriquidores lectures. No
hem d’oblidar, però, que l’accent s’ha de posar en
el present i en les propostes de futur, és aquí on
s’ha de demostrar la potència o no del pensament
del revolucionari de Tréveris.

Tampoc hem d’oblidar que a l’Estat espanyol, a
Catalunya, però no només a Catalunya, és a dir,
molt a prop nostre, tenim l’escola de traducció i
interpretació de l’obra de Marx segurament de les
més potents dels nostres dies, la que es va
conformar al voltant del filòsof i revolucionari
Manuel Sacristán Luzón, innumerables bones
traduccions, escrits d’interpretació realitzats des
del rigor i l’estudi seriós.

Vull recordar que la primera obra de Marx de curs
legal a l’Espanya franquista va aparèixer l’any
1960, es deia Revolución en España, i venia
traduïda i prologada per Sacristán. Però la tasca
d’aquesta escola (F. Fernández Buey, Toni
Domenech, Miguel Candel, J. Ramón Capella,
Salvador López Arnal i molts més) no ha consistit
en la lectura filològica de Marx sinó en la
confrontació del pensament d’aquest amb les
noves realitats del capitaisme de finals del segle
XX i principis del XXI, es tractava i es tracta de la
construcció d’un nou horitzó socialista, comunista,
partint, com no podia ser d’una altra manera, de
les realitats del nostre present.

A L’Ateneu volem posar Marx a l’horitzó, en
concret a l’horitzó del 2018, bicentenari del seu
naixement, ens proposem realitzar activitats com
presentacions de llibres, taules rodones i si això
fos possible, la creació d’un seminari de lectura i
reflexió. Serveixi aquest text de punt d’arrencada i
de lletra de convit.

Aquí teniu el meu correu per si “el tema” us
interessa i voleu fer propostes, suggeriments…
joseptraverso@hotmail.com

Els texts citats ho són de:
Karl Heinrich Marx, Cuaderno Spinoza, traducción,
estudio preliminar y notas de Nicolás González Varela,
Editorial Montesinos.
Francisco Fernández Buey, Las Virtudes el Marxismo,
rev. Mientras Tanto n. 52.

MARX a l'horitzó
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Dos nous llibres de
poesia:

Lisbona i Eros i la pluja
MatiesGarcias

Professor EOI

El traspàs d’un any a l’altre ens ha fet a mans dos
llibres de poesia que val la pena de llegir. Si mai no
fa nosa acostar-se a la poesia, menys sobrera és
encara, aquesta lectura, quan es tracta de dos
poetes contemporanis carregats de saviesa literària
com són Gabriel de la S. T Sampol i Miquel Mestre.

Lisbona, de Sampol, és una aplec de 19 textos
–entre els quals no hi falta un grapat de sonets–
sorgits de l’amor per la capital portuguesa i per les
vivències personals i les passions literàries que s’hi
congrien.

Lisboa –Lisbona, en termes clàssics–, “aquesta terra
amb una literatura”, esdevé la “meva segona
pàtria” del poeta, ja que “la primera, que estimava
/ quasi ja s’ha esvaït” i –confessa– “No vull estimar-
la, / no vull estimar res, / només vull llegir versos
amb ulls clucs”, ja que “llegir versos catalans és de
les poques baules / que no voldria trencar mai”. El
poeta sap que “No hi ha pàtria sense dol, però hi ha
pàtries que fan més mal”, i segurament per això
proclama que “seguir la via / de versos i de notes /
és el que deixa que la vida flueixi / a pesar de la
vida.”

Recorre la ciutat i amb “paraules amevades” en fa
la particular vivència literària i copsa com “poques
vegades hem sentit tan etern l’instant com ara”.

Miquel Mestre, a l’Eros i la pluja, canta i celebra
l’amor carnal i sensual, l’amor que uneix els cossos
“pell a pell, àvides les llengües” amb el lligam del
desig, i l’amor que venç el temps i la mort, l’amor
que inunda albades i nits, cambres i platges, que
domina “la clara llum del sol” i “el sensual domini
de la nit”.

Un amor que és “banda sonora de fons, / música
del món que ens ajuda / a viure i, en conseqüència,
/ també a morir.” I és que “La vida és la vida, i
deixa de ser viva quan just la vivim amb
lamentacions.”

Gabriel de la S. T. Sampol. Lisbona.
Palma:Lleonard Muntaner Editor, 2015.

Miquel Mestre. Eros i la pluja. Palma:
Lleonard Muntaner Editor, 2015
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La glòria del vençuts de
Guillem Morro

Pere Morey Servera

Escriptor

En Guillem Morro és un home del Renaixement:
doctor en Història, com a tal ha publicat 10 llibres
d’investigació; a més és llicenciat en Filosofia i en
Belles Arts, de manera que fins i tot les
il·lustracions del llibre són dibuixades per ell en un
estil tan acurat que em fa pensar en les que afegí
Francesc de Borja Moll a les Rondalles d’en Jordi des
Racó.

I ara, es posa a fer de novel·lista! Mira, en certa
manera li estic agraït perquè així no hauré
d’escriure jo sobre aquest personatge admirable de
Simó Ballester, el cabdill de la Revolta Forana de
1450, que era un dels projectes que tenia en
cartera.

Es veu que en Guillem és un historiador per la
prolixitat dels detalls o les cites literals de
documents, i pel llenguatge dels personatges,
sorprenentment elevat quan els qui parlen són
pagesos. A més, ha recobrat moltes paraules
contemporànies als fets, com armífer = home
armat, afogar= calar foc, vectigal=tribut sobre el
transport de mercaderies, cisa= impost que es
carregava sobre el consum (una espècie d’IVA, per
entendre’ns), peculat= robatori de fons públics;
bòfia= mentida i moltes més; vos assegur que en
acabar aquest llibre haureu enriquit molt el vostre
vocabulari.

El problema de la novel·la històrica és que el lector
ja sap com acaba, per això el que jo sol fer és afegir
uns protagonistes imaginaris que testimonien els
fets, per exemple a La darrera canonada, sobre la
Guerra de Successió d’ara fa 300 anys, presentat
en forma de la crònica redactada per un escrivent
d’un protagonista real.

En Guillem fa servir la tècnica del narrador
omniscient i quasi sempre segueix les petjades de
Simó Ballester; així ens indignam juntament amb
ell davant les injustícies que patia el nostre poble, i
sobre tot l’actitud del rei Alfons, a qui la història
oficial li diu “El Magnànim”, quan el qualificatiu que
més li escauria seria, i perdonau el barbarisme, “El
Mangante”. No, no vos diré perquè, ja ho llegireu al
llibre.

Jo m’he hagut d’aturar de llegir diverses vegades,
ofegat per la ràbia i és que la novel·la és una
màquina de fabricar republicans; això és molt
positiu perquè com dic sempre, “un poble que
coneix la seva història es respecta i es fa
respectar”, i la nostra història ens l’han amagada i
substituïda per la castellana, i així, tots els que
estudiàrem sota el franquisme vàrem sentir parlar
dels Últimos de Filipinas, però mai de la gesta de
Nicolau de Quint a l’Illot d’Alger, que vaig explicar
al Llaüt de Vela Negra.

Churchill també digué que “com més coneix un
poble el seu passat, millor sabrà veure el seu
futur”. I afegesc que també sabrà actuar per fer-lo
més habitable, i em deman fins quin punt hauran
influït les novel·les sobre la Guerra de Successió
–Victus, especialment- sobre el recobrament de la
consciència del poble català.

Aquest és per tant un llibre necessari, com totes les
novel·les històriques amb un alt percentatge de fets
reals que no tan sols diverteixen –en el sentit de
di-vertir, portar fora de la realitat present- sinó que
adverteixen, que exposen les oportunitats i
amenaces que se’ns presenten.
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Fan pensar, a més, en les inquietants coincidències
amb la situació actual, n’esmentaré unes quantes:

- Un dels motius de la crisi econòmica que va
provocar l’aixecament forà va ser que els capitals
varen abandonar el comerç, que fins llavors havia
enriquit les illes pel seu efecte multiplicador, per
invertir en els censals, és a dir el deute públic de la
Universitat de les Balears, els interessos dels quals
absorbien tots els recursos i no es podien comprar
cereals a l’exterior per cobrir el dèficit de la
producció local.

- L’ignominiós Contracte Sant o Universal
Consignació, que donava prioritat al pagament dels
interessos d’aquest mateix deute públic per
damunt de l’atenció de les seves necessitats
bàsiques.

Ben igual que la reforma de la immaculada,
intocable i sacrosanta Constitució Espanyola, que
es va esmenar quasi d’amagat en cinc dies d’agost
de 2011, quan tothom era de vacances, i sense cap
referèndum, tot això per modificar l’article 135 de
la manera que ara diu literalment: “Los créditos
para satisfacer los intereses y el capital de la deuda
pública de las Administraciones se entenderán
siempre incluidos en... sus presupuestos y su pago
gozará de prioridad absoluta.” És a dir, que és
més important pagar a la banca internacional que a
la Seguretat Social. Què te pareix, secretari? Ves
per on, ara resulta que la Constitució sí que es pot
canviar.

-La desigualtat fiscal. D’ençà de l’inici de la darrera
crisi ha augmentat dramàticament la desigualtat
entre les grans fortunes i la majoria de la població,
com més va, un percentatge decreixent de
persones posseeix una proporció creixent de la
riquesa. Una fiscalitat progressiva podria alleugerir
aquesta diferència, però els poders fàctics, noblesa
i Església en aquell temps, i el gran capital avui en
dia, s’hi oposen fermament.

-La competència deslleial que suposava el fet que
els grans propietaris tenien esclaus, i això els
permetia reduir els costos de producció. Avui, el
primer món segueix tenint esclaus, amb la
diferència que han quedat als seus països d’origen,
al Tercer món, i la competència de les seves
fàbriques ha tret del mercat els teixits de Sóller,
Sabadell o Terrassa, els sabaters d’Inca i tantes
altres fàbriques, tallers i botigues d’arreu
d’Occident.

Hi ha frases al llibre que encara avui són d’una total
actualitat, com “la llibertat i la justícia mai no la
concedeix, voluntàriament, l’opressor”, però d’aquí
se’n deriva la lliçó més important del llibre: la
violència mai no és el mitjà, perquè els poderosos
sempre tenen més recursos per mantenir sotmès el
poble: el capital, que pot llogar o acomiadar
treballadors, les forces de l’ordre, que apallissen els
mateixos que es manifesten per defensar també els
seus drets com a treballadors, i l’Església, que fa
acceptar les injustícies al poble, fent-li creure que la
justícia divina redreçarà les malifetes... a l’altre
món.

La Glòria dels vençuts és un llibre necessari i molt
didàctic, que ens indigna, com demanà Stéfen
Hassel al seu llibre de 2010: Indignez-vous, la llavor
que donà lloc a les protestes a la Puerta del Sol i a
tants altres llocs d’Europa, entre ells la nostra Plaça
d’Espanya, i que ara està fruitant en els partits
polítics emergents.

Segur que hi haurà persones –quasi podria dir
noms- que criticaran aquest llibre dient que és un
llibre polític, però això és una lloança, una
confirmació de la vàlua personal d’en Guillem, que
confirma així que és un ésser humà com cal, i és
que segons va dir un perillós agitador radical, “els
humans són animals polítics”. Així doncs si algú es
declara apolític, en què es converteix? Exacte: en
un pollastre de granja. Ah! qui va dir això era un tal
Aristòtil, fa 24 segles.

La glòria del vençuts de Guillem Morro

Pere Morey i Servera
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Però la segona lliçó més important, repetesc, és
que la violència MAI no és el mitjà. Hi ha altres
maneres de lluitar: votar amb seny, difondre el
nostre punt de vista en qualsevol avinentesa,
prendre part en les manifestacions, empeltar als
joves la consciència de classe...

“Els mites són la columna vertebral dels pobles”,
escriu Terence White al seu llibre sobre el rei Artur. I
si els mites són personatges reals, resulten encara
molt més inspiradors, dic jo, com Simó Ballester, el
cabdill de la revolta, un home molt més noble que
els autodenominats “nobles” o “aristòcrates”, dues
paraules que no m’agrada fer servir, perquè la
noblesa no rau als llinatges, sinó al capteniment i
això de què aristocràcia vulgui dir “el govern dels
millors” s’ha de demostrar cada dia que
efectivament és així. Aquests dies, per devers Son
Rossinyol, tenim un exemple ben clar del que vull
dir.

Aquest no és un llibre agradable de llegir, us ferirà i
revoltarà però repetesc, és un llibre necessari, que
vos farà apreciar més el nostre benestar de cada
dia, però també us reforçarà en la vostra
consciència de poble.

Gràcies, Guillem!

La glòria del vençuts de Guillem Morro

Pere Morey i Servera
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hi ha d'haver responsabilitat. . ,
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