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1.1

editorial
número 52 - juliol 2016

Miquel Rosselló

 President de l’Ateneu Pere Mascaró

Entre el darrer número de l’Altra Mirada i el que teniu 
davant ha passat un mes, com és habitual i 
lògicament s’han produït molts d’esdeveniments, però 
hem volgut dedicar bona part dels articles d’aquest 
número a tres que considerem destaquen per sobre 
dels altres: El primer aniversari de les noves 
institucions progressistes a les Illes, el Brexit a Gran 
Bretanya i les eleccions del 26 de juny. Els tres tenen 
tanta rellevància que us garantim que en seguirem 
parlant  a l’Altra Mirada del mes de setembre, després 
del merescut descans de l’agost. 

Amb un any les noves institucions han deixat molt 
enrere la negra etapa d’en Bauçà, anul·lant les 
mesures més reaccionàries que impulsà, recuperant 
drets ciutadans i lingüístics i imposant un nou estil de 
governar amb transparència, participació i sense 
ombra de corrupció. 

A part d’això el balanç és molt positiu, sense obviar 
deficiències i errors a qualque indret. S’ha començat a 
caminar cap un altre futur i com no pot ésser d’una 
altra manera queda molt de camí per recórrer.

El Brexit, tant criticat pels grans dirigents de la Unió 
Europea i pel món del capitalisme neoliberal, per mi 
posa en evidència el fracàs estrepitós d’aquest model, 
vigent, de construcció europea. Una Europa al servei 
dels Estats i del alts funcionaris i buròcrates que no li 
tremola la mà per deixar el poble grec a la cuneta o a 
milers d’immigrants morint-se a la Mediterrània o 
totalment desprotegits i desvalguts. Una Unió Europea 
que ens fa empegueir a les persones d’esquerres que 
hem estat europeistes entusiastes i que encara 
creiem que és possible una altra Europa solidària, 
justa i civilitzada. 

I què dir del 26j que no varem dir el 20d?. Òbviament 
han canviat alguns resultats, hi ha molt que analitzar i 
trobareu articles que ho fan i ho continuarem fent. 
Però amb allò fonamental pel que serveixen unes 
eleccions que és formar un govern estem igual que fa 
sis mesos. O un govern de dretes PP i Ciudadanos 
amb el consentiment i/o la participació del PSOE o un 
govern progressista de Podemos i PSOE amb els 
suport de forces sobiranistes.

El PSOE té la paraula, com l’ha tinguda aquests 
darrers mesos. Pot optar per reforçar les polítiques de 
dretes i profundament centralistes, ara més amb la 
participació de Ciudadanos, o aposta de forma 
valenta per una Espanya més justa socialment i 
laboral, més sostenible en el medi ambient i amb un 
nou model energètic, que planti cara a la troika i que 
camini cap una Espanya plurinacional que respecti el 
dret a decidir dels pobles.

En definitiva lamentablement els fets ens donen la 
raó a qui  ja fa temps que estem convençuts que la 
Unió Europea pateix una greu crisi  i que el model 
constitucional de la transició a l’Estat Espanyol està 
totalment esgotat. Així Espanya no té remei.....



26 de juny, primeres 
reflexions

David Abril
Co-coordinador de MÉS per Mallorca

Malgrat  #UnidesPodemMÉS ha 
estat segona força a les nostres 
Illes, la nit electoral del  diumenge, no va ser una nit de 
celebració. Perquè el resultat no va ser l’esperat, però 
sobretot perquè el bloc conservador va obtenir aquí i arreu 
un millor resultat que el 20D, i perquè la política que 
defensam és a les antípodes de les seves. En resum: volíem 
guanyar, i no vàrem poder. Personalment, em costa pair 
com així la corrupció permanent, els papers de Panamà o 
l’ús de l’aparell de l’estat per part de Fernández-Díaz per 
perseguir l’oposició no passen factura en absolut al PP, tot i 
que està molt enfora dels resultats de 2011.

La por revifa el bipartidisme clàssic. Més enllà 
d’errades tàctiques, per mi la baixada d’Unidos  Podemos  a 
nivell d’Estat i la suma insuficient de la confluència amb 
MÉS a les Illes obeeix sobretot a la victòria de l’estratègia 
de la por, a la qual s’havien apuntat gairebé tots els 
contrincants polítics, inclòs el PSOE. Por a Veneçuela, por a 
què els comunistes llevassin les cases a la gent (argument 
tan increïble com malauradament real a peu de barra de 
bar), i per acabar de rematar la faena, un Brexit que genera 
encara més inseguretat. Davant el dubte (i en aquestes 
eleccions, hi havia molta gent dubtosa), els votants s’han 
estimat més el valor segur del bipartidisme clàssic. Pujada 
del PP i manteniment d’un PSOE a pesar dels seus magres 
resultats en termes històrics.  Unidos Podemos  i totes les 
confluències, milió i pico de vots menys que la suma dels 
seus diferents components el 20D.

L’abstenció és d’esquerres. I novament, ha demostrat 
que anar a la platja o quedar a casa per desconfiança amb 
els partits és un aval als que comanden, es miri per on es 
miri. Llavors vindran les lamentacions, però és així. I 
òbviament, els partits progressistes també ens ho hem de 
fer mirar: no hem de fer servir estratègies com la de la por, 
però sí que els missatges d’esperança han d’anar 
acompanyats d’una ètica i sobretot una pràctica política 
que faci veure que la unitat de les esquerres no és sols una 
conjura d’interessos multicolors, i que som capaços de 
conviure i cooperar més enllà d’una campanya.

La pujada del bloc conservador no és positiva ni per 
a la gent, ni per a les Illes. Un govern de canvi a l’Estat 
espanyol hagués estat un missatge clar a Europa de què cal 
canviar les regles del joc, i que l’austericidi s’ha d’aparcar si 
volem senzillament, que el projecte europeu sobrevisqui. La 
pujada en vots sobretot del PP, que sumats als de C’s 
reforcen el bloc conservador, no és gens esperançadora en 
aquest sentit, ans al contrari: no estarem massa temps a 
veure que les promeses de Rajoy en campanya són 
substituïdes per nous paquets de retallades acordats amb 
Brusel·les. I què dir de la qüestió territorial? Amb Catalunya 
sense dret a decidir, eleccions basques a la tardor i un bloc 
conservador que vol una España Grande y Libre, 
continuarem a una deriva on cada àtom de sobirania bàsica 
l’haurem de guanyar a pols. I a les Illes, com ens ha tocat 
fer sempre, resistència i dignitat.

La repetició dels resultats del 20D en termes globals 
obliga a acords. I si hi ha la més mínima possibilitat d’un 
govern diferent que no pivoti entorn a la dreta, s’ha de 
treballar a fons, però no en som optimista, sobretot si ens hi 
fixam en els resultats al Senat, on el PP ha reforçat la seva 
majoria absoluta.

Després del 26J, no decebre és treballar per mantenir 
la il·lusió des de la lluita concreta. El major perill de la 
lectura d’aquests resultats és convertir la il·lusió de la gent 
pel canvi en onada de decepció. Senzillament, no ens ho 
podem permetre, perquè tot està per fer i tot és possible, 
però sobretot perquè és més necessari que mai canviar: ni 
les Illes, ni Espanya ni Europa no van enlloc si no és amb un 
canvi de polítiques. 

I si ens toca fer d’oposició a determinats àmbits, recordem 
que la lluita no és sols cosa de les institucions, i que cada 
un dels vots de canvi obtinguts en aquests comicis han de 
servir per seguir lluitant i per construir des d’abaix una 
alternativa global, més enllà de conjuntures electorals.

Ara toca pensar i repensar, compartir reflexió i acció sense 
defallir, tot recordant que els processos històrics de canvi 
són justament això, processos d’anar endavant i enrere, 
processos de mig i llarg termini que no acaben d’encaixar 
amb l’espectacle en què s’ha convertit la política de plató. 
Idò això: seguim.
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Consell Insular de 
Menorca: un any de canvi, 
o com tornar a posar en 

marxa una màquina 
aturada

Grup de consellers de Més per Menorca al 
Consell Insular

Si hem de destacar alguna de les sensacions que vam tenir 
els tres consellers electes de MÉS per Menorca quan vam 
prendre possessió dels nostres llocs al Consell Insular de 
Menorca ara fa un any, no en tenim cap dubte: era urgent 
tornar a posar en marxa una màquina que duia quatre anys 
aturada.

La falta d’iniciativa política del govern anterior, presidit per 
Santiago Tadeo, havia sumit la primera institució 
menorquina en un estat de letargia, apatia i passivitat com 
mai no s’havia vist. Per primera vegada des de la creació 
del Consell, la ciutadania de Menorca podia tenir la 
impressió que el Consell no era la institució més important, 
decisiva, amb capacitat de liderar les polítiques que 
Menorca necessita. Hi havia motius per pensar si el Consell 
no s’havia convertit en una simple oficina administrativa, 
com ho poden ser la Seguretat Social o la delegació de 
l’Agència Tributària, o encara pitjor: com una delegació 
obedient i subordinada a les ordres de Bauzá. 

El repte era majúscul. Després d’unes negociacions difícils, 
tancades el 3 de juliol, poques hores abans del ple 
constituent del nou Consell, la suma dels consellers de MÉS 
per Menorca, PSOE i Podem, permetia donar la resposta a la 
demanda que els ciutadans havien expressat amb claredat 
a les  urnes: el rebuig a les majories absolutes, i l’exigència 
de governs plurals per construir un canvi des de la 
conjunció de sensibilitats diverses. I des de MÉS  per 
Menorca assumíem aquest repte amb la responsabilitat 
afegida d’haver obtingut la presidència per a la nostra cap 
de llista, Maite Salord, junt amb els departaments de 
Cultura i Educació (Miquel Àngel Maria) i Promoció Turística, 
Artesania i Transports (Maria Sellarès).

Un any més tard —que ha passat com una exhalació— la 
sensació és de vertigen. Recentment els consellers i 

directors insulars de MÉS per Menorca al Consell ens hem 
anat reunint per fer balanç d’aquest primer quart del 
mandat, i el més difícil no ha estat posar damunt un paper 
les realitzacions ja materialitzades... sinó el contrari: 
destacar les fites més rellevants i significatives, de tan llarg 
com ens sortia la llista.

En el balanç dels compromisos per als primers 100 dies de 
govern, el compliment de les àrees de govern assumides 
per MÉS per Menorca va fregar el 100%. Avui, un any 
després de la constitució del govern, l’execució dels acords 
de legislatura és ja superior al 50% pel que fa als 
departaments que gestiona MÉS per Menorca.           

Des de la Presidència del Consell, 
que també assumia competències 
                executives     (carreteres, 
                                   cooperació local i política 
lingüística), na Maite Salord va 
complir des del primer dia un dels 
compromisos més 

                                                                                                                                                 Maite Salord                   
 importants assumits durant la campanya electoral: aturar i 
revisar les polèmiques obres de la carretera general. Avui 
som a punt de començar les obres de l’accés est a Alaior, i 
s’avança a bon ritme en la licitació de la resta del tram Maó-
Alaior i del tram sencer Ferreries-Ciutadella. En l’exercici de 
les funcions de Presidenta, na Maite Salord ha liderat la 
reducció de sous i càrrecs de l’estructura política, l’obertura 
democràtica de la institució amb la cessió d’espais a 
l’oposició que fins ara només estaven reservats a l’equip de 
govern, ha impulsat l’augment de la presència del Consell a 
les xarxes socials, i ha posat en marxa la Comissió de 
Greuges, per primera vegada des de la creació del Consell. 
Com a responsable del Camí de Cavalls, s’han posat les 
bases per a la redacció del nou Pla Especial, que es 
convertirà en la prioritat dels properes mesos. 

En cooperació local, que també es gestiona des de 
Presidència, el suport del Consell als municipis s’ha 
incrementat molt per damunt de la mitjana dels darrers 
 quatre anys, amb una aportació d’un milió i mig d’euros el 
2016. En política lingüística, destaca l’aprovació d’un nou 
reglament d’usos lingüístics de la institució, que recupera la 
condició del català com a requisit i no com a simple mèrit. 
Així mateix, s’han restablert el conveni de col·laboració amb 
la premsa local en català, i la convocatòria d’ajuts pel 
foment de l’ús del català a comerços, empreses i entitats.   
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El Departament de Cultura va ser 
un dels més castigats durant 
l’anterior mandat, tant en 
retallades pressupostàries com en 
baixada radical de l’activitat 
pròpia i en el suport a les entitats i 
els sectors creatius.

 Miquel Àngel Maria

L’única herència positiva de l’anterior govern del PP ha 
estat la gestió de la candidatura de Menorca Talaiòtica a 
Patrimoni Mundial de la UNESCO. Durant aquest any, el 
departament dirigit per Miquel Àngel Maria ha donat un nou 
impuls a aquest important repte pel futur de Menorca, i 
s’han tret de nou les desaparegudes convocatòries d’ajuda 
a l’excavació, restauració i investigació en patrimoni 
històric. També s’ha recuperat el Pla d’equipaments 
culturals, per a la inversió en equipaments municipals, 
igualment liquidat pel PP. En matèria d’educació, s’ha 
recuperat el lideratge del Consell en educació infantil 0-3, 
amb un suport decidit a les famílies amb dificultats 
socioeconòmiques, aconseguint-se un increment notable de 
matriculació per al proper curs. Així mateix, es va dur a 
terme un procés participatiu obert per a la renovació de la 
presidència i altres càrrecs del Consell Escolar de Menorca, 
una fita històrica en la democratització dels òrgans 
consultius.

En l’àrea de Promoció Turística, Artesania i Transports, 
primer de tot volem reconèixer la feina duta a terme per la 
nostra companya Maria Sellarès, que fa uns mesos va ser 
mare d’un fillet preciós, i que ha vist com aquesta nova 
situació personal li dificultava poder exercir, amb la 
responsabilitat i la dedicació que es mereix i que ella 
voldria, el càrrec de consellera. Diu molt del seu sentit de la 
responsabilitat i del compromís donar pas a una persona 
que tengui el temps necessari per tirar endavant el projecte 
de MÉS per Menorca al Consell Insular.

En els deu mesos que na Maria ha estat al capdavant del 
seu departament, les fites assolides no són gens 
menyspreables. S’ha constituït el Patronat de la Fundació 
Foment del Turisme de Menorca, s’han potenciat els valors 
diferencials de l’illa, s’ha donat una nova empenta a la 
diversificació de mercats, i s’ha definit el full de ruta per a 
l’elaboració del pla d’usos del Llatzeret, cridat a convertir-se 
en  un centre formatiu i turístico-cultural de referència. 

Amb la sortida de na Maria Sallerès, junt amb la de Santiago 
Florit, del PSOE, s’ha reestructurat la distribució de les àrees 
de govern. En substitució de na Maria Sellarès s’ha 
incorporat un altre company de MÉS per Menorca, Miquel 
Preto, que anava de número quatre a la llista electoral i que 
durant aquest any ha exercit de director insular de 
Transports. Des del passat 20 de juliol és Conseller de 
Mobilitat, assumint la responsabilitat en carreteres i 
transports. Maite Salord es queda amb la responsabilitat en 
promoció turística, i manté cooperació local i política 
lingüística.  

Els reptes per al segon any de 
govern són importants, i 
realment decisius per mostrar 
la solvència i la capacitat de 
gestió de l’equip de MÉS per 
Menorca. Val a dir, tanmateix, 
que l’èxit del nostre projecte 
no es pot mesurar només pel compliment dels compromisos 
en les àrees que gestionam directament, sinó que depenen 
de les realitzacions positives també en els altres 
departaments gestionats pels consellers dels partits socis 
del pacte de govern. 

La redacció del nou Pla Territorial Insular, la solució per als 
residus, la millora de les polítiques de benestar social per 
donar respostes eficients als ciutadans més colpejats per la 
crisi, el repte de les energies renovables, i la de la llarga 
llista de temes que quedar embarrancats per la nefasta 
gestió del PP els últims quatre anys (Coves de Cala Blanca, 
estació d’autobusos de Ciutadella, desenvolupament dels 
clubs de producte turístic, etc.), així com la millora de la 
cogestió dels projectes compartits amb el Govern de les 
Illes Balears, marcaran el segon any de govern, que ha de 
representar la consolidació i la diferenciació positiva del 
projecte de MÉS per Menorca.
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Consell Insular de Menorca: un any de canvi, o com tornar a posar en marxa una màquina aturada
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Del 20de 
desembre  al  26 de juny: 

Què s’ha mogut a les 
Illes?

Josep Valero
Coordinador d’activitats de la Fundació
Ateneu Pere Mascaró

Les dades a les Illes:

El PP passa de 140.640 vots a 162.863, un 35'09% dels 
vots emesos. Puja 6'03 punts percentuals respecte al 20-D, 
mentre el PP estatal puja sols un 4'02 punts a la resta de 
l'Estat. 

Unides Podem MÉS, va tenir amb candidatures separades 
el 15-D, Podem+MÉS+la coalició d’IU 
 (111.628+33.877+11.451=156.956 vots). La coalició 
sumà el 26-J, 117.812 vots i obté un 25,38% dels vots 
emesos. Per obtenir un tercer diputat s'hauria d'haver 
arribat als 141.000 vots. La coalició perd 39.144 vots, 
respecte la suma aritmètica anterior de les mateixes forces 
anant per separat. 
A nivell de l'Estat la coalició de  Podemos i IU perd 
1.098.148 vots sobre la suma de les dues forces anteriors 
anant per separat. Això suposa una pèrdua de vot absolut 
del 17'88%. La pèrdua de la coalició a les Illes suposa una 
baixada del 24,93% del vot absolut sobre la hipotètica 
suma de les forces col·ligades.   

El PSOE passa de 88.635 vots a 93.279 vots, un 20,1% dels 
vots emesos. Són 4.644 vots d'augment respecte al 20-D, 
mentre a nivell estatal baixa el PSOE en torn a 100.000 
vots. En punts percentuals el PSIB puja un 1'8%, mentre a 
nivell estatal el percentatge puja un 0'6%, que dissimula la 
pèrdua absoluta de vot pel fet de l'augment de l'abstenció.

Ciudadanos  passa de 71.651 vots a 67.612 vots, un 
14,57% dels vots emesos. Perd 4.039 vots i un 0'21% 
punts percentuals. Baixa menys que al conjunt de l'Estat, 
 on Ciudadanos té un descens del 0'89% de punt 
percentual. 

Sobirania per les Illes obté 7.413 vots, un 1,6% dels vots 
emesos.

PACMA obté 7.247 vots un 1'56% dels vots emesos. Puja 
2.133 vots i un 0'5% en percentatge respecte al 20-D.

Una interpretació de les dades:

Pel que fa al PP podríem suposar que l'increment ve 
majoritàriament de bona part dels 12.910 vots del PI que 
no es presentà aquesta vegada, dels 3.900 vots que perd 
Ciutadans i la recuperació d'uns milers d'abstencionistes 
anteriors, segurament motivats per la campanya de la por 
promoguda pel PP estatal. Per ells és un bon resultat, que 
permet apaivagar les bregues internes, i que fins i tot 
s'apropen al quart diputat ( el 8è diputat és pel segon 
quocient del PSOE amb 46.636 i el quart quocient del PP és 
de 40.715)

El PSOE recupera uns vots que l’ajuden a poder mantenir 
còmodament el segon diputat. És possible que sigui  per 
 alguns votants que abans votaren a MÉS, que 
s'abstingueren en les eleccions anteriors o d'alguns 
decebuts de Podem. 

Ciudadanos sofreix una petita baixada pel vot útil del PP, 
però consolida les seves posicions electorals.

Els vots de la coalició Unidos Podemos al conjunt de 
l'Estat, comparats tan sols amb els de Podemos del 20-D, 
mostren que al conjunt de l'Estat la coalició baixat de vots 
excepte al País Basc, les Illes Balears  i qualque altra 
província. Fent una projecció del que ha passat a nivell 
estatal si MÉS no hagués format part de la coalició a les 
Illes, ens podria dur a pensar que Podem i EU baixarien un 
17'88% de la seva suma anterior  a la nostra comunitat ( 
123.079 vots), el que suposaria que haurien obtingut 
després d'aplicar la mitjana de descens estatal, 101.073 
vots. Per tan l'aportació  hipotètica de MÉS a la coalició 
hauria estat de 16.739 vots. És a dir que 17.138 vots de 
MÉS el 20-D no haurien anat a la coalició i uns altres 
22.006 vots perduts podrien ser atribuïts a les altres 
forces.
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Evidentment aquest calcul és a la grossa i no té cap valor 
científic. Però tal volta ens ajuda a plantejar la reflexió 
sobre el que ha pogut passar al conjunt de la coalició. En 
un article que vaig llegir al diari digital Público, es feia 
referència a unes dades  de l'enquesta del CIS abans de les 
eleccions. Segons l'enquesta en torn a un 25% dels votants 
d’IU deien que no votarien de cap manera a Podemos, i en 
torn a un 20% dels votants de Podemos, manifestaven que 
no votarien en cap cas a IU. Això explicaria   que el 
1.100.000 vots que perd la coalició, sobre la suma 
hipotètica dels vots obtinguts quan anaren per separat, no 
vagin a cap altra força política, sinó que vagin cap a 
l'abstenció.

Pel que fa a les Illes Balears, a més de les incompatibilitats 
entre una part dels votants d’IU i de Podem entre si, 
caldria afegir les incompatibilitats entre alguns votants de 
Podem i EU respecte al caràcter sobiranista de MÉS i el seu 
protagonisme dintre la coalició, i viceversa, alguns votants 
de MÉS disgustats ja sia pel fet de votar a un cap de llista 
de partit estatal o molests per les circumstàncies de la 
negociació. 

Es a dir, es creuen les possibilitats d'incompatibilitats entre 
els hipotètics votants, el que fa que augmenti la pèrdua de 
vots des de diferents camps. Malgrat això i amb totes les 
turbulències de la campanya, un 25% dels votants a les 
Illes han donat suport a la coalició. Les Illes Balears entren 
en el mapa estatal on el PSOE no és la primera força 
política de l'esquerra, juntament amb Catalunya, País 
Valencià, País Basc, Navarra, Madrid i les províncies 
gallegues d’A Corunya i Pontevedra. Un mapa a retenir per 
poder analitzar i entendre moltes de les coses que passen i 
poden passar a l'Estat espanyol. 

Una consideració a fer: El 20-D a les Illes Balears, Esquerra 
Unida tingué el suport d'un sector d'Esquerra Republicana 
de Mallorca. Dels 11.451 vots que tingué aleshores, es 
podria estimar que aquí no tots aquests vots eren d’EU. 
D'aquests vots tradicionals d’ER, en torn a 4.000 el 2011, 
tan sols una part anaren a EU el 20-D. Ara haurien anat a 
Sobirania per a les Illes.

Altra consideració seria el supòsit de què MÉS s'hagués 
volgut presentar en solitari el 26-J. Amb la dificultat de la 
quasi certesa que no sortiria el diputat, és previsible que 
hagués tingut una baixada molt important del seu vot 
respecte del 20-D. L'efecte del vot útil cap al PSOE o 
Podem segurament s'hagués evidenciat molt més. MÉS 

amb la coalició ha perdut alguns milenars de vots que han 
anat cap al PSOE, alguns milenars que han pogut anar a SI, 
però segurament la majoria del vot que abans els havia 
votat el 20-D i no ho ha fet per a la coalició el 26-J, ha anat 
a l'abstenció.

Pel que fa a Sobirania per a les Illes, a més dels votants 
d’ER que mai han votat  MÉS, hi   hauria que afegir uns 
milenars d'antics votants de MÉS el 20-D. Els 7.413 vots 

obtinguts. no permeten dir 
que hagin cobert massa 
expectatives de recanvi. 

I del Senat?

És prou significativa la 
diferència d'importància 

política que és dona a les candidatures al Senat a Mallorca, 
de les que tenen a Menorca o a Eivissa-Formentera. A 
Mallorca pràcticament no es valora, mentre que a Menorca 
es considera més important que la pròpia candidatura al 
Congrés, i si fa no fa, igual passa a les altres dues illes. 
Elegir tres senadors per Mallorca i poder votar sols dos 
candidats, permet que hi hagi sempre un senador de la 
minoria. A Menorca i a Eivissa-Formentera, el fet d'elegir 
tan sols un senador, converteix l'elecció en un sistema 
majoritari d'un sol guanyador.

A Menorca i a Eivissa-Formentera, sols quan hi hagut 
candidatures unitàries de tota l'esquerra, s'ha pogut 
obtenir la victòria. El fet que Ciudadanos presentés també 
candidatures en aquestes illes, dividint el vot de la dreta, 
va fer pensar a molta gent progressista de Menorca en la 
possibilitat de guanyar l'escó amb la candidatura de la 
independent Margalida Joana Benejam, amb el suport, en el 
darrer moment, de la coalició Unidos Podemos. Va obtenir 
un gran resultat amb 12.037 vots ( un 30'39%)  front als 
13.239 vots de la candidata del PP (un 33'42%), però no va 
poder obtenir l'escó.  El candidat del PSOE obté 7.711 vots 
( un 19'47%) i el de Ciudadanos 4.761 vots ( un 11,91%). A 
Menorca la suma de vots de les candidatures d'esquerra 
sumen més vots que la suma de les dretes. 

No passa així a Eivissa-Formentera,  on el candidat del PP 
s'imposa per 19.316 vots ( un 35'83%)  front al candidat de 
Podemos (Unidos Podemos) que n'obté 12.766 ( un 
23'68%), el candidat del PSOE 11.990 (un 22'24%) i la 
candidata de Ciudadanos 6.733 ( un 12,49%).

Del 20de desembre  al  26 de juny: Què s’ha mogut a les Illes?
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A Mallorca els senadors del PP treuen 127.224 i 124.325 
vots ( 35'49% i 34'68%) i els d'Units Podem MÉS 84.826 i 
76.092 ( 23'66% i 21'23%). Els del PSOE treuen 74.020 i 
68.214 (20'65% i 19'03%). Els de Ciudadanos 43.757 i 
40.881 vots ( un 12'21% i 11'4%). Se reprodueix el fet més 
significatiu que succeí el 20-D. La minoria majoritària de 
l'esquerra mallorquina en el Senat deixa de ser el PSOE.

Pens que el tema del Senat s'hauria de debatre amb una 
visió diferent per part de l'esquerra. El desprestigi de 
l'anomenada cambra alta, no pot suposar menysprear la 
capacitat de bloqueig de la institució. Malgrat la batalla 
política més important és la del Congrés, el Senat no 
hauria de ser considerat un simple apèndix. 
Desgraciadament aquests monstre inoperant mal 
anomenat cambra territorial, és tan sols una cambra 
reproductora de l’estructura centralista, basada en una 
realitat política purament administrativa com són les 
províncies, i a més, considerades com a ens iguals i del 
mateix pes polític cadascuna d'elles. Compta amb una 
majoria absoluta del PP, gens representativa del seu pes 
polític real. També necessitaria d'una batalla específica 
diferenciada per a derrotar-lo. Però això ja és un tema que 
s'escapa de l'àmbit d'aquest article.

I com afectaran els resultats a MÉS?

Tal volta és la força política més sacsejada des del 20-D al 
26-J. No perquè les altres se n’alliberin. Després dels 
resultats de les eleccions hi ha les gestions d’aquests. I a 
vegades comporten molt més perills. Les onades post-
electorals afectaran més als partits estatals que al propi 
MÉS. No s'ha resolt la incògnita de com es governarà 
l'Estat. En unes eleccions generals MÉS sofreix. En 6 
mesos ha plantejat dues maneres diferents d'afrontar-les 
des del pur interès partidari i programàtic. Anar sols no va 
anar bé en l'objectiu de treure un diputat. Anar en coalició 
el 26-J tampoc. Tant en unes com en les altres, MÉS ha 
demostrat la seva presència i la solidesa de la seva 
estructura orgànica. Però probablement la subtilesa de 
tants de canvis tàctics en tan breus períodes de temps, 
s'interpretin de diverses maneres en diferents franges 
d'electors. 

Haurà de saber pair els sotracs de la pèrdua de votants en 
les dues darreres eleccions generals, i,  a l'hora,  afinar 
molt més en l'anàlisi de la transversalitat del vot municipal 
i autonòmic que va obtenir ara farà un any. Caldrà fer un 
debat rigorós i seré, però des de l'avantatge de la feina 
feta i molt propera al propi territori. Hi haurà debat profund 
i potent a MÉS. I tot apunta que es farà des de la maduresa 

i per l'aposta per l'ampliació i consolidació del propi 
projecte. 

Després de la ressaca electoral segueixen existint els 
mateixos problemes estructurals que afecten a les nostres 
Illes. Amb un diputat propi és més fàcil posar a les Illes 
Balears en el tauler polític espanyol.  Però una força 
sobiranista assenyada i potent segueix essent més 
necessària que mai. Amb obertura ampla de mires. Amb 
capacitat de diàleg amb la resta de l'esquerra. Amb la 
voluntat d'avançar en la complexa construcció nacional de 
les nostres Illes. Amb vocació d'incidir en el debat de les 
idees i promoure canvis culturals. Amb donar suport a les 
mobilitzacions socials i projectes alternatius que ja és 
produeixen a la societat civil. MÉS farà falta més que mai.

Del 20de desembre  al  26 de juny: Què s’ha mogut a les Illes?
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Mercè Bujosa
Consellera de MÉS per Mallorca

El Consell de Mallorca era, fins fa poc temps, una institució 
insípida per als ciutadans. Mancada d’esperit i poc útil per 
la ciutadania, la institució s’havia convertit en una figura 
decorativa. Tot i així, no vull començar el meu article 
atacant als altres gestors ni donant una visió pessimista, 
tan sols vull constatar una realitat; el govern insular presidit 
per Maria Salom no va contestar positivament a les 
demandes de la ciutadania, que reclamava una institució 
més forta i amb més competències. No tan sols això, el 
govern de la comunitat del Partit Popular presidit per José 
RamónBauza va aprovar lleis que varen sostreure als 
Consells les seves competències. El rosari de lleis és ample, 
de la llei turística a la llei agrària  passant per la llei de sòl. 
En el seu  afany centralista,  Bauzà amb la complicitat del 
seu govern i de Maria Salom, va menysprear una 
organització territorial que cerca la consonància amb la 
nostra realitat insular.

Ara ja fa un any del canvi al capdavant de la institució 
presidida ara pel cap de llista de MÉS per Mallorca, Miquel 
Ensenyat, en coalició amb Podem i PSIB-PSOE.

Crec que a l'hora de fer una valoració de la gestió d'aquest 
primer any, és molt important diferenciar dues coses. La 
primera és el marc de la nova política que hem volgut i 
volem per la institució on les prioritats han canviat. Ara 
tenim una prioritat clara; que el procés de transformació 
vagi de la mà de la ciutadania posant al centre de l’activitat 
i accions del Consell a les persones. Volem aprofundir en la 
participació, la transparència i el govern de proximitat. 
I per l’altre costat treballar per un millor finançament, 
element bàsic per a la gestió amb un escenari per davant 
on el CIM tindrà més competències.

Tot això per aconseguir un dels objectius més necessaris al 
CIM; la revitalització institucional amb més competències. 

És dins aquests paràmetres: la transparència, les persones 
com a centre de l’acció de govern i un finançament més 
just, que durant aquest primer any de govern hem 
desenvolupat la nostra tasca al front del Consell de 
Mallorca. 

Hem obert de pit en ample la institució fent-la més 
accessible a la gent i intensificant els canals de 
comunicació entre el Consell i la ciutadania en l’intent de 
potenciar la implicació ciutadana i la consulta sobre 
aspectes importants com a mitjà d’aprofundiment en la 
democràcia. La campanya de “Repensem Mallorca” ha 
significat el començament per a que col·lectivament 
debatem quina Mallorca volem de cara al futur. L’audiència 
pública n’és també una mostra de l’afany per fer del Consell 
un espai de debat on tothom pugui dir-hi la seva.

Treballar en la modernització i en la gestió política 
transparent ha estat i és una constant en el dia a dia. 
Treballem per poder fer públiques totes les agendes dels 
consellers i alts càrrecs, amb el compromís de fer de la 
transparència el fil conductor de la nostra tasca.
Hem treballat de valent per a potenciar els ajuntaments 
com administració més propera a la ciutadania i dotar-los 
dels recursos adequats. La reactivació de l’assemblea de 
batles i batlesses i l’ampliació de convocatòries de 
subvencions i/o plans especials amb més dotació, així com 
l’increment de suport tècnic als ajuntaments són algunes de 
les mostres de la feina constant en aquest sentit.   

L’aprovació dels pressuposts pel nostre primer any de 
mandat suposà ja un gran canvi, marcant com a prioritat 
l’augment de la partida destinada a polítiques socials per a 
la millora de la vida de les persones. S’ha aprovat també el 
nou Pla d’Emergències per fer front als nous perfils de 
pobresa i s’ha elaborat un Pla de Lluita contra la pobresa. 
Aquest primer any s’han triplicat les Ajudes d’Urgent i Greu 
Necessitat i s’han signat nombrosos convenis amb 
ajuntaments pel que fa a prestacions bàsiques. 

Un any de nou model 
de gestió al Consell: de 

l'immobilisme a la 
participació i la 
 transparència
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Fer d’aquesta terra un lloc més sostenible i territorialment 
més equilibrat és també part de la nostra tasca. Hem 
treballat per a millorar l’eficiència energètica dels edificis 
tan propis com amb la intenció de motivar als ajuntaments 
que també ho facin. Hem aturat la importació de fems de 
fora de les Illes i treballem en un nou Pla Director de 
Residus. L’aprovació de la Norma Territorial Cautelar sobre 
Equipaments Comercials ens posa les bases per pensar en 
calma quin és el model que volem per Mallorca en un futur. 
Hem començat actuacions per preservar, recuperar i 
intervenir en el paisatge a àrees concretes com a Cala 
Millor- Sa Coma, es Murterar o el Torrent Gros, així com la 
redimensió de projectes de carreteres com ara la de 
Llucmajor- Campos.

El llistat d’accions podria fer-se molt més llarg amb 
iniciatives com les accions en igualtat entre homes i dones 
amb la creació del “ Pacte per una Mallorca lliure de 
violències masclistes”, els processos participatius en arts 
escèniques, el nou model per al Teatre Principal, l’impuls als 
programes de patrimoni, les noves ajudes a la creació 
literària en català, el foment de l’esport base... 

No és un mal balanç per aquest any, però encara tenim tres 
anys de legislatura al davant i molts objectius per assolir 
amb l’intent de fer d’aquesta terra un lloc més amable, just, 
solidari i acollidor per a totes i tots.

Un any de nou model de gestió al Consell: de l'immobilisme a la participació i la  transparència
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El poble té la veu

Joan Forteza 

President de la FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE 
PALMA

La participació ciutadana, juntament amb els pressupostos 
participatius, segurament són l’escenari més democràtic que 
al dia d’avui tenim els ciutadans, per poder participar de 
manera activa en la política i en les polítiques que ens 
afecten a tots, des de les institucions.

Els pressupostos participatius, són un nou instrument que 
ens dóna la possibilitat de nosaltres mateixos poder decidir, 
en què invertir els doblers que paguem a través dels 
nombrosos impostos que, ens tenen sotmesos les 
administracions públiques.

Aquest binomi, de participació ciutadana, acompanyada de 
pressupostos participatius que, a primera vista dóna la 
sensació de simplicitat, no ho és tant, per una banda està 
clar que és un vertader dret que tenim els ciutadans, 
malgrat fins al dia d’avui els partits polítics ens han privat 
d’ell, però també constitueix un vertader exercici de 
responsabilitat doble.

 

Per una banda la responsabilitat política derivada de les 
pròpies institucions, d’arbitrar uns pressupostos participatius 
que no tinguin la semblança d’un concurs d’idees, que 
convidin a la participació activa, i que estiguin ben dotats 
pressupostàriament que  no tinguin la semblança d’una 
almoina justificativa. Però per altra banda,  sense cap dubte, 
 que els ciutadans també tenim sa nostra part de 
responsabilitat (a més democràcia, més responsabilitat) i no 
és altra que la nostra participació activa i responsable.

La Federació d’Associacions de Veïns de Palma, és l’entitat 
que,  des de sempre, més ha lluitat i defensat que els 
ciutadans de Palma puguin tenir uns “Pressupostos 
Participatius Reals”, amb un model i uns projectes que neixin 
i formin part des del seu mateix inici, del debat dels propis 
Consell de Barri, i que a través dels Consells de Districte, 
arribin finalment al Consell Social de la Ciutat i al propi 
Ajuntament. 

Tot i això dotats d’un percentatge que representi com a 
mínim un 2% del pressupost total de l’Ajuntament, de tal 
manera que els projectes presentats puguin tenir vertadera 
magnitud i interès per tots els barris de Palma i el conjunt de 
la ciutat.

Des del punt de vista veïnal, aquest és el procés i el 
recorregut més democràtic i participatiu, per de mica en 
mica els ciutadans i les entitats, puguin participar en la 
política i en les polítiques, i d’aquesta manera defensant els 
interessos general de tots i anar construint la ciutat modèlica 
que volem.

Participació ciutadana i 
Pressupostos participatius
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La importància d’un nou 
finançament

Josep Valero
de la Fundació Ateneu Pere Mascaró

El passat 20 de juny es presentà a Palma el següent manifest 
signat per diferents entitats de la societat civil illenca:

PER UN FINANÇAMENT JUST I NECESSARI PER A LES 
NOSTRES ILLES

Les bones voluntats en política es manifesten en 
compromisos clars i en la correcta assignació de recursos 
per a poder executar les prioritats establertes. No volem una 
campanya electoral d'ambigüitats ni de declaracions 
genèriques. Les Illes Balears estan perjudicades per un 
sistema de finançament que escafeix les possibilitats 
d'actuació de les administracions públiques, impedeix el 
correcte funcionament dels serveis públics, la dinamització 
de l'activitat empresarial i econòmica.

Els sotasignats, entitats de la societat civil de les Illes 
Balears, que creuen representar el sentir absolutament 
majoritari de les seves persones associades i probablement 
d'una part molt representativa de la ciutadania de les 
nostres Illes, volem demanar a totes les candidatures que es 
presenten a les eleccions  generals del 26 de juny, que es 
comprometin a complir les següents reclamacions:

1.- Exigir el compliment immediat de les inversions 
estatutàries previstes fins a l'aprovació definitiva d'un Règim 
Especial de Finançament de les Illes Balears.

2.- Aprovar un Règim Especial Balear (REB), consensuat amb 
la societat civil de cada illa, que contempli de manera 
objectiva els costos de la insularitat i la plurinsularitat.

3.- Negociar un nou sistema de finançament de les 
comunitats autònomes que elimini les discriminacions 
actuals i deixi de perjudicar a les Illes Balears.

4.- Assegurar en els Pressuposts Generals de l'Estat al llarg 
de tota la legislatura, un grau d'inversions públiques 
suficients i coordinades amb la planificació general del 
Govern de les Illes Balears i els Consells Insulars.

5.- Millorar l'eficàcia i l'eficiència de l'actual sistema de 
recaptació tributària a les Illes Balears, així com modificar el 
seu actual contingut inequitatiu. Elaborar un pla de xoc 
contra el frau fiscal i la necessitat de millorar la coordinació i 
l'actuació conjunta amb l'Agència Tributària de les Illes 
Balears.   

Amb aquest manifest volem expressar també que no ens 
conformarem amb les meres promeses electorals. 
Informarem de manera permanent als nostres associats i 
associades sobre el grau de compliment dels objectius 
esmentats. També expressam la nostra determinació 
d'afavorir i participar en la creació d'una Plataforma estable 
que lluiti per aconseguir el finançament just i necessari que 
fa falta per a les nostres Illes.

Illes Balears, juny 2016

CCOO, UGT, STEI (i), FAPA, OCB, PIMEM, Unió de Pagesos, 
FFAAVV, Fundació Ateneu Pere Mascaró, Fundació Emili 
Darder, Fundació Gabriel Alomar.
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A aquestes entitats cal afegir l'adhesió formal del GOB i 
l'interès de sumar-s'hi del Cercle Mallorquí de Negocis i del 
Cercle d'Economia de Mallorca.

Després de realitzades les eleccions, la voluntat dels signats 
és de seguir ampliant l'abast d'entitats adherides i  que a 
cada illa, sorgeixin grups de treball específics o plataformes 
pròpies, per analitzar les especificitats i necessitats insulars, 
de cara a una millor coordinació de les reivindicacions 
conjuntes inter-insulars, que caldrà reivindicar a l'Estat 
central.

Sols s'hi aconseguim una forta, continuada i articulada 
pressió de la societat civil de les Illes, per reivindicar un nou i 
més just sistema de finançament per a la nostra comunitat 
autònoma, podrem posar el tema en el calendari d'urgències 
a tractar pel nou govern que sorgeixi a l'Estat espanyol. 
Sembla que el nou període d'incertesa que s'obri després 
dels resultats de les eleccions, segurament distraurà la 
urgència d'aquest objectiu. Més que mai, caldrà perseverar 
en fer sentir la nostra veu, per no caure ni en l'oblit ni en el 
menyspreu, de la justesa de la nostra reivindicació.

Sens dubte aquest manifest està cridat a ser la petita llavor 
que permeti avançar en la creació d'una nova consciència 
cívica, que ens serà del tot necessària per fer-mos sentir 
com a poble, en la conjuntura estatal tan complicada i 
adversa que s'albira.

La importància d’un nou finançament



Felip Jaume,

Membre d’ATTAC-Mallorca

El Frau Fiscal forma part cada vegada més de les grans 
preocupacions dels espanyols.

Les filtracions dels Papers de Panamà o les revelacions 
publicades pel Diario.es en els Papers de la Castellana 
sobre personalitats que s’acolliren a l’amnistia fiscal per 
blanquejar els seus patrimonis a Paradisos Fiscals, deixen 
una sensació de profunda injustícia en la 
societat .

Darrera el lema Hacienda somos todos hi ha un escenari 
dual: per una banda la majoria de treballadors compleix 
escrupolosament les seves obligacions amb hisenda, i per 
altra part una elit, amb l’ajuda de grans despatxos 
d’assessoria fiscal i financera, eludeix les normes fiscals 
amb relativa impunitat.

Si afegim que la amnistia fiscal aprovada pel govern de 
Mariano Rajoy, de la qual es beneficiaren membres 
destacats, amics i familiars del partit del govern, aleshores 
la preocupació es transforma en indignació 
absoluta.

Aquesta situació debilita el nostre sistema democràtic, 
alimenta la desconfiança i desafecció dels ciutadans amb 
les institucions i la política en general.

L’escriptor i periodista britànic Nicholas Shaxson defineix 
la situació: un paradís fiscal no implica únicament un lloc, 
una idea o una arma de la industria financera. També 
implica un procés: una baixada cap a un lloc en el que les 
normes, les lleis i els símbols de la democràcia es 
desmunten peça a peça.

Els Paradisos Fiscals són una de les màximes expressions 
de la decadència de la humanitat.

Qui aprofita l’anonimat de les societats pantalla són 
aquells que fan negocis basats precisament amb 
l’anonimat: contrabandistes d’armes, tractants de 
persones, narcotraficants. Empreses que movent els diners 
destinats a suborns. Polítics de primera fila que volen 
treure el seu patrimoni del país. 

       foto: concentració passat 4 de juny a Palma

L’IBEX35 i els Paradisos Fiscals mantenen un estreta 
relació. Durant els anys de crisi les empreses espanyoles 
de l’Ibex35 han multiplicat per 3,3 la seva presència a 
Paradisos Fiscals. Hi tenen 891 filials. Només el Banc de 
Santander n’hi té 235, només el 2015 n’hi va obrir 53; una 
per setmana.

El Frau Fiscal ascendeix a 60.000 milions d’euros. 

La legislació fiscal protegeix els interessos de les grans 
corporacions que eludeixen els impostos. Els governs no 
han fet res per aturar l’evasió fiscal i en molts de casos 
l’han potenciada. El 85% del que es va recaptar el 2015 
prové de les famílies per IRPF i l’IVA. Les grans 
corporacions aportaren el 4%. El pla de control tributari 
2016 deixa sense investigar el 81,6 % de l’evasió fiscal.

Com a contrapartida la desigualtat social creix a 
tot el món. 62 persones tenen la mateixa 
riquesa que la meitat de la població mundial 
(3600 milions).

A Espanya l’any 2008 hi havia un 23% de persones pobres, 
el 2012 ja n’hi havia un 27% i la previsió és que l’any 2022 
ja hi hagi un 38%.

Caminam cap a una concentració neo-feudal de la riquesa.

Podem aturar aquest procés decadent de la societat?. 
Gabriel Zucman, escriptor francès, afirma: “cap país pot 
enfrontar-se a la voluntat dels EUA i dels grans països de la 
UE”. Diu clarament que no hi ha voluntat política d’acabar 
amb els Paradisos Fiscals.

Si la ciutadania permet aquesta injustícia, està obrint les 
portes a totes les injustícies.
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Ajudes per a instal·lacions 
d’energia renovable i 

rehabilitació energètica: 

L’autosuficiència 
energètica, una passa 

més a prop
Joan Groizard

Director General de Canvi Climàtic Govern de les Illes 
Balears

Una de les parts fonamentals de la necessària transició 
energètica és l’entrada de la ciutadania al món energètic, 
no com a simples consumidors sinó també tenint-hi un 
paper actiu, per exemple com a productors. A més, sabem 
que el paper de l’autoconsum d’energies renovables, 
apropant la generació al consum i aprofitant espais ja 
construïts, ha de ser la primera  passa per augmentar la 
proporció de renovables al país.

Tot això evidentment depèn, per una part, de que les 
Administracions creïn les condicions perquè la ciutadania 
pugui donar aquesta passa, però no basta amb això. 
També és necessari que la pròpia ciutadania vulgui fer-la, 
vulgui apostar-hi i implicar-s’hi. 

Ara s’obri una possibilitat en aquest sentit. Al Bolletí Oficial 
de les Illes Balears es va publicar, el passat 24 de maig de 
2016, una línia de subvencions per a instal·lacions de 
generació d’energia solar fotovoltaica per a autoconsum 
per a particulars. 

Es subvenciona el 50% de la instal·lació (amb uns límits), 
la qual cosa podria suposar que una instal·lació d’1kW (uns 
10 metres quadrats) passàs de tenir un cost d’uns 1500 a 
750€. Això també suposa que aquesta inversió es 
recuperaria en menys temps – gràcies als estalvis en la 
factura de la llum –, encara que no es faci servir el 100% 
de l’energia que generi la instal·lació durant les hores de 
sol.

Cal recordar també que les instal·lacions de menys de 
10kW no han de pagar impost al sol, i que des del Govern 
de les Illes Balears hem eliminat la taxa administrativa i 
uns costos addicionals d’estudi  de connexió, per facilitar-
ne la posada en marxa. 

Així mateix, s’han tret dues altres línies de subvenció per a 
afavorir l’estalvi energètic i l’autoconsum: 

Hi ha una línia d’ajudes per a autoconsum per a petites 
instal·lacions (de fins a 20kW) per a empreses, a les quals 
es subvenciona un 30% de la inversió. Si funcionen durant 
les hores de sol, les empreses tenen major capacitat 
d’aprofitar l’energia que es genera, i per tant recuperar la 
inversió en menys temps.

A més, està previst treure en breu una línia d’ajudes per a 
la rehabilitació energètica d’edificis residencials, que pot 
suposar millorar l’envoltant tèrmica, incorporar renovables 
o millorar les instal·lacions tèrmiques dels edificis. Això 
permetrà millorar les condicions de confort dels habitatges 
de les illes així com el seu consum energètic, que ha de 
ser una part fonamental de qualsevol plantejament 
energètic.

Si bé no hem resolt les qüestions estructurals que frenen la 
transició energètica, amb aquestes petites passes es 
permet a la ciutadania pot començar a apropiar-se del 
sistema energètic. Ara és fonamental que aquestes línies 
d’ajuda es facin efectives i es puguin aprofitar, perquè la 
transició energètica sigui passi d’un concepte teòric a la 
realitat.

Tota la informació de les línies d’ajuda es pot trobar a la 
web de la direcció general d’energia i canvi climàtic:

www.energia.caib.es 
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Fina Santiago

Consellera de Serveis socials i Cooperació 

del Govern de les Illes Balears

La garantia d'ingressos mínims,  a l'Estat, no depèn d'un 
únic sistema de protecció, es poden identificar un conjunt 
de prestacions diverses desenvolupades en diversos 
sistemes de la política social (ajudes per desocupació, 
pensions de la seguretat social, pensions no contributives, 
ajudes de serveis socials), amb plantejaments diferents 
(atur, jubilació, malaltia, discapacitat, pobresa).

Aquestes prestacions tenen característiques, condicions 
d'accés i quanties també diferents. El resultat d'aquesta 
diversitat d'ajuts és una certa desorientació per als 
ciutadans, així com una diversitat d'intensitats de 
protecció.

En aquest context es desenvolupen les diverses modalitats 
bàsiques d'atenció a les situacions de manca d'ingressos 
en situacions de dificultat, les anomenades rendes de 
garantia d'ingressos o rendes socials. Aquestes rendes es 
van configurant com el sistema de referència per a totes 
les situacions no cobertes per la seguretat social (pensions 
contributives) ni per les prestacions per desocupació 
(també contributives i de temps molt limitat).

S'ha pogut documentar força bé (FOESSA, 2015), 
com quan es disposa de prestacions econòmiques 
estables, del tipus de les pensions per jubilació, a 
partir d'uns certs mínims raonables, la pobresa es 
pot moderar de manera molt clara. Les prestacions 
d'aquest tipus permeten fer front a situacions de 
crisi, caracteritzades per llargs períodes 
d'inestabilitat. Un dels sectors socials que ha pogut 
fer front en millors condicions relativament, a l'actual 
crisi, ha estat el de les persones grans amb pensions 
de jubilació. Les polítiques de garanties d'ingressos 
per a les classes populars, mostren la seva eficàcia 
per fer front a les situacions de crisi. (CI-UNICEF, 
2014)

Quan es pensa sobre com millorar la capacitat de les 
polítiques socials per combatre la desigualtat, una de les 
propostes que sempre destaquen com a especialment 
efectives és el desenvolupament d'una renda social 
garantida (ingrés mínim), juntament amb moltes altres, 
per suposat. (Atkinson, 2015)

Quan identifiquem les dificultats de les famílies, un dels 
factors que permeten frenar la pobresa és la disponibilitat 
d'ingressos permanents, sigui d'origen salarial o de 
prestacions públiques. Entre els efectes positius s'han 
pogut identificar els següents:

- Major estabilitat residencial per a les famílies, el 
que significa major arrelament, millor vinculació 
comunitària, increment de la participació social, 
etc .

- Menor incertesa davant el futur, el que implica 
una millora de les relacions interpersonals, una 
reducció de les patologies inespecífiques d'origen 
psicosomàtic (menor ansietat, millor alimentació, 
etc .

- Una major capacitat de suport intrafamiliar, de 
solidaritat intergeneracional i amb altres membres 
de la família.

- Una major capacitat per fer front a les situacions 
extremes d'explotació laboral.

- Una possibilitat d'evitar les activitats no 
normatives (prostitució, activitat econòmica 
irregular, etc.).

En definitiva, millora el benestar de la població, així com la 
cohesió i participació social.
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Campanya “Repensem 
Mallorca” del Consell

Jaume Alzamora Riera
Director Insular de Participació 
Ciutadana i Joventut

D'acord amb el pacte de govern 
signat entre les diferents forces 
polítiques que governen el 
Consell de  Mallorca, es marquen 
una sèrie d'eixos de treball, el 
primer dels quals és la 
Participació, transparència i bon 
govern, el que deixa ben clar que hi ha una voluntat clara i 
ferma d'impulsar els temes de participació i transparència. 
Quan es negocia l'organigrama del funcionament del 
Consell, a més, es crea la Direcció Insular de Participació 
Ciutadana, que serà l’encarregada de gestionar aquests 
objectius. 

El pacte, dins dels Acords pel Canvi, estableix que: el nou 
govern del Consell de Mallorca ha d’efectuar un canvi de 
cultura i model a Mallorca que permeti a la ciutadania 
conèixer, participar i col·laborar en la gestió dels 
assumptes que els afecten, evolucionant del govern per a 
la ciutadania, al govern amb la ciutadania.

El Consell de Mallorca ha de ser el govern dels mallorquins 
i les mallorquines, una institució de referència per a tots 
els ciutadans i ciutadanes perquè és la que gestiona 
competències cabdals com són els serveis socials, les 
infraestructures viàries, la cultura, l’esport o les polítiques 
per a la joventut. Aquest govern insular només podrà 
donar resposta a les demandes del nostre temps si és 
transparent en tota la seva gestió, i connectat 
permanentment amb la ciutadania a través de la creació 
d’eines i espais de participació ciutadana.

Per aquest motiu, poques setmanes de prendre possessió 
el govern, es va idear la Campanya “Repensem Mallorca” 
que tenia com a objectius principals apropar la institució a 
la ciutadania, recollir les propostes i demandes de les 
entitats socials i confeccionar un full de ruta per donar 
cabuda i resposta a les peticions ciutadanes. 

Aprofitant les visites institucionals que el President del 
Consell realitzava als municipis, es varen convocar també 
les associacions i entitats per donar-los a conèixer la 

campanya i el pla de participació “Repensem Mallorca”.

Entre el 29 de setembre, inici de les visites, i el 20 d’abril, 
quan s’acabaren (amb una aturada durant la campanya 
electoral per les eleccions del 20 de desembre), s’han 
visitat 52 municipis (i l’entitat local menor de Palmanyola), 
on han participat gairebé 500 entitats que ens han facilitat 
les seves dades i ens han expressat les seves propostes. 

En aquestes visites, a més de la part institucional en què la 
delegació del Consell de Mallorca es reunia amb l’equip de 
govern municipal i l’oposició, s’ha realitzat una trobada 
oberta amb els representants de les associacions i entitats 
de cada municipi. Així, el Consell de Mallorca s’ha acostat 
als ciutadans i a les ciutadanes de l’illa. No ha quedat 
tancat entre les parets de Palau Reial o de General Riera. 
Ha anat a cercar les seves problemàtiques i demandes 
municipi a municipi. La ciutadania mallorquina ha pogut 
exposar personalment les qüestions del seu interès al 
president del Consell de Mallorca, als consellers executius 
o els directors insulars.  

El resultat més important de la primera fase de la 
campanya és que s’ha aconseguit un diagnòstic de quines 
són les demandes i les principals problemàtiques de les 
associacions mallorquines.

Per realitzar la configuració de les principals demandes 
realitzades per les entitats per àmbits, s’ha organitzat la 
informació obtinguda a través del formulari que 
s’entregava en els àmbits següents: participació 
ciutadana, medi ambient, joventut, inclusió social, igualtat, 
gent gran, esports, educació, cultura, caça, artesania i 
altres (si consideraven que no es podien emmarcar en cap 
dels anteriors àmbits). Cal remarcar, que el criteri per 
definir-se en un àmbit concret, d’acord amb el seu objecte 
o finalitat, ha estat de les pròpies entitats.

           4.5
Què està passant?



S'ha parlat d'aquest tipus de rendes com de l'última xarxa 
davant l'adversitat, però en els debats dels últims 20 anys 
s'ha obert camí una consideració no només negativa, 
d'ajuda davant la necessitat, sinó també una consideració 
positiva. S'entén que una societat avançada no pot 
permetre prescindir de ningú i que tota la ciutadania té el 
dret a desenvolupar una vida digna. És a dir, es trasllada la 
responsabilitat de la desocupació a les institucions socials i 
al conjunt de la societat. Hem de crear ocupació de 
qualitat, però si no ho podem crear, hem d'aconseguir que 
tota la població pugui viure dignament, sense entendre 
que s'està donant una almoina graciable als necessitats.

Aquest nou enfocament es basa en el reconeixement de 
drets. Aquest mateix enfocament és el que funda la RENDA 
SOCIAL a les Illes Balears.

En general, a l'Estat, aquest nou enfocament es pot 
observar a partir de la superació de les rendes 
d'inserció (que obliguen a una contraprestació per 
part dels beneficiaris, a més de dependre dels 
informes dels professionals). Les noves prestacions 
que es desenvolupen des d'aquest enfocament 
tenen denominacions molt més inclusives (renda o 
salari social, renda bàsica o renda garantida), 
afirmant el dret subjectiu per accedir-hi. Aquest 
canvi té dues conseqüències:

- No s'accedeix a partir d'una valoració de l'esforç 
que es fa per aconseguir feina o altres activitats;

- No depèn de la disponibilitat pressupostària, és a 
dir, ha d'haver disponibilitat pressupostària. Pel 
que fa a les Rendes Mínimes d'Inserció, en 
ocasions el canvi de prioritats polítiques ha fet 
que quedi gent sense la cobertura necessària. 
Això no ha de passar amb la Renda Social.

Aquest canvi és coherent amb la tercera generació de lleis 
de serveis socials, en què s'inscriu la Llei de Serveis 
Socials vigent des de 2009 a Balears.

La renda social és un nou dret dels ciutadans i 
ciutadanes de les Illes Balears. El Govern de les Illes 
Balears a través de la Conselleria de Serveis socials i 
Cooperació va consensuar amb el conjunt de les 
entitats del Tercer Sector especialment les que 
lluitant contra la pobresa el text de la llei. Es va 
aprovar en el Parlament de les Illes Balears el passat 
13 d’abril de 2016. És un dels acords que figuren en 
el Pacte de Governabilitat.

Es tracta d’una prestació econòmica mensual dirigida a 
cobrir les necessitats bàsiques de les famílies. Estableix un 
mínim de subsistència, que varia segons el nombre 
d’integrants del nucli familiar. Per una persona sola, és el 
80% del IPREM, que per l’any 2016 és de 428 euros 
mensuals, i a partir d’aquí s’augmenta un 30% pel segona 
 membre de la família, un 20% pel tercer i un 10% pel 
restants. 

És una llei que s’aplicarà progressivament. Els primers 
beneficiaris de la renda social són les famílies sense 
ingressos econòmics amb menors d’edat a càrrec. 
Progressivament s’incorporaran altres perfils de 
vulnerabilitat fins arribar a complementar ingressos 
econòmics procedents d’altres ingressos econòmics per 
exemple els perceptors de les PNC.

La Renda Social ja es pot sol·licitar a la Comunitat 
Autònoma des de maig de 2016. El mes de Juny de 2016 ja 
s’han pagat la primera nòmina. Ja hi ha 400 beneficiaris 
que corresponen a 95 famílies. La mitjana de la renda és 
de 671 euros. Si voleu més informació de com s’ha de 
tramitar es podeu dirigir a http./rendasocial.caib.es 
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Així, doncs, s’ha elaborat un document que estableix 
quines són aquestes demandes, per àmbits, que han fet 
les associacions. Algunes de les més destacades podrien 
ser: locals i espais per fer activitats; promoure intercanvis 
entre entitats de diferents municipis que treballin en el 
mateix àmbit; promoure, catalogar i senyalitzar els camins 
públics; mantenir i ampliar la xarxa de refugis;  habilitar 
llocs d’acampada per als joves; coordinar els serveis 
socials entre Consell, ajuntaments i entitats; concertar més 
centres que prestin serveis socials; agilitzar i millorar el 
sistema de pagament de les ajudes a les associacions de 
gent gran; millorar el manteniment de les instal·lacions 
esportives i fomentar l’esport base; millorar el 
manteniment de les infraestructures escolars i els 
programes entre escoles, famílies i serveis socials; més 
suport a la nostra llengua, cultura, tradició popular i 
patrimoni o  fomentar el producte local i artesà.

I aquest document servirà per establir el full de ruta que 
marcarà en els propers anys les polítiques del Consell de 
Mallorca, més enllà d’aquesta legislatura. S’hi marcaran 
els objectius a curt, mig i llarg termini en els diferents 
àmbits dels què han vengut les propostes. Des del Consell 
pensam que som el govern de la gent i volem governar 
amb la gent mitjançant aquestes propostes en el procés 
participatiu. El Consell té vocació no només de ser 
l’autèntic govern de Mallorca sinó també una institució útil 
als ciutadans que planeja a llarg termini, no improvisa, 
amb la participació dels ciutadans i ciutadanes. 

A més, es crearà un cens d’entitats ordenades per àmbit i 
des del Consell se’ls informarà de qüestions d’interès com 
convocatòria de subvencions, canvis de normativa, 
activitats que siguin del seu àmbit, etc. 

Per aconseguir aquest objectiu, la informació recollida es 
transmetrà als departaments corresponents del Consell de 
Mallorca. Una vegada allà es determinarà com dur a terme 
aquestes demandes i establir-ho en el full de ruta. En el 
cas que la proposta o demanda sigui competència d’una 
altra administració s’intentarà exercir el paper de 
mediador o coordinador.

De totes maneres la campanya no està conclosa, ja que 
estam pendents de fer les visites al municipi de Palma que, 
pel fet de ser el municipi més poblat i la capital de 
Mallorca, és necessari que la campanya “Repensem 
Mallorca” s’adapti a les seves característiques. En properes 
setmanes s’iniciaran els contactes amb les entitats per fer-
les partícips de la campanya.

Per acabar, és la intenció de l’equip de govern del Consell 
(President, consellers, directors insulars) tornar fer una 
roda de visites quan els projectes ja s’hagin posat en 
marxa per donar compte de quines han estat les 
actuacions del govern insular per solucionar les demandes 
i problemàtiques que havien formulat ajuntaments i 
ciutadans. 

El compromís del Consell de Mallorca és amb la ciutadania. 
I això és el que ha gestat, desenvolupat i mogut la 
campanya Repensem Mallorca.
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Una llei arc de sant Martí 
necessària, útil i completa 

que espera ser 
implementada

Jan Gómez
President de Ben Amics

                      Foto  Parlament Illes Balears 17 maig 2016

Dimarts 17 maig del 2016  vàrem contemplar des de les 
grades del Parlament de les Illes Balears com s'aprovava 
l'articulat de la Llei per Garantir els Drets de Lesbianes, 
Gais, Transsexuals, Bisexuals i Intersexuals i per Eradicar la 
LGTBI fòbia, amb una àmplia majoria i el consens de tots 
els colors parlamentaris.

Una llei que es va sembrar el desembre de 2014 i que s'ha 
anat regant durant el 2015 amb les aportacions 
d'associacions, institucions, partits polítics, personalitats 
del col·lectiu LGTBI i per tota la ciutadania. Hem vist com 
agafava a la terra amb aquest verd esperança que 
il·luminà les butaques del Parlament i ara hem de seguir 
regant, abonant i guiant el camí perquè creixi recta, forta i 
es converteixi en un marc legal i jurídic efectiu que ens 
permeti construir una societat més justa, més democràtica 
i més respectuosa amb la diversitat.

Des de Ben Amics considerem que s'ha fet un treball 
fabulós ja que gràcies a la coordinació dels diferents 
agents polítics i socials de les nostres illes hem elaborat un 
articulat molt complet i que abasta tots els àmbits de la 
vida pública i privada.

Entre les propostes més importants i innovadores es troba 
l'elaboració d'un protocol d'actuació mèdica davant els 
casos de nadons intersexuals procurant evitar la mutilació 

genital per re-asignar-los  el sexe que estipula un "gabinet 
d'experts", d'aquesta manera aconseguim que es conservi 
la integritat física del menor fins que pugui expressar la 
seva identitat de gènere i que pugui prendre una decisió 
sobre si vol començar un procés quirúrgic o no.

Una altra qüestió molt rellevant tenint en compte que 
encara a dia d'avui l'Organització Mundial de la Salut 
(OMS) segueix considerant la transsexualitat com una 
malaltia mental (classificada en el DSM-5 com disfòria de 
gènere) és que la llei estableix el reconeixement i el tracte 
digne a totes les persones transsexuals independentment 
de si han passat per un procés mèdic o no. 

També s'inclou l'atenció sanitària de forma integral 
centrada en el problema social que suposa la transfòbia i 
no enfocant la mirada cap a la persona transsexual amb un 
alt grau de control i supervisió que resulta estigmatitzant i 
infantilitza a les persones transsexuals. Aquest dret 
fonamental del desenvolupament de la persona d'acord a 
la seva identitat de gènere es reconeix també als i les 
menors trans.

La llei arc de sant martí desenvolupa una sèrie 
d'infraestructures i protocols que abasten des de la creació 
d'un Consell LGTBI amb paper consultiu del Govern i amb 
potestat per recomanar l'elaboració de polítiques 
públiques dirigides a la inclusió i el foment de la diversitat 
com a forma d'enriquir la nostra societat . 

Un protocol important a dissenyar és el que ha d'establir 
com s'efectuen les actuacions policials en casos de 
Delictes d'Odi per dotar els cossos de seguretat d'una eina 
que els permeti garantir una atenció respectuosa a la 
diversitat ja que aquest tipus de delictes comporten un 
tracte especialitzat a les víctimes que en la majoria 
d'ocasions a més de la pròpia agressió temen un tracte 
indigne o poc respectuós per part dels cossos de 
seguretat.
El pilar fonamental i vertebrador d'aquesta llei a més del 
reconeixement de drets, és l'educació i per això 
s'estableixen diverses actuacions en aquesta línia tot i que 
la pròpia llei està elaborada amb finalitats educatives i de 
transformació social.

Hem fet que broti, ara hem de col·laborar perquè creixi, 
exigir que es regui i en el seu degut moment recollir els 
seus fruits en forma de drets ja que fins que no 
s'implementi a nivell pràctic i real només ens quedarà 
l'esperança de veure els fruits .

           4.7
Què està passant?
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Biel Pérez i Pep Valero

Aquest mes  l’entrevista,  com  altres  vagades  ja  ha  succeït  a L’altra 
mirada,    va  carregada  de  records  i  fa  brollar  un  bram  d’història 
compartida  en  la  lluita  per  a  una  Mallorca  i  un  món  distints. 
Començam  la conversa  refrescant els contactes de  joves estudiants 
a Barcelona,  les primeres passes de  formació  i  acció política en el 
Partit  Comunista.  Tampoc  podem  oblidar  que,  quan  encara  no  es 
parlava  de  feminisme  i  molt  manco  de  llei  d’igualtat,  quan  no  hi 
havia  xarxa  pública  de  Serveis  Socials,  a  finals  dels  anys  setanta, 
quan a Càritas hi havia una dona que tenia problemes, cridàvem una 
joveneta que acabava de fer Dret i ella, de forma totalment gratuïta 
l’ajudava  tot  quan  podia.  I  això  va  durar,  després,  durant  molts 
d’anys. 

Avui, per tant, ens haurem de cenyir a un tema molt 
concret, no fos cosa que en lloc d’una entrevista ens sortís 
una enciclopèdia

Els moviments de veïnats, l’ajuda a les dones més 
necessitades, després de les Joventuts Comunistes, ha estat 
el que m’ha configurat. Hi ha moltes coses que et 
configuren en la vida, així com tu també ajudes a configurar 
el teu entorn. Record el meu començament a les Joventuts 
Comunistes.  Jo tenia setze anys i vàrem fer un seminari a 
la Parròquia de Santa Pagesa, es devia dir “Teoria política...” 
o una cosa semblant. Nosaltres havíem fet la Confirmació 
amb Mn. Sebastià Capó, un capellà molt obert, amb ell es 
podia fer qualsevol activitat. I el meu germà, que ja devia 
estar connectat amb vosaltres a través del Lluís Vives,  va 
organitzar per a tota la gent que va voler, un seminari. 
Quan va acabar el seminari ens varen dir: “els qui tenguin 
interès en seguit, que ho diguin”. 

I just vàrem esser dues nines les que vàrem mostrar 
interès: na Mariona, una mestra que no s’ha dedicat a la 
política, i jo. I després hi hagué n’Eusebi, perquè ell era el 
qui havia de formar les Joventuts Comunistes. I mon pare i 
mu mare, com que n’Eusebi era fill de don Eusebi Riera 
(encara hi havia una mentalitat classista), ja no hi havia 
problema. Després ens varen passar a un seminari amb en 
Saoner. Ens feien un seminari cada setmana i ens feien 
llegir un llibre, crec que era “Historia de las ideas políticas” 
d’en Sweezy. Cada setmana havíem de llegir un capítol; ja 
em contaràs, gent de setze i desset anys, a filosofar...Mon 
pare va dir a mu mare: “No et preocupis, com que estàm 
amb un ‘príncep” de Monti-sion, no hi ha cap problema”. 
Perquè n’Albert Saoner era “príncep” de Monti-sion. Perquè 
a Monti-sion hi havia categories, i els

 “prínceps” eren massa. Era igual si era comunista, estava 
en bones mans.

La història, al cap de cinquanta anys ha demostrat que, 
efectivament, estàveu en bones mans!

La gent que érem de Joventuts, tots ens coneixem! Hi havia 
na Glòria d”Embat”, n’Esperança Bosch, en Pep Quevedo, 
en Xesc Sanchís, en Gaspar Valero, na Marilena Tugores... 
Com que et feien aquelles històries de què t’havies de 
comportar bé, havies d’esser bon estudiant. Segons la 
teoria marxista, si duies males notes era un desastre! I 
nosaltres, com que estàvem en el Joan Alcover, sempre hi 
havia problemes amb aquell institut que hi havia prop de on 
està Ikea, crec que es deia Antoni Maura. Allà hi havia una 
cèl·lula i sempre rivalitzàvem a veure qui tenia més bones 
notes! (rialla fresca de na Francisca).

En Pep recorda que va entrar amb n’Eusebi a l'any 1973,i 
estava a la cèl·lula dels estudiants, i a Eusebi el varen posar 
al Comitè de les Illes. Per això l’encarregat era n’Eusebi. 
Des de l'any 1972 s'havien organitzat els comitès de curs. A 
la Coordinadora hi havia en Toni Company, n’Isidre Forteza, 
en Toni Mir, en Toni Mas, en Toni Sancho, en Joan Thomás, 
na Lila...

Però nosaltres encara érem a Secundària! Estàs en un 
moment en què vols aprendre de tot. I ens donaven uns 
rooollos que no enteníem res, i entre nosaltres comentàvem 
que els ho hauríem de demanar. També ens havia donat 
seminaris en Bernat Riutort; i no l’enteníem de res. 
Maldament no ho entenguéssim, no ho demanàvem; érem 
nines d’institut. Record beníssim el dia que vàrem conèixer 
na Francisca Bosch. Clar, és una edat que estàs com una 
esponja ho vols agafar tot; et va beníssim conèixer coses. 
Era el final de la dictadura; jo vaig començar la carrera l’any 
75.

FRANCISCA MAS 
BUSQUETS 

Presidenta del Consell 
Social de la UIB



E2

entrevista

La temptació és seguir, perquè el tema resulta ben 
interessant, però avui ens hem trobat per a una altra cosa. 
Així és que giram un poc la conversa i anam al tema d’avui. 
Quants d’anys tens?

Cinquanta-vuit. Vaig néixer l’onze de febrer del 58. I som 
advocada des de l’any 8,  ja fa molts d’anys. Professora de 
l’Escola de Pràctica Jurídica del Col·legi d’Advocats de les 
Illes Balears. Membre del Grup de Recerca d’Estudis de 
Gènere, membre del Consell Assessor d’IRES (Fundació de 
Reinserció Social i del Lobby de Dones.

I fundadora i primera Directora de l’Institut Balear de la 
Dona

Efectivament, el vàrem posar en marxa nosaltres; com 
també som en el Lobby de Dones des de la seva creació; i a 
la Federació de Veïnats; i a l’Obra Cultural des dels 16 anys 
¿a què a l’Obra Cultural hi havia molta gent d’esquerres 
ficada?

Potser tindria alguna semblança ara amb Ca’n Alcover 

Hi havia molta gent que feia cursos. Record en Tarabini. Jo 
tenc molt present aquella militància. Li estic molt agraïda; 
vaig aprendre moltíssimes de coses i hi vaig conèixer molt 
bona gent.

Tens uns càrrecs institucionals i tornes a la teva vida 
professional

Vaig estar de baixa com a col·legiada tres anys i mig. Tot 
d’una que vaig acabar a l’Institut Balear de la Dona, vaig 
tornar a la meva tasca professional. Sempre he estat d’alta 
llevat d’aquests tres anys de parèntesi. Varem crear 
l’Institut a finals del 99 i vàrem fer la llei de creació el 2000. 
Volíem fer les coses aviat a fi de deixar una estructura 
muntada.

I ho vareu aconseguir

D’això n’estic contenta. A pesar de les dificultats, externes i 
internes, que vàrem haver de superar. Per a mi va esser una 
experiència boníssima.

No et va cremar

Va esser una cosa vertiginosa, aquesta experiència. Perquè, 
m’ho va proposar na Lila, (record perfectament quan m’ho 
va proposar: anàvem a la investidura d’en Francesc Antich, 
a la Llonja). Na Lila em va dir: he de xerrar amb tu. I jo vaig 
pensar: Ai, Déu meu! quan et crida ara deu esser que et vol 
proposar qualque cosa. I ho vaig comentar a n'Esperança; i 
ella em va dir: si t’ho proposa, has de dir que sí. Les dones 
sempre hem de dir que sí (sempre ho dic jo ara a totes les 
dones). Jo ara estic aquí per a les dones, perquè, si no, no 
estaria en el Consell Social, perquè m’he complicat la vida 
en aquests moments i no sé per què. Així com a l’Institut 
tenia un motiu  i molta il·lusió, això ha estat molt diferent. 
Però les dones no podem dir que no quan t’ofereixen una 
cosa; perquè, com que t’ho diuen poques vegades, quan 
t’ho ofereixen has de dir que sí sempre. Perquè, quan t’ho 
diuen se suposa que tu tens més capacitat de la que tu et 
reconeixes. Perquè les dones tenim aquella cultura de dir: 
no sé si en sabré... pas pena de no saber-ne... jo no 
servesc... 

En canvi, els homes et responen: perfecte! Estic preparat, o 
estic content. A posta, quan a amigues meves els han dit: 
voldries esser això? Sempre els aconsell: has de dir que sí; 
després ja ho veurem. Si et trobes amb moltes dificultats o 
és incompatible èticament, és clar que has de dir que no, 
però ho has d’intentar. Idò bé, na Lila m’ho va proposar; i, 
sabeu què va passar? Que nosaltres, en el Lobby, cada 
vegada que hi havia unes eleccions, nosaltres fèiem 
propostes polítiques. I nosaltres havíem fet aquesta 
proposta. I era molt incoherent que, si nosaltres proposam 
crear un Institut de la Dona (em sembla que només hi havia 
dues comunitats autònomes que no en tenien) i demanen a 
la pròpia entitat feminista esser la directora, has de dir que 
sí. Va esser una oportunitat. Molt bona per a la meva vida, 
per tota la gent que vaig conèixer i tot el que vaig aprendre; 
coses bones i dolentes, clar. De tot s’aprèn.

FRANCISCA MAS BUSQUETS Presidenta del Consell Social de la UIB
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Per qui has estat proposada com a Presidenta del Consell 
Social de la UIB?

Jo he acceptat perquè la proposta ve de les dones de MÉS. 
Després, quan s’ha negociat, jo estic proposada pel Govern, 
hi ha una negociació política on sé que hi havia altres 
persones proposades. Na Margalida Capellà m’ho va 
comentar: te proposam perquè no hi ha hagut mai cap 
dona. És un organisme col·legiat, que em sembla que va 
començar l’any 86, i sempre han estat homes. Però llavors 
es va demorar tant la negociació política, que em varen 
fugir les ganes (quan vaig veure tot el que hi havia; 
m’estimava més no saber-ho; perquè no va esser del tot 
normal). Bé, jo també tenc un tarannà especial, perquè, 
encara que no sigui creient, he anat a una escola de 
monges i també m’ha marcat molt. Les monges tenien clar 
que tu no has d’anar dient: jo som meravellosa...! Jo em 
postul per a això...! I aquesta cultura religiosa fa que les 
coses les duguis d’una altra manera. Maldament no siguis 
creient, has rebut uns comportaments i una manera de 
relacionar-te amb els altres. Ho dic perquè les dones de 
MÉS estaven preocupades perquè hi hagués una dona, sí, 
han estat elles l’origen d’aquesta proposta. D’altra manera, 
potser no hauria estat així. També vaig considerar que era 
important que hi hagués una dona per a començar a 
rompre l’estadística d’aquest organisme.

Quin és el paper del Consell Social de la Universitat?

Els Consells Socials són organismes recents dins les 
universitats. Això ve perquè es considera que la universitat 
no és patrimoni dels universitaris. Les universitats estan 
finançades amb doblers públics, i, clar, ha d’haver-hi un 
lligam amb la societat. I es varen crear aquests organismes 
per afavorir la connexió entre la societat i la universitat. 
 Com que has de fer la feina de forma molt estricta, a 
vegades costa dur les coses endavant, perquè has de 
convèncer, has de fer accions... Però, com òrgan col·legiat, 
a part de dur aquesta connexió amb la societat, el que 
havia de fer era garantir la qualitat universitària, aprovar 
els pressuposts, fer una auditoria econòmica a la universitat 
(evidentment ho fa a través d’una empresa) i, també, 
aprovar nous estudis (a posta hem tengut el nostre paper 
en el tema de la possible Facultat de Medicina) o llevar 
estudis. I tot el que és millorar les relacions amb la societat. 
Ve a esser com el pont entre la universitat i la societat.

Tot pont necessita, al manco, dos pilars. Quin dels dos pilars 
s’aguanta millor?

Bé, com a Consell Social de la Universitat, potser sents com 
a més ferm el pilar de la Universitat, perquè està inserit

 

dins l’estructura universitària. Tens un lloc, una 
representació. Per exemple, avui hi ha hagut el 
nomenament “Doctor Honoris Causa” de Tony Bonner i jo hi 
tenia un paper. Encara que mut, però un paper formal. En 
canvi, la societat... Com que jo vaig amb tren, trobava gent 
que em deia: he vist que t’han nomenat  Presidenta del... 
Consell Social de la UIB. Ningú sabia què era; ni jo mateixa 
era conscient del què era aquest organisme! Sabia que 
existia un Consell Social, però ha estat molt un organisme 
de “vist i plau”, de consentiment, d’assentiment; una cosa 
com a burocràtica.

Per tant, on fas peu quan dius “societat”?

Evidentment el nostre Consell Social té una sèrie de 
membres que, al manco en teoria, representen aquesta 
societat. Jo tenc un projecte de, amb tres anys o quatre, 
augmentar aquesta representativitat. La llei dóna 
preponderància a la part econòmica, perquè el Consell 
també ha de captar fons per a la Universitat. Però, si hi ha 
una inquietud dins la societat, per exemple, el medi 
ambient o els refugiats, ha de procurar que arribi a la 
Universitat. Jo també he vist que a la Universitat es fan 
moltes coses i gairebé no tenen ressonància dins la 
societat.

És una Universitat de les Illes, o de Mallorca?

Formalment de les Illes. Ara no vos sé dir el tant per cent 
d’alumnat que té, però majoritàriament és de Mallorca. Vaig 
poder visitar les seus universitàries de Menorca i Eivissa, 
que fan una bona feina a distància a través de les noves 
tecnologies, i hi ha bastant gent que hi estudia. Però et 
diuen que la gent amb possibilitats econòmiques vol anar a 
Barcelona. Malgrat tot, hi ha gent. És molt difícil una 
universitat amb aquest problema geogràfic. Pel mateix cost 
o per qüestions de mobilitat trien Barcelona. Les beques 
que dóna el Govern són per mobilitat; i això s’hauria 
d’incrementar. No just mobilitat, sinó residència més barata, 
taxes més econòmiques per a poder competir amb altres 
universitats.

FRANCISCA MAS BUSQUETS Presidenta del Consell Social de la UIB
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El Consell també vetla per la qualitat?

Sí, formalment també hem de vetlar per la qualitat 
universitària. Qualitat vol dir que s’analitzen els organismes 
de revisió dels títols, els complements específics que tenen 
els professors per docència i per excel·lència; tot això passa 
pel Consell Social. La nostra idea és fer un organisme 
realment protagonista, no un organisme de passar de llis.

És viu aquest organisme? l’has trobat viu?

Molt viu... la veritat és que no. He trobat un organisme que 
dins la Universitat està com a molt respectat, molt tingut en 
compte... Però, quan nosaltres ens proposàrem, el primer 
de tot, fer visites als departaments i facultats, tots ens han 
dit: vos agraïm moltíssim que hagueu vingut! Ja em direu! 
El més normal és que la Presidenta del Consell Social vagi a 
veure què és la Universitat. Veure’m amb les Facultats; que 
em diguin coses, quines inquietuds tenen... Tots ens han dit 
el mateix: és el primer pic que qualcú ens visita. Jo no estic 
a un lloc per dir “amèn”; això ho tenc clar. A nosaltres ens 
han dit: “gràcies per venir!” Cosa raríssima perquè el 
Consell ha de saber el què passa en els departaments. 
Quan t’arriba una normativa i tu no en passes per damunt, 
sinó que l’estudies i vols fer-hi al·legacions o comentes el 
que no et sembla bé...

Què creus que fa la Universitat realment per a la nostra 
societat?

Ja crec que és molt important l’aportació de la Universitat. 
El que passa és que és bastant desconeguda. No és una 
universitat que la coneguem amb profunditat; crec que 
estam un poc, podríem dir, d’esquena. Per a mi el fet 
d’estar a un campus és una cosa negativa. Un dels nostres 
programes de feina és tornar a Palma el Consell Social; que 
pugui tenir una seu a Palma. El campus per a mi és com 
una bombolla on tothom es coneix, és molt agradable 
perquè hi ha la fauna, els arbres, tot molt cuidat, però 
dificulta el coneixement de la pròpia universitat i deixa 
Palma com si fos una ciutat no universitària. No és com en 
altres ciutats, on veus una presència de gent jove pels 
carrers, que estudia i fa coses. Crec que això és un 
problema; tot d’una que vaig entrar, em va preocupar. 

Crec que la nostra Universitat és una gran desconeguda de 
la nostra societat. Per coses que jo vaig llegint ara, resulta 
que  nosaltres tenim l’índex més baix d’estudiants 
universitaris; l’aportació econòmica del Govern és la més 
baixa de totes les comunitats autònomes. Què passa a la 
nostra Comunitat ? Ens és indiferent el coneixement? Ens és 
igual la ignorància? L’important és fer-nos rics aviat i de

 mala manera?

D’això se’n va parlar en el primer Consell Social: Quina és la 
causa? Es deu al model productiu?

Es veia que no era just per això. A l’Institut de Secundària 
de Calvià, a partir de l’abril, molts de nins desapareixen. I 
és que van a ajudar als seus pares en feines relacionades 
amb l'hoteleria. Tenim aquest model productiu, però també 
es veia que hi ha una manca d’estimació al coneixement, 
de reconeixement social al coneixement.

Tu ens deies que el Consell Social ha de vetlar pels 
pressuposts, però, d’acord amb el que ens estàs dient, 
potser sigui ben necessari vetlar pels valors.

Clar! És que per mi la Universitat no sols ha de transmetre 
coneixements, també ha de transmetre valors. Això és 
importantíssim, i en el Consell Social tenim molt clar quins 
són els nostres valors. Quan vàrem començar, el desembre, 
el primer que vaig dir va esser que era feminista, que tenia 
un compromís amb les dones. Però, no perquè vulgui que 
les dones estiguin més bé, sinó perquè sé que, en la 
societat, viurem més bé tots si les dones estan més bé. I la 
Universitat de cap manera s’ha de convertir en el que és 
majoritàriament ara: el racó de les classes acomodades. És 
que ho veus; és difícil entrar a la Universitat amb la 
diferència de classe. En aquest moment la universitat ja no 
serveix com ascensor social; hi ha una crisi d’aquest 
concepte. Quan nosaltres estudiàvem, podies, a través dels 
estudis universitaris, progressar socialment. La crisi 
econòmica ha fet molt de mal i ara ja hi ha una absoluta 
desesperança per part de l’alumnat, incredulitat, 
escepticisme, de què els estudis universitaris serveixin pel 
prestigi social. Jo crec que la Universitat aporta, però ha 
d’esser més coneguda; s’ha de poder comunicar més el que 
fa a la societat.

FRANCISCA MAS BUSQUETS Presidenta del Consell Social de la UIB



E5

entrevista

I què hauria de fer la societat per a la Universitat?

Nosaltres som una comunitat autònoma amb un producte 
interior brut bastant elevat (ara no tenc les dades davant). 
Hi ha moltes comunitats on existeix un pacte empresarial, 
que és la part que té doblers, que entén que el 
coneixement és una de les maneres com es pot resoldre 
millor la desigualtat, superar la crisi... Apostar pel 
coneixement. Això aquí no es té clar. Hi ha la universitat 
anglosaxona que és molt diferent, perquè tenen moltes 
fundacions privades, però, quan vas a Barcelona i altres 
universitats tenen fundacions a darrere, o tenen grups 
d’empresaris que fan unes càtedres (és una manera 
d’ajudar) que poden donar cursos concrets sobre 
determinats temes. O, també, donen beques perquè sigui 
més igualitari l’accés a la universitat. El nostre món 
empresarial, és molt decebedor (però no dic res que no es 
sàpiga, i en parla L’altra mirada a cada número), es porta 
fatal. Té doblers, però no inverteix en el coneixement.

És que si ensenyes la gent a pensar tendràs més difícil 
poder-la explotar.

Exacte. De totes les maneres hi ha l’Escola d'Hoteleria, hi 
ha una càtedra de Melià... Tota aquesta càtedra està 
enfocada al turisme; a coses que tenen que veure amb el 
turisme. L’altra dia vaig veure que la nostra Facultat de 
Turisme és millor de no sé qui... Enhorabona! Però no pot 
esser, la nostra Universitat no es pot reduir a reproduir el 
model econòmic dominant. Això lleva molta riquesa i 
afavoreix una societat molt desigual, perquè ja em direu el 
model econòmic del turisme...

I, a més dels doblers que podrien aportar els empresaris, 
altres sectors socials què podrien aportar?

Una de les meves idees és fer més representatiu el Consell 
Social. Actualment està format per dos representants del 
Govern, tres representants del Parlament, un representant 
de cada Illa, la Cambra de Comerç, la PIMEM, UGT, CCOO 
Stei, estudiants, Secretari de la UIB, el Rector i la Gerent. 
Som 22 persones. Quan vaig veure aquesta estructura em 
va semblar que era com antiga (sindicats, empresaris, 
illes...). A mi m’interessa molt, però això ho he de mirar 
políticament , i sé que enguany no serà possible, fer entrar 
en el Consell Social el Tercer Sector, aquest grup d’entitats. 
Per això s’ha de modificar la llei, i és una mica complicat. 
Però la llei em permet convidar gent, i potser a partir de 
l’any que ve, ja ho he presentat al plenari, convidarem gent 
del Tercer Sector; vosaltres el coneixeu bé. 

Aquest nou grup d’entitats ha agafat un protagonisme fort, 
importantíssim. A més, han estat molt lúcids a l’hora de sol 
ventar segons quines situacions derivades de la crisi. I 
aquesta gent, endemés, s’alimenta de professionals, 
universitaris, que són persones amb molta vocació, amb 
molt interès, i traslladarien al Consell Social aquesta frescor, 
 aquesta vida, més real del que està passant fora de la 
universitat. 

La Universitat no s’ha de convertir en un lloc de les classes 
acomodades; tothom ha de tenir accés a la Universitat 
independentment del seu origen econòmic o personal. Per 
mi el tema de la igualtat, la inclusió, dins una gran 
diversitat i l’equitat són els reptes que té la Universitat.

Et sents recolzada per la resta del Consell Social, en 
aquests plantejaments?

Sí! La veritat és que sí. Jo vaig esser molt clara des del 
començament. Quan em donaren el llistat, vaig telefonar a 
tots els membres, em vaig presentar, i he trobat molta 
complicitat. Hi ha persones amb les que em sent molt a 
prop: na Josefina Salort, de Menorca, que des de fa temps 
ha estat fent molta feina dins el Consell, i el que ha 
designat el Consell Social d’Eivissa, Joan Rosselló, un 
professor de Filosofia, del qual també em sent molt ben 
acompanyada. Després tenc el Secretari, que és en Joan 
March, amb una gran experiència, que coneix tots els 
circuits. Em sent bé, perquè, com que vaig manifestar què 
era el que m’interessava, el que trobava que havia de fer el 
Consell Social en quan a la igualtat, en quan al feminisme, 
en quan a polítiques de beques; es va parlar clar. I hi ha una 
altra cosa, ja parlant d’accions concretes, que seria fer un 
conveni amb l’Obra Cultural. Ja s’està fent, però ja sabeu 
com funciona la burocràcia...

FRANCISCA MAS BUSQUETS Presidenta del Consell Social de la UIB
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I el finançament? 

La Universitat té 88 milions, nosaltres 78.000 euros. Quan 
d’aquest pressupost lleves l’auditoria, les dietes que 
cobram per les reunions i lleves els premis que donam a 
Batxillerat i Secundària, ja no queda res. I vaig pensar: quan 
no hi ha doblers ha d’haver-hi idees i més creativitat. I 
aprofitaríem totes les delegacions que té l’Obra Cultural i 
les “entitats amigues” i, en aquest conveni, acordaríem una 
col·laboració que consistiria amb què el Consell Social 
oferiria un conjunt de conferències sobre coses que fa la 
Universitat (ara, per exemple, que es celebra l’Any Ramon 
Llull) i altres coses molt concretes que s’estan investigant a 
la Universitat. 

L’altra dia, per exemple, vaig anar a veure l'IMEDEA i em 
varen contar que  la platja de Cala Millor estava afectada 
pel canvi climàtic. Això ho dus a Manacor i s’omplirà perquè 
moltíssima gent té apartaments per allà. S’estan estudiant 
un munt de coses, que no sabem, que les ignoram, perquè 
la web de la Universitat està molt bé, però no tothom entra 
a la web de la Universitat. S’oferirien aquestes xerrades. 
Hem conversat amb distints departaments i tots s’han 
mostrat ben contents de poder oferir el que estan fent. I 
això de forma gratuïta. El màxim que podrem fer serà 
convidar-los a sopar. Ha de ser gent que vulgui donar a la 
societat; l’intel·lectual ha rebut molt de la societat. Això 
seria una primera passa per donar-la a conèixer; però 
també m’interessa donar a conèixer el Consell Social, per 
això cerc i facilit el poder intervenir en els distints mitjans 
de comunicació.

Els premis també són un mitjà per donar-vos a conèixer.

Efectivament, amb aquests Premis del Batxillerat he vist 
una cosa que m’ha encantat: hi ha un munt de gent bona 
en el Batxillerat que ha de tenir el nostre suport. Han fet 
uns estudis de molt bona qualitat. L’únic premi és la 
matrícula gratuïta el primer any. Quan vaig llegir els treballs 
d’aquests al·lots, vaig dir: això s’ha de conèixer! No pot 
esser que no sapiguem que hi ha uns al·lots que comencen 
a fer recerca als 17 anys. Aquesta és una part de la tasca 
de donar-nos a conèixer.

Com funciona el Consell?

Tenim una reunió plenària, al manco quatre vegades cada 
any. Ja ens hem reunit bastantes vegades amb motiu de la 
Facultat de Medicina, perquè el Consell l’havia d’aprovar o 
no. Ara en farem una altra aquest mes. Després ens reunim 
en Comissió Permanent (set membres), que és la que 
adopta les mesures immediates.

 Ara, per exemple, hem hagut d’atorgar unes beques que 
dóna el Ministeri d’Espanya, que són poca cosa (1.000€), 
però és el Consell Social el qui fa la tria. El Consell demana 
als Departaments a qui volen  donar beques i nosaltres 
establim els criteris i els triam. També tenim comissions: 
econòmica, acadèmica, de relacions amb la societat. Per 
part meva no hi ha una dedicació com la que vaig tenir a 
l’Institut de la Dona; ara ho de compatibilitzar amb moltes 
coses i a vegades amb sent que no puc abastar tot el que jo 
voldria. Si m’hi pogués dedicar més...

Quin és el perfil de l’estudiant de la UIB?

Quasi no sé què us he de dir. Per exemple, el tema dels 
magribins és clar. Que la gent immigrant, i segons quina 
gent molt pobra, no ve, però la discriminació ja es produeix 
abans de la universitat. Es dóna quan ja no van a Batxiller. 
El que he pogut consultar és el diagnòstic de l’Oficina 
d’Igualtat, per a justificar una actuació de discriminació 
positiva. I amb aquest diagnòstic es poden veure carreres 
molt feminitzades, i d’altres masculinitzades. Que hi ha 
menys nombre de catedràtiques en comparació amb la 
resta d’Espanya. Que hi ha moltes dones que investiguen, 
però l’investigador principal, majoritàriament, és un home. 
Les beques que vénen d’Europa gairebé totes van a homes. 
Hi ha molta cosa que fer en relació a la discriminació de les 
dones.

FRANCISCA MAS BUSQUETS Presidenta del Consell Social de la UIB
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 I ja hem començat a fer una cosa, no sé si el Govern ho 
haurà acceptat o no, i es tracta d’una norma o un decret 
que regula el que s’anomenen “complements”. Aquests 
complements els paga el Govern d’aquí (si ets investigador, 
si fa molts d’anys que hi ets, si dónes classes a temps 
complet...). El Consell Social va fer-hi al·legacions  en el 
sentit que hi ha persones que s’han d’aturar un moment de 
la seva vida (per cuidar infants, persones majors o malalts). 
Normalment aquest parèntesi el fan les dones. I, què passa? 
Que si tu no pots acumular sexennis, no pots investigar, 
perquè has de donar moltes hores de classe. Si no pots 
investigar, no pots publicar i, per tant, no pots prosperar en 
la teva vida professional acadèmica. Per tant, no podràs 
esser titular o no podràs esser catedràtica. Ja hem fet 
aquest primer intent dins els complements econòmics: que 
la carrera universitària ha d’esser sensible a la vida de les 
persones.

 També és important saber que hi ha moltes més dones 
alumnes i amb molt més bones notes. Aquest perfil ja els 
vos puc dir (rialles de na Francisca). En canvi això no es 
correspon amb els catedràtics ni els degans.

Com vos ha rebut la cúpula de la UIB?

Jo he estat molt ben rebuda, la veritat. El Rectorat ha estat 
molt sensible quan he proposat qualque cosa, ha facilitat 
molt; pens que ens tenen en compte. Crec que veuen que 
som un Consell Social que volem fer coses. Ens hem 
d’adjuntar les dones per a fer força també dins la 
Universitat.

Temes de futur?

Una altra cosa que segurament començarem l’any que ve 
serà el tema de la sostenibilitat. La nostra llei parla de què 
hem d’aplicar polítiques de sostenibilitat; tant a la 
Universitat com a defora. Jo, amb la meva ingenuïtat, vaig 
adreçar una carta al Director General de Transports on li 
demanava que posàs molt barat el transport amb el metro. 
Quan vas al Campus et sorprèn, a més de què estigui tan 
enfora de la ciutat, que estigui ple de cotxes. Dius: com pot 
esser això? No m’agrada! Em varen respondre al cap de 
moooolt de temps i em varen dir que no. Que això havia 
d’anar dins un pla general... La meva carta devia esser molt 
ingènua. Bé, farem un pla amb l’ajut dels professors. Però el 
primer que et ve, el més ecològic, és aprofitar el que la UIB 
ja té dins Palma. Acostar la Universitat a Palma; aquest és 
un altre punt del nostre pla de feina. I ho volem fer de dues 
maneres: Primer reivindicar Can Oleo. És com insultant o 
imperdonable el que està passant. S’ha inaugurat dos pics i 
està buit. És una obra caríssima, que si fos ara no es faria; 
es fa fer amb uns criteris d’abans de la crisi econòmica,

 molt poc sostenible, amb una arquitectura a força de 
vidres, del manteniment de la qual costarà moltíssim. L’any 
2003 el Consell Social ja s’havia de traslladar allà, i 
nosaltres ho reivindicam. Però, com que ara està molt 
festejat, nosaltres hem iniciat una bona relació amb l’Estudi 
General Lul·lià. Perquè aquest és la llavor de la nostra 
Universitat (automàticament afloren entre entrevistada i 
entrevistadors nombroses anècdotes relacionades amb 
aquest lloc tan simbòlic); tots hem estat allà. 

En canvi, quan es va crear la Universitat, l’any 78, es va 
produir una separació absoluta. El Consell Social volem, de 
totes totes, tornar recuperar aquesta relació. Que hi hagi 
presència de la Universitat amb justa col·laboració i bon 
enteniment amb l’Estudi General Lul·lià. De tal manera que 
els nostres premis ja els vàrem entregar allà. En aquest 
moment tenim la seu a la Universitat, però la volem tenir a 
Palma; això és irrenunciable. I, mentrestant, volem 
començar a activar l’Estudi General Lul·lià amb jornades, 
seminaris, conferències... És molt important que hi hagi 
vida dins Palma. Hem trobat molt bona acollida per part 
dels gestors de l’Estudi. (Recordam distints edificis on 
podrien ubicar-s’hi activitats universitàries). Quan hem 
passat pels distints Departaments, tots ens parlen de 
Palma. Tenim una ciutat sense universitat i una universitat 
sense ciutat; i això s’ha de solventar. 

També és importantíssim el tema de les beques, els 
màsters, els graus. Si no hi ha una bona política només 
podran accedir-hi les classes més benestants. Un estudi de 
la Xarxa Vives deia que la universitat no sols reflecteix 
desigualtats, sinó que en genera, que és més greu. S’han 
de tenir en compte les diverses circumstàncies que afecten 
els possibles alumnes: horaris de treball, malalties, 
càrregues familiars... Si no es tenen en compte les 
persones, sempre seran els mateixos els qui aniran.

FRANCISCA MAS BUSQUETS Presidenta del Consell Social de la UIB
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Anau descobrint coses...

La Universitat és un microcosmos. Hi ha submissió, hi ha 
jerarquia, hi ha capelletes... Jo he vist que el fet de què 
aquesta universitat començàs amb Matemàtiques i Ciències 
fa que aquestes dues facultats són com si fossin de primera 
categoria perquè tenen més catedràtics per a manco 
alumnes. En canvi, altres que han arribat després... Per 
exemple, Infermeria, que té moltíssima gent, té molts pocs 
catedràtics, i quasi tota la part d’ensenyament la suporten 
els professors associats. Passant pels departaments, hem 
vist això. En començar el curs que ve passarem per escrit al 
Consell de Direcció el que hem anat veient amb la visita 
que hem fet amb en Joan March als distints departaments. 
S’hauria de posar en marxa ja el que s’anomena 
“comptabilitat analítica”. Tothom hauria de saber què costa 
cada estudi; què costa cada estudiant. Això esglaia un poc, 
perquè poc destapar problemes de desigualtat i de 
discriminació, però, s’ha de posar en marxa ja! Tenim un 
45% de professors associats, que cobren molt poc; ells duen 
molta part de l’ensenyament. Cal que aflori una crítica dins 
la Universitat. La societat s’alimentarà de la gent crítica, de 
la gent que vol canviar les coses.

No podem acabar sense una pregunta oligatòria: Facultat 
de Medicina, sí o no?

No em sap greu que em faceu aquesta pregunta. Jo tenc 
una sort perquè estic en el Comitè d’Ètica i Investigació des 
de fa dos o tres anys. Aquest comitè està creat per a 
garantir els drets del pacient. Quan es fan assaigs clínics 
amb pacients humans hi ha un comitè d’ètica, a totes les 
comunitats autònomes, que està format per metges, gent 
del món sanitari i també hi ha dues persones llegues que 
solen venir del món del Dret. Vetlam perquè els drets dels 
pacients estiguin garantits. Miram els fulls d’informació i 
consentiment. Aquesta circumstància m’he permès tenir 
contacte amb el món sanitari i escoltar les seves opinions. 

I vaig veure que el fet de què hi hagués una Facultat de 
Medicina seria bo. Primer, perquè estimularia la gent que fa 
clínica (tota la gent que està fent assistència hospitalària). 
A totes les ciutats on hi ha facultat es creen sinergies; estàs 
més al dia, et sent més estimulat; hi ha un enriquiment 
mutu. Ells comentaven que quan varen fer Son Espases ja 
feren les instal·lacions. Endemés, aquestes instal·lacions no 
es feren amb els doblers que són objecte de tant de debat, 
sinó amb fons europeus. Per tant, jo vaig pensar: la 
Universitat ha dit que sí, el Consell també ha dit que sí; amb 
debat, amb polèmica, com sempre, perquè hi ha por de què 
llevin els doblers a uns altres, però hi ha unes prioritats que 
no les marca el Consell Social (ja ens agradaria!).

 Quan el món sanitari troba que sí i la Universitat també 
crec que és una oportunitat per a la nostra Comunitat 
Autònoma.

 A hores d’ara em sembla que hi ha unes 900 persones pre-
inscrites; per a seixanta places. És una tercera part de tots 
els que s’han pre-inscrit a tota la Universitat. Que no diguin 
que no hi ha demanda social! Just d’Eivissa n’hi ha setze. 
Em sembla que amb el cost del Palau de Congressos tenim 
per cinc anys de Facultat de Medicina. Ens costarà quatre 
milions cada any quan tota la Facultat, tots els cursos, 
estigui en funcionament. Jo m’estim més tenir carreteres 
senzilles i una Facultat de Medicina. 

Per què ha d’esser tot turisme? La Facultat de Medicina 
captarà gent de fora, bona, i alguns dels bons estudiants 
quedaran aquí. Va haver-hi molt de debat, perquè s’hi 
oposaven els de Podemos, i es varen haver d’aclarir bé les 
coses. En aquell moment el Rector ens va donar aquestes 
dades: A tota la Universitat, pre-inscrits per al primer any, 
hi ha 2.868 alumnes. D’aquest, 740 s’havien pre-inscrit a 
Medicina. D’aquest, n’hi havia 507 de les Illes Balears. 53 
eren per canvi d’estudis (gent que ja està estudiant aquí i 
no havia pogut estudiar medicina). Per tant, hi ha 
moltíssima gent, massa èxit! El representant de Podemos 
ens va agrair la netedat del debat, encara que fos molt 
intens.

Vols afegir qualque cosa més?

M’agradaria presentar la Memòria del Consell Social en el 
Parlament de viva veu, no sols en paper, i crec que en els 
estudis universitaris s’ha d’anar al cost zero. En els països 
on s’ha llevat la barrera econòmica per a accedir a la 
universitat, s’ha progressat molt més. El país té més 
possibilitat d’esser lliure, de discernir. A Girona hi ha una 
proposta per arribat al cost zero en deu anys. 

Moltes gràcies, Francisca. Et desitjam molts 
d’èxits perquè amb ells vendran les millores per 
a la nostra societat insular.

FRANCISCA MAS BUSQUETS Presidenta del Consell Social de la UIB



Antoni Aguiló
http://forumetsmenorca.org

Dissabte 30 d’abril va tenir lloc la constitució formal del 
Fòrum d’Entitats del Tercer Sector de Menorca (Fòrum ETS 
Menorca) com associació de 3r nivell. Això ha estat resultat 
d’un debat intern en els darrers anys sobre la conveniència 
de disposar d’una personalitat jurídica pròpia, després de 
venint treballant des del 1999 des d’una estructura 
informal. La necessitat de comptar amb un compromís més 
estable entre les entitats i el Fòrum ETS Menorca, de ser 
formalment constituïts per participar en espais de 
participació ciutadana de les institucions i de comptar amb 
finançament propi per portar a terme diferents projectes, 
van declinar definitivament la balança cap a aquesta 
decisió. 
Han estat 12 les entitats que han constituït el Fòrum ETS 
Menorca: Càritas, Creu Roja, Líthica, ONCE, Amics de la 
Mar, Cooperativa San Crispín, GOB, Fòrum 3r Mil·lenni, 
APAEM, Associació de Veïns des Castell, Fra Roger 
Gastronomia i Veterinaris sense Fronteres. Però aspiram a 
que s’hi adhereixin moltes més, de fet ja s’hi afegit la 
Federació d’Associacions de Veïns de Menorca i, en tràmit, 
la Federació d’Associacions de Pares i Mares d’alumnes de 
Menorca. 

El camí de la unió dintre d’una estructura formal és el que 
han seguit entitats a dia d’avui reconegudes per la seva 
tasca, com són el TSSIB i la Taula TSS de Catalunya. Per 
nosaltres ens serveix de referent, però mantenint la nostra 
particularitat, com és l’heterogeneïtat de les entitats que hi 
participen.
I a partir d’ara, què? Doncs seguirem amb la mateixa 
filosofia que va portar a fundar el Fòrum d’ONG de Menorca 
l’any 1999: coordinar i defensar millor allò que afecta el 
teixit associatiu i l’economia social, aconseguir un major 
pes i presència en la vida ciutadana i transformar la 
societat. I això, com es concreta? En un pla estratègic 
2016-19. A curt termini tenim diferents accions plantejades. 
Un àmbit destacat és l’educatiu. Per al proper curs ja tenim 
preparat un taller de tres sessions per explicar 
l’associacionisme en els centres educatius. També 
participam en el Consell Escolar de Menorca, on treballem 
per posar en valor els actius que tenim d’educació no 
formal i impulsar programes d’aprenentatge i servei.

 En l’àmbit institucional, s'estan configurant a nivell insular 
òrgans de participació ciutadana, com el Consell d'Illa o el 
Consell Econòmic i Social, on el Fòrum ETS Menorca sembla 
que hi podrà tenir un paper important a l’hora de 
transmetre la veu unida de l’associacionisme. Finalment, 
arran de la recent visita de Miquel Rosselló i Jordi Ibañez de 
FIARE, programarem per a la propera tardor unes jornades 
de finançament ètic per a les entitats i empreses 
d’economia social. 
Tots tenim clar que la feina de les associacions és i serà 
important per a les oportunitats dels nostres fills i néts. I els 
que estimam Menorca i hem estat testimonis dels seus 
avatars dels darrers anys constatam quant de bo  hi ha en 
la relació de l'illa amb les entitats. I en sembla que enfortir 
la relació entre les entitats és beneficiós per a tots, perquè 
podem aprendre uns dels altres, perquè compartim 
interessos, perquè podríem sumar esforços, i ser més 
eficients amb el patrimoni que aportam a la vida de 
Menorca. El Fòrum tindrà una vida llarga i profitosa si som 
capaços d’anar units en aquesta aventura.

           5.1
construint alternatives

El Fòrum es constitueix en 
una associació de 3r nivell
Em diuen que el “Fòrum” ja s’ha fet gran, que desprès d’uns anys 
de caminar, debatre, treballar..., s’ha consolidat. Record com una 
fita important l’estudi que va realitzar el sociòleg Pau Obrador, va 
ser una eina important per alimentar el saber què érem i quin 
paper tenim. Una societat ben vertebrada, activa, amb participació 
social, on les persones troben canals d’expressió de les seves 
inquietuds, de construcció del “bé comú” segur que avançarà cap a 
models de convivència i solidaritat més estructurats. Segur que 
sempre hi haurà reptes, passarem per alts i baixos i haurà 
moments d’estancament, però l’important és no aturar-se, aprofitar 
les oportunitats, teixir relacions i projectes en comú. Des de lluny 
miro amb alegria aquest caminar i esper que tingui una vida llarga i 
profitosa!!!

Antoni Carreras, fundador del Fòrum d’ONG de Menorca
Quito – Equador 



T1
trinxera municipal

Llorenç Carrió Crespí

Ja fa un any que arribàrem al Consistori un Equip de govern 
nou. Molts de nosaltres érem nous, joves, inexperts, sí, però 
també amb moltes ganes de canviar inèrcies, mal vicis i 
sobretot corrupteles. Ens vàrem trobar amb una ciutat 
crispada, trista, desencoratjada, amb retallada darrera 
retallada i el pitjor de tot, amb urbanisme anti-persona que 
venia d’inèrcies perverses que semblaven que no es podien 
canviar. No s’hi podia lluitar contra l’aristocràcia de sempre, 
la mateixa des de l’època talaiòtica o de Cecil Metel.

I així, amb encerts i alguna patinada, ens hem posat al 
servei de la ciutadania i hem fet una cosa que feia temps 
que no es veia a Palma, governar per a tots. No és estrany 
que la participació ciutadana en el darrer any hagi anat 
creixent i no només perquè l’àrea de Participació s’hagi 
posat al servei de la ciutadania, sinó perquè totes i cada 
una de les àrees l’han practicada. Feia molt de temps que 
els veïnats no havien participat tant com ara en la presa de 
decisions de Cort.

Si ens havíem de posar al servei de les persones, havíem 
d’arribar a totes les persones. A Palma, fa un any la gent 
era desnonada davant la passivitat de les institucions que 
feien l’ullet als bancs. La creació de l’Oficina Anti-
desnonament ha estat un canvi radical. Ara mateix, ningú hi 
és desnonat, això és un èxit del qual tots ens hauríem 
d’enorgullir. En la mateixa línia, hem reforçat l’àrea de 
Benestar social per poder atendre els qui pitjor ho passen. 
Així, s’ha reforçat el servei obrint dos centres de serveis 
socials nous en barriades tradicionalment desateses com a 
Son Gotleu i s’Arenal i dos punts nous d’atenció social al 
Terreno i Son Ferriol. També ha estat una prioritat social 
l’educació. D’aquesta manera, s’han millorat les 
instal·lacions i infraestructures de les escoletes municipals 
(se n’han pintades més en un estiu que en una legislatura 
sencera) com també de les biblioteques.

D’altra banda, no podem oblidar el greu cas judicial de la 
Policia local que ens acompanyarà durant tot el mandat i 
que està esquitxant a altres funcionaris de l’Ajuntament. 
Aquest cas ens colpeja cada dia, la imatge d’impunitat que 
s’ha donat ens fa molt de mal i els bons funcionaris han 
quedat desvalguts. Des del nou consistori s’està ajudant a 
la justícia i recuperar l’autoestima de la policia i de tot el 
personal honest de la casa. Només així, podrem afrontar el 
futur i els projectes a llarg termini que tenim per aquesta 
ciutat.

Sense tenir espai per poder-ho comentar tot, voldria 
recordar algunes coses que han passat a Palma aquest 
darrer any i que semblava que no s’acabarien de resoldre. 
Per fi han desaparegut els contenidors de la recollida 
neumàtica en el Casc antic, tendrem un nou sistema de 
recollida més silenciós amb vehicles elèctrics i uns horaris 
definits, farem el porta a porta de recollida pels 
establiments i l’any que ve canviarem els contenidors de tot 
Palma.

 S’està lluitant també per pacificar el trànsit de la zona amb 
mesures valentes i s’estan dignificant espais com la Seu 
alliberant el Mirador. S’està refent el PGOU de la Ciutat 
protegint els edificis més emblemàtics, posant el verd per 
sobre les retxes amb projectes com el futur Bosc urbà que 
unirà la Falca Verda amb el Centre o el Parc agrari de Sant 
Jordi. I per acabar, s’està treballant per deixar de banalitzar 
el feixisme i treure els seus símbols de l’espai públic...

Un any transformant 
Palma
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David Ginard Féron
Historiador

Aquest mes es compleix el 80è aniversari del cop d’Estat 
contra el govern del Front Popular. Com és prou conegut, 
l’aixecament el 17-19 de juliol de 1936 d’una part de 
l’exèrcit i de les forces de seguretat topà amb una oposició 
considerable a les zones industrials d’Espanya i provocà 
l’inici d’una imprevista Guerra Civil. És convenient, però, fer 
un breu recordatori dels esdeveniments centrat a les 
Balears, per entendre el desenllaç dels fets i l’impacte 
sobre les forces progressistes i republicanes de les nostres 
illes.

Per començar, cal destacar que el cop no vingué per 
sorpresa i que la seva gestació tingué molt més a veure 
amb el rebuig al règim republicà i el govern d’esquerres 
que amb el deteriorament de l’ordre públic durant la mal 
anomenada “primavera tràgica de 1936”. No debades, ja la 
mateixa nit de la victòria electoral del Front Popular hi 
hagué una temptativa de declarar l’estat de guerra. Durant 
els mesos posteriors, les esquerres balears advertiren en 
diverses ocasions de l’amenaça d’una possible sublevació. 
Així, per exemple, el 16 de juliol de 1936, Nuestra Palabra 
denuncià en portada que «Los elementos reaccionarios y 
fascistas persisten en sus tentativas criminales contra la 
República y las masas populares. A diario caen nuevas 
víctimas bajo el fuego de sus pistolas. ¡Alerta! Todo el 
pueblo debe estar atento para hacer abortar toda tentativa 
de golpe de Estado». Encara així, eren molts els esquerrans 
que pensaven que el cop no era ni molt menys segur i que, 
em qualsevol cas, podria ser vençut amb facilitat i que això 
fins i tot reforçaria al govern del Front Popular.

D’altra banda, s’ha de dir que a les Balears, els 
                  prolegòmens de la Guerra Civil foren menys violents que a 
d’altres indrets de l’Estat. Tot i això, durant la primavera de 
1936 el clima ciutadà es deteriorà. Des del mes de març, 
els militants de Falange començaren a practicar exercicis 
d’entrenament paramilitar amb armes de foc. En els mesos 
següents hi va haver diversos incidents, en general 
ocasionats per provocacions falangistes. Així, el 4 de juny 
un grup de militants d’aquesta organització col·locaren una 
bomba a la Casa del Poble de Palma, en un moment en què 
l’edifici estava estibat. Set persones resultaren ferides. 
L’endemà els sindicats obrers organitzaren una vaga 
general a l’illa. Durant la manifestació celebrada a Palma al 
matí hi hagué atacs contra dues esglésies i els locals 
d’alguns partits polítics dretans.

Foto: www.filmoteca.cat 

El 18 de juliol, davant la notícia de l’aixecament militar al 
protectorat espanyol del Marroc, les autoritats republicanes 
locals prengueren mesures diverses, com la interrupció de 
comunicacions amb la Península o els contactes amb el 
general Manuel Goded per intentar garantir la seva lleialtat 
al règim constituït. Els dirigents del Front Popular 
elaboraren un manifest en què feien una crida a la defensa 
del règim republicà. Aquell matí, alguns d’ells es reuniren 
amb el governador civil Antonio Espina  i  li  exigiren que 
armàs els sectors populars afectes a la democràcia 
republicana. Espina, però, rebutjà aquesta possibilitat, tant 
per la seva confiança davant de les promeses de lleialtat 
constitucional del general Goded, com pel temor a una 
insurrecció obrera. 

A les primeres hores de la matinada del diumenge 19 de 
juliol els militars colpistes i els seus aliats civils controlaren 
Palma sense topar, d’entrada, amb gairebé cap obstacle. 
Segons les cròniques, només patiren alguna baixa aïllada, 
producte de dos tiroteigs per error entre militars i 
falangistes. Grups de guàrdies civils i membres de Falange 
s’encarregaren, al seu torn, d’imposar el nou ordre pels 
pobles de l’illa. Es publicà de bon matí un ban signat pel 
comandant militar de l’arxipèlag Manuel Goded on es 
declarava l'estat de guerra i s'amenaçava amb l’execució 
sumària a tot aquell que intentàs dur a terme “la más 
mínima resistencia al Movimiento salvador de España”. Tal 
com estava previst, Goded marxà a les 10’30 del matí en 
hidro cap a Barcelona, amb l’objecte de posar-se al 
capdavant de les forces sublevades a la capital catalana.

Als 80 anys del cop 
d’Estat de juliol de 1936
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Foto:extreta d’un fullet de l’acte, editat pel PCIB-PCE. Gentilesa de  Pep 
Vilchez, Catalina Moragues, Ramon Tamames i Francisca Bosch

El 3 de juliol del 1976, ara fa quaranta anys, els comunistes 
mallorquins organitzàrem el primer míting des del cop 
d'estat feixista de 1936. Es donà l'avinentesa que era el 
primer acte públic que celebrava el Partit Comunista 
d'Espanya. Solament el PSUC a Catalunya havia organitzat 
per aquestes mateixes dates un míting a Terrassa i un altre 
a Sant Feliu de Llobregat.

Estem parlant d'un partit il·legal que actuava a la 
clandestinitat i que encara tenia bona part dels seus 
quadres a l'exili o a la presó. Les dates coincidien amb la 
dimissió d’Arias Navarro, el carnisser de Màlaga, com a 
President del Govern i l'entrada d'Adolfo Suárez.

Els comunistes des de la mort del Dictador portàvem 
endavant una campanya de lluita que anomenàvem: “la 
sortida a la llum, conquistem nous espais de llibertat”, 
conscients que la llibertat no ens la regalaria ningú, l'havíem 
de conquerir. 

A Mallorca havíem organitzat algunes sortides al carrer a 
vendre el Mundo Obrero  i La Nostra Paraula. Avisàvem 
prèviament a la premsa i solia acabar amb l'aparició dels 
grisos  i la brigada políticosocial que ens portava als 
calabossos de Govern Civil,  on se'ns prenia declaració i 
se'ns detenia algunes hores. La resposta que donàvem a 
l'interrogador també formava part de la campanya, a 
diferència d'allò que era tradicional durant la lluita 
clandestina fins aleshores, que era negar-ho tot a 
comissaria, ara,  a la primera pregunta contestàvem amb el 
nostre nom i afegíem “membre del Partit Comunista”.

D'una d'aquestes accions n'és testimoni una estupenda 
portada de l'Última Hora amb la fotografia de Francesca 
Bosch, aleshores Secretaria Política del Partit Comunista, 
oferint un Mundo Obrero a un capellà  vestit amb sotana.

Na Francesca Bosch, des de que fou elegida la màxima 
dirigent comunista el 1972 imprimí una gran activitat al 
Partit i va saber suplir les dificultats objectives que 
suposava treballar a una zona difícil com les Illes i la pròpia 
feblesa orgànica del partit,  amb grans dosis d'audàcia i 
coratge.

Fruit d'aquesta pràctica va sortir la  idea d'organitzar un 
míting a Palma d'un partit il·legal i encara molt perseguit. 
Per la qual cosa se decidí utilitzar les contradiccions en les 
quals es movia el nou Governador Civil, el Duc de Maura. 
No cal oblidar que havia substituït a l’inefable i ultra 
feixista Carlos de Meer i volia desmarcar-se de les seves 
pràctiques, però òbviament s'havia de moure dins la 
legalitat del moment,  que no donava molt de si.

Decidírem doncs demanar permís a Govern Civil per fer una 
conferència sobre Socialisme i Democràcia, on parlaria 
l'economista Ramon Tamames i que se faria al Teatre 
Balear. Na Catalina Moragues, jove advocada del Partit 
entregà la sol·licitud, signada per ella, el dissabte poc 
minuts abans de tancar el registre, per la qual cosa la 
resposta no es produiria fins passat el cap de setmana.

Mentre, teníem organitzats nombrosos grups de militants 
que el dissabte horabaixa se distribuirien per tota l’illa 
penjant cartells a tots els pobles i a Palma anunciant l'acte. 
El  cartell  era  senzill,   una foto de Tamames i una altra de 
Francesca Bosch. Tots els grups portaven una fotocòpia de 
la sol·licitud presentada i segellada pel Govern Civil, per 
mostrar al Guàrdies Civils i policies que demanessin 
comptes. De fet cap d'aquests que intervengué s'assabentà 
que el paper que li mostraven era una sol·licitud i no un 
permís. 

Aquella monumental aferrada de cartells, molts dels quals 
estigueren anys penjats,  va passar sense cap incident i el 
dilluns el Duc de Maura se trobà sobre la seva taula no tant 
sols la sol·licitud per una “conferència al teatre Balear” sinó 
amb milers de cartells anunciant aquest acte.

Decidí autoritzar-lo i el dia 3 de juliol abans de l'hora 
anunciada ja estava el Teatre Balear ple fins la bandera, a 
pesar del gran desplegament de grisos que hi havia davant 
el teatre. El delegat governatiu, un membre de la social, 
me va comunicar, com a responsable de l'organització i la 
seguretat, que no podia entrar ningú més si no volia que 
suspengués l'acte. Moltes persones quedaren fora i vaig 
haver de dirigir-me a aquella gentada que protestava per 
què no se volia perdre aquell esdeveniment. En aquella 
època no hi havia pantalles de plasma ni res per l'estil, 
però ja s'omplien locals i quedava gent defora.

El míting del Teatre Balear
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En la meva qualitat d'intermediari vaig haver de 
tranquil·litzar a l'esmentat delegat governatiu que 
al·lucinava a mesura que se produïen els esdeveniments 
que no se semblaven amb res a una conferència i molt a un 
míting i amenaçava contínuament amb  suspendre l'acte, 
cosa que no va fer per què suposo que calculà que era 
pitjor el remei que la malaltia.

L'emoció i les llàgrimes als ulls d'aquelles dones i homes 
que havien patit la llarga nit de la dictadura eren 
impressionants. Així com l'entrega i entusiasme dels 
militants. 

Va arribar l'hora de començar i sortiren a l'escenari na 
Francisca Bosch, en Ramon Tamames i na Catalina 
Moragues (dues dones i un home). Na Catalina portava una 
camiseta amb la inscripció de AMNISTIA. Camisetes que 
havia fet el partit, a balquena,  uns mesos abans. La moda 
de les camisetes amb inscripcions polítiques s'inaugurà a 
Mallorca  el 1974 a la campanya ciutadana per impedir la 
construcció d'un parking a on méss tard fou el Parc de la 
Mar, deien “Parc si, parking no”.

Si qualcú dubtava d'on se trobava, na Catalina s'encarregà 
de dissipar els dubtes  quan va donar la paraula a Francisca 
Bosch i la presentà com a Secretaria Política del Partit 
Comunista a les Illes Balears i fou rebuda per una gran 
ovació, tot el public dret.

     Foto extreta del fullet de l'acte

La seva intervenció se regí pel guió del moment presentant 
totes les propostes dels comunistes en aquells temps. 
Amnistia per tots els presos polítics i retorn del exiliats, 
amb una referència explícita a Dolores Ibarruri, Pasionaria, 
que provocà que el públic, dret,   cantés l'estrofa d'una 
famosa cançó d'Ana Belen que deia “Sí,  veremos a Dolores 
pasear por las calles de Madrid”.  

                  
Les llibertats polítiques i sindicals, l'Estatut d'autonomia i 
l'obertura d'un procés constituent. Cosa que provocà que el 
public cridés una i altra vegada “Llibertat, amnistia i 
estatut d'autonomia”.

Però el moment més emotiu fou quan va anomenar a 
alguns del companys que havien lluitat en els anys difícils 
de la clandestinitat. Els germans Acosta, Eduardo Pérez el 
Nene, Rafael Azorin, En Miquel Rigo del metal, Marcos 
Peralta, fundador de l'Oposició Sindical Obrera els anys 50 i 
de CCOO i en Guillem Gayà el mestre, amb més de 20 anys 
de presó a les seves espatlles i secretari del partit des de 
1952 a 1972. 

Qui menys entenia tot el que estava passat i que en molts 
de moment la camisa no l'arribava al cos era en Ramon 
Tamames aleshores dirigent estatal del PCE. En Sebastià 
Bauzà i jo l'anàrem a cercar a l'aeroport i quan tornàvem 
cap a Palma se feia creus de la quantitat de cartells amb la 
seva foto que hi havia penjats per tot arreu.

 Però el moment culminat va ésser quan na Catalina 
Moragues li cedí la paraula anunciant-lo com “Ramón 
Tamames, miembro del Comitè Ejecutivo del Partido 
Comunista de España”. Se va veure obligat a improvisar un 
míting, doncs venia amb una conferència sobre economia a 
la butxaca. He de dir que nosaltres no l'havíem avisat ni a 
ell ni a la direcció. No volíem que ens  dissuadissin de fer 
l'acte.

Probablement el Sr. Tamames va pensar en aquells moment 
que “estos isleños estan un poco locos” i no li faltava 
part de raó. Per lluitar contra la dictadura franquista 
des de les files del Partit Comunista a les Illes calia 
molta convicció, molt de coratge i un cert grau de 
temeritat.

Tots el que visquérem aquesta experiència no l'oblidarem 
mai. Un míting en tota regla amb la falç i el martell a la 
presidència i que acabà cantant la Internacional, tots amb 
el puny alt i tancat.

El míting del Teatre Balear
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Darrerament un terme reapareix en escena 
amb una freqüència elevada. La boca d’alguns 
grups d’ideologia conservadora no deixen de 
repetir un terme com qui ha fet una gran 
descoberta. L’expressió Enginyeria Social 
s’esmenta d’un temps ençà de manera 
reiterada i sempre amb la intenció de criticar 
unes opcions polítiques arreu del països de 
parla catalana, sense adonar-se’n de la seua 
primera errada: no es pot aplicar aquest terme 
a tres territoris que, si en algun aspecte 
s’assemblen és, justament, en les seues 
diferències. 

El terme, que va derivar fa més d’un segle de 
la publicitat a la política, té més d’un segle de 
vida i podria definir-se com la implementació 
per part de governs, organitzacions o 
col·lectius, de programes o accions per influir 
en la societat o modificar comportament socials. El 
vocable, en l’àmbit on el circumscrivim, té una clara 
connotació negativa. Malgrat això, dins d’ell podríem 
incloure lleis, ordenacions, normes o fins i tot tradicions.

Actualment, i pel que respecta al nostre àmbit lingüístic, la 
veu s’empra per acusar el nacionalisme polític de practicar 
aquesta enginyeria, amb la fosca intenció de rentar ments i 
apropar a la població al seu postulats. Fins i tot, el duen 
dins l’àmbit educatiu, amb el net propòsit de destapar 
l’afany adoctrinador que tenen gran part dels que formen 
aquest sistema. 

Una vegada introduïda la temàtica, volem destacar dos 
factors que al nostre parer seran imprescindibles: la 
comparativa i la realitat. 

Comparem: els conservadors (sobretot el nous 
conservadors) empren la frase acusadora sobre els partits 
anomenats nacionalistes de l’àmbit catalanoparlant. 
Haurien d’anar alerta ja que en comparar polítiques, algun 
dia poden rebre de la seua pròpia medicina. Sense anar 
molt lluny, les entitats que es veuen atacades per practicar 
l’enginyeria social podrien usar la mateixa acusació per 
definir el que els propis atacants fan, ja que hi ha un 
govern estatal conservador, o el que ha hagut les darreres 
dues dècades al País Valencià. 

En el cas de la nova dreta, bé farien d’evitar segons quines 
denúncies sinó volen acabar patint-les a les seues carns. Ja 
coneixem quines han estat algunes de les seues decisions 
al parlament català, com quan varen sortir del Parlament 
per evitar votar una moció contra el franquisme, un règim 

conegut per, aquest sí, bastir un entramat 
de mitjans, cinema i escola que 
exemplificava vivament una vertadera 
enginyeria social en la seua accepció més 
negativa. 

No obstant això, les forces nacionalistes 
haurien d’evitar certs comportaments més 
propers al patriotisme mal entès i cercar 
posicions properes a la frase d’en Joan 
Fuster “si som nacionalistes, és perquè ens 
obliguen”. Això és, no ser nacionalistes, sinó 
estar nacionalistes. L’objectiu és clar: una 
vegada aconseguida la normalitat com a 
país, deixar d’estar nacionalista. 

Aquesta normalitat a la que ens referim i 
que de cap manera tenim, fa que 
reprenguem ara el segon concepte. El de la 
realitat. I és que, la realitat és obstinada. 

Apreciam que la llengua és un de les seues principals 
armes d’atac. Defensen el bilingüisme, però només en els 
àmbits on el català conserva una situació mínimament 
normal: a l’escola i a l’administració pública. D’exemples, 
en sobren. No els escoltaràs mai reivindicar aquest 
bilingüisme a la justícia, a les forces de seguretat de l’estat 
o als mitjans de comunicació. És un bilingüisme d’una sola 
direcció. La realitat fa que tinguem un sector de la població 
bilingüe, la catalanoparlant. Molt poques vegades a 
l'inrevés. Els mateixos que s’erigeixen en els defensors de 
la igualtat de llengües són els primers que fomenten la 
desigualtat gràcies al nul ús que fan de l’idioma minoritzat. 
Cau pel seu propi pes la consideració que tenen per una i 
per l’altra llengua. 

Analitzats aquests dos factors, seguim amb aquells qui 
sofreixen la segona unitat de la bateria d’atacs: l’escola. 
Consideren aquest sector com un dels elements primordials 
de l’estratègia d‘orientació política, amb el concepte 
adoctrinament. Sota l’aixopluc del trident llengua, bandera 
i ideologia intenten convèncer d’una realitat que només 
existeix en els seus prejudicis. I és que, qualsevol fet 
neutral susceptible de ser interpretable el duen al seu 
terreny com absorbits per un remolí insalvable.
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La vertadera Enginyeria Social



 Per explicar aquest fet, recorrerem a la psicologia: les 
seues fòbies, són, justament,  les seues fílies. No són baladí 
aquestes interpretacions que els neoconservadors fan de 
fets objectius. Són la prova fonamental del que en castellà 
es diu “Piensa el ladrón que todo es de su condición”, i que 
en psicologia es coneix amb el terme projeccions: la 
tendència de les persones a percebre el món exterior amb 
continguts del món interior. Com a mecanisme psíquic de 
defensa que és, les projeccions pretenen expulsar de dins 
tot allò relacionat amb els propis sentiments, pensaments i 
desitjos, per atribuir-ho a altres persones. El cercle es tanca 
quan una vegada atorgada aquesta atribució a l’altre, 
reaccionen enfrontant-se a ella. Per tant, tot allò que li 
atribueixen a l’altre és allò que més els molesta, justament, 
perquè està dins d’ells mateixos. I la cirera del pastís: 
aquestes projeccions són selectives. Escullen l’ocasió per 
reafirmar-se en la seua opinió i reforçar la suposada teoria. 

Davant tot el canvi educatiu que sense aturador s’està 
produint a les Illes, mostren una virulència que només és 
explicable des de la por. Comparen, sense vergonya 
alguna, els elements d’aquest canvi amb règims totalitaris. 
S’escuden amb l’ensenyament sense més quan hom vol 
dotar als infants d’educació. S’oculten darrere la mera 
instrucció, quan els parlam de cohesió social i 
aprenentatge cooperatiu. Al·ludeixen la necessitat d’obtenir 
èxit escolar, sense reconèixer la importància dels contexts. 
S’amaguen sota la transmissió de coneixement, quan 
enfocam el futur cap a un pensament crític i la capacitat 
d’aprenentatge continuat. Assumeixen que als centres hi 
ha adoctrinament, per construir realitats basades en 
mentides, al més pur estil goebbelià.

I no badaran. No aturaran. Moren, i per això, l’esperit de 
supervivència els farà moure’s ràpid, cridar fort i insistir 
sense defalliment. Tenen por. Endevinen un futur en el que 
ells no estan presents. Perquè una escola que educa és una 
escola que aconsegueix ensenyar. Perquè una escola que 
uneix i coopera, és una escola que permet treballar i 
afrontar els problemes en la seua integritat i des de la 
col·laboració. Perquè una escola equitativa, és més justa en 
dotar d’oportunitats a tothom. Perquè una escola que fa 
pensar i et permet aprendre durant tota la vida, és el pitjor 
dels malsons que aquesta gent pot viure. Perquè aquesta 
escola no és com ells la volen, com les seues projeccions 
ens indiquen, traïts per un subconscient que mostra a 
Goebbels com a referent a seguir.

Que ningú s’enganyi. Projecten les interpretacions del que 
voldrien ser. Perquè la vertadera enginyeria social és la que 
ara vivim fruit de molts anys de foscor. La vertadera 
enginyeria social és la que et du a canviar de llengua quan 
el teu interlocutor se t’adreça en castellà. La vertadera 
enginyeria social és el predomini als mitjans de 
comunicació del castellà. La vertadera enginyeria social és 
que s’hagi de suspendre un judici perquè el jutge no entén 
la llengua pròpia d’un país. La vertadera enginyeria social 
és la que fa bilingües només als parlants d’una llengua, 
mentre se’ls acusa de radicals per aquells que són 
monolingües. La vertadera enginyeria social són aquelles 
famílies catalanoparlants que eduquen els seus 
descendents en castellà. La vertadera enginyeria social és 
la que a una reunió nombrosa amb un castellanoparlant, 
aquesta sigui la llengua de comunicació. La vertadera 
enginyeria social és la que du massa anys entre nosaltres 
fruit d’un sistema que aquesta gent, nostàlgica, enyora.

 Mentre, nosaltres, hem de seguir desfent la teranyina amb 
l’esperança nacionalista d’algun dia, deixar de ser-ho.
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El Brexit no protegirà la 
Gran Bretanya de l'horror 

d’una Unió Europea en 
vies de desintegració

Yanis Varoufakis

Traducció per www.sinpermiso.info: Mínima Estrella

https://yanisvaroufakis.eu/, 25 juny 2016

Traducció al català: Equip de redacció de L’altra mirada

Va guanyar el Leave, sortir, perquè massa votants britànics 
van identificar la Unió Europea amb autoritarisme, 
irracionalitat i menyspreu de la democràcia parlamentària i 
perquè massa pocs van creure als que sosteníem que una 
altra UE era possible.

Vaig fer campanya a favor d'un vot radical pel Remain, per 
quedar-se, fent-me ressò dels valors del nostre moviment 
paneuropeu Democracy in Europe Movement (DiEM25). 
Vaig visitar diferents ciutats a Anglaterra, Gal·les, Escòcia i 
Irlanda del Nord, buscant convèncer els progressistes que 
dissoldre la UE no era la solució. Vaig sostenir que la seva 
desintegració desencadenaria forces deflacionistes tals, 
que molt probablement significaran per onsevulla una nova 
volta de rosca de l'austeritat i que acabaran afavorint 
l’establishment i als seus adlàters xenòfobs. Juntament 
amb John McDonell, Caroline Lucas, Owen Jones, Paul 
Mason i altres, vaig advocar per una estratègia de 
romandre, però contra l'ordre i les institucions establerts.

Contra nosaltres s'aixecava una aliança forjada entre:

- David Cameron, els tripijocs amb Brussel·les porten a la 
memòria dels britànics tot el que menyspreen a la UE:

- El Tresor i el seu grotesc alarmisme pseudo-econométric;

- La City, la insofrible arrogància abstreta va posar a 
milions de votants contra la UE;

- Brussel·les, tenaçment capficada en aplicar la seva última 
tortura del "submarí" i el simulacre d'asfíxia a la perifèria 
europea;

- El ministre de finances alemany, Wolfgang Schäuble, les 
amenaces als votants britànics van galvanitzar el 
sentiment anti-alemany;

- El penós govern socialista francès;

- Hillary Clinton i els seus alegres nois atlantistes, dibuixant 
una UE inclosa en una altra perillosa "coalició de 
voluntats";

- I el govern grec, la persistent capitulació del qual davant 
la punitiva austeritat de la UE,  ens feia tan difícil 
convèncer la classe obrera britànica que els seus drets 
estaven protegits per Brussel·les.

Les forces subterrànies insidioses que es veuran 
activades ara.

Les repercussions del vot seran calamitoses. Però no seran 
aquelles contra les que repetidament advertien Cameron i 
Brussel·les. Els mercats no trigaran a estabilitzar-se, i les 
negociacions probablement portaran a una solució de tipus 
noruec, el que permetrà al proper parlament britànic trobar 
la via cap a algun tipus d'arranjament pres de comú acord. 
Schäuble i Brussel·les potejaran  i bufaran, però, 
inevitablement, cercaran un compromís d'aquest tipus amb 
Londres. 

Els Tories es mantindran units, com sempre, guiats pel 
potent instint del seu interès de classe. No obstant això, tot 
i la relativa tranquil·litat que seguirà a l'actual xoc, 
s'activaran forces subterrànies insidioses dotades d'una 
formidable capacitat per infligir danys a Europa i la Gran 
Bretanya.

Ni Itàlia, ni Finlàndia, ni Espanya, ni França ni, per 
descomptat, Grècia són sostenibles sota les actuals 
condicions. L'arquitectura de l'euro és garantia 
d'estancament i està aprofundint l'espiral deflacionista del 
deute que enforteix a la dreta xenòfoba. Els populistes a 
Itàlia, a Finlàndia, possiblement a França, exigiran 
referèndums o altres camins de desconnexió.

L'únic home amb un pla és el ministre alemany de finances. 
Schäuble veu en el pànic post-Brexit la seva gran 
oportunitat de posar en obra una unió permanentment 
austeritària. Les pastanagues vénen en forma d'un petit 
pressupost de l'eurozona destinat a cobrir parcialment la 
desocupació i les assegurances dels dipòsits bancaris. El 
pal serà un poder de veto sobre els pressupostos nacionals.

Si jo tinc raó i el Brexit porta a la construcció d'una gàbia 
de ferro austeritària permanent per als estats membres 
que romanen a la UE, hi ha dos possibles resultats. Un és 
que la gàbia de ferro se sostingui, en aquest cas l'austeritat 
institucionalitzada exportarà deflació a la Gran Bretanya, 
però també a la Xina (l’ulterior desestabilització tindrà al 
seu torn negatives repercussions a Gran Bretanya i  la UE).



Una altra possibilitat és que la gàbia es trenqui (per 
abandonament d'Itàlia o de Finlàndia, per exemple), 
resultant finalment en l'abandó per part alemanya 
d'una eurozona en col·lapse. Però això convertirà a la 
nova zona Deutschmark -que probablement s'estendrà 
fins a la frontera ucraïnesa- en una gegantina màquina 
generadora de deflació (ja que la nova moneda es 
dispararà a l'alça, i les fàbriques alemanyes perdran 
mercats internacionals). Gran Bretanya i la Xina 
tindrien, en aquest escenari, més possibilitats encara 
de ser assolides per un xoc deflacionista encara més 
gran.

L'horror d'aquests possibles desenvolupaments, dels 
quals el Brexit no protegirà la Gran Bretanya, és la raó 
principal que jo i altres membres del DiEM25 haguem 
tractat de salvar la UE de l'establishment que està 
portant  l’europeisme a l'abisme. Jo dubto molt que, 
tot i el pànic que han sentit després del Brexit, els 
dirigents de la UE siguin capaços d'aprendre la lliçó. 
Seguiran parlotejant de la democratització de la UE i 
seguiran imposant-se a través de la por. ¿Pot 
sorprendre que tants progressistes britànics hagin 
acabat donant l'esquena a aquesta UE?

Encara que jo segueixo convençut que el Leave era 
l'opció equivocada, em congratulo de la determinació 
del poble britànic per enfrontar-se a la disminució de 
sobirania democràtica causada pel dèficit democràtic 
de la UE. I em nego a sentir-me abatut, tot explicant-
me entre els perdedors del referèndum.

El que ara han de fer els demòcrates britànics i 
europeus és aprofitar aquest vot per enfrontar-se a 
l'establishment a Londres i a Brussel·les amb més 
afany que abans. La desintegració de la UE corre ara a 
tota velocitat. Crear lligams per tot Europa, unir els 
demòcrates a través de tota les fronteres i de tots els 
partits; això és el que Europa necessita més que mai, 
per evitar lliscar cap a un abisme xenòfob i 
deflacionista com el dels anys 30 del segle passat.
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MÉS  també suspèn per 
setembre

Miquel Rosselló
President de l’Ateneu Pere Mascaró

El passat 26j MÉS tampoc aconseguí col·locar un Diputat a 
Madrid, assignatura pendent des de sempre i que tampoc 
aconseguí el 20d. Ni anant tot sols ni en coalició s’ha pogut 
aprovar aquesta assignatura pendent.
Dins MÉS s’estan analitzant les causes d’aquests resultats, 
per sort en un ambient constructiu  i són moltes les 
opinions i dades que s’estan contrastant. Jo solament vull 
aportar les dades electorals de la resta de partits 
sobiranistes i/o nacionalistes d’esquerres de la resta de 
l’Estat per si ajuda a donar-hi llum.

Entre aquests partits, tant sols ERC ha millorat el seu 
resultat amb vots relació al 20d i ha mantingut els 9 
diputats. Un resultat excel·lent. Però no podem obviar que 
Catalunya té un procés cap a la independència en marxa i 
un mapa electoral, també a les generals, clarament 
diferenciat de la resta de l’Estat.

A la resta d’aquesta Espanya que “no té remei” cal 
diferenciar l’Espanya profunda (les Castelles, Extremadura, 
Andalusia, etc..) a on se consolida un  model de quatre 
partits estatals i on la circumscripció electoral prima 
clarament al PP i allò que podríem anomenar les perifèries 
a on existeixen, amb més o manco pes, partits sobiranistes. 
És en aquestes terres  on podem fer comparatives.

Per una part, alguns d’aquests partits s’han presentat en 
solitari. La Chunta Aragonesista no va aconseguir  un 
acord mínimament digne amb la coalició Unidos Podemos 
i la seva Assemblea Nacional,  per un 70% va decidir no 
presentar-se a les eleccions. El BNG a Galícia perd el 50% 
dels vots que havia tret el 20d, que ja havia baixat 
substancialment i queda sense representació al Parlament 
Espanyol, per primera vegada amb molts d’anys. Geroa 
Bai a Navarra també perd la meitat dels vots de desembre 
i queda sense Diputat. I EHBildu, a pesar de la sortida de 
la presó d’Otegui baixa 30.000 vots en comparació al 
desembre, que s’havia desplomat, passant de sis diputats a 
dos. Ara manté els dos diputats.

Per una altra part hi ha partits sobiranistes que han optat 
per anar en coalició. És el cas de Nueva Canaria que amb 
coalició amb el PSOE manté el diputat que havia 
aconseguit el 20d. Compromís que se torna presentar amb 
Podemos i a pesar de mantenir els quatre diputats, no tant 
sols no  aconsegueix les expectatives que s’havia marcat 
sinó que baixa molts de vots, especialment a València 
capital, a on té el Batlle. Les Marees a Galícia, a les quals hi 
participa ANOVA tampoc assoleix les expectatives, baixa de 
vots i perd un diputat.

Hi haurà que dedicar esforços a analitzar aquestes dades si 
volem aclarir què ha passat al món sobiranista a aquestes 
eleccions. Ara per ara jo prefereixo reconèixer que me 
provoca una profunda perplexitat.

MÉS no ha aconseguit el seu ansiat diputat a Madrid ni 
anant sols ni acompanyats. És cert que tenim una 
circumscripció que elegeix vuit diputats i per tant se 
necessita un percentatge molt alt per treure’n un. Amb el 
percentatge que va tenir MÉS el 20d a unes quinze 
circumscripcions espanyoles hagués tret el diputat. Però 
això no pot amagar que MÉS té una assignatura pendent, 
que no és una altra que com pot  desenvolupar les seves 
polítiques  en  l’àmbit estatal.

Malgrat aquesta mancança, les companyes i companys de 
MÉS no haurien d’oblidar que formen part d’una força 
política d'èxit com se demostrà el maig de l’any passat, 
que compta amb una important força institucional, una 
presència municipal envejable i una forta imbricació a la 
societat civil organitzada.

Per tant coincideix amb molts d’altres membres de MÉS 
quan plantegen el que cal fer a partir d’ara, que no és una 
altra cosa que treballar força per ampliar i consolidar el 
projecte de MÉS,  i això sí, sense abandonar cap de les 
seves senyes d’identitat que l’han fet fort: el feminisme, la 
defensa dels drets de les persones, de la terra i del País.

I personalment, cada cop estic més convençut que 
cal dedicar esforços per treballar per un espai unitari 
i de confluència del sobiranistes d’arreu de l’estat 
espanyol, sense exclusions.
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Maties Garcias

Professor de l’EOI

Ara que pertot la transparència la tapa i que la participació 
l’alenteix, convé defensar més que mai la cultura com a 
projecte de societat i de país. És el que fa Damià Pons i Pons 
amb la publicació d’un llibre que aplega 42 textos que abans 
han estat pròlegs, articles, crítiques, conferències, discursos, 
homenatges, semblances personals i lletres de batalla 
diverses i que en aquest volum trobam sistematitzats i 
ordenats.

Dividit en 5 parts, el llibre recull des d’anàlisis d’història 
cultural i literària sobre Mallorca i el Països Catalans fins a 
textos centrats en autors cabdals com Llull, Villalonga, 
Porcel, Estelrich, Palau i Fabre o Joan F. Mira. No hi manca 
una referència al significat del Maig del 68 i als valors 
encara vigents que se’n deriven. Com és propi de Damià 
Pons, l’estudi de la cultura i la mirada cap al passat 
esdevenen projecte d’intervenció en el present i eina de 
planificació del futur cultural i polític.

       foto:blocs.mesvilaweb.cat

Escrits amb una prosa densa i vibrant, gasiva en paràgrafs 
breus –com a per aprofitar bé el paper i l’espai que han 
d’encabir un devessall d’idees–, els textos ara publicats 
transcendeixen el pessimisme que amera l’anàlisi de la 
realitat amb la força de la voluntat transformadora i amb la 
convicció profunda a favor de la solidaritat i el compromís. 

No es pot perdre la lectura del volum qui té un bri de 
curiositat intel·lectual per reflexionar i conèixer realitats com 
llengua, cultura, política, país, construcció nacional, pàtria, 
identitat, educació o diàleg intercultural. Però tampoc en pot 
prescindir qui és sensible als matisos de la poesia, el 
periodisme literari i d’idees, la novel·lística, l’assaig o fins i 
tot la plàstica contemporània de Mallorca. No desaprofitem 
els mestratges que tenim a mà.

Damià Pons.  Memòria i projecte. País, cultura i política. 
Palma: Lleonard Muntaner Editor, 2015.
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Pep Traverso 

Giaime Pala és un jove historiador nascut a Milà que treballa 
en la història dels intel·lectuals i en la història del moviment 
comunista i antifranquista a Catalunya. Es va doctorar l’any 
2010 a la Universitat Pompeu Fabra amb una tesi sobre 
“Teoría, práctica militante y cultura política del Partit 
Socialista Unificat de Catalunya (1968-1977)”, treball que va 
defensar davant un tribunal format per Josep Fontana, José 
Luís Martín Ramos, Andreu Mayayo, Josep Maria Fradera i 
Joaquim Sempere.

De bon començament, al llibre que comentem, es defineix 
amb claredat l’àmbit d’estudi; “El presente libro es un texto 
que trata de intelectuales bajo el franquismo. Más en 
concreto, un libro sobre intelectuales militantes que 
operaron en la clandestinidad por su adscripción a un 
partido ilegal: el Partit Socialista Unificat de Catalunya 
(PSUC)…lo que realmente quería hacer era el estudio de una 
organización política que se proponía hacer cultura en la 
clandestinidad. Este es el hilo rojo que, directa o 
indirectamente, recorre los capítulos del libro.” (1/3)

La seva proposta metodològica també s’aclareix a la 
Introducció, “creía necesario ir más allá del escrutinio de su 
producción intelectual [la dels intel·lectuals organitzats al 
PSUC] y construirme un enfoque interpretativo que pilotara 
sobre la historia cultural y la sociología histórica del 

intelectual; un enfoque, por lo tanto, que me permitiera 
explorar tanto el pensamiento como la vida de partido de 
estas personas, sus escritos y su praxis militante, sus 
problemáticas culturales pero también humanas” (4). 

Aquest enfocament metodològic permet l’autor d’oferir 
respostes essencials per a la correcta comprensió de 
l’objecte de l’estudi, respostes a preguntes com, “¿cuál era 
el horizonte cultural del PSUC antes de que entraran en él 
los primeros intelectuales? ¿Por qué en 1956 algunos 
jóvenes intelectuales catalanes se hicieron comunistas y 
pidieron el ingreso en el partido?  ¿Cómo era la militancia 
del intelectual en una organización clandestina como el 
PSUC? ¿Y de qué manera la pensaron los intelectuales a lo 
largo del tiempo? ¿De qué se habló en las revistas culturales 
del PSUC? ¿Y cómo veían sus intelectuales el relanzamiento 
de la cultura propia, la historia del catalanismo y la solución 
de la cuestión nacional catalana tras la cesura histórica de 
1939? ¿Cuál fue la relación entre la dirección del partido y 
sus intelectuales? ¿Y por qué, en un determinado momento 
se torció?” (4)

El període històric treballat va des de l’aparició de la revista 
Cultura Nacional al setembre de 1954 fins a la dissolució 
del Comitè d’Intel·lectuals a finals de 1971. Aquesta 
“història” es narra al llarg de set documentadíssims capítols:

Al voltant dels anys 50 es produeix un relleu a les direccions 
del PSUC i del PCE, tenen lloc canvis organitzatius i canvis 
estratègics amb la política de Reconciliació Nacional. Al 
setembre de 1954 apareixerà la revista Cultura Nacional, 
editada i elaborada a París, de la qual s’editaran tres 
números. Es tracta d’una publicació molt poc coneguda, 
adreçada als intel·lectuals, però molt lluny de la realitat 
social i política espanyola; “el interés que pueda tener el 
análisis de los contenidos de Cultura Nacional reside en la 
lectura historiográfica de las señas de identidad de una 
concepción de la cultura con arraigos en el humus 
ideológico estaliniano.” (8) 
Però, com afirma GP, l’estudi d’aquesta primera publicació 
per a intel·lectuals és necessari per a entendre les 
diferències que es donaran entre la generació de militants 
històrics i la dels joves intel·lectuals que ingressarà al PSU a 
partir de 1956.
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El segon capítol tracta de la creació i desplegament del 
Comitè d’Intel·lectuals del PSUC, de com una dotzena de 
joves es va adreçar al partit -i això ja és una singularitat- 
durant 1956, hi va ingressar i va conformar allò que en 
aquells temps s’anomenava, el front ideològic. El mateix any 
ja es va formar un Comitè d'Intel∙lectuals amb tres nuclis de 
militància aïllats entre si per qüestions de seguretat.

Hi trobarem noms com Francesc Vicens, Victor Mora, Manuel 
Sacristán, Luís Goytisolo, Joaquim Jordà, Salvador Giner, 
Octavi Pallissa, Josep Fontana i alguns més. Entre altres 
qüestions, el capítol explica el desenvolupament i 
enfortiment del Comitè fins mitjans la dècada dels seixanta; 
com aquell nucli d’intel·lectuals va entomar diferents 
esdeveniments polítics com el fracàs de la Jornada de 
Reconciliació Nacional del 58 i de la posterior Vaga Nacional 
Pacífica o la famosa caiguda del 57. 
El cas és que “a principios de 1963, el partido había 
conseguido estructurar un potente Comitè con células de 
ramas profesionales -para que el intelectual trabajara 
“metódica y organizadamente para movilizar a toda su 
“especie” intelectual en la defensa de sus intereses”- y 
coordinado por un Comité interno finalmente reorganizado 
para dar orden a los nuevos ingresados.” (40)

El capítol tercer analitza la visió que els intel·lectuals 
organitzats al PSUC van construir  sobre la cultura catalana i 
el fet nacional català. Aquesta anàlisi es fa al voltant de 
dues revistes i un estudi històric. La revista Quaderns de 
Cultura Catalana de la qual van aparèixer quatre números 

entre 1959 i 1960 més un cinquè dedicat a les vagues 
d’Astúries del 62 i la revista Nous Horitzons que la substituirà 
al 1960 com a revista teòrica del PSUC amb un consell de 
redacció integrat, entre altres, per Arnau Puig, Francesc 
Vallverdú, M. Sacristán, Josep Solé Barberà, Oriol Bohigas, 
Jordi Solé Tura, Pere Ardiaca, Josep Fontana i Francesc 
Vicens. 

L’estudi històric al qual fèiem referència duia per títol El 
Problema Nacional Català, es va publicar en dues parts, la 
primera al 61 i la segona, a Mèxic, al 66; “la mayor 
contribución del PSUC al análisis de la cuestión nacional […] 
un estudio histórico acerca de la formación de la nación 
catalana y del movimiento catalanista organizado …” (55) 
Aquest interessantíssim capítol permet una lectura 
purament històrica i una altra ben actual respecte a les 
hegemonies que es teixeixen al voltant del procès 
independentista a la Catalunya dels nostres dies.

La crisi Claudín/Semprún ocupa una bona part del capítol 
quart que s’inicia amb el relat del fracàs de la manifestació 
a Canaletas de dos de maig de 1963 en protesta per 
l’assassinat de Julián Grimau. Els intel·lectuals es van quedar 
sols, es van produir nombroses detencions i posteriorment la 
crisi del front ideològic amb crítiques a la direcció que 
continuava a l’exili amb la conseqüència de “desconocer, 
con mentalidad de exiliado, la realidad concreta de nuestro 
pueblo y de nuestro país.” (71) Al capítol no s’analitzen tant 
les discrepàncies i debats que van tenir lloc l’any 64 a la 
direcció del PCE entre les postures de Santiago Carrillo i les 
de Claudín i Jorge Semprún, com les repercussions que tot 
aquest assumpte (expulsions incloses) va tenir respecte al 
Comitè d’Intel·lectuals. Malgrat el desacord, aquests van 
acabar fent pinya per preservar la unitat del partit, va ser 
“una notable retirada” en paraules de la direcció.

Els anys 1965/67 -i així entrem al cinquè capítol- són de crisi 
de la revista Nous Horitzons, que es nodreix fonamentalment 
d’articles provinents de l’exterior, escrits per militants 
exiliats, amb temàtiques allunyades de la realitat espanyola. 
Al 1967 un nou Consell de Redacció (M. Sacristán, F. 
Vallverdú, Josep Fontana, Josep Termes, Xavier Folch, Giulia 
Adinolfi i Juan-Ramón Capella) es farà càrrec de la revista i 
es mantindrà fins al número 24 que apareixerà al 1971. En 
paraules de GP, “no es exagerado afirmar que el Nous 
Horitzons de esta etapa fue la única tentativa, no ya del 
comunismo español sino en todo el comunismo ibérico hasta 
mediados de los setenta, de estructurar un tipo de crítica 
marxista integral, que abarca lo técnico y lo humanístico, lo 
local y lo internacional.” 
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En paraules de Sacristán, una aposta per “un programa 
gramsciano, de crónica crítica de la vida cotidiana entendida 
como totalidad dialéctica concreta, como la cultura real. 
Esto no es interpretación a posteriori: ese programa era 
explícito y querido por los redactores.” (98)

Als dos darrers capítols s’analitzen els desencontres, les 
tensions entre el Comitè d’Intel·lectuals i la direcció del 
PSUC aquesta dissoldrà el Comitè a finals de l’any 71 
aprofitant una reestructuració organitzativa de caire 
territorial i descentralitzadora. Es dedica un bon espai a la 
crisi personal i política de M. Sacristán, una de les figures 
centrals del front intel·lectual; una vegada passats els 
moments més difícils de la crisi Claudín/Semprún, Sacristán 
havia passat a ser membre del Comitè Central, del Comitè 
Executiu i responsable dels intel·lectuals i va mantenir-se en 
els seus càrrecs fins l’any 1969 en què va presentar la 
dimissió.

Seran temps difícils, els intel·lectuals xocaran constantment 
amb la direcció a propòsit de la forma d’organització del 
front dins el partit, de la forma d’articulació de la doble 
condició d’intel·lectuals i militants. Però també fora de les 
nostres fronteres passaven coses que afectaven al 
moviment comunista, com la invasió russa de Praga. Un 
altre aspecte d’aquest conflicte tenia a veure amb la política 
del PCE en relació amb la sortida al franquisme, va ser 
conflictiva la declaració d’abril del 67 on el partit per tal de 
dur la democràcia a Espanya es mostrava disposat a pactar

 “con aquellos sectores del régimen que ya no comulgaban 
con las convicciones “inmovilistas” de un Luis Carrero 
Blanco y que estaban evolucionando hacia la idea de que 
España necesitaba una democracia de tipo occidental.” 
(131)

Conclou l’autor, “los intelectuales se comportaron como una 
suerte de pelotari que devolvía una y otra vez todas las 
bolas que llegaban de la cúpula, a la espera de unas 
directrices que veían como urgentes.” (144)

Acabarem la ressenya destacant tres aspectes del llibre.

Es tracta d’un estudi molt ben documentat, exhaustiu en 
l’estudi de les fonts. L’autor explicita la seva orientació 
metodològica i concreta els objectius així com les preguntes 
que es proposa respondre.
Estem davant d’un text que delimita clarament el període a 
estudiar però obert en la seva projecció; a les pàgines finals 
se’ns diu que “las conclusiones de un libro no deberían 
servir sólo de cierre de lo escrito anteriormente, sino 
también de apertura de nuevas inquietudes 
historiográficas.” (157) 

Entre aquestes s’assenyalen, a) què va ser dels intel·lectuals 
del PSUC després de 1977 (any del IV art. Congrés)? b) La 
trajectòria de la revista NH durant la transició. c) El 
desencantament dels intel·lectuals durant el 
postfranquisme. d) El paper dels intel·lectuals al “decisiu” V 
è Congrés de 1981.

 A més d’una lectura “històrica” el libre permet una altra de 
ben actual, especialment -però no tan sols- el capítol tercer. 
El PSUC, a la seva trajectòria, ha estat segurament la força 
d’esquerres que més va fer per entendre i posicionar-se 
sobre el fet nacional català. Aquestes anàlisi, les seves 
anàlisis, ens poden ajudar a entendre allò que anomenem “el 
procès” català, les propostes d’hegemonia i resolució que al 
seu voltant es plantegen. Anàlisi d’història en present que 
l’esquerra necessita, més enllà de declaracions públiques, 
de consignes i formulacions que es fan vertaderes a força de 
repetir-se. Alguna cosa semblant a allò que abans es 
denominava anàlisi de classe.

7.4

cultura
Giaime Pala, Cultura Clandestina. Los intelectuales del PSUC bajo el franquismo 

      Granada: Comares, 2016



Pep Traverso, 

La revista és a punt de tancar edició i no dóna temps a una 
lectura pausada del darrer llibre de J. Miras però no em 
resisteixo a recomanar la seva lectura, l’autor és un valor 
segur i la reflexió que aquí se’ns presenta val molt la pena, 
especialment en aquests temps d’ebullició electoral gairebé 
permanent.

Com se’ns diu a la contraportada, Miras és filòleg i 
comunista marxista. Un dels grans coneixedors de la 
filosofia de Hegel i de la tradició de pensament marxista que 
té entre les seves fites principals, Marx, per suposat, 
Gramsci i Luckács. 

El llibre està conformat per dos llargs texts; el primer 
s’anomena Dos concepciones políticas opuestas: La política 
como ciencia o la política como praxis. Es tracta aquí d’una 
crítica de la política com majoritàriament s’entén als nostres 
dies, és a dir, com l’acció institucional duita a terme per elits 
intel·lectuals i professionalitzades en mans de les quals els 
ciutadans deixen els assumptes de la res pública. “Política 
entendida como ciencia o episteme.” 

Enfrontada a aquesta teoria aristocràtica, una altra, que 
considera la societat republicana com la “comunidad cuyo 
fundamento estaba en la cultura material de vida que 
organizaba el vivir de las personas que constituían la 
comunidad.” (10) El coneixement i rescat d’aquesta darrera 
es considera necessària per a la transformació profunda i 
real de la nostra societat.

La segona part del llibre porta per títol La república es una 
cultura común de vida. Crítica del republicanismo liberal. 
Aquí, com diu l’autor, s’intenta posar en contacte el lector 
amb materials, moments concrets d’aquesta tradició 
republicana i democràtica que neix a la polis grega i a la 
filosofia d’Aristòtil, es reelabora a la modernitat amb 
Francisco de Vitoria de l’escola de Salamanca i es desplega 
amb la Revolució Francesa, Hegel, Marx i Gramsci. A l’hora 
d’apropar-se a aquesta tradició se’ns demana tenir present 
la nostra experiència política i de vida social: “Me permito 
interpelar, particularmente, su experiencia [la del lector] 
sobre la evidente inanidad de las prácticas políticas 
inspiradas en la ideología liberal, cuyo fracaso y 
hundimiento están ante nuestros ojos […]” (11)

“Por mi parte, en correspondencia con el lector y para no 
defraudarle en la confianza inicial, depositada al entrar en el 
texto para dialogar con el mismo y considerar sus 
argumentos, he tratado de elaborar mis ideas con el 
máximo rigor y exponerlas con la mayor claridad que me 
han sido posibles”  (11)

Estem ben segurs que el lector no quedarà defraudat. Res 
més, bona lectura, bones lectures i bon estiu.
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