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1.1

editorial
número 59 - març 2017

La corrupció i 
l’autoritarisme, dues cares 

de la mateixa moneda

Miquel Rosselló

President de la Fundació Ateneu Pere Mascaró

La nostra democràcia està malalta i la corrupció 

generalitzada que patim n’és un símptoma evident. Entre els 

múltiples casos que fa anys han anat apareixent als ulls de 

l’opinió pública, molts dels quals viuen ara moments 

importants i públics dels seus processos judicials i els que 

continuen apareixent, això no atura, es pot parlar clarament 

de corrupció sistèmica que està esquitxant a importants 

sectors que ostenten el poder del règim del 1978. 

L’empresariat, la banca, la monarquia, determinats partits 

polítics del sistema...

Tothom té al cap casos gravíssims com Gurtel, el 3%, la 

família Reial, Palau de la Música, els ERES, Bankia , una llista 

que es faria eterna si els haguéssim de nomenar tots. 

Menció a part requereix els casos de corrupció de les nostres 

Illes. Des del ja llunyà Zeus i Torcal o el Túnel de Sóller fins 

als nostres dies la llista és inacabable. I la cosa no atura. Els 

darrers casos que afecten la policia local de Palma i Calvià i 

la recent aparició de l’empresari de l’oci nocturn, en 

Bartomeu Cursach, el podríem trobar a moltes excel·lents 

novelles negres. La realitat perfecciona la ficció.

I quan prolifera una corrupció tan extensa és que la salut 

democràtica de la nostra societat no és bona. Però la 

corrupció no és l’únic virus que inocula la nostra democràcia, 

l’acompanya el constant creixement de l’autoritarisme com 

una altra cara de la mateixa moneda. Ens agradi o no, el fet 

és que el sistema està ferit, per no dir que està podrit.

La proliferació de les polítiques d’extrema dreta, autoritàries 

i racistes arreu del món, des de Washington, passant per 

Turquia, Aràbia Saudita, els distints jihadismes, fins a la 

mateixa Unió Europea, arriben també a l’Estat espanyol.

Des del menyspreu als drets humans quan es tracta del 

tema dels refugiats fins a la persecució de fiscals que 

pretenen combatre la corrupció, com recentment ha passat 

en el cas del Fiscal anticorrupció de Múrcia. L’Administració 

espanyola posa més zel en perseguir fiscals i jutges que no li 

són fidels que a la mateixa corrupció.

O declarar la guerra bruta contra la Generalitat de Catalunya 

sota la batuta de l'exministre Fernández Diaz, a qui 

lògicament no li ha passat res.

Deriva autoritària que no és patrimoni exclusiu del 

“Gobierno”. Estan implicats tots els aparells de l’Estat. I la 

Justícia no es queda curta com li correspon al sector 

d’aquests aparells que manco s’ha democratitzat des de la 

dictadura i que encara no ha tingut la decència d’assumir la 

seva responsabilitat en les sentències del Franquisme i en 

conseqüència la seva anul·lació. 

Com es pot condemnar a tres anys i mig de presó a un jove 

raper per les lletres de les seves cançons i absoldre a 

Cristina de Borbó?

 Com es pot deixar al carrer a Urdargarin, Torres, Matas, Rato 

i Blesa, després d’ésser condemnats a molts anys de presó 

apel·lant a la seva honorabilitat.?

Com es pot jutjar a importants càrrecs polítics de la 

Generalitat i el Parlament de Catalunya, entre ells a l’ex-

President i l’actual Presidenta de Parlament per haver liderat 

un procés de consulta ciutadana el 9N?.

Fins a on està disposat a arribar l’staff del Règim per impedir 

el Poble Català exerceixi el dret a decidir.?

 N’hi ha que clamen per la suspensió de l’autonomia 

catalana i si cal utilitzar a la Guàrdia Civil. No haurien 

d’oblidar que el 19 de juliol del 1936, la Guàrdia Civil a 

Barcelona, en lloc de sumar-se al cop d’estat de Franco va 

formar a la plaça de Sant Jordi per retre honors al President 

Companys.

Escandalitza escoltar a prohoms de la política i la judicatura 

dir que les lleis estan per sobre del sufragi universal.

És obvi que els poders del Règim continuen considerant 

intocables la Monarquia, la “sagrada unidad de la Patria” i la 

impunitat del poder econòmic .
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Eivissa: les autopistes més 
cares del món

David Abril Hervás

Portaveu del grup parlamentari MÉS per Mallorca

Parlament de les Illes Balears

El 2013 la Comissió Europea va estirar les orelles al Regne 

d’Espanya per tenir el preu de construcció d’autopistes més 

car de tot el vell continent: entre 2 i 5 milions d’euros el 

quilòmetre. Els 23 quilòmetres de les autopistes d’Eivissa, 

que se situaran al voltant dels 600 milions d’euros a la 

finalització de la concessió ens hauran costat uns 26 milions 

d’euros/km.

Això les converteix en unes de les carreteres més cares del 

món, i només per això ja fa temps que aquest tema hauria 

d’haver estat investigat, sobretot si tenim en compte que el 

pressupost inicial previst per a les obres al Conveni de 

Carreteres amb l’Estat era de 8,33 milions d’euros.

La via d’accés a l’aeroport d’Eivissa i la de Sant Antoni es 

varen licitar el 2005 per uns 170 milions d’euros, amb un 

règim concessional anomenat de «peatge a l’ombra». 

Bàsicament, les constructores avançaven els diners, i una 

vegada entregades les carreteres a l’Administració (2008) 

aquesta  retornava la inversió mitjançant un cànon repartit en 

25 anualitats, amb una part fixa i una altra variable, en 

funció de la quantitat de cotxes que hi passen. Això ha 

convertit les autopistes d’Eivissa en la segona hipoteca de la 

nostra comunitat, només superada per l’hospital de Son 

Espases, que almenys és un hospital.

A la comissió d’investigació hem pogut comprovar com es 

varen prendre decisions polítiques nefastes (i no sols perquè 

les prengués l’inefable Jaume Matas, qui es va limitar a ser 

un alumne destacat d’Aznar en aplicació del seu «pla 

d’infraestructures» de 19 bilions d’euros). Es varen adjudicar 

a dit contractes milionaris; es  va arrasar amb patrimoni 

arqueològic i cultural de la Pitiüsa major, de valor 

incalculable; es va desallotjar gent de les seves llars per la 

força, i en molts casos sense ni tan sols haver notificat 

l’expropiació. I molt més.

I a pesar de tot això, del que hem pagat i del que seguirem 

pagant, es tracta d’unes carreteres mal parides: fa uns dies, 

sense anar més enfora, un dels enginyers del Govern ens 

explicava als diputats i diputades membres de la comissió 

d’investigació com, si s’hagués «respectat» el projecte 

original de l’autopista d’accés a l’aeroport a un dels trams 

que encara ara pateix inundacions, per desallotjar l’aigua de

les pluges hauria fet falta construir un canal sense pendent 

de 30 metres d’ample i 1,5 km de llarg fins a arribar a la mar. 

En el seu lloc es va construir una bassa (la de Sant Jordi) a la 

qual s’hi bomba l’aigua quan plou perquè no s’inundi la 

carretera. I que es va licitar «d’aquella manera» i s’ha hagut 

de pagar a part.

Tot això ens hauria de fer reflexionar sobre què ha fet que 

fallin tots els presumptes «controls» de lAdministració en el 

maneig de diners públics. I això es deu a la constel·lació 

d’interessos  entre empreses privades constructores d’obra 

pública, entitats financeres (que han guanyat el doble 

perquè han estat doblement rescatades també amb els 

nostres doblers), polítics i funcionaris. A la comissió 

d’investigació hem pogut evidenciar no només 

contradiccions importants  entre uns i altres, sinó mentides 

que han quedat acreditades i que es castiguen amb entre 6 

mesos i un any de presó, perquè això no és un joc d’infants. 

Mentides algunes d’elles atribuïbles a persones amb 

responsabilitats polítiques i administratives no ja de fa una 

dècada, sinó de la passada legislatura presidida pel Sr. 

Bauzá.

No es tracta de «demanar comptes» per un tema «de fa 10 

anys» (i a damunt, d’Eivissa!), com han dit aquells que mai 

no han volgut que es creàs aquesta comissió d’investigació. 

Es tracta d’una important hipoteca que seguirem pagant 

durant molts anys les ciutadanes i ciutadans de Formentera, 

Eivissa, Menorca i Mallorca, que justament no anam 

«sobrats» de finançament públic per mantenir els serveis 

públics bàsics com l’educació o la salut. I si es dóna la més 

mínima possibilitat de recuperar un sol euro públic d’aquesta 

gran estafa, i de què no es tornin a repetir robatoris 

d’aquesta magnitud a les arques públiques, ja haurà valgut 

la pena.
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Nou Pla (i nou impuls) al 
transport públic en 
autobús a Mallorca

Antoni Verger

El transport públic en autobús ha estat històricament el gran 

oblidat de les polítiques públiques a Mallorca. Els pobles per 

on passa el tren, al corredor Palma-Inca, han tengut sempre 

un servei de gestió pública mínimament eficaç i a preu 

assequible. En canvi, la resta de Mallorca, només disposava 

d'un servei de transport en autobús, en mans de 

concessions privades, que durant anys no ha donat la 

resposta que requeria una societat moderna que genera una 

gran demanda de mobilitat.

Només a partir del primer govern de pacte de progrés (1999-

2003) es comença a considerar el transport públic un sector 

estratègic, que requereix l'acció de l'Administració per 

garantir el dret a la mobilitat dels ciutadans. Aquella 

legislatura s'inicien els reforços d'algunes línies de bus 

mitjançant els primers “contractes-programa”, que 

superaven el sistema concessional, injectant doblers públics 

per millorar freqüències i renovar flotes. També s'inicia la 

redacció d'un Pla Director Sectorial de Transports per 

emmarcar una actuació administrativa global i eficaç amb la 

marca TIB.    

Durant la legislatura del segon pacte (2007-2011), la 

Conselleria de Mobilitat va impulsar fortament el transport 

de viatgers per carretera, amb increment de freqüències, 

amb un nou sistema d'abonaments que va significar 

rebaixes de tarifes d'un 80% en alguns casos i amb 

importants increments d'usuaris. 

En aquella legislatura 2007-2011 es pren també l'opció 

estratègica de programar l'extinció de totes les concessions 

de transport de viatgers per carretera simultàniament l'any 

2018. Això ha fet que l'actual govern tengui l'oportunitat de 

dibuixar un nou mapa i estructura del transport públic a 

Mallorca més lògic, equilibrat i completament renovat i 

adaptat a les demandes de mobilitat i al territori de l'illa. 

Així, podem afirmar que a partir de 2019 es produirà un bot 

qualitatiu substancial del transport públic en autocar per 

carretera a Mallorca. S'està fent feina no només per 

incrementar freqüències i ampliar línies, sinó també per 

poder disposar d'una flota d'autocars nous, menys 

contaminants  (híbrids, elèctrics), i amb parades còmodes 

dotades d'informació integral.

Hi ha també una aposta clara per reduir el temps dels 

trajectes, millorant així la competitivitat respecte al cotxe, 

gràcies a una racionalització de la xarxa de parades, a un 

sistema tarifari senzill i flexible, basat en una targeta 

moneder o telèfon mòbil que farà més ràpid l'accés al 

vehicle, i a un sistema de carrils preferents Bus-Vao als 

accessos a Palma , per exemple. 

A partir del 2019 es passarà de l'actual sistema 

concessional, que prové dels anys 50 del passat segle, 

fragmentat i ineficient, a un nou sistema que dividirà 

Mallorca en 3 úniques zones. Cada una d'elles incorporarà 

línies rendibles i d'altres deficitàries, i el servei serà prestat 

per les noves empreses que guanyin els concursos públics el 

2018 mitjançant la fórmula de “gestió interessada”, més 

flexible que la concessional, i amb millor capacitat de donar 

respostes a les demandes dels usuaris. 

Amb totes aquestes mesures i planificació, si la Conselleria 

de Mobilitat és capaç de desenvolupar de manera correcta 

tot el procés, podem dir que hi haurà un abans i un després 

del 2018 en el transport públic en autocar per carretera a 

Mallorca. Més busos, més nous, menys contaminants, 

totalment adaptats a persones amb mobilitat reduïda o 

altres discapacitats, més busos que circularan més ràpid, 

arribaran a més llocs, i estaran dotats amb un sistema 

tarifari senzill i flexible molt millor que l'actual. De fet, es 

calcula que es pugui incrementar en un 25% els usuaris del 

bus TIB els propers anys gràcies a les millores del nou 

sistema. 

   2.2
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BUS AEROPORT-ZONES COSTANERES

Algunes de les noves línies previstes en el nou Pla de 

Transports són les connexions directes entre l'Aeroport de 

Son Sant Joan i algunes zones costaneres (Can Picafort, Port 

d'Alcúdia, Cala Millor, Cala d'Or, Palmanova, Santa Ponça, i 

altres,   entre maig i octubre (6 mesos). S'ha anunciat que 

aquestes línies es posaran en marxa de manera 

experimental aquest mateix mes de maig de 2017, cosa que 

ha provocat la protesta del col·lectiu de taxistes. 

S''ha de tenir en compte que aquestes noves línies no 

signifiquen cap despesa per l'Administració. De fet, es 

calcula que poden suposar un superàvit d’1 milió d'euros, 

anual, a partir del 2019, una quantitat que podrà compensar 

els dèficits que generin altres línies d'interès públic però de 

menor demanda. Aquesta nova oferta de transport evitarà la 

contractació i circulació de cotxes de lloguer per les nostres 

carreteres i, tot i que evidentment tendrà com a principals 

usuaris els turistes, significarà també una opció interessant 

de desplaçament a l'Aeroport pels molts residents que viuen 

a les zones costaneres de Mallorca, o les seves 

immediacions, o altres poblacions com Inca o Manacor, on 

està previst que aquestes línies facin aturades. 

Sembla evident que, malgrat les legítimes protestes dels 

taxistes, aquestes línies suposen una clara potenciació del 

sistema de transport públic i són d'un evident interès 

general.

   2.3
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La Plataforma contra el 
TTIP 

explica al Govern els 
perills

 del CETA per l’economia 
de Balears

Els representants de la Plataforma s’han reunit amb 

alts càrrecs del Govern per recordar que l’acord amb 

Canadà suposa també una amenaça per la salut, el 

medi ambient i la capacitat de decisió democràtica.

Palma, 10 de febrer de 2017

La Unió Europea i el Canadà estan a punt de ratificar un 

tractat de liberalització de les inversions que sotmet el 

benestar de la  de la ciutadania  als interessos de les grans 

corporacions internacionals. El CETA, en les seves sigles en 

anglès, va ser aprovat provisionalment pel Consell de la UE i 

el proper dimarts serà sotmès a vot al Parlament Europeu, 

en el que suposa la penúltima passa dels procés de 

ratificació.

El Parlament de les Illes Balears va aprovar fa uns mesos, a 

instàncies de la Plataforma No al TTIP Mallorca, la creació 

d’una comissió d’investigació que permeti identificar les 

conseqüències que aquest tractat pot tenir sobre la nostra 

Comunitat Autònoma. És en aquest marc que avui, 10 de 

febrer, s’ha produït la reunió entre representants de totes les 

conselleries potencialment afectades i tres membres de la 

Plataforma.

No al TTIP Mallorca ha volgut recordar al Govern els 

nombrosos riscos que suposaria l’entrada en vigor d’un 

acord que ha estat mantingut en secret durant anys i que 

només es va descobrir gràcies a les filtracions de Wikileaks. 

“No és només que des de la Plataforma, i nombroses 

organitzacions de petita i mitjana empresa, sindicals, de 

jutges i magistrats, d’advocats, a més de juristes de 

reconegut prestigi i universitats d’arreu d’Europa, pensem 

que el CETA és una amenaça per a la gent. És que el propi 

secretisme durant totes les negociacions posa de manifest 

que els negociadors d’un i altre país eren conscients dels 

riscos d’aquest tractat” ha afirmat Sandy Hemingway, 

portaveu de la Plataforma.

“Aquest tractat suposarà la invasió del nostre mercat de 

productes canadencs produïts sovint en condicions que 

estan per sota dels estàndards europeus en matèria de 

protecció de la salut, i que per això, i per la concentració de 

la producció agrícola en poques mans, tenen uns preus més 

baixos que els productes locals”, ha recordat Hemingway. 

Balears no ha de competir en preus, sinó en qualitat, i 

aquest tractat obri les portes a una degradació del nostre 

teixit productiu i empresarial, així com de la ja , de per si,  

degradada situació social, amb el risc de pèrdua de llocs de 

feina.

Finalment, la portaveu de la Plataforma ha subratllat que el 

CETA és també una amenaça per les institucions 

democràtiques, ja que subordina la seva capacitat de decisió 

als interessos de les empreses transnacionals, amb 

mecanismes tan perversos com un tribunal especial i 

privilegiat pels inversors, que els permetria botar-se el 

sistema judicial. “Les mateixes raons per rebutjar el TTIP son 

vàlides per rebutjar el CETA. Tenim fins dimarts per fer 

arribar als europarlamentaris el nostre rebuig a aquest 

tractat. No ens quedem de braços creuats, és a les nostres 

mans”, ha conclòs Hemingway  que ha recordat que les 

ciutadanes i ciutadans poden escriure als membres del 

Parlament europeu a través de la web ww.noalttip.orgw

   3.1
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19 i 26 de febrer, 
homenatges emocionants

Lila Thomàs i Andreu

Del Consell de les Fundacions E Darder i At Pere Mascaró

   Homenatge el 26 de febrer al cementiri de Palma

Enguany hi ha hagut dos diumenges que han tingut com a 

fet destacat els homenatges als batles assassinats el 1937. 

El 19 a Inca, per primera vegada es  commemorà la mort 

injusta del batle Antoni Mateu i amb ell 21 inquers més, en 

mans dels feixistes en els primers mesos de la Guerra Civil. 

El 26 a Palma, organitzat conjuntament per la Comissió 24 

de febrer -que agrupa les Fundacions Emili Darder i Ateneu 

Pere Mascaró, Memòria de Mallorca, sindicats, partits 

d’esquerres, entitats i associacions- i els Ajuntaments d’Inca 

i Palma.

Ambdós comptaren amb la presència dels familiars 

assassinats, en el cas de Palma a més dels dos batles,  

n’Alexandre Jaume i n’Antoni M Ques. En el cas d’Inca un 

grup d’alumnes de secundària llegiren poemes i escoltaren 

les paraules dels familiars del batle Antoni Mateu. A Palma, a 

més del nét d’Alexandre Jaume, també parlà en Ferran Cano 

en nom de la família Darder i la besnéta del batle inquer.

En el manifest de la Comissió 24 de febrer, llegit pel 

President de la Fundació Emili Darder, el doctor Antoni 

Marimon es recordà la ignomínia dels afusellaments a Palma, 

el 24 de febrer de 1937, amb públic. Un fet que mostrà la 

faceta més dura del feixisme que volgué donar una lliçó a 

tota la ciutadania republicana, una lliçó d’advertiment i de 

por que es mantingué durant els llargs quaranta anys de la 

dictadura del general Franco.

Així mateix recordà els diferents homenatges des del funeral 

per n’Emili Darder el 1977,  i  el 1978 a Porreres organitzat pel 

Partit Comunista de les Illes Balears a n’Aurora Picornell i les 

roges del Molinar, fins als diferents anys que prop del 24 de 

febrer s’han anat fent al mur de la memòria del cementiri de 

Palma. Homenatges possibles gràcies a tenir governs 

d’esquerres als Ajuntaments, Consell i Govern.

La Consellera de Transparència Cultura i Esports del Govern 

de les Illes Balears parlà de l’aprovació de la llei de fosses 

pel Parlament i l’apertura de la fossa de Porreres l’any 

passat. Reté homenatge als batles i tots els republicans 

assassinats per la defensa de les seves idees i recordà els 

temps difícils per a la democràcia que vivim ara.

Els batles d’Inca Virgili Moreno i el de Palma José Hilla 

refermaren el seu compromís en continuar la tasca iniciada 

pels batles republicans a favor dels més desafavorits i per la 

democràcia, la justícia i la igualtat de totes les persones.

Actes emocionants que comptaren amb la presència 

nombrosa de moltes persones, joves i majors, persones 

demòcrates que volen mostrar el seu homenatge a aquests 

homes i dones que perderen la vida pel fet de ser 

republicans i a més socialistes, comunistes, anarquistes, 

liberals..., en una paraula per tenir idees i ser fidels a la 

República enfront  d'aquells que s’aixecaren contra la 

democràcia.

Dos diumenges de febrer que recordarem, dos diumenges 

que tindran continuïtat en anys vinents, perquè el 

compromís per ésser fidels a l’ensenyament d’aquestes 

persones es mantindrà, el compromís de lluitar per 

transformar aquesta societat, per ésser dignes de la seva 

memòria i de continuar tot allò que volgueren dur a terme. El 

respecte per a totes les persones, la igualtat, la tolerància, la 

justícia, la solidaritat, valors que volgueren matar amb les 

seves vides i no ho aconseguiren. 

Homenatges necessaris, emocionants que encoratgen a 

continuar amb la lluita diària.

 

   MÉS per Mallorca assistent a l’homenatge a Palma

   3.2
el poble té la veu
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Carles Gonyalons Sureda 

Director General d’Esports i Joventut

Govern de les Illes Balears    

Fa uns dies el Govern va aprovar la concessió dels premis 

Ramon Llull 2017 i, entre d’altres guardonats, hi ha dos 

esportistes que varen participar en els darrers Jocs Olímpics 

de Rio, n’Alba Torrens i en Marcus Cooper. Dos esportistes 

que destaquen per la seva trajectòria esportiva però també 

pels seus valors humans. Per aquest motiu crec que un bon 

moment per reflexionar sobre els principis fonamentals de 

l’Olimpisme. Així, podem començar destacant alguns 

d’aquests principis exposats a la Carta Olímpica com per 

exemple que “l’Olimpisme esdevé creador d’un estil de vida 

basat en la joia de l’esforç, el valor educatiu del bon exemple, 

la responsabilitat social i el respecte als principis ètics 

fonamentals universals”. També se’ns diu que “la pràctica de 

l’esport és un dret humà” i per tant, totes les persones han 

de tenir la possibilitat de practicar-lo “sense cap mena de 

discriminació, dins l’esperit olímpic, que exigeix la 

comprensió mútua, l’esperit d’amistat, la solidaritat i el joc 

net”. Finalment, ressenyar que segons aquesta carta 

“l’objectiu de l’Olimpisme és posar arreu l’esport al servei del 

desenvolupament harmoniós de l’home, per tal d’encoratjar 

la instauració d’una societat pacífica preocupada per 

preservar la dignitat humana”.  D’altra banda, cal tenir 

present que a la Llei de l’Esport de les Illes Balears a  l’article 

3 queda molt clara la funció social de l’esport.    

Desgraciadament, en moltes ocasions l’esport està regit per 

una sèrie de valors que poc tenen a veure amb aquests 

principis fonamentals. Al cap i a la fi, l’esport no deixa de ser 

un fidel reflex de la nostra societat on pareix que els 

interessos econòmics estan per damunt les qüestions morals i 

on, massa sovint, imperen valors com la competitivitat 

desmesurada i l’individualisme.

En tot cas, els beneficis socials de l’esport són evidents, entre 

altres coses, gràcies a la gran tasca que fan milers de 

persones a les nostres illes, en moltes ocasions de forma 

totalment altruista perquè l’esport forma part de la seva 

forma de vida. L’esport és sentiment, és emoció, és passió i 

per aquest motiu té la capacitat de moure masses i un gran 

potencial per a la transformació social en positiu si es 

canalitza d’una forma adequada. 

Precisament, una de les nostres 

prioritats és fomentar aquest 

vessant social de l’esport, per 

aquest motiu hem impulsat el 

programa Posam Valors a 

l’Esport conjuntament amb la 

UIB, els Consells insulars i les 

federacions esportives per 

educar en valors als esportistes 

que estan en edat escolar. 

Realment són molts els valors 

que es poden aprendre a través 

de l’esport, tals com la igualtat, 

la cooperació, el joc net, el 

respecte, la superació, la

  Carles Gonyalons i Alba Torrens

 humilitat,... Valors que els hi seran útils per a pràctica 

esportiva però també per a altres àmbits de la seva vida. Un 

dels principals punts d’aquest programa és la formació dels 

entrenadors perquè aquests siguin l’eix central per fer 

pedagogia amb tota la comunitat esportiva -esportistes, 

mares i pares, públic, directius,... A més, actualment estam 

treballant per dur a terme mesures concretes per evitar 

actituds antiesportives entre el públic assistent als 

esdeveniments esportius. 

D’altra banda, cal tenir molt en compte que els esportistes 

d’elit són referents a escala social. En el nostre cas tenim 

molt de motius per sentir-nos orgullosos. Durant la campanya 

OlímpicsIB he tengut l’oportunitat de conèixer personalment 

a molts dels nostres olímpics i paralímpics i, més enllà dels 

seus mèrits en l'àmbit esportiu, he pogut veure el seu 

vessant més humà i comprovar que són uns grans 

representants dels valors de l’olimpisme, n’Alba i en Marcus 

en són un clar exemple.  

Finalment, crec que és de justícia agrair a aquesta generació 

d’olímpics i paralímpics els èxits esportius que varen 

aconseguir als Jocs de Rio  on varen passejar el nom de les 

nostres illes arreu del món, així com el fet de ser un exemple 

a seguir per la nostra societat. Des del Govern de les Illes 

Balears tenim clar que els hi hem de seguir donant suport a 

través de les ajudes que reben, dels reconeixements públics i 

dels programes de tecnificació als quals molts d’ells han estat 

vinculats en algun moment de la seva carrera.

Els Valors de l’Olimpisme
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COMUNICAT PLATAFORMA 
CONTRA EL TTIP I CETA

Dimecres 15 de febrer del 2017

La campanya No al TTIP, CETA i TiSA lamenta que avui s’hagi 

ratificat en el Parlament Europeu el CETA -Comprehensive 

Economic and Trade Agreement, l’acord comercial signat per 

Canadà i la Unió Europea el passat 30 d’octubre. L’han 

refrendat els vots de conservadors, socialdemòcrates i 

liberals i han votat en contra l'Esquerra Unitària, els Verds i 

alguns socialdemòcrates. En total 408 vots a favor, 253 en 

contra i 33 abstencions.

«Quan tots els altres arguments fracassen, l’únic que els ha 

quedat dir és que hi ha valors compartits amb Canadà o que 

el contrari a un acord com el CETA seria donar suport a Trump 

-però les persones ens hem tornat molt més intel·ligents en 

tot allò a què es refereix al comerç i és una vergonya reduir el 

debat a una cosa tan simplista» denuncien membres de la 

campanya NO al TTIP

Les organitzacions socials, ambientals, sindicats i altres 

sectors professionals recorden que malgrat  que el CETA hagi 

estat aprovat a l’euro-cambra, és ara el moment dels 

Parlaments estatals de bloquejar el procés de ratificació. No 

podem permetre que un tractat de comerç i inversions 

dictamini les nostres normes socials, ambientals o laborals. 

Ara més que mai urgeix l’organització social per fer front un 

model de globalització fracassat que únicament augmenta les 

esquerdes de desigualtat i accelera el canvi climàtic, 

provocant descontent social i donant pas a populismes de la 

dreta que intenten capitalitzar el descontentament social a favor 

seu.

Els defensors del CETA -fins i tot el Partit Popular, Ciudadanos 

i el Partit Socialista- han seguit presentant-lo fins al darrer 

moment com un gran acord que millorarà l’intercanvi de béns 

i serveis entre les parts, creant riquesa i facilitant la creació 

d’ocupació -a pesar que la comissió parlamentària d’Ocupació 

i Afers Socials hagi aprovat una opinió en contra del CETA.

«Aquells que han votat a favor del CETA carreguen amb una 

gran responsabilitat històrica a les seves espatlles -hem 

d’aturar la concentració del poder industrial i financer» 

recorda el vicepresident del grup europe Esquerra Unitària, 

Patrick Le Hyaric.

A la votació d’avui allò que s’ha dirimit al Parlament Europeu 

és qualque cosa més que una votació sobre un acord 

comercial, s’ha votat el model socioeconòmic que pot imperar 

a Europa a les dècades vinents, molt en la línia de les polítiques 

d’austeritat i retalls que estan patint les classes populars des 

de l’inici de la mal nomenada crisi econòmica.

La campanya No al TTIP recorda que malgrat que el resultat 

de la votació cap lluita està perduda. L’acord amb Canadà té 

un pas obligat pels Parlaments estatals i alguns regionals, la 

seva tramitació pot presentar algunes sorpreses. En aquest 

procés es trobaria l’oportunitat d’acabar definitivament amb 

aquest, ja que alguns països mostren seriosos dubtes sobre la 

idoneïtat de la seva implantació.

«Votar pel CETA és comprar gat per llebre» recorda 

l’eurodiputada socialista belga Marie Arenas qui afirma que 

seguirà advocant per cercar el vot en contra en la ratificació 

estatal.

La campanya No al TTIP que ha impulsat des de fa mesos 

accions i mobilitzacions en contra del CETA es reafirma en el 

seu posicionament no només contra aquest tractat sinó 

també contra altres com són el TTIP i el TiSA, manifesta la 

seva intenció de seguir treballant -enfront del silenci dels 

grans mitjans de comunicació- per informar a la població dels 

impactes que aquests suposen per a les nostres vides 

quotidianes i sobre els nostres drets.

ATTAC España
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Biel Pérez i Pep Valero

L'efecte hivernacle a les Balears ho notam 

especialment en l’escalfament de la primavera

Aquest hivern, a les nostres Illes, sols en una setmana, hem 

passat d’una situació de sequera alarmant, a un excés 

d’aigua i de pluja amenaçant. El temps va desbaratat, 

comentam. Necessitam que els savis ens ajudin a interpretar 

el que està passant. Aquesta vegada comptam"amb 

l’avantatge de tenir-ne un de proper, amb una llarga i 

provada experiència, sempre disposat a compartir i divulgar 

d’un dels temes que han omplert la seva vida

Jansà és un llinatge d’origen català i Clar és  menorquí 

procedent de Mallorca

Som... dels Països Catalans. Vaig néixer a Sant Lluís, 

Menorca, l’any 1948. Seixanta-vuit anys ben duits. Jo som de 

Sant Lluís,  perquè vaig néixer en l’estiu. Els meus pares 

vivien a Palma en aquell temps; per tant, jo, als quinze dies 

d’haver nascut, ja era a Palma. He passat la vida a Palma. 

Després, per feina, vaig estar sis anys a Menorca, la primera 

destinació com a meteoròleg superior de l’Escala Facultativa. 

Llevat d’aquests sis anys i els cinc que vaig estar a Madrid, 

sempre he viscut a Mallorca. Malgrat tot jo em sent molt 

lligat a Menorca, mon pare era menorquí i nosaltres tenim 

casa a Menorca.

On vares estudiar?

Jo vaig anar a Monti-Sion, vaig començar la carrera de 

Físiques a la Universitat de Barcelona i la vaig completar a la 

Universitat de Madrid.

 I la Meteorologia?

Vaig entrar dins el Servei de Meteorologia Estatal, que ara es 

diu AEMET. Hi ha tres escales que són diferents: una on 

s’exigeix un grau universitari superior, després hi a una 

escala tècnica, que correspondria a un grau mitjà, tècnic i, 

després, hi ha una escala d’observadors per a la qual 

s’exigeix un batxillerat.  Jo vaig entrar en el que, en aquells 

moments, encara era el Servicio Meteorológico Nacional i 

vaig entrar abans d’acabar la carrera perquè vaig entrar a 

l’Escala Tècnica. Jo, amb quart de Físiques a Madrid, ja era 

funcionari del Servicio Meteorológico. I vaig compaginar el 

final de la carrera amb els cursos de formació professional 

del que ara és AEMET. Per tant, vaig acabar la carrera fent 

feina ja en el que en aquell temps es deia ajudant de 

meteorologia i ara es diu meteoròleg tècnic.

Després vaig accedir a meteoròleg superior i la primera 

destinació va esser Menorca, on hi vaig estar sis anys, molts 

productius, per cert, en molts d’aspectes. Després vaig 

tornar a Mallorca.

Des la infància tens clara aquesta vocació?

El meu pare era meteoròleg, va esser el primer meteoròleg 

superior de les Illes Balears. Va esser el Director del Centre 

Meteorològic de les Balears, el va crear, i ho va esser durant 

més de trenta anys. Durant el primer curs de la Universitat, 

que era de comuns, encara dubtava sobre quina carrera 

seguiria i dins la Física també vaig estar dubtant sobre les 

especialitzacions. La meva inclinació per la Meteorologia 

evidentment, ben segur, que està influenciada pel pes del 

meu pare, ell tenia un prestigi enorme com a meteoròleg. 

Segur que això em va influenciar, però jo no n’era massa 

conscient. La veritat és que la ciència m’ha interessat 

sempre i, dins el coneixement científic, la meteorologia és 

una de les vies del coneixement de la natura. Estic segur 

que no m’he equivocat quan he triat aquesta rama de la 

ciència. 

El primer centre meteorològic de les Balears es creà a 

Maó

Què és la AEMET i quin paper juga a les Illes?

La AEMET actual segueix una tradició d’uns cent-cinquanta 

anys. Aquest és el temps que fa que, a nivell d’estat, està 

implantada i organitzada, per tant és una cosa molt arrelada. 

Balears és una de les àrees geogràfiques de l’estat espanyol 

on la meteorologia estatal ha tingut sempre un pes 

considerable.

AGUSTÍ  JANSÀ  CLAR, 
Meteoròleg
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Un dels primers centres meteorològics regionals que es va 

crear, fora de Madrid, va esser el de les Balears a l'any 1934, 

que es va crear a Maó, no a Palma, curiosament. Perquè el 

meu pare estava a Maó i va esser el primer meteoròleg que 

hi va haver a les Balears. En aquell temps n’hi havia molts 

pocs de meteoròlegs i a Balears no n’hi havia d’altre. Però, 

endemés, com que el meu pare va esser una figura de 

prestigi, i en investigació va destacar moltíssim, va 

promoure el que ara anomenam meteorologia mediterrània, 

Palma va tenir dins el Servei Meteorològic  Nacional un pes 

important. Era un centre perifèric destacat, notable. Per tant, 

per a mi, quan em varen agafar com a Director d’aquest 

Centre Meteorològic va esser un honor poder dirigir un 

centre que tenia aquesta tradició, aquest prestigi, i un equip 

molt bo, un equip amb el que es podia fer una feina molt 

interessant.

També entraves hereu d’un bagatge que havia deixat ton 

pare...

Síii, efectivament!

Ton pare també en tendria una alegria...

És cert! És cert! Una vegada ell jubilat em va dir: “Fins ara a 

tu et coneixien com el fill del doctor Jansà. Ara a mi em 

coneixen com el pare del meteoròleg Agustí Jansà”. Ell tenia 

un prestigi enorme i la seva alegria va esser molt gran.

Què mesura exactament la AEMET de les Balears i com 

s’agafa una visió de conjunt a l’hora de definir un pronòstic?

Els mètodes de quan hi era mon pare a avui han canviat 

radicalment. Els darrers cinquanta anys hi ha hagut un canvi 

espectacular; les tècniques són diferents. Amb tot, el 

fonamental en tota activitat de meteorologia és l’observació, 

l’obtenció de dades. Des de Palma es fan sondejos a 

l’atmosfera superior, hi ha un sonda que recorre l’atmosfera 

en vertical i fa medicions fins als trenta quilòmetres 

d’altitud. Això t’informa sobre quin és l’estat de l’atmosfera 

a tots els nivells. També es fan medicions de les radiacions 

solars, la radiació ultraviolada, s’està mesurant el que es diu 

l’”espessor òptica”, quina transparència té l’aire en vertical. 

Hi ha mesures des de les molt senzilles, com veure quina 

pluja ha caigut en un dia amb una proveta graduada, fins a 

les més sofisticades. L’important és que sempre hi hagi una 

xarxa d’observació a cada camp, a cada nivell, que funcioni 

el millor possible. És una de les grans missions que té 

qualsevol meteorologia oficial, qualsevol servei meteorològic 

públic, sigui regional, sigui estatal.

A les Balears hi ha una de les densitats més elevades 

del món d'observadors voluntaris

A Mallorca s’ha estès l’afició a l’observació meteorològica

És cert, hi ha molts de voluntaris i és molt important. La gent 

té la idea d’unes observacions molt sofisticades (amb les 

sondes, els satèl·lits, etc), però els aficionats que mesuren la 

pluja cada dia són una gran ajuda. Això pot fer-ho molta 

gent,  són aficionats i no cobren... Sense ells el Servei de 

Meteorologia Estatal no tendria capacitat de mantenir 

aquesta xarxa. A Balears concretament hi ha una densitat 

increïblement elevada -es pot dir de les més elevades del 

món- d’observadors. Aquí amb un territori de cinc-mil i 

escaig de quilòmetres quadrats hem arribat a tenir més de 

cent vuitanta punts d’observació; naturalment, tu no pots 

pagar cent vuitanta observadors, per tant, si no fos per les 

xarxes d’aficionats, que col·laboren oficialment amb la 

meteorologia estatal, això seria impossible. Així tenim un 

coneixement detalladíssim de com és el clima de les Balears 

i sabem els contrasts que hi ha entre la pluja de la Serra de 

Tramuntana de Mallorca i les zones de la Costa Sud. Els 

contrasts que hi ha entre Menorca i Eivissa. La varietat 

enorme del clima de les Balears.

Hi ha molts de micro climes a Balears? 

Les Balears tenen una varietat climàtica important. 

Evidentment tenen coses en comú,  totes les Balears tenen, 

com a tret climàtic comú, el clima típicament mediterrani. 

Un clima que en l’estiu, que és l’època càlida, no plou. Això, 

que sembla una perogrullada, no és així pertot ni molt 

manco. Són molt poques les àrees en el món on hi ha 

estacionalitat, hivern i estiu, i l’estiu és sec; això no és tan 

freqüent, ni de molt. És molt freqüent, en molts de punts, 

que les pluges vénguin en l’estiu; quan l’atmosfera es 

desestabilitza més, hi ha tempestes, etc. Això ho tenim en 

comú: som mediterranis. Però, a més de la mediterranitat, hi 

ha unes diferències molt notables.

AGUSTÍ  JANSÀ  CLAR, Meteoròleg
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Per exemple?

Si comparam entre Lluc i el Cap de Cala Figuera, que en línia 

recta deu haver-hi cinquanta quilòmetres, amb aquesta 

distància mínima hi ha tanta diferència de pluviometria com 

la que hi ha entre Santiago de Compostel·la i Alacant. Que 

tothom sap que Santiago de Compostel·la té un clima molt 

plujós i el d’Alacant és molt sec, gairebé àrid. Això aquí ho 

tenim amb cinquanta quilòmetres.

I entre les Illes?

Entre les Illes hi ha diferències. Cada illa té les seves 

peculiaritats; en general és més plujós cap a Menorca que a 

Eivissa i Formentera, aquestes tenen zones del territori que 

ja passen de la mediterranitat a l’aridesa; característiques 

d’aridesa climàtica. Però, a part d’aquestes diferències, hi ha 

una diferència de molts de comportaments. Esl tipus de 

temporals que afecten més a Menorca no són els que 

afecten més a Eivissa i Formentera. Tenen règim diferents en 

aquest sentit; no radicalment, però sí molt matisats. Els 

vents són completament diferents; Menorca és el regne de la 

tramuntana. A Eivissa i Formentera és el regne de 

l’alternància entre ponent i llevant; ponent en l’hivern i 

llevant en l’estiu. O sigui, que les diferències són enormes.

Si haguessis de dir els quatre o cinc micro climes 

característics de Balears?

Menorca per una banda; Eivissa i Formentera per una altra; i 

dins Mallorca distingiria: la Serra de Tramuntana clarament, 

el Pla mirant el Nord, i la Costa Sud. Serien les grans zones 

climàtiques que podríem distingir a les Balears. Santanyí, 

Llucmajor, Palma mateix, fins i tot part del sud de Calvià són 

zones que freguen l’aridesa; com Eivissa i Formentera en 

part del seu territori. En canvi Mallorca, sobre tot la part de 

Tramuntana, és una zona de clima molt curiós: a pesar 

d’esser una zona amb unes precipitacions de més de 1.200 

ml. de precipitació anual com a mitjana; a pesar d’haver-hi 

tanta pluja, en l’estiu no hi plou. No és que no plogui a les 

zones seques de les Illes, és que tampoc plou a Lluc. 

És ideal pel turisme...

Pel turisme d’estiu. Perquè durant l’hivern també és normal 

tenir dies molt bons; per exemple “les seques de gener” que 

són dies de temps molt agradable... Les primaveres a les 

Illes són una meravella

El clima de la Terra funciona per un balanç de 

radiacions. Aquest balanç és el motor de l'atmosfera

Està desbaratat el temps?

Sí, sí, sí, està clarament desbaratat! El clima està afectat per 

l’activitat humana d’una manera clara i rotunda, però encara 

hi ha gent que ho nega. És curiós, hi ha mandataris que 

s’aprofiten de què encara quedi gent que ho nega per a 

reforçar les seves posicions, evidentment m’estic referint a  

Trump. Per a la immensa majoria de científics del món està 

claríssim que el clima està canviant, s’està escalfant de 

manera global per mor de la influència humana. Perquè la 

humanitat, des de la industrialització, però acceleradament, 

sobre tot les darreres dècades, ha anar injectant a 

l’atmosfera tal quantitat de gasos d’efecte hivernacle... 

L’efecte hivernacle és un efecte natural de la nostra 

atmosfera i de moltes altres atmosferes planetàries.Però, 

aquest efecte s’ha anat intensificant; i aquesta intensificació 

suposa que la part baixa de l’atmosfera es va escalfant, i així 

es trastorna el clima. 

El clima de la terra funciona per un balanç de radiacions: 

entre la radiació que ens arriba del sol i la radiació que la 

terra perd cap a l’espai. Aquest balanç és el motor de tota 

l’atmosfera. A les regions polars de la terra perd més energia 

que la que li arriba del sol, té un balanç negatiu. I a les 

regions tropicals la terra rep del sol més energia de la que 

perd per via tèrmica; per tant, té un balanç positiu.  Aquest 

desequilibri entre les dues gran àrees (la polar i la tropical) 

posa en marxa una circulació de vents, el que es diu “la 

circulació general de l’atmosfera”, que el que està cercant 

és restaurar l’equilibri. Clar, si tu afectes la temperatura 

global de la terra, estàs afectant aquest desequilibri i estàs 

afectant tot la circulació que tendeix a ajustar-lo. Per tant, 

amb la intensificació de l’efecte hivernacle, no només estàs 

escalfant el planeta en el seu conjunt (que sí que ho estàs 

fent), sinó que, a més a més, l’estàs alterant de forma 

regional, diguéssim, en tots els aspectes. 

AGUSTÍ  JANSÀ  CLAR, Meteoròleg
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Tèrmicament no s’escalfa tota la terra igual, hi ha zones que 

s’escalfen molt més que no altres. Per tant, tèrmicament ja 

es produeix diferenciació del que és just en circulació. Però 

també es produeixen desajusts en pluja, Per exemple, per 

concretar una mica, les regions continentals (i la regió 

mediterrània pertany a la regió continental perquè és una 

mar petita comparada amb els continents que l’envolten) 

tenen un escalfament més gran que les regions marítimes. 

Però, dins aquestes, com és el cas nostre, n’hi ha que estan 

per damunt de la mitjana. L’escalfament nostre és major que 

el que tenen altres zones continentals. No és que siguem el 

màxim, hi ha altres regions polars continentals, però...

Només les Balears o tota la Mediterrània?

No, la Mediterrània en general. En aquest sentit, Balears no 

és específic. No és que sigui la zona de màxim escalfament, 

hi ha la zona del nord de Rússia, Sibèria, Escandinàvia, que 

tenen uns escalfaments majors; Canadà també. Les regions 

polars continentals tenen un enorme escalfament; i 

actualment també l’estan tenint ja a les regions polars 

marítimes i s’ha vist com el gel polar va retrocedint d’una 

manera claríssima. Hi ha efectes que són més específics de 

cada punt.

La Mar Mediterrània en concret és una cosa que nosaltres 

hem investigat. I el que hem vist és que l’escalfament no és 

ni molt manco igual d’una part de l’any a l’altra. En l’hivern 

és molt més petit, fins ara, de fet hi ha onades de fred quasi 

iguals a les de fa dècades. En canvi en l’estiu hi ha un 

escalfament molt més gran; però, encara més gran en la 

primavera. La primavera és l’època que s’està escalfant 

més. Nosaltres hem investigat aquest tema i hem identificat 

la raó de què això succeeixi és que el circuit tropical, que 

transporta aire del tròpic cap al nord, que ens deixava 

marginats durant la major part de l’any i només ens agafava 

de ple en l’estiu, ara ja ens està agafant amb molta 

freqüència durant la primavera. S’està expandint i ens està 

agafant durant una part de l’any més extensa que abans.

Això a la Mediterrània i a la zona més pròxima, Península 

Ibèrica, França Continental, tota aquesta zona està patint un 

escalfament de primavera molt exagerat degut a l’expansió 

de la circulació tropical. Això és un efecte del canvi climàtic, 

que du com a conseqüència que totes les pertorbacions de 

primavera que ens afectaven moltíssim antigament, ja no 

ens afecten tant. Per tant, tendeix a ploure menys durant 

aquesta època.

En canvi, en el països nòrdics, cap a Escandinàvia, hi van 

més, allà hi està augmentant la pluja. És tant canvi climàtic 

el que estigui augmentant la pluja a Escandinàvia, com que 

pugui estar minvant aquí.

Això ja ha passat altres vegades?  

Sí, sí, sí que ha passat. Hi ha hagut canvis climàtics sempre. 

En altres èpoques  hi ha hagut canvis globalment molt més 

forts; fins i tot en èpoques recents, els darrers cent-mil anys, 

hi ha hagut les glaciacions, que quasi no deixaven lloc on 

viure; el gel arribava gairebé fins a les voreres del 

Mediterrani. També hi ha hagut climes més càlids. Si anam a 

l’aparició de l’home damunt la terra, també trobam climes 

molt radicals i molt diferents. Però, hi ha una diferència: fins 

ara els canvis de clima tenien la causa en els ajustaments de 

l’eix de rotació de la terra, canvis en l’òrbita, l’activitat 

volcànica, canvis en les distintes èpoques geològiques... 

causes naturals. Diguem que l’home no existia o, si existia, 

era molt poca cosa, per tant no influïa. Ara som nosaltres els 

que estam influint. Aquest canvi climàtic concret que tenim 

té dues característiques: la primera, que es generat per 

l’home i la segona, que és un canvi molt ràpid. Els canvis 

dels passat eren molt més lents. Passar del fred a la calor 

era al llarg de milers i milers d’anys, en canvi, ara, amb 

quaranta anys estam notant uns canvis molt importants.

L’economia i les planificacions urbanístiques, tenen en 

compte els estudis climàtics?

Jo diria que ja ho comencen a tenir en compte, però menys 

del que li haurien de tenir. És un factor que cada vegada 

serà més important i és evident que s’hauria de planificar 

molt més perquè és una cosa progressiva. Per exemple: 

lligat a aquest canvi, hi ha l’augment del nivell de la mar. Si 

no es planifica, una de les conseqüències que pot tenir és 

causar un problema econòmic i social molt important a les 

zones de costa en el tema urbanístic. 
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Si no planificam una mica com hem de reaccionar, ens 

agafarà sense estar preparats. A part d’això hi ha molts 

d’altres aspectes. Per a la nostra societat, desenvolupada en 

aquest sentit, diguem que hi ha un marge de capacitat de 

detecció, però hi ha altres societats... Jo pens en 

Bangladesh, on hi viuen un centenar de milions de persones, 

la major part del país està al mateix nivell de la mar. Just que 

la mar pugi mig metre inundarà una quantitat de terra que 

mobilitzarà milions de persones que no tendran com viure. I 

no tenen capacitat de reaccionar,  perquè és un país molt 

pobre. Per tant, es tracta d’un problema enormement greu. 

Illes del Pacífic, que són estats petits, són illes coral·lines i no 

tenen altura damunt la mar, desapareixeran, l’estat sencer 

desapareixerà. O sigui, que les coses són molt greus. A part 

dels canvis de clima, dels canvis de règims de pluges i de 

temperatures, pot provocar una distorsió d’epidèmies, de 

plagues, de problemes d’aquest tipus; a moltes zones del 

món el problema de la fam es pot desparar.

 És ver que n’hi haurà d’altres d’afavorides; a Sibèria s’hi 

podrà sembrar molt més del que s’hi sembrava fins ara, això 

és cert, però hi ha zones on la irregularitat de les pluges 

podrà dur a períodes de fam molt més greus. I un àmbit més 

càlid i un règim de pluges diferentment repartides pot 

explosionar la propagació de plagues vegetals i animals i de 

malalties humanes. La malària pot tornar a guanyar 

extensió... Clar, aquest temes no són dels meteoròlegs, han 

d’esser els biòlegs els qui puguin anar precisant. De fet, 

nosaltres hem de treballar junts amb les altres especialitats 

a fi de veure què és el que està afectant a cada cosa.

Però, efectivament, ja estan apareixent espècies que no 

existien... 

El canvi climàtic pot afectar a les Illes Balears en 

molts d'àmbits

A les Illes Balears quines serien les majors incidències?

A les Illes hi ha varis perills. Un és el de la desertització. No 

es tracta de què tenguem aquí camells i dunes d’arena, però 

sí que l’aridesa pot guanyar terreny. No vol dir que en 

general es desertitzi el Mediterrani, estam parlant d’un 

centenar d’anys, més enllà no ho sé. L’avanç de l’aridesa no 

es deu sols a l’augment de la temperatura, que suposa un 

augment de la demanda d’aigua, sinó també perquè es pot 

tornar més irregular. No vol dir que plogui menys, això 

encara no està clar, però sí de forma més irregular, com 

estan demostrant els fets. Això pot fer que augmenti l’erosió, 

que augmentin els períodes en què falti l’aigua... 

Tot això provoca desajusts en els ecosistemes, que poden 

afectar fins i tot al paisatge. Si comencen a morir alzines, 

quin paisatge ens pot quedar a la Serra de Tramuntana? Els 

efectes poden esser molt variats, jo no puc detallar perquè 

no tenc capacitat per fer-ho, però es tracta d’un tema 

seriós. 

I, a nivell humà?

A nivell humà pot afectar molt les estructures. Pot afectar 

molt el comportament  dels ecosistemes de tipus humit, el 

Salobrar de Campos, l’Albufera de Muro, el Pla de Sant Jordi 

són zones on un mínim augment del nivell de la mar pot 

suposar una gran invasió marina, una salinització important 

de la regió; per tant, pot tenir conseqüències un poc 

penoses. I evidentment sobre l’activitat humana; l’activitat 

turística es pot veure afectada. Un estiu molt càlid, serà 

atractiu pel turisme? Tal vegada sí, sempre n’hi ha que els 

agrada torrar-se... En canvi pot tenir efectes beneficiosos a 

la Costa Nord de la Península Ibèrica. Hi ha unes costes 

precioses, heu vist les coses de Cantàbria, del País Basc, de 

Galícia? Hi poses un poc més de sol... I no només a la 

Península Ibèrica, també al Nord d’Europa...

Quina relació té la Universitat de les Illes amb la AEMET? 

Quins estudis de la UIB podrien relacionar-se amb la AEMET?

Primer de tot hem de dir que la UIB és moderna comparada 

amb la Meteorologia Estatal i, fins i tot, comparat amb la 

Meteorologia de la Balears. L’estatal es va posar en marxa fa 

devers 150 anys i la balear, Palma i Maó tenen observacions 

sistemàtiques des de 1865. La Universitat de les Illes Balears 

es va crear l’any 1977. La UIB, des dels inicis, va prestar 

atenció a la meteorologia. 
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Hi va haver una figura important a Mallorca com a professor, 

en Miquel Ballester, que venia de l’Autònoma de Barcelona, 

va esser el meu director de tesi allà. Va dur els estudis 

universitaris de meteorologia a les Illes. A partir d’ell, amb la 

gent que tenia interès -Climent Ramis, Sergi Alonso..., la 

meteorologia va agafar un gran impuls. De tal manera que 

es va arribar a formar  un Grup de Meteorologia a la UIB que 

tenia una potència molt important. Primer a escala 

espanyola i després a escala mundial; va arribar a tenir un 

prestigi molt reconegut.

 Quina relació tenia amb la AEMET? Molt poc després de 

crear-se... bastant poca.  El 1977 es crea la UIB i jo em faig 

càrrec de la Meteorologia Estatal de les Balears el 1987. Jo 

tenia ja molt bones relacions amb la gent de la Universitat; 

en Miquel Ballester havia estat capdavant de la Meteorologia 

Estatal, en Climent Ramis havia estat company nostre, 

havíem fet feina junts quan estava a la Meteorologia Estatal, 

per tant la Universitat tenia una potencialitat de relació i jo 

la vaig estimular. Durant molts d’anys hem estat col·laborant 

estretament. I quan vaig sortir (per dir-ho d’alguna manera) 

de la AEMET la Universitat m’ha acollit i m’ha fet 

col·laborador honorari. 

Amb quins estudis està relacionada la meteorologia?

Especialització formal en Meteorologia no n’hi ha per falta 

d’alumnat. Es donen matèries de meteorologia disperses 

dins la carrer de Físiques. També hi ha una activitat 

climatològica d'estudi important dins l’àrea de Geografia. 

Les Illes Balears són una realitat petita; no li queda més 

remei que anar a remolc dels grans corrents mundials o 

tenir la seva pròpia personalitat?

Mirau, hi ha aspectes a nivell mundial que aquí els miram a 

nivell macro regional. Per exemple, la meteorologia 

mediterrània, no és que sols hagi anat a remolc, sinó que les 

Balears hem liderat, durant anys i anys, l’activitat 

meteorològica i la investigació del Mediterrani. Aquí hi va 

haver una associació de molts i grans projectes, avalats per 

l’Associació Meteorològica Mundial, referents al Mediterrani. 

El primer va esser un que es deia Mediterranean Cyclone 

Public (Projecte de Ciclons Mediterranis) i posteriorment 

MEDEX (Mediterranean Experiments). Aquests dos grans 

projectes, el primer va esser co-liderat des de les 

Balears ,vàrem esser un dels centres més actius, i del 

MEDEX he tengut l’honor d’esser jo l’impulsor i el líder 

durant dotze anys. Per tant, la comunitat meteorològica del 

Mediterrani ens ha reconegut com a líders i el Grup de la 

Universitat ha estat reconegut com a líder en la recerca de

tècniques i de línies d’investigació que han estat molt 

importants.

Darrerament tu dediques una atenció molt forta al cant 

coral, què és més bo de fer afinar en un concert o en un 

pronòstic meteorològic?

Aquesta pregunta és dificilíssima! Realment afinar en 

qualsevol dels dos camps és molt difícil. Però, en tot cas, és 

un repte interessant i vos puc assegurar que intent fer-ho el 

millor possible en els dos camps. Jo diria que el concert ha 

sortit bé i, si surt perfecte, millor. Però, perfecte no té per 

què sortir-hi i tampoc no passa res si no hi surt. I la predicció 

meteorològica igual: la meta és la perfecció, és la utopia a la 

qual apuntam. Però mai arribam al cent per cent. La recerca 

de la perfecció en els dos camps sempre resulta 

satisfactòria. Amb la meteorologia passa el mateix: si tu 

aconsegueixes informar millor, no sols fer una previsió, sinó 

explicant les coses per a la gent; si millores en aquests 

camps estàs donant un servei millor. I, per poc que sigui 

l’avanç, et dóna una gran satisfacció.

 

Els científics de la meteorologia feis cas dels parenòstrics i 

de la cultura popular?

No es pot menysprear en absolut, perquè la cultura 

meteorològica popular és la sedimentació d’una experiència 

de generacions. Clar, aquesta experiència té un valor; 

evidentment que té un valor. La gent s’ha anat fixant en 

detalls que després es repeteixen de manera semblant i això 

permet interpretar coses i, fins i tot, fer algun tipus de 

pronòstic. Però, vaja, està a distància del que és la 

meteorologia científica. No menyspream la meteorologia 

popular, ni molt manco, però la relativitzam perquè moltes 

vegades són contradictoris.
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 Per exemple, la Candelera: “Si la Candelera plora, l’hivern 

és fora; si la Candelera riu, l’hivern és viu”; però després 

també n’hi ha un altre que diu: “Tant si plora com si riu, 

l’hivern és viu”. Això vol dir que tampoc està tan clar. Però sí 

que hi ha cosa. “Cel rogent, o pluja o vent” té un sentit.

Què opines dels programes del temps de les televisions? Hi 

ha massa espectacle mediàtic? Hi ha sobre-informació?

No! No crec que hi hagi massa espectacle, jo crec que 

l’espectacle mediàtic aproxima les coses a les gent i això 

està bé. El qui va començar el que podríem dir espectacle, o 

utilitzar molt els mitjans en aquest sentit, va esser TV3 fa 

una sèrie d’anys i això es va anar estenent. Jo crec que això 

no és dolent. Avui hauríem de tenir en compte sobre els qui 

parlen del temps en els mitjans de comunicació és que no 

tot el que diuen ells és seu. Estan bevent de moltes fonts, i, 

a vegades, donen la impressió que ho han fet tot ells. S’ha 

de dir que, en general, són molt bons, però també s’ha de 

dir que en Mariano Medina, en el seu temps, fa cinquanta 

anys, va fer una aproximació a la meteorologia excel·lent, 

sense mitjans, amb un guix i una pissarra, té un mèrit 

extraordinari. 

Potser darrerament exageren els riscs per a curar-se amb 

salut?

Potser que es doni aquesta impressió, però també és cert –jo 

ho sé de la persona responsable d’un servei meteorològic- 

que potser s’exageri un poc. Per què? Perquè ens trobi 

preparats. És important que, si hi ha un risc, es conegui 

abans de què sigui massa evident. Ara, de cara al públic, són 

mesures discutibles; jo no m’hi ficaré massa, és un tema 

més sociològic. Quan hi ha una epidèmia, s’ha d’avisar més 

del compte? No ho sé, són coses que jo no les sé manejar. 

També hi ha una altra “perversió”, i és que, a vegades, es 

cerquen els titulars, escalfar perquè el qui ho presenta 

guanyi més prestigi, més audiència...

Amb el govern Rajoy per primera vegada és polititzà 

un nomenament de càrrecs que abans tenien un perfil 

estrictament tècnic

Les ones dels tsunamis polítics també arriben als gabinets 

meteorològics?

Supòs que vos estau referint al meu cessament i coses per 

l’estil... A veure, a mi em van proposar per dirigir la Centre 

de Meteorologia Estatal de Balears l’any 1987 i ho he estat 

fins al 2012, vint-i-cinc anys. Tots en una Espanya 

democràtica, amb un Govern democràticament elegit, però 

que ha anat canviant de color. A mi em va elegir un Govern 

socialista, però no perquè fos d’aquest color, sinó perquè es 

va convocar la vacant i m’ho donaren. És una plaça de lliure 

designació. El Responsable de la Meteorologia Estatal a les 

Balears és una plaça de lliure designació; evidentment, 

s’han d’aportar mèrits, però el responsable pot triar el qui 

vulgui. Els qui predominaven eren tècnics i científics, i, al 

llarg del temps, ha seguit essent així. Jo he seguit essent el 

Responsable mentre a Madrid governava n’Aznar, també 

durant la segona legislatura d’Aznar. Però després, amb el 

Govern d’en Rajoy, jo diria que hi va haver pressions a 

diversos nivell i, per primera vegada en la història, es va 

polititzar un càrrec que no tenia per què estar polititzat. I em 

varen cessar. No tenien per què donar-me explicacions, ja he 

dit que era un càrrec de lliure designació, però...

Potser et feren pagar el compromís polític de la teva esposa?

És possible, però no puc saber-ho. No sé quines motivacions 

varen poder tenir o inspirar el meu cessament; que es va fer 

no només amb mi, sinó que varen “aprofitar” per cessar a 

onze o catorze responsables territorials. No vaig esser l’únic. 

No vol dir que tots fossin per les mateixes circumstàncies, 

però tenc prou indicis personals per saber que no va venir de 

Madrid la idea del meu cessament. No puc dir res més.

No et varen donar explicacions?

No, no me’n varen donar.

Com veus el present des de la teva perspectiva científica?

Des del punt vista purament científic i tècnic, crec que hi ha 

que anar molt alerta actualment, quan en Trump està 

governant als Estats Units, a què no torni a envair-nos 

l'escepticisme, com ja va passar durant un cert temps, 

respecte el canvi climàtic. És un tema molt important; fins i 

tot un Papa de l’Església Catòlica li ha dedicat una extensa 

encíclica. Aquest tema no es pot menysprear, no es pot 

subvalorar; per tant, hi ha que anar alerta que no ens 

estiguin influint des d’alguns llocs de poder.
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 Parlam dels grans poders, però també hi tenim alguna 

responsabilitat cada un de nosaltres?

Naturalment!  Hem d’esser conscients de què som nosaltres 

també els causants del canvi de clima, i que contribuïm a 

accelerar o no, aquest procés. No és un tema per deixar la 

responsabilitat tan sols en mans dels governs i els seus 

interessos... Des del punt de vista científic veig important la 

implicació de cada ciutadà; que siguem conscients de què 

vivim en unes condicions climàtiques, i em referesc a la 

regió mediterrània, de molta variabilitat. No sols pel canvi 

climàtic, que també,  sinó també per a mantenir una 

sensibilitat que fa que estiguem sempre pendents i 

preparats pels canvis. Si hi ha sequera, ens hem de preparar 

per l’excés d’aigua i, si hi ha excés d’aigua, ens hem de 

preparar per la sequera. Perquè tot seguirà convivint i, fins i 

tot, potser que vagi a més. No podem dir: “ha plogut molt, 

per tant, ja tenim aigua i no ens preocupam!”. No, hem de 

comptar amb la variabilitat que tenim i esser-ne molt 

conscients.

Parlam molt de les amenaces; hi ha elements d’esperança 

també?

Des del punt de vista climàtic... millor, no sembla que hi vagi 

gaire...

Els avanços en investigació ens podem donar tecnologia 

suficient per fer front a aquestes noves situacions?

Sí, en tenim molt més. Però fa falta que aquest augment 

tecnològic i l'augment de coneixements per a adaptar-nos a 

un canvi de clima i a mitigar-lo, han de venir acompanyats 

d’una solidaritat mundial. Actualment els gran generadors 

d’efecte hivernacle ja no són Europa i els Estats Units, que 

també, sinó l’Índia i, sobre tot, Xina. És ver que a Xina hi ha 

hagut una explosió econòmica que sembla que ella mateixa 

ho pot resoldre, a l’Índia l’han d’ajudar. Als països africans, si 

no se’ls ajuda a afrontar els problemes, no seran capaços... 

Si no complementam les millores tecnològiques i científiques 

amb la solidaritat internacional, no sé si en sortirem.

Per tant, tornam al tema dels valors

Sí, sí, és clar. Les coses no van deslligades; la humanitat viu 

en el món i la humanitat és una, i si no ens manejam tots en 

aquest sentit col·laborador, no en sortirem.

Moltes gràcies, Agustí, queda molta feina per fer; tant de bo 

mai hi falti la nostra col·laboració.
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Gori Estarellas Colom

Director del Grup Educadors Carrer

El Grup d'Educadors de Carrer i Treball amb Menors (GREC) 

és una Associació sense afany de lucre que treballa en el 

camp socioeducatiu des de fa trenta anys. Som una entitat 

encara jove, però també amb un cert bagatge. No és gens 

fàcil comprimir el camí recorregut. Ho intentarem.

A la nostra manera de veure, el GREC no s'entén sense dos 

elements claus: per una banda, el subjecte sobre el que 

pivota l'acció de l'entitat, i, per l'altra, la nostra proposta 

socioeducativa. Elements indissociables un de l’altre.

Durant aquests 30 anys hem atès a diferents perfils de 

població: infants, adolescents, joves, dones, famílies, 

adults... Amb tot, el que realment ens caracteritza és que 

hem treballat amb subjectes vulnerables, malmesos, amb 

persones que arrosseguen una història de sofriment que els 

pesa com una llosa, amb greus dificultats per assolir el que 

és tan imprecís que s'anomena vida normalitzada. Sovint 

se'ns planteja l'interrogant sobre la pertinença, plausibilitat i 

eficàcia de la tasca socioeducativa que portam entre mans. 

Per què ens entestam a intervenir amb aquests subjectes 

amb dificultat social, amb els qui no sempre està garantit un 

procés socioeducatiu reeixit? Sens dubte aquesta pregunta 

es pot respondre de diverses maneres. 

El meu parer és que feim el que feim, i ens hem dedicat a 

aquestes persones i no a unes altres, perquè ens mou un 

impuls ètic motivat per l'espant davant situacions 

insuportables de vulnerabilitat i de manca futur. En 

definitiva és una reacció davant situacions d'injustícia. Una 

reacció de profunda indignació per la "sort" que ha tocat a 

molts. És inicialment un impuls molt somàtic, que de mica 

en mica s'estructura i organitza per donar una resposta el 

més raonable possible en un determinat context, que té com 

a resultant l'organització que anomenam GREC i es concreta 

en una determinada proposta socioeducativa.

Aquesta proposta no es pot deslligar de cap manera 

d'aquells a qui hem acompanyat durant aquests anys. 

Precisament la intervenció ha estat pastada des de 

l'experiència compartida amb aquests subjectes determinats 

– menors desemparats; adolescents i joves amb dificultat; 

famílies vulnerables; persones privades de llibertat; malalts 

mentals, etc., realitzada per un gran nombre de 

professionals, amb l’ajuda de voluntaris, amb la complicitat

 de diferents grups i entitats socials i amb el suport de bona 

part de les administracions.

Té a veure, idò, amb subjectes malmesos que aspiren a viure 

amb major i millor dignitat del que les condicions socials 

sembla tenen previst per a ells. Insistim, el subjecte a qui es 

dirigeix la nostra acció és un element definitori de la tasca 

socioeducativa del GREC. 

És una obvietat, però cal recordar-ho, una proposta no 

s'entén sense aquell que la provoca, la demana, o, en algun 

cas, la rebutja. De la mateixa forma que no té sentit donar 

respostes sense preguntes, no té gaire sentit fer propostes 

desconeixent les necessitats, anhels, aspiracions d'aquells a 

qui feim la proposta.

I ara, un petit tast, de forma encara més comprimit, del que 

caracteritza la nostra tasca socioeducativa: una acció 

educativa basada, fonamentalment, en l'atenció 

personalitzada dels subjectes amb qui treballam. Acció 

personalitzada que contempla, alhora, la intervenció grupal 

i  la d’àmbit comunitari. Actuació construïda a poc a poc, 

pastada a moltes mans, amb la implicació i dedicació de 

molts professionals. El que pretenem és senzill i complet 

alhora, consisteix en un acompanyament personalitzat per a 

facilitar un espai de llibertat als subjectes amb qui 

intervenim. Espai que possibiliti decidir a la persona 

(autonomia), inserir-se socialment, i gaudir el més possible 

de les oportunitats que la vida ofereix. No aspiram a més, 

però tampoc a menys.

Per conèixer els programes concrets que duim a terme i 

altres consideracions sobre l’entitat, la pàgina web de 

l’associació és molt il·lustrativa: www.grecmallorca.org
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Menorca 25
Primer congrés de MÉS 

per Menorca
Nel Martí

 Diputat de MÉS per Menorca

MÉS per Menorca va néixer com un projecte polític plural per 

a representar l’espai polític d’esquerres, sobiranista i 

ecologista de Menorca, integrat i impulsat per persones 

independents i diversos partits polítics (PSM-MÉS per 

Menorca, Iniciativa-Verds, Equo i Esquerra Republicana). I 

així es definia MÉS per Menorca en la declaració ideològica 

fundacional: “Menorca no és un projecte de país, sinó un 

país que necessita un projecte de futur. MÉS per Menorca és 

això: l’articulació d’un projecte menorquinista per donar 

resposta a les persones, al paisatge i al país. Volem fer del 

menorquinisme polític una eina transversal per a la defensa 

dels interessos del poble menorquí.”

Després de tres intensos anys des de la seva constitució, 

MÉS per Menorca necessita ara agafar forces. Han estat tres 

anys de màxima implicació a les institucions i al carrer. La 

responsabilitat i la confiança dipositada pels ciutadans en MÉS 

per Menorca ens exigeix un temps de reflexió i de 

retrobament. El Congrés és aquest espai –i aquest temps- 

per a reorganitzar-se, repensar-se i projectar-se en el futur, i 

esdevenir un moviment social i polític majoritari i 

transformador.

No podem deixar que els fets ens encadenin, ens minoritzin 

i ens ofeguin. Hem de ser capaços de dibuixar la Menorca 

que volem. I fixar la mirada en l’any 2025 ens permetrà 

redirigir les polítiques cap aquells objectius que són 

realment importants.

Necessitam consensuar quin model energètic pensam que 

ha d’assolir Menorca l’any 2025, quin model d’ensenyament 

necessitam, quins han de ser els fonaments de l’economia 

menorquina, com ho feim perquè els joves no hagin 

d’emigrar, quin marc de relacions polítiques volem, com fem 

possible créixer en la nostra sobirania. I per consensuar tot 

açò necessitam de la gent.

Per fer tot açò necessitam dues coses, coneixement i diàleg. 

El primer Congrés de MÉS per Menorca s’ha estructurat 

sobre aquests dos elements metodològics: temàtiques 

sectorials preparades per persones que coneixen el tema i 

que inicien un procés de debat per tal d’extreure les línies 

mestres de la Menorca que volem l’any 2025.

El Congrés es celebrarà el mes de maig i tindrà per objecte 

abordar tres qüestions bàsiques. Primer fixar l’ideari de MÉS 

per Menorca. Segon, establir un model organitzatiu que 

propiciï la participació en uns moments històrics en els quals 

la gent demanda més transparència i més coherència als 

partits. I tercer, definir, de forma oberta, quina Menorca 

volem en l’horitzó de l’any 2025, i com ho hem de fer per 

arribar-hi.
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Present i futur de Fiare 
Banca Ètica

Enrique Raya 

 Responsable de comunicació del GIT de Fiare Banca Ètica a 

les Illes Balears

El passat 28 de febrer vàrem celebrar l'assemblea ordinària 

de la circumscripció de les Illes Balears de Fiare Banca Ètica. 

Aquest és l'espai de participació de base territorial més 

proper per a les persones i entitats sòcies de la nostra banca 

ètica i cooperativa. L'òrgan de gestió, el Grup d'Iniciativa 

Territorial, va presentar les memòries d'activitats i 

econòmiques de l'any 2016 i la proposta de pla de feina per 

al 2017.

Els àmbits als quals dedicarem més esforços enguany són 

tres. En primer lloc, volem fer créixer la participació de la 

nostra base social. Aquesta és una tasca que, per definició, 

ha de ser central per a un projecte de construcció des de la 

ciutadania. Fiare  Banca  Ètica  es concep com a una entitat 

financera, de model cooperatiu, al servei de les iniciatives 

transformadores de l'economia i la societat, així doncs la 

implicació activa de la ciutadania és indispensable per a 

poder tenir una incidència directa sobre l'economia i els 

processos socials que desencadena. L'objectiu és recuperar 

la funció social de l'estalvi, convertit en una eina potent 

d'activació de canvis i noves formes de relacionar-se amb 

l'economia.

Per una altra part, però relacionat amb el punt anterior, 

treballarem per a permetre que les iniciatives que 

comparteixen aquests objectius puguin accedir al crèdit de 

la nostra cooperativa. La construcció de xarxa social 

relacional, com la del Mercat Social de les Illes Balears, és la 

que permet posar en contacte aquests projectes i establir un 

àmbit de cooperació entre iniciatives que opten per models 

alternatius amb impacte social i mediambiental positiu.

El tercer eix de treball és el d'explicar el projecte a més 

persones, entitats i administracions públiques. Ho feim 

mitjançant trobades, xerrades, participació en  fires i amb 

l'organització del Cafè Fiare, un espai informal per a debatre 

i fer propostes sobre finances ètiques i recollir les inquietuds 

de les persones sòcies o d'aquelles que s'hi apropin. A més, 

a Fiare Banca Ètica s'ha creat un grup de treball, en el qual 

participam, per a dur la visió de la banca ètica als centres

 educatius, un àmbit essencial per a la creació d'una cultura 

financera que tingui uns criteris ètics fonamentats en la 

cooperació i el bé comú.

L'any 2016 ha estat el de la consolidació de l'operativa 

bancària de Fiare  Banca  Ètica. L'activitat bancària es va 

iniciar a finals del 2014 i durant tot el 2015 s'implementaren 

els productes financers bàsics. L'any passat ha vist un 

important creixement de clients (19,8%) de l'estalvi recollit 

(19,6%) i dels préstecs concedits (22%), a més de rebre el 

reconeixement de la Seguretat Social com a entitat 

col·laboradora, el que permet fer pagaments i cobraments 

d'aquesta entitat (prestacions, domiciliacions de quotes de 

la Seguretat Social).

Al conjunt de la cooperativa (als estats espanyol i italià), les 

xifres marquen la clara tendència de creixement de les 

finances ètiques: més de 1.200 milions d'euros en estalvi, 

900 milions en finançaments, un capital social de 60 milions 

d'euros aportat per les més de 40.000 persones i entitats 

sòcies. Cal afegir, a més, que l'índex de morositat es troba 

molt per sota de la mitjana: 1%.

L'any 2017 Fiare  Banca  Ètica reforçarà les seves línies 

habituals de treball amb els projectes de l'Economia Social i 

Solidària, amb l'habitatge col·lectiu, amb el petit comerç 

ecològic i social, amb l'educació i la cultura i amb el 

programari lliure. Però també rebran especial atenció les 

administracions públiques, particularment les d'àmbit 

municipal, ja que poden ser també partícips del 

desenvolupament de projectes d'economia alternativa. 

Així ho han fet, per exemple, els ajuntaments de Donosti i 

Barcelona, que ja han contractat línies de crèdit amb Fiare. 

En el cas de Barcelona ho fa en el marc del seu Pla d'Impuls 

de l'Economia Social i Solidària; una eina important en 

aquest sentit són les clàusules socials, cada vegada més 

presents en els plecs de contractació i que han de tenir molt 

de protagonisme en el suport d'iniciatives transformadores.
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Arriba el primer cotxe 
elèctric compartit de 

Mallorca
Alexandre Duran i Grant

President d’Ecotxe

Mallorca està plena de cotxes. La gent es queixa amb raó 

dels cotxes de lloguer que inunden les carreteres durant la 

temporada turística però també hi ha els devers 800 

vehicles per cada 1.000 habitants que utilitzem els 

residents. Tenim una de les ràtios de vehicles per habitants 

més altes d’Europa. I això és responsabilitat nostra. 

La resposta, per una banda, hauria de ser enfortir la 

mobilitat a través d’altres modes de transport com són el 

transport públic (autobusos urbans i interurbans, metro, 

tren), la bicicleta per a usos urbans, la mobilitat a peu però 

també la planificació urbanística. El creixement urbà de 

Mallorca a través d’urbanitzacions i polígons de serveis amb 

menor densitat poblacional afavoreix la necessitat de tenir 

accés a un vehicle privat. 

El transport públic i la mobilitat sostenible mai ha estat una 

prioritat a Mallorca. Essent conscients de l’injust 

infrafinançament públic que patim a les Illes Balears, el 

transport públic està en els primers llocs de la inversió i 

despesa pública -però sí més carreteres!- i conseqüentment 

el seu ús és baix i el cost per als usuaris és alt. Culturalment 

la societat s’ha adaptat a aquest paradigma d’afavorir el 

vehicle privat mentre que el transport públic -sobretot 

l’interurbà- és residual i no és la primera opció en el 

moment de plantejar un trajecte excepte per a persones que 

no poden conduir per alguna raó. El cercle viciós de pitjor 

transport públic i més ús de vehicle privat i viceversa és 

difícil de trencar si no hi ha accions decidides i valentes per 

fer que les persones trobin més pràctic, còmode i econòmic 

utilitzar el transport públic i altres opcions de mobilitat. 

Renunciar al cotxe actualment a Mallorca és gairebé 

impossible. 

Ara bé, actualment a diferents parts del món es comencen a 

organitzar noves formes per a sortir de la cotxe-

dependència. Una d’elles és el cotxe compartit o 

“carsharing”: les persones comparteixen l’ús d’una sèrie de 

vehicles situats a diferents punts d’una ciutat i només 

paguen segons el temps d’ús que hagin fet del cotxe. Una 

opció semblant al servei de bicicleta pública com el 

BiciPalma. A Mallorca la cooperativa Ecotxe té l’objectiu 

d’oferir aquest servei i acaba de realitzar la compra del 

primer cotxe compartit que posarà en circulació en les 

setmanes vinents gràcies al suport de més d’un centenar de 

persones. 

Ecotxe és una cooperativa de consum sense ànim de lucre 

de forma que les persones sòcies són co-propietàries dels 

vehicles i decideixen com respondre a les seves necessitats 

de mobilitat com la ubicació dels vehicles o les tarifes. Les 

tarifes de “carsharing” inclouen totes les despeses i, per 

tant, els usuaris no s’han de preocupar de pagar benzina, 

aparcament, mecànic, assegurança, etc. L’existència d’un 

servei de cotxe compartit permet oferir una alternativa a la 

de ser propietari d’un vehicle, especialment en centres 

urbans on la gent utilitza el cotxe poques vegades a la 

setmana. 

Ecotxe aposta per la mobilitat sostenible entenent el servei 

de cotxe compartit com un complement de la mobilitat a 

peu, en bicicleta i en transport públic. Però també va més 

enllà i considera la mobilitat amb totes les conseqüències 

socials i ambientals que hi ha a darrere. Per això, els cotxes 

són elèctrics perquè permeten que l’energia que els faci 

moure provengui de fonts renovables (solar, eòlica, etc.). Els 

cotxes elèctrics és una tecnologia prou madura que ja 

permet substituir els cotxes convencionals de combustió i a 

poc a poc aniran guanyant lloc. 

Tot sabent que un cotxe compartit elimina uns 10 cotxes 

privats, nosaltres creiem que l’objectiu no pot ser 

reemplaçar els centenars de milers de vehicles que circulen 

per Mallorca per altres centenars de milers de vehicles 

elèctrics. La mobilitat sostenible passa per la intermodalitat i 

el cotxe compartit serà una d’aquestes formes i ens convé a 

tots que respongui a un interès comú i no a interessos 

particulars de maximització de beneficis. 

En poques setmanes estarà circulant el primer cotxe 

compartit i elèctric per les carreteres de Mallorca. Serà l’inici 

d’una nova forma de mobilitat que -esperem- transformarà 

la mobilitat i la forma d’entendre el paper del cotxe en les 

nostres vides. 

Més informació i per fer-se soci/a:  

www.ecotxe.coop
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Oriol Baradad Baldomà

Regidor del grup municipal del PSM MÉS per Menorca 

a l’Ajuntament de Ciutadella

El lema de la campanya electoral 

del 2015 del PSM MÉS per Menorca 

a l’Ajuntament de Ciutadella era 

“Capgirem l’Ajuntament”. Un lema 

amb el qual es volia transmetre la 

necessitat de canvi que 

necessitava Ciutadella, tant en la forma de ser governada 

com per l’estat en què es trobava l’Ajuntament. Els governs 

del Partit Popular havien deixat una institució carregada de 

deutes per culpa de sentències judicials (ara com ara són 

uns 13.000.000€) i un Ajuntament completament 

desorganitzat i molt allunyat de la ciutadania.

Des del PSM MÉS per Menorca sempre hem confiat en les 

persones i hem cregut que la participació ciutadana en la 

vida d’una ciutat és vital, per això recuperar tots aquells 

òrgans i instruments de participació que en els últims anys 

s’havien perdut és molt important. Igualment consideram 

que la transparència i l’accés a la informació han de ser 

vitals per tal de poder tornar la credibilitat a la política, 

credibilitat que s’ha perdut per culpa dels nombrosos casos 

de corrupció que afecten determinats partits polítics. 

Malauradament Ciutadella també ha aparegut al mapa de la 

corrupció degut a la gestió del Partit Popular.

Dia 24 de maig de 2015 la ciutadania ciutadellenca va 

demanar un canvi en la forma en què s’havia gestionat el 

municipi i el PSM MÉS per Menorca va guanyar les eleccions. 

El resultat de les eleccions va permetre que Gent per 

Ciutadella, PSOE i PSM MÉS per Menorca poguéssim establir 

un pacte de govern per Ciutadella, un pacte d’esquerres que 

volia recuperar tot allò que en els darrers anys la ciutadania 

i Ciutadella havia perdut.

Des de l’equip de govern tripartit sempre hem realitzat totes 

aquelles accions que considerem que han de millorar la 

qualitat de vida de la ciutadania ciutadellenca. Sabem que 

no és una tasca fàcil i que comporta molts maldecaps, però 

sempre hem intentat posar tots aquells recursos personals i 

econòmics per millorar el bé comú de tota la ciutadania. 

Sense la implicació personal dels 13 regidors i regidores que 

formem part de l’equip de govern el canvi que està 

experimentant l’Ajuntament no seria possible.

Els regidors i les regidores són els principals implicats en la 

tasca de gestió municipal, sempre considerant que el 

principal valor que té l’Ajuntament de Ciutadella són les 

persones que hi fan feina. Sense ells el canvi en el model de 

gestió no és possible. Si el personal de l’Ajuntament no està 

implicat en el projecte, és difícil poder canviar la forma de 

gestionar. Aquest ha estat i és un dels principals objectius 

amb els quals hem treballat, treballem i seguirem treballant. 

Hem de valorar les persones que ens ajuden a millorar el dia 

a dia del nostre municipi i hem de fer que participin tal com 

toca d’aquest canvi.

Un dels grans problemes que tenia l’Ajuntament i amb el 

que hem treballat i seguim treballant és la coordinació de les 

diferents àrees. La descoordinació feia que molts projectes i 

moltes feines no fossin prou efectives i eficaces. La creació 

de quatre grans àrees de gestió (que vam crear quan vam 

entrar a governar l’any 2015) permet poder coordinar els 

departaments i els serveis per millorar. Deixar enrere la 

gestió dividida i individualitzada ha estat important per 

començar a capgirar la forma de gestionar l’Ajuntament. 

Consideram molt important la planificació de les accions i de 

les tasques, i per això apostam per fer feina amb equip. Per 

l’equip de govern aquesta és una eina bàsica a l’hora de 

seguir millorant i de fer feina. 

La millora de la gestió de l’Ajuntament també ha passat i 

exigeix fer feina de forma coordinada, transversal i conjunta 

amb la participació de la ciutadania, sigui de forma 

individual o a través de les associacions o agrupacions. 

L’administració no estarà al servei de la ciutadania fins que 

aquesta no l’entengui i la consideri com a pròpia. 

L’apropament de l’Ajuntament a la ciutadania depèn de fer 

participar a tothom de les decisions i accions que es poden 

dur a terme de forma conjunta. Una bona prova d’aquesta 

participació són les reunions que l’Ajuntament realitza amb 

les diverses associacions de veïns. Hem d’entendre entre 

tots que els barris formen part de la mateixa ciutat i que la 

millora d’un barri és una millora per a tota la ciutat. La feina 

coordinada entre associacions i Ajuntament permet arribar a 

molta més gent i implicar a tothom en la millora de la ciutat. 

L’incivisme no es combat només des de l’administració, 

també s’hi fa front des de la ciutadania.

Seguim endavant!



T2
trinxera municipal

Un altre aspecte que també ha millorat molt en l’últim ha 

estat la transparència i la informació que es facilita al 

ciutadà. La modernització de la pàgina web de l’Ajuntament i 

la potenciació de les xarxes socials han permès poder arribar 

a molta més gent. La implantació de l’administració 

electrònica, que estava aturada per l’anterior equip de 

govern, s’està duent a terme a un bon ritme, obtenint així un 

millor contacte entre la ciutadania i l’Ajuntament. 

Un dels grans problemes que tenim a l’hora de gestionar 

l’Ajuntament de Ciutadella és poder retornar els serveis i les 

inversions necessàries per poder millorar la nostra ciutat i la 

vida dels nostres conciutadans. L’anomenada Llei Montoro 

(en realitat són dues, la Llei 27/2012 d'estabilitat 

pressupostària i sostenibilitat financera i la Llei 27/2013 de 

racionalització i sostenibilitat de l'administració local) no 

permet a les entitats locals gastar l’estalvi obtingut ni 

augmentar personal, per tant no podem millorar els serveis 

ni fer totes aquelles inversions que voldríem encara que 

l'Ajuntament disposi de capital. A la liquidació del pressupost 

2016, l'Ajuntament presentava un superàvit en termes de 

capacitat de finançament i de caràcter consolidat d’uns 

6.000.000 €, que representa en fons líquids més de 

4.000.000 €, per tant, està clar que tenim diners a caixa però 

no els poden invertir en la millora de la ciutat i del seu 

benestar per culpa de la imposada Llei Montoro. 

Des de l’equip de govern seguirem reclamant al Govern de 

l’Estat la modificació de l’anomenada Llei Montoro per tal de 

poder destinar l’estalvi a la prestació de serveis que millorin 

la qualitat de vida de la ciutadania, ja que com Ajuntament 

hem de vetllar per poder assegurar el benestar de les 

persones i hem d’incentivar i millorar l’economia local per tal 

de poder generar inversió i ocupació. Seguirem fent feina en 

aquest sentit, ja que entenem que la manera de fer feina 

que tenim és una nova forma d’entendre la política i la 

gestió municipal. 

Hem de treballar de forma conjunta, coordinada i transversal 

en accions concretes que permetin millorar la globalitat del 

nostre municipi, no només des de l’Administració sinó amb 

la col·laboració de la ciutadania. La transparència, la 

proximitat i el diàleg amb la ciutadania i amb la resta 

d’administracions ha de permetre millorar Ciutadella.

Des del PSM MÉS per Menorca seguirem fent feina 

per acabar de capgirar l’Ajuntament i millorar 

Ciutadella.

Seguim endavant!
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El Molinar que ens agrada
Miquel Ângel Contreras

Grup municipal MÉS per Palma

Després de tres anys intensos, la gran mobilització social 

aglutinada al voltant de la plataforma “Al Molinar, Port Petit” 

ha provocat que la Junta Directiva del Club Marítim del 

Molinar de Llevant hagi renunciat al seu projecte 

d’ampliació. A la vegada, en saber  la notícia, la Plataforma 

va respondre amb un comunicat agraint a les institucions la 

seva postura contundent en contra de l’ampliació de 

l’emblemàtic moll: “han sabut fer-ne ressò de les demandes 

socials i han rebutjat qualsevol ampliació donant-nos suport: 

Parlament Balear, Govern, Consell i Ajuntament de Palma”, 

recordant que “aquest rebuig social, polític i institucional no 

es veia a Palma des de feia molts anys”.

Pocs mesos enrere, l’Ajuntament de Palma va aprovar una 

moció contra el projecte del club, donant suport a l’Autoritat 

Portuària de Balears perquè dugui a terme el seu compromís 

de conservar-lo i rehabilitar-lo, respectant les seves 

dimensions i estètica actuals. El Consell i el Parlament Balear 

també es varen posicionar en el mateix sentit. En totes les 

ocasions, aquestes iniciatives varen rebre el suport de totes 

les forces polítiques a excepció del Partit Popular. 

En el cas de l’Ajuntament, Antoni Noguera ha estat el 

portaveu de la defensa del Port Petit i així ho ha manifestat 

de manera reiterada davant l’APB. Just després de conèixer 

que el Club Marítim tirava el seu projecte enrere, ho 

celebrava amb les següents declaracions: “S’ha imposat el 

sentit comú. La ciutadania guanya amb aquesta decisió. Ens 

posam a disposició de l’Autoritat Portuària per col·laborar en 

la rehabilitació del port a escala humana i tenint en compte 

el seu entorn”.

En la línia de les principals reivindicacions de la Plataforma, 

ara Cort exigeix a l'APB  millorar les instal·lacions nàutiques 

respectant la idiosincràsia del barri, donar continuïtat al 

passeig, mantenir la concessió dels amarraments dels 

usuaris actuals, i rehabilitar l’edifici social del Club 

(construcció del reconegut arquitecte Carles Garau i de la 

qual Urbanisme ja en va decretar mesures cautelars de 

protecció). De moment, si abans del març del 2018 (data en 

què finalitza la concessió del Club Marítim) no s'arriba a un 

acord que inclogui aquests condicionants, Ports mantendrà 

la seva intenció d’assumir la gestió dels amarraments del 

Molinar per assegurar la seva preservació. 

Paral·lelament, l’àrea de Model de Ciutat, Urbanisme i 

Habitatge Digne, està treballant per conservar la identitat 

dels barris i pobles emblemàtics de Palma, entre els quals el 

Molinar, on ja no es donen noves llicències d’obres si 

aquestes no s'adeqüen a l’estètica del barri. El que es pretén 

és que els nuclis històrics de Palma tenguin una protecció 

especial en el planejament urbanístic de la ciutat. Així 

mateix, en el darrer any s’ha estat treballant en una 

delimitació precisa d’aquests nuclis a peu de carrer, una 

feina que també ha servit per determinar tant els edificis 

que s’inclouran en el Catàleg d’elements d’interès 

arquitectònic com els conjunts amb valor ambiental.

Mentre, per tal de bloquejar qualsevol possibilitat que no 

encaixi amb aquesta línia, el juliol del 2016 ja es va fer una 

suspensió cautelar de llicències als edificis susceptibles de 

catalogació i per primera vegada s’apliquen les disposicions 

de la Llei del Sòl que obliguen a adequar les noves 

edificacions al seu entorn, amb una avaluació obligatòria de 

la Comissió de Centre Històric. En conseqüència, durant el 

darrer any s'han revistat tots els projectes presentats i s'han 

exigit, quan s'ha considerat necessari, els canvis oportuns 

amb l'objectiu d'evitar impactes negatius. 

Pel que fa a la futura regulació, els objectius principals són 

incloure nous edificis al Catàleg d’acord amb els estudis 

empresos per arquitectes i historiadors de l’art, determinar 

els elements o conjunts de valor ambiental i regular-los, 

perfeccionar la regulació de les alineacions i alçàries per 

mantenir la uniformitat i establir patrons estètics i de 

materials que assegurin la concordança de les noves 

edificacions amb les tradicionals. 

Seguim endavant!
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En definitiva, es tracta d'assegurar uns mínims objectius pel 

que fa a la integració de les noves edificacions d'acord amb 

la tipologia de les construccions tradicionals dels barris en 

qüestió, sense menystenir possibles propostes que puguin 

esdevenir nous elements del patrimoni arquitectònic de la 

ciutat.

Els barris que seran protegits, consisteixen en una sèrie de 

nuclis existents ja a principis del segle XX, més enllà del 

perímetre de les antigues murades de ciutat i apareguts per 

motius agrícoles o industrials. Per tant, es consideren com a 

nuclis tradicionals a efectes de regulació Sant Jordi, la Casa 

Blanca, l'Aranjassa, el Pil·larí, el Coll d'en Rabassa, el 

Molinar, Can Capes, els Hostalets, Son Sardina, Establiments 

i el Secar de la Real, Son Rapìnya, Son Roca, Son Serra-La 

Vilera, Son Espanyolet, els nuclis tradicionals de Gènova, la 

Bonanova i Portopí, així com la part no inclosa al PERI del 

Terreno. En aquest llistat se li sumen els barris del Jonquet i 

Santa Catalina, dels quals ja s'estan tramitant els seus plans 

especials.

Cal recordar que de MÉS per Palma sempre hem defensat la 

conservació de la fisonomia tradicional dels barris i pobles 

de la nostra ciutat. Ho defensàrem durant la passada 

legislatura de manera reiterada a Cort, ho incloguérem al 

programa electoral i ara que governam, treballam per fer-ho 

possible. És així com ens agrada la nostra ciutat.

El Molinar que ens agrada
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Joan Pau Jordà

Hi ha una crisi de creixement al si del 
mallorquinisme polític (o catalanisme, 
o sobiranisme, o independentisme… 
com vulgueu dir-li). Això és bo, perquè 
és una crisi de creixement.

Cal recordar que primer amb les mobilitzacions socials 
contra el TIL, i després amb les eleccions autonòmiques del 
2015, a poc a poc s’han anat apropant al mallorquinisme 
(social i polític) persones que vénen de tradicions i cultures 
polítiques ben diferents d’aquells nacionalistes de pedra 
picada, que poden ser definits com “els que van a la 
Manifestació de dia 31 de Desembre des de fa 30 anys”. 
Això potser sorprèn i pot escarrufar a molts, però és la 
conseqüència d’eixamplar la base social del nostre 
moviment. Ja no som sempre els mateixos. Hem d’entendre 
que hi ha persones que potser no comparteixen els nostres 
objectius a llarg termini, però que somien, com nosaltres, 
amb una Mallorca amb més autogovern i en definitiva, més 
auto-centrada socialment. Deixem de banda idees, 
conceptes i símbols que ens divideixen com a moviment 
polític i, sense renunciar a les nostres essències, cerquem 
aquells nexes d’unió i aquells elements que facilitin 
l’elaboració d’estratègies comunes.

En segon lloc, vull referir-me a tots aquells que acusen als 
que volem repensar el mallorquinisme polític de voler 
aigualir els objectius i essències del catalanisme. Vull dir-los-
hi que estan molt equivocats, perquè si els que impulsam 
aquests debats volem un país de tots -fent un projecte de 
societat amable i atractiu per als castellanoparlants i 
nouvinguts, per exemple- també ho volem per aquells que 
ens sentim catalans de Mallorca. Un país de tots, és de tots, 
i en aquesta Ítaca a la qual hem d’aspirar, ningú hauria de 
renunciar a les seves idees principals, com ja he dit, per tal 
de construir un relat col·lectiu comú.

I aquí vull fer una aturada per reflexionar sobre certs sectors 
que defensen les “essències” del catalanisme. Aquestes 
poden resumir-se, a parer meu, en el següent discurs: “som 
Països Catalans, Madrid ens roba, farem la independència, 
tothom que no pensi com jo s’equivoca.” Seré clar: crec que 
són actituds sectàries i d’organització amb vocació de 
minoria. Mallorca és plural, com el nostre moviment. Tu 
identifica’t amb el que vulguis i com vulguis, però deixa’m a 
mi ser mallorquí i sobiranista de la forma que cregui més 
adient, no em recriminis que no pens com tu, si compartim 
objectius. Intentem, doncs, cercar que ens uneix, quin pot 
ser el full de ruta comú i els termes, símbols i discursos que 
ens identifiquin a tots. És molt difícil teixir complicitats al si 
d’un moviment si hi ha un sector que es creu en possessió 
de la veritat absoluta enfront de la resta, als quals considera 
poc menys que traïdors.

En tercer i darrer lloc vull fer una reflexió sobre el paper de 
la llengua catalana dins aquest país que somiem alguns, i 
com podem fer arribar la defensa de la llengua pròpia de 
Mallorca a persones fins ara alienes a aquesta causa. Ho 
faré posant un exemple:

Vaig xerrar fa uns mesos amb uns companys sobre la 
idoneïtat o no de què la llengua vehicular de Ràdio Calvià 
–en un context de majoria castellanoparlant- fos el català. 
Seré altra vegada taxatiu: jo crec que sí. Però no perquè 
sigui la nostra llengua, o perquè la llei ho digui, o perquè 
tenim dret a què estigui en català… o no només per això. 
Crec que ha d’estar en català perquè el català és, avui dia, 
una eina de cohesió social de primer ordre, i no ho hem de 
desaprofitar. A un país on la meitat de la societat ha nascut 
a fora, no podem perdre cap instrument que ens permeti 
vertebrar-la- Qui no recorda allò que deia en Guillem 
d’Efak  quan va demanar un cafè amb llet i el cambrer li 
etzibà: “si no fos perquè xerrau mallorquí, pensaria que sou 
negre”. Com bé diu Bernat Joan, “als catalanoparlants, quan 
algú ens parla en la nostra llengua, d’una manera 
automàtica esborram qualsevol tipus de frontera, de 
barrera, de distinció entre qui ens parla i nosaltres 
mateixos…” En el cas de Ràdio Calvià a més, s’hi suma el 
paper exemplificant que l’administració pública (i els mitjans 
que gestiona) ha de jugar en la normalització lingüística i en 
la vertebració del país. Tot això s’ha d’explicar, i fer-ho bé. 
S’ha de dir a tots els que hi tenen reticències que, tenint 
Ràdio Calvià en català, hi guanyam tots.

Altre tema molt vinculat a aquest es que potser ens hauríem 
de fitar, com a moviment, aconseguir a curt termini que la 
lluita per la normalització lingüística, a Mallorca sigui cosa 
del conjunt de la societat i no només dels que xerram català 
i estem conscienciats. Viure plenament en català és un dret 
i una lluita que tots en aquesta terra hauríem d’assumir. 
Com m’agradaria que un dia la majoria dels infermers, 
metges i jutges siguin els primers a defensar el català als 
hospitals i tribunals  com un dret dels seus usuaris! Dit 
d’altra forma, arribats al punt social i polític actual, convé, 
pel bé de la normalització lingüística, que termes com la 
“llengua” –i potser per extensió, també els “símbols”- és 
despartititzin (que no despolititzin). Enteneu-
me,despartitizar no ha de suposar que MÉS, El Pi, la CUP o 
Esquerra abandonin els seus postulats, sinó més bé que 
treballin per a què la defensa de la llengua i els símbols 
comuns siguin lluites i iniciatives transversals dins tot l’arc 
parlamentari… (comptant, per exemple, amb la complicitat 
de certs sectors del PP o de bona part dels 
castellanoparlants del país, per exemple).

En definitiva, hem de guanyar l’hegemonia, carregant-nos 
de raons. L’oportunitat la tenim al davant.

ELS DEBATS DEL 
MALLORQUINISME
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La Casa del Poble: 
Tres decennis de lluita 

obrera a Mallorca
Fundació Ateneu Pere Mascaró

La darrera publicació promoguda per les Fundacions Ateneu 
Pere Mascaró i Emili Darder (David Ginard (Coord.), La Casa 
del Poble i el moviment obrer a Mallorca (1900-1936), 
Lleonard Muntaner editor, Palma 2016) aplega onze 
ponències presentades amb motiu de les «Primeres 
Jornades sobre Història del Moviment Obrer a Mallorca», que 
tingueren lloc el novembre del 2014 en coincidència amb el 
norantè aniversari de la inauguració del local de la Casa del 
Poble de l’actual carrer de la Reina Maria Cristina.

Les Cases del Poble eren un amples espais col·lectius i 
multifuncionals (seu de societats obreres, difusores de 
mútues i cooperatives, biblioteques, escoles, conferències, 
representacions teatrals...) de les quals es dotà el moviment 
obrer durant el primer terç del segle XX. A Espanya les 
primeres foren les de Montijo i Alzira, el 1908 fou 
inaugurada la de Madrid i aviat s’estengueren per tot el 
territori arribant a les Illes Balears, on ens consta que se’n 
construïren una dotzena. La principal fou, sens dubte, la de 
Palma, inaugurada el 20 de gener de 1924 gràcies al 
finançament de Joan March Ordinas i que era considerada 
de les més espectaculars de tot l’Estat. Fou objecte d’un 
atemptat falangista el juny de 1936 i usada com a centre de 
tortura al començament de la Guerra Civil. Més tard passà a 
mans de l’organització sindical franquista i fou enderrocada 
poc abans de la mort del dictador. A més a més, n’hi hagué 
a diversos pobles de Mallorca (Llucmajor, Esporles, 
Manacor, Búger...) i a Menorca.

El llibre s’estructura en tres blocs a partir de criteris 
cronològics i temàtics. El primer, dedicat als anys vint, 
inclou un text de Pere Gabriel sobre el concepte Casa del 
Poble i la recepció de la inauguració de la Casa del Poble de 
Palma a la premsa de Catalunya i Madrid. Josep Vílchez 
tracta sobre les gestions dutes a terme des del 
començament del segle XX pel moviment obrer per disposar 
d’un local permanent i la inauguració de la Casa del Poble 
de Palma i el seu funcionament fins 1926. Pere Ferrer 
analitza les motivacions que conduïren Joan March a lliurar 
la seva donació. Sebastià Serra estudia la tasca teòrica i 
sindical del dirigent socialista Llorenç Bisbal. Antoni 
Marimon se centra en la posició del socialisme mallorquí 
davant les eleccions municipals de 1922.

 El segon bloc, centrat en les qüestions culturals, conté 
aportacions de Manel Santana (oci, sociabilitat i cultura a la 
Casa del Poble 1924-36), Antoni Nadal (el teatre a la Casa 
del Poble) i Dolors Marín (els ateneus llibertaris a Mallorca). 
El tercer, està dedicat al període republicà i la Guerra Civil, 
amb textos d’Arnau Company sobre el moviment obrer a la 
Part Forana, de David Ginard sobre l’atemptat feixista de la 
primavera de 1936 i de Manel Suárez i Bartomeu Garí sobre 
la repressió contra les Cases del Poble després del cop 
d’Estat de juliol de 1936.

El volum es tanca amb una bibliografia general sobre el 
moviment obrer a Mallorca i s’acompanya d’una petita 
selecció d’il·lustracions amb plànols i fotografies d’edificis i 
personatges històrics vinculats a la història d’aquesta 
institució clau en la història contemporània de Mallorca.

La Casa del Poble i el moviment obrer a Mallorca 1900-1936

Coordinat David Ginard Féron

Lleonard Muntaner Editor 

Palma 2016

Presentació de la publicació amb Llorenç Carrió, Maria Muntaner, David Ginard, Lila 

Thomàs i Josep Lluís Pons
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A MACIÀ MANERA, AMB 
QUI TANT ESTIMAVA

Apol·lònia Miralles Xamena

Consellera electa Consell de Mallorca

A Montuïri, el seu poble i el meu, va morir en Macià Manera, 
amb qui tant estimava. 

Aquests dies he recordat molt l'elegia d'en Miguel 
Hernández, perquè alguna cosa s'ha romput dins meu amb 
la mort d'en Macià Manera, i m'atreveixo a dir que dins tots 
els que l'estimàvem. 

En Macià i jo érem de la mateixa quinta, jo de febrer i ell del 
desembre del 62. Anàvem a escola junts de petits i hem 
anat sempre amb la mateixa colla. Una colla gran, de gent 
de diferents generacions i ideologies, un poc alternatius 
tots, però molt diferents també i puc dir que a tots se'ns ha 
trencat alguna cosa per dintre amb la seva mort. Hem 
perdut l'amic, el germà, la persona que ens unia i 
agermanava, un home bo, que tenia un cor molt gran i un 
somriure sempre a la boca. I tot això no ho deim ara perquè 
hagi mort, ho hem dit sempre, i no només nosaltres, ho diu 
tothom que el va poder conèixer i estimar. Per això no us 
podeu imaginar el mal que ens han fet algunes paraules 
escrites amb tota la mala intenció. Perquè en Macià no era 
un terrorista, i tal com va dir el seu bon amic Jordi Puig, “els 
qui l'hem conegut i estimat no permetrem que ningú 
embruti la memòria d’un dels cors més nobles que ha donat 
aquesta terra”. 

A Montuïri, en Macià era en Titi, perquè era de can Titina, i 
així funcionen els mals noms als pobles, que es 
converteixen amb el nom de pila sense ser-ho. Quan vam 
començar a créixer eren els anys de la transició, del 
despertar a la vida i dels despertar a la política, tot se'ns va 
ajuntar, la rebel·lia i la inconsciència, les reivindicacions 
polítiques, les ganes de conèixer i les poques ganes 
d'estudiar. Eren anys de manifestacions per la llibertat i per 
l'amnistia dels presos polítics, i poc ens podíem imaginar 
que uns anys després ell també ho seria.  Aquells van ser 
uns anys plens de vida i de bogeria, plens d'il·lusió i utopia, 
perquè semblava que el món només podia anar a més, a 
més llibertat, a més democràcia, a més tolerància i a més 
igualtat. No sabíem encara com n'estàvem d'equivocats. 

I vam créixer, i vam anar fent el nostre camí. En aquells 
moments, simplificant molt, podem dir que jo era més 
internacionalista, i en Macià més independentista. Ara el 
puc sentir dient allò tan seu de: “o no, depèn, ...”. L'any 
1986 va començar a militar al Moviment de Defensa de la 
Terra (MDT), front de l'esquerra independentista, ell tenia 
clar que la independència era l'únic camí possible. Va anar a 
Nicaragua un estiu de cooperant i van construir un pou i un 
safareig que du el seu nom. 

L'any 89 en Macià anava de suplent a la llista de Catalunya 
lliure per les europees, i el 21 de juliol, un divendres que 
record perfectament pel cop moral i pel desplegament 
policial que hi va haver al poble, el van detenir al seu lloc de 
feina, a peu d'obra, 6 policies de la Brigada de la policia 
nacional de Barcelona.  El  van dur en cotxe cap a Palma i el 
van torturar, es van aturar a les costes de Xorrigo, el van 
apallissar i li van ficar una pistola a la boca que van 
disparar. Després el van dur a Barcelona amb helicòpter i 
l'amenaçaven de tirar-lo si no xerrava, si no delatava. Allà 
van continuar les pallisses i tortures clàssiques, com la 
banyera i la borsa de plàstic. 

En el poble ningú ho entenia, aquell desplegament policial, 
aquella campanya mediàtica contra en Titi, que va 
aconseguir provocar un moviment ampli, i tot el poble, fos 
de la ideologia que fos, fos del partit que fos, PSM, PSOE, i 
fins i tot destacats militants del PP van sortir a recollir firmes 
per lliurar a Delegació de Govern, declarant que era una 
persona pacífica, incapaç de fer mal a ningú, que mai havia 
actuat de manera violenta. Més endavant es va crear un 
comitè de defensa de Macià Manera amb molta gent 
coneguda del moviment independentista i molta altra 
anònima que va engegar una campanya àmplia de 
solidaritat.

Però com bé deia ell, el judici a l'Audiència Nacional va ser 
un judici polític i el van condemnar per pertinència a banda 
armada a 6 anys i 1 dia de presó (proves: només 
l'autoinculpació sota tortura i sense assistència jurídica; i 
tinència d'explosius, dos cartutxos que per cert van 
desaparèixer i mai van ser analitzats). Finalment i gràcies a 
la dissolució de Terra Lliure, va passar 3 anys empresonat, 
els dos primers anys i mig a Alcalà-Meco, i els darrers mesos 
a Lleida, on per sort les condicions van millorar molt per ell. 

El 1992 va sortir i li vam fer una bona festa a s'hort des 
pont, el nostre lloc de trobada, el mateix lloc on li vam fer la 
festa de funeral que a ell tant li hauria agradat i on amb 
tanta emoció i sentiment el vam poder acomiadar. 

Quan va tornar es va integrar a la vida de sempre, a 
Montuïri, sense fer renou, sense problemes, fent la seva 
feina, llegint els diaris cada dia, amb el seu cafè i el seu set. 
Relacionant-se amb tothom, homes, dones, vells, joves, ... 
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Perquè a Montuïri tots els que el coneixíem ho teníem clar, 
en Macià no era un terrorista,  en Macià va ser un pres 
polític, per molt que ho vulguin disfressar els amics de la 
retòrica del poder, que amb el mal ús i abús de la paraula 
terrorisme volen guanyar lluites ideològiques que no són 
capaços de guanyar-les amb arguments. Ja ens va avisar 
Lewis Carroll, el significat de les paraules depèn dels que 
manen, no de la veritat

No va voler tornar a militar perquè mai va tornar a trobar un 
espai on es sentis realment a gust. Estava molt esperançat 
amb el procés català i preocupat per Mallorca, perquè veia 
que la gent no es mobilitzava i pensava que l'ofensiva 
contra les illes, contra la nostra llengua i cultura, contra la 
nostra sobirania, seria cada vegada més gran. En Macià 
tenia les idees molt clares, volia ser un home lliure dins un 
país lliure i socialista, i aquesta era la seva lluita i aquest era 
el seu anhel.

I amb ell estimàvem aquesta lluita i tantes altres coses, 
estimàvem Montuïri, la justícia, passar els vespres d'estiu a 
s'hort des pont xerrant de res i de tot, anar de festa, sa 
roqueta, ... I he de confessar que amb els anys he sigut jo 
qui m'he apropat més al seu independentisme, perquè ara 
ja he entès que sense sobiranisme no hi pot haver un 
vertader internacionalisme.

I acabaré amb unes paraules d'en Pere Sampol que 
compartesc totalment, "en Macià que coneixíem els qui 
tenguérem la sort de conviure amb ell era humil, senzill, 
coherent, vehement, generós, fidel, amic... Una gran bona 
persona".  Fins a sempre Macià,

A MACIÀ MANERA, AMB QUI TANT ESTIMAVA



6.5

altres veus

L'educació dels fills dels immigrants 
africans nascuts a l’Occident: el 

gran dilema!

Mahécor Mbengue
Professor

El nin és d’argila, sempre pren la forma que li donam. 
(proverbi wòlof)                          

· Quina educació donar als fills d'immigrants nascuts a 
l'Àfrica de l'Oest?                
                 
· En quin(s) idioma(s) se li ha de parlar en la vida 
quotidiana?

· Cal dur-los a créixer al país d'origen dels seus pares 
perquè els eduqui un parent proper considerat bon 
educador, perquè puguin impregnar-se més de la 
cultura africana i aprenguin, per tant, els valors 
tradicionals i religiosos?               
               
· O cal deixar-los al lloc on varen néixer per facilitar 
millor la seva integració en la societat futura, on se 
suposa que han de viure i treballar, i al mateix temps 
donar-los l'oportunitat de créixer dins del seu entorn 
familiar per poder-se beneficiar d’una educació 
proporcionada pels seus propis pares, els quals, 
després de tot, han de ser els que estan en millors 
condicions de determinar quin és el camí pel qual volen 
guiar la seva descendència?        
         
Com una elecció complicada, aquestes preguntes es 
discuteixen sovint, de vegades apassionadament. 
Qualsevol pare expatriat preocupat per donar la millor 
educació als seus fills ha hagut de fer-se les més d'una 
vegada durant la seva vida lluny del seu país.
La majoria dels pares expatriats africans que envien els 
seus fills al seu país d'origen perquè hi puguin ser 
educats, sovint ho fan a contracor i tan sols perquè 
consideren que és necessari. Per a molts d'ells, 
l'estranger, especialment a l’Occident, només és bo per 
la feina, una vaca lletera que s’ha de saber munyir 
evitant les coces.                 
                                                                                         
        
En general, educar-los aquí ho veuen amb mals ulls i 
consideren que és la font de tots els mals: el lloc on els 
nins poden sortir de casa a la seva majoria d’edat 
sense tenir l’obligació de justificar-se; on aquests 
mateixos nins poden dur els seus pares a una llar 
d'avis a la seva vellesa; on l'homosexualitat, 
l'individualisme, l'aculturació, la llibertat sense 
restriccions, etc. són omnipresents. Sens dubte, 
pensen també, que a l’Occident, els nins tenen massa 
poder.

                             
D'aquí la noció de «nins reis» i «nins tirans». Aquest és 
el primer escull on topa l'educació que desitgen donar 
a la seva descendència. El més maliciós entre els nins 
en alguns països com els EUA o Canadà és que aviat 
saben que l’amenaça d'una trucada telefònica al 911 
(telèfon d’emergència) pot ser un mitjà de pressió, una 
espasa de Dàmocles sobre els caps dels seus pares 
que finalment cedeixen als seus capricis.

Per als adeptes del «retorn als orígens», l’Occident és 
també el lloc on un assistent social, després de 
preguntes fetes a un nin innocent de forma maliciosa, 
té el poder de trencar una família en un instant 
proposant la concessió de la seva custòdia a les 
autoritats públiques competents en la 
matèria.                                                                            
                                                 
Al cap i a la fi, per a molts d'ells, l’Occident és el lloc on 
és difícil, gairebé impossible, donar una bona educació 
als seus fills, ja que els valors tolerats, acceptats i fins i 
tot propugnats, sovint estan en contradicció amb els de 
la seva cultura a l'Àfrica. Ells voldrien que els seus fills 
gaudissin de la mateixa bona educació que tengueren 
l'oportunitat de rebre que, suposadament, els ha 
convertit en els bons homes o dones que han 
esdevingut avui.           
            
Segurament per pur maniqueisme, en general, tenen 
una visió bona i positiva, sovint massa idealitzada, dels 
seus països d'origen, i una mala, negativa i sovint molt 
caricaturitzada, de l'Occident. Potser pensen, 
ingènuament, que el problema és la falta de doblers en 
molts països africans, però hi ha bons valors morals, i 
que no hi ha molts bons valors morals a Occident, però 
hi ha doblers.            
             
De veritat, les coses bones i dolentes es poden trobar 
en tots els països del món, en totes les societats i en 
totes les cultures. No obstant això, molts fenòmens i 
pràctiques que alguns d'aquests immigrants denuncien 
al seu país de residència es troben també al seu país 
d'origen. En un món globalitzat, com les economies,
els vicis també tendeixen a globalitzar-se.
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Per aquesta raó moltes societats africanes es veuen 
sacsejades en els seus fonaments més profunds, que 
es debaten entre l'esquer del vici importat i la ferotge 
resistència de les velles virtuts, parafrasejant Mariama 
Bâ. No obstant això, alguns dels fenòmens o de les 
pràctiques citats abans sovint segueixen sent un tema 
tabú en molts països africans, sovint per pura 
hipocresia.

El fet de néixer i créixer a l'Àfrica no fa que un sigui, 
necessàriament, millor que el que ha nascut i crescut a 
Occident o en un altre lloc, i viceversa. Ningú està 
condemnat per avançat. No existeix país o continent on 
les persones que hi neixen i creixen estiguin destinades 
a ser bones, com no n’hi ha on reben una educació que 
els destina a ser dolentes.      
                                                            
A vegades, passa que alguns pares que varen dur els 
seus fills al seu país d'origen per educar-los, tenen la 
decepció de la seva vida una vegada que aquests 
tornen a les seves llars. No només perquè s'han 
convertit en el contrari del que s'esperava enviant-los, 
fins i tot es troben incapaços de comunicar bé amb 
ells, perquè la distància i el temps han erigit barreres 
gairebé insuperables entre ells.   

Succeeix igualment que altres pares que han conservat 
els fills i els han educat ells mateixos han sigut capaços 
de fer germinar i florir en aquests nins una bona 
educació i un bon comportament, tot i les dificultats 
amb les quals s’han enfrontat. Això demostra que el 
més important sembla ser no tant la ubicació 
geogràfica com el compromís i la dedicació que posen 
els pares en l'educació dels seus fills. 
                                                                            
Els que millor han viscut aquesta difícil situació 
d’esquarterament són aquells que han sabut conciliar 
de forma intel·ligent el que és bo en el seu país 
d’origen i el que és bo al seu país de residència. Fent 
una bona síntesi de les dues cultures, han estat 
capaços de donar als seus fills una educació que els 
permetrà viure a qualsevol lloc.       
                                                                                         
Aquesta no és una tasca fàcil, però amb perseverança 
es pot tenir molt d’èxit. No ens hem d'enganyar, no tot 
és menyspreable a l’Occident, com tot no s’ha d’agafar 
en les cultures africanes, ni de molt. L'Occident conté 
bons valors que poden contribuir al desenvolupament 
de qualsevol societat i qualsevol país, tant en el pla 
social com professional o polític, per nomenar-ne uns 
quants. 

En un món globalitzat, qualsevol persona pot trobar en 
qualsevol lloc, amb poques excepcions, tots els bons 
valors i condicions que poden contribuir a la bona 
educació dels seus fills, com l'oposat també. Però és 
inqüestionable que l'entorn en què creix el nin pot tenir 
un impacte significatiu, independentment d'on es 
troba.                                                                     

African SouthEast Area.Lds.org

Aquells que creixen en una zona residencial tranquil·la i 
van a un bon col·legi, en un ambient lliure de crim o el 
desordre social poden ser més propensos a tenir una 
millor educació que els que creixen i viuen en guetos 
amb una taxa gran de fracàs escolar o als barris 
desafavorits on conviuen bandidatge, droga, 
criminalitat ..., en resum a un lloc on la bona educació 
no es propicia.                 
                                                                                          
Els pares que viuen dins aquestes zones desfavorides 
han de fer molts més esforços per educar els seus fills. 
També podem apuntar que cada pare educa als seus 
fills a la seva imatge, és a dir, que seria difícil, gairebé 
impossible que les persones de mal comportament 
donassin una bona educació als seus fills, siguin allà on 
siguin. 
Sempre seria bo que els pares immigrants que 
desitgen quedar-se a l'estranger poguessin dur els seus 
fills tan sovint com possible al seu país d'origen per 
entendre i descobrir aspectes de la seva cultura. 
Perquè ningú pot estimar el que no coneix. Però aquest 
tema no és senzill, ja que, en general, depèn de la 
capacitat econòmica de cadascú.      
 
Es pot complicar encara més amb una família 
nombrosa i un país molt allunyat del país de residència. 
En aquesta casta de situacions, l'alt cost dels bitllets i 
l'organització de les vacances col·lectives ho fa tot més 
difícil, especialment quan els mitjans de vida que tenen 
les famílies són escassos.          

Les qüestions de l'educació dels nens d’expatriats 
nascuts a l'estranger no importa a tots els pares 
immigrants. Per a alguns d'ells, ganduls, poc 
responsables i impulsats exclusivament per l'ànim de 
lucre, la presència dels seus fills al seu costat no 
només els impedeix centrar-se en les seves activitats 
professionals que posen al primer pla, sinó que els 
costa molts doblers i temps. Com per desfer-se'n, 
prefereixen fugir dels seus papers i responsabilitats de 
pares enviant-los al seu país d'origen.                   
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En fer-ho, tenen molt més temps per ells mateixos i 
uns ingressos extres, perquè reben assignacions per a 
aquests nins, no han de pagar la guarderia i altres 
despeses i que, baldament poden enviar doblers a 
aquests nins una vegada que són al seu país d'origen, 
les quantitats poden ser molt més baixes, a causa de 
l'avantatge que tenen les monedes fortes en molts 
països occidentals.                   
 
Molts de pares immigrants, atrets per l'esquer del 
guany que podria constituir un gran nombre de nins en 
alguns països desenvolupats que fomenten una política 
de naixements amb molts d’avantatges socials i 
econòmics, han caigut en les trampes i laberints de les 
assignacions familiars de les quals no poden alliberar-
se. Sovint els és difícil donar una bona educació als 
fills, que majoritàriament són font de profits en lloc de 
fruita de l'amor.                           

  Son Gotleu. Els nins aprenen a reciclar              
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La Platja de Palma. 
Evolució històrica i 
planejament urbà

Manuel Cabellos
Maties Garcias

Professor d’EOI

El nom fa la cosa? És millor dir-ne, d’aquest espai de 

Mallorca, S’Arenal i Can Pastilla o, per contra, és preferible 

anomenar-lo Platja de Palma? Quins límits té, aquesta 

contrada? Aquest espai geogràfic és qualque cosa més que 

una platja o un arenal?  Per què està dividit entre dos termes 

municipals, Llucmajor i Palma? Com va néixer, fa un segle i 

mig, un llogaret costaner a la banda llucmajorera? I a la 

banda de Palma, qui era aquell Pastilla que dóna nom a un 

aplec de cases? 

Com és que aquesta platja ha evolucionat tan 

vertiginosament al llarg dels darrers 50 anys? Com ha passat 

de ser un espai de recollida d’alga per als pagesos i 

d’extracció de marès per a la construcció a un empori turístic 

amb milers de llits i una munió d’establiments? Com es varen 

parcel·lar i urbanitzar les grans possessions que 

confrontaven amb la mar?

¿Com hi han viscut, i conviscut, trencadors de marès, 

escassos pescadors, taverners i botiguers incipients, 

estiuejants benestants, soldats del fort d’Enderrocat, 

seminaristes franciscans, hotelers pioners, estrangers i 

estrangeres que hi cerquen sol i diversió, joves mallorquins 

que hi han gaudit  del solaç estiuenc, turistes de gatera i 

d’excessos de tota casta, treballadors de l’hoteleria, 

immigrants de tot el món, propietaris i llogaters, estadants 

de la primera línia i habitants de nuclis apartats com les 

Cadenes i Bellavista?

Per què, com a llogaret incipient, també es va conèixer amb 

el nom d’Els Republicans? Quan i per què va anar a terra la 

illeta de cases que havien alçat, ran de mar, els liberals (o 

“republicans”) llucmajorers de final del XIX? Quins edificis 

representatius de les diverses èpoques s’hi conserven encara 

intactes? Quins serveis públics s’hi han posat en marxa? 

Quines infraestructures –com carreteres i autopistes, trens i 

tramvia, depuradores i clavegueres- s’hi han construït a 

remolc de les necessitats i, sovint, de les urgències?  Quins 

errors urbanístics i de serveis s’hi han comès? Quins s’han 

solucionat o esmenat?

Com ha estat la política urbanística aplicada a la zona? 

Sempre igual? Innocent? Per al franquisme, què va suposar el 

turisme que arribava a ‘Arenal? I amb democràcia i 

autonomia, com se n’ha afrontat la gestió hotelera, 

residencial i urbanística? 

Manuel Cabellos, arquitecte, urbanista i estiuejant de l’indret, 

ho explica en aquesta monografia, il·lustrada amb imatges 

de totes les èpoques i acompanyada de planimetria 

elaborada per fer més entenedora la tesi sobre els canvis 

urbanístics i econòmics de la zona. Uns canvis que, més enllà 

dels planys habituals sobre el que va ser i ja no és, també 

“cal considerar com a oportunitat”, d’acord amb el mots 

finals de l’autor.

Manuel Cabellos. La Platja de Palma. Evolució històrica i planejament 

urbà.  Palma: Edicions Documenta Balear. 2016.
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L’ABISME: 5C5
Pep Traverso,

Ho he de reconèixer, sóc addicte a 

les sabatinas intempestivas de 

Gregorio Morán a La Vanguardia. 

Morán escriu molt bé i sap moltes 

coses, és molt llest encara que de 

vegades aquest “excés” de dades no 

li deixi arrodonir la seva pàgina; el 

trob valent, se la juga amb noms i 

llinatges de personatges polítics als quals recorda nissagues, 

actuacions polítiques  no massa democràtiques…de vegades 

la clava, especialment quan rescata de l’oblit un llibre, una 

novel·la, un assaig i els connecta amb el món en el qual 

vivim…el darrer dissabte de gener va escriure sobre Jack 

London i la seva obra La Gent de l’Abisme, recentment 

editada en castellà per l’editorial Gatopardo; el títol de 

l’article era Jack London Vuelve.

La Llamada de la Selva i Colmillo Blanco van ser les primeres 

obres de John Griffith que vaig llegir ja fa molts d’anys i me 

van agradar molt,  si no vaig errat totes dues eren als 

prestatges de lectura del meus fills. Més tard he llegit altres 

obres seves, El Vagabundo de las Estrellas en edició de 

Nørdicalibros podria ser una altra recomanació de lectura. La 

primera vegada que vaig llegir el seu relat curt Amor a la 

Vida, anava saltant entre línies a la recerca del final, anava 

botant avant i enrere amb la por d’haver-me deixat coses 

importants sense llegir; el final del relat dóna la raó a Morán 

quan parla del sentit de l’humor d’aquest home capaç de 

viure la vida al màxim i de posar-li un punt i final als 

quaranta anys. Diu “la tradició” revolucionària que Krupskaia 

se’l va llegir a Lenin un parell de dies abans de la seva mort 

al gener de 1924 i que va agradar al revolucionari moribund.

Entre molts altres “oficis” Jack London era fotògraf; si no 

anem errats, les dues fotografies que acompanyen aquesta 

ressenya són també d’ell; a la primera, la que fa de portada 

al llibre, es veu un “pacífic” policeman enlluernant amb una 

llanterna a algú que dorm al carrer, l’escena passa davant la 

porta d’un setmanari anomenat Truth!!. A principis del segle 

passat la policia londinenca no deixava els borratxos, els 

sense sostre, els rodamons, els exclosos dormir al carrer ni 

protegir-se als portals dels habitatges, dels edificis públics, els 

feien caminar durant la nit esgotats, aterrits, tremolant de 

fred.

 L’altra fotografia ve a ser un complement de la primera, es 

veu un grup de dones intentant dormir als bancs d’un parc 

obert, tapades fins dalt de tot, intentant recuperar son i 

energies. Persones sense sostre, dins el fred de l’hivern, 

sense protecció, sense menjar…no està passant això mateix 

davant dels nostres ulls?L’any 1902 Jack London s’endinsa a 

l’East End londinenc on milers de nins, dones, homes morien 

exclosos d’un sistema social pervers. Va voler tocar l’abisme 

amb les mans, ho va fer sense hipocresia ni falsos 

moralismes, sabia que podia sortir d’aquell infern quan 

volgués però s’hi va endinsar, es va arriscar físicament i 

moral…el resultat és una literatura crua, directa, humana, 

molt humana, amarada de veritat; i com a resum una 

pregunta sobre la seva/nostra “civilització” que queda 

plantejada a un paràgraf del llibre: “ ¡Los no aptos e 

indeseables! Miserables, despreciados y olvidados, 

muriéndose en el estercolero de la sociedad. Los 

descendientes de la prostitución, de la prostitución de 

hombres, mujeres y niños, de la carne y de la sangre, y de la 

agudeza y el espíritu; en suma, de la prostitución del trabajo. 

Si esto es lo mejor que la civilización puede hacer por la 

humanidad, es preferible el salvajismo feroz y aullante. 

Mucho mejor ser un pueblo de la selva y del desierto, de la 

caverna y de la choza, que ser un pueblo de la máquina y del 

Abismo.” (250)

Morán té raó, Jack London torna, i torna perquè l’abisme que 

a les seves pàgines se’ns obre encara hi és entre nosaltres, 

haurà canviat de lloc però des de principis del segle passat 

no ha fet més que engrandir-se; n’hi ha prou amb romandre 

una estona al costat d’un contenidor de fems de la nostra 

ciutat i assistir a la 

desfilada de gent, de 

persones humanes a 

la recerca d’alguna 

cosa que pugui ser 

venuda, aprofitada. 

5C5 és el nom de la 

tenda de campanya 

d’una refugiada 

siriana a un camp de refugiats a Grècia, 5C5 és el seu nom, 

el nom pel qual se l’identifica, l’he sentida parlar demanant a 

“les potencies occidentals” (quin eufemisme) que treguin les 

seves mans, els seus soldats, el seus mercenaris i les seves 

armes d’aquell petit i mil·lenari país. 

Morán acaba la seva columna amb les següents paraules: 

“¿Por qué ahora vuelve Jack London? Independientemente 

del impulso editorial, que debe ser reconocido, porque su 

mundo se nos echa encima. Una literatura muerta, sin 

fuerza, castrada por principio de nacimiento, se ve de pronto 

reforzada por una historia antigua que evoca tiempos 

pasados: cuando los obreros que leían querían conquistar el 

mundo y los banqueros no leían más que los balances, 

porqué no tenían tiempo”.

7.2

cultura



CUBANA EN LA 
EMIGRACIÓN

Jorge C Oliva Espinosa

Estas pudieran ser páginas del diario de una muchacha que 

emigró hace rato. Yo solo le he hecho algunas acotaciones:

Vivir fuera de Cuba no es jamón...  Sí, señor, no sé quién dijo 

que te esperan en el aeropuerto pa' entregarte tu primer 

millón. Todavía estoy esperando a la gente de la CIA para que 

me pasen la plata que dicen en Cuba que le pagan a los que 

se van de allá. Lo que sí he aprendido es que hay varias 

etapas por las que se pasa y son más o menos así: 

Primera etapa: La Obstinación. Todavía estás en 

Cuba. No tienes claro dónde vas a aterrizar, pero no importa, 

siempre que no veas más nunca un camello, ni un verano en 

Santiago sin ventilador. 

La cuerda floja. Que si me voy, que si no me voy. Los 

combatientes de inmigración te hacen conocer que aún 

puede ser peor. Maratónica espera: la carta blanca, 

liberación, pasaporte, carta de invitación, entrevista en la 

Embajada y visado. 

Acto final: aeropuerto con tu familia. Ha sido un 

camino largo, todavía algo se puede joder. El uniforme de 

Inmigración aún te hace temblar. Finalmente, la ventanilla. 

Momentos de tensión, el guardia 

lee de punta a cabo el pasaporte 

como una novela (qué carajo 

buscará?), mira 40 

veces en el espejo que tienes a 

tu espalda (pa´vacilarte). Sudas. 

¿A dónde vas? ¿Por qué? ¿Visita 

por tres  meses? ¿Y vuelves? (Sí,  espérame sentado) -Sí, 

compañero, por supuesto! Finalmente el Cuño... COÑOOOO!!! 

Un momento! Y ahora por qué el avión sale con retraso? 

Seguro que es por mí. ¡Ud veráaaa! Alguien se enteró de los 

40 fulas al Director por la firma de la liberación (no te quejes, 

si taita Julián hubiera podido comprar su carta de libertad por 

40 dólares, la historia de Cuba hubiera sido otra). Cuando el 

avión finalmente se separa del piso te vuelve el alma al 

cuerpo.                                               

El papelazo: Esta etapa empieza en el avión. ¿Cómo se 

cierra el cinturón? No pides otra Coca Cola no vaya a ser que 

no te toque o la aeromoza te dé una mala respuesta. Puede 

durar mucho aprender a usar un celular, qué cosa es un 

Seguro, cómo sacar dinero de una Cash machine sin meter la 

tarjeta al revés. ¡El mundo es tan lindo! Te deslumbran los 

autos nuevecitos, las mujeres maquilladas, los hombres de 

cuello y corbata en el banco. En inmigración (la otra era 

EMIGRACIÓN), aunque no te quieran, te tratan con respeto. 

Por primera vez pasas de las 120 libras pues te haces las 

tortillas de 10 huevos. Cuando te llega la primera 

menstruación, vas al “Drug” y cuando pides “almohadillas 

sanitarias”, te preguntan ¿de  qué marca? Y tú no sabes qué 

responder. ¿Cuánto puede durar esta etapa? No sé, pero aún 

no quieres ver Cuba ni en fotografía y escribes en esas fotos 

que mandas, “que estás bien, que no extrañas y no te hacen 

falta amigos”.                                            

Aterrizaje (toma más tiempo de lo que muchos creen). 

Ahora a buscar trabajo! y pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas? 

y na'. Ni de sepulturero encuentras un puesto. Conoces la 

ciudad de arriba abajo y no has hecho ni un amigo. ¡Te 

empieza a molestar la soledad y no hablar tu idioma! Tu 

mente es una cabrona. 

Empiezas a pensar en la 

vieja, en el barrio, en la 

mesa de dominó. En los 

negrones que al pasar te 

decían cochinadas (hoy 

piensas son piropos). ¡Qué simpáticos muchachones! Qué 

diferentes a estos rubios que no tienen sangre en las venas. 

No bastan ojos azules y 1.80. Una vez escuchaste Radio Reloj 

online. Eran las 6:30 de la mañana en Cuba. Podías ver a tu 

viejo levantarse e inundar la casa con el aroma de café que 

aunque fuera chícharo en ese momento no querrías uno 

mejor. Estuviste como media hora oyendo el TIC TAC que te 

despertó cada mañana de tu vida. ¿Creerías que esa otra tú, 

la que  escribe que es feliz, rompió a llorar? ¿O fue la  que se 

quedó allá?...
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La morriña empieza cuando llega tu único amigo por el 

resto de tus días: el gorrión. Tarda pero llega. Un 31 de 

diciembre, o el día de las madres te preguntas: ¿Y qué coño 

hago yo aquí? Los recuerdos te acorralan y te sacan sangre. 

Reconoces qué lindo es tu país y su gente y que jodía te 

tiene la nieve! Descubres a Lecuona, Matamoros y a Cuní. Tu 

libro de cabecera se llama ¿Donde está mi Habana? En tus 

CD's están El Bola, la Charanga y Lázaro Ross, en tus DVD: 

Buena Vista Social Club.   Idealizas una Habana que sólo 

existirá en tu corazón, diferente a la mía o la de otros. La 

palabra Asere no te suena fea. Usarás más y más malas 

palabras y dicharachos criollos que te diferenciarán del resto. 

Porque ahora quieres ser diferente, es más, hacer saber a 

todos tu origen. Te fajas con los que hablen pestes de tu 

patria. Te fajas con los comemierdas que dicen que la Salsa 

no es el Son o discuten que Salsa es esa mierda llamada New 

York Style. 

-Señor la salsa se baila sólo de dos maneras:

BIEN o MAL

La última etapa: Resignación. Cuando dos cubanos se 

encuentran la primera pregunta es: ¿Cuánto tiempo llevas 

aquí? Como si estuvieras en prisión. Porque es 

verdaderamente una condena no estar en tu tierra. 

Entiendes de una vez que los que estamos fuera 

necesitamos más de los que estén allá, que ellos de 

nosotros. Sus problemas se resuelven mandando unos 

dólares, lo que necesitamos nosotros no cabe en un paquete 

de correos. 

La esperada primera visita a Cuba . ¡Qué desilusión! 

Estás allá y ya no eres de allí. No conoces al grupo de moda, 

a dónde va la ruta 222 o qué novela estén poniendo. La 

Habana te es más ajena que Hong Kong . Al segundo día, si 

no fuera por la vieja, quisieras volver a casa. ¿A casa? ¿Pero 

no era ésta tu casa? No perteneces a ningún lugar. No 

existes, todo es un espejismo. Como dice la canción: No eres 

ni de aquí, ni de allá. “Ni  chicha, ni limoná”

Ser CUBANO es una carrera muy larga, se llega por 

diferentes caminos y tú escogiste el más difícil. En el 

aeropuerto, al regreso, esta vez no te harán tantas 

preguntas. Las preguntas te las vas a hacer tú. “Si yo lo 

hubiera sabido antes..”. Tarda tiempo y muchas lágrimas 

entender cuál es nuestro verdadero lugar. Quizás hasta el 

momento no hayan vertido ni una lágrima, quizás sí. Pero si 

ya lo han hecho como dicen en mi barrio les digo:  

- ¡Eso no es na', prepárate pa' lo que viene!
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