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Les contradiccions del PP

Miquel Rosselló
President de l’Ateneu Pere Mascaró

Vivim uns temps farcits de contradiccions. Mentre 
tothom parla de la creixent desafecció cap a les institu-
cions públiques i el desprestigi de la política, a Escòcia 
el passat dia 18 va anar a votar més del 85% del seu 
cens electoral. Al Regne Unit davant la decisió del 
poble escocès de voler decidir el seu futur la monar-
quia, el primer ministre, el conservador Cameron, el 
partit laborista i totes les institucions representatives 
de l’Estat , permeten la celebració lliure i democràtica 
d’un referèndum sobre la seva independència. Per 
contra a l’Estat Espanyol, la monarquia, la judicatura, 
el President Rajoy i el seu partit, el primer partit de 
l’oposició, el PSOE, i totes les institucions representa-
tives prohibeixen al poble català decidir el seu futur i 
amenacen en utilitzar tot el pes de la llei si el 9 de 
novembre surten a votar. 

A Escòcia el seu Parlament sol·licita al govern britànic 
la celebració del referèndum d’autodeterminació i els 
dos governs pacten dia i pregunta. Mentre aquí la 
petició la formula el Parlament català, amb el suport 
de més del 90% dels municipis del País i d'amplis 
sectors de la societat civil, amb mobilitzacions els tres 
darrers 11 de setembre que en cada cas superaren el 
milió i mig de persones, mentre l’Estat Espanyol se 
tanca en banda. 

Per contra el President Rajoy, argumenta que no es 
pot aprovar una llei com la de l’avortament sense 
consens suficient, mentre no diu ni fa el mateix amb la 
llei Wert, d’educació. 

El ministre Alberto Ruiz Gallardón dimiteix i el 
d’educació continua tan ample, com si amb ell no anés 
el tema.

A casa nostra la justícia toma, per tercera vegada, el 
TIL i el President Bauçà, com si amb ell no anés la 
cosa fa dimitir a la Consellera Camps, enlloc de dimitir 
ell que és el màxim responsable del més gran desga-
vell educatiu que ha patit la nostra comunitat, mentre li 
passa el mort a Núria Riera, que per cert fou la respon-
sable de la normativa legal que arracona el català a 
l’Administració pública..

La comunitat educativa al complet i tots els que hem 
lluitat contra la política educativa de Bauzà, passi el 
que passi ara, estem d’enhorabona. El TIL està mort i 
el govern ha fet un ridícul espectacular.

Si volen ésser conseqüents amb això ara caldria la 
dimissió del President Bauçà, la retirada del TIL per 
part del Govern i començar a cercar una sortida 
consensuada amb la comunitat educativa al complet. 
Permeteu-nos que alguns no siguem encara tan 
optimistes.

Disseny i maquetació   Pàgina Web
Alexandre Charles Rolland   Andreu Caballero
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Perquè és necessària una 
comissió d’investigació de Son 
Espases.

Fina Santiago
Diputada MÉS al Parlament de les Illes Balears

Ja sabem tots i totes que Son Espases va ser construï-
da per Dragados i FCC, però des de l’inici del projecte 
de construcció i explotació de l’hospital havia sospites 
de poca transparència. Ara s’han confirmat.

Finals del mes d’agost de 2014, en els mitjans de 
comunicació es publica la notícia que la ex Consellera 
de Salut, Aina Castillo, ha declarat davant la fiscalia 
anticorrupció que l’expedient d’adjudicació de l’obra de 
construcció i explotació de Son Espases estava mani-
pulat, havia rebut ordres d’en Jaume Matas president 
del Govern i president del PP d’adjudicar-ho a una 
empresa en concret, l’empresa OHL 

Aquestes declaracions no han estat mai desmentides ni 
per la Sra. Castillo ni pel Partit Popular on la Sra. Casti-
llo encara és militant.

Posteriorment es publica que l’ex-regidor de 
l’Ajuntament de Palma, Sr Rodrigo de Santos, també va 
declarar davant fiscalia anti-corrupció que la selecció 
dels terrenys havien estat una decisió política. Ara 
sabem que aquesta decisió del terreny per construir 
l’hospital i l’adjudicació del contracte d’obres i explota-
ció de Son Espases, estan sotmesos a una investigació 
de la fiscalia anti-corrupció

Des de MÉS vàrem considerar que el Parlament no pot 
mantenir una actitud passiva, no pot esperar a què 
resolgui la fiscalia, ha d’obtenir per si mateix tots els 
elements de judici necessaris per poder analitzar el que 
ha succeït amb aquest procediment administratiu, no 
per jutjar (això correspon al poder judicial) sinó per 
modificar tots els aspectes legislatius i reglaments que 
siguin necessaris per millorar el processos de control i 
transparència i per obtenir conclusions polítiques. 
Vàrem presentar una proposta de creació d’una comis-
sió d’investigació de la selecció dels terrenys i 
l’adjudicació.

Les comissions d’investigacions són comissions no 
permanents. Que permeten citar a declarar a les perso-
nes que es consideren oportunes per aclarir un tema. 
Aquestes comissions estan protegides per articles del 
codi penal que estableix l’obligatorietat d’assistir i la 
necessitat de dir la veritat sota pena de presó o 
d’inhabilitació si és menteix o no es compareix . Des de 
MÉS pensàven que Son Espases bé valia una comissió 
d’investigació.

Hi ha moltes preguntes a fer i moltes persones que han 
de comparèixer. De totes les preguntes i aclariments a 
fer, aquí n’ hi ha una mostra:

Respecte a la selecció dels terrenys

Al Sr Matas, demanar-li si es va fer el sopar de dia 10 
d’abril del 2002 a Madrid on presumptament va anunciar 
a determinats constructors que es faria l’hospital de Son 
Espases. Al mateix s’ha de demanar als constructors 
que presumptament varen estar en aquell sopar: A quin 
preu varen comprar el terrenys rústics que envolten Son 
Espases?, seria interessant conèixer-ho perquè els 
terrenys de Son Espases varen ser comprats per 27 
euros metro quadrat, quan era sòl rústic.

Perquè no hi ha a l’expedient de l’Ajuntament de Palma 
cap sol·licitud del Govern demanant que es seleccionin 
terrenys?. La Sra. Cirer, ex-batlessa de Palma, haurà 
d’aclarir de qui va rebre l’ordre, i quan?, perquè va 
seleccionar quatre terrenys i no d’altres?

Perquè no es varen fer declaracions d’impacte ambien-
tal als quatre terrenys seleccionats?, en canvi a l’informe 
tècnic ( informe d’una pàgina) que justifica la selecció 
del terreny de Son Espases diu que és el que té manco 
impacte ambiental, en que és basa?

Perquè és descarta el quarter de San Asensio-Son 
Suredeta, un dels llocs possibles per construir l’hospital, 
amb l’argument que el Ministeri de Defensa no el vol 
vendre, i en canvi no hi ha a l’expedient cap sol·licitud 
per part de l’Ajuntament de compra dirigida al Ministeri 
de Defensa. ni tampoc hi ha cap escrit del Ministeri 
denegant l’oferta de compra

Com és possible que un tècnic amb unes fórmules no 
senzilles, desprès de l’aplicació de lleis i reglaments 
arribi a un justi preu de 7.212,146 € i el mateix dia, les 
propietàries dels terrenys de Son Espases registressin 
un escrit ofererint els terrenys d’aquesta possessió de 
Son Espases per un preu de 7.224,146 euros, és a dir, 
sols una diferència de 12 euros. Va negociar qualcú 
amb elles? Qui? Des de quan?.
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Respecte a la reconversió de sol rústic a sol urbà.

És cert que els tècnics d’urbanisme del Consell no 
varen voler signar l’informe? Perquè? Perquè el va 
elaborar el director general d’ordenació urbanística, Sr 
Jaume Massot, actualment a la presó per temes 
relacionats en corrupció urbanística. Va rebre pressions 
la Sra. Cabrer, ex Consellera d’obres públiques amb el 
Sr. Matas. perquè del seu departament es fes un infor-
me positiu del canvi d’us del solar de Son Espases.

Respecte a l’adjudicació.

La Sra Castillo ha d’anar al Parlament a explicar com i 
on li va dir el Sr Matas que beneficiés a una empresa, 
perquè el va obeir?, perquè s’ha guardat aquesta infor-
mació fins ara, qui ho sabia en el PP, la Sra Rosa 
Estaràs? 

Al Sr Matas perquè havia de beneficiar una empresa 
determinada?, va obtenir res a canvi ell o el seu partit?
A l’empresari suposadament beneficiat, què va oferir 
per obtenir l’obra?.

A diversos ex-directors generals i tècnics, és cert que a 
l’acta de la mesa de contractació va baixar, parcialment 
redactada, dels despatxos de l’Ibsalut proposant 
l’adjudicació per Dragados?

Com es pot observar hi ha moltes preguntes a fer i 
aclarir a molts polítics, ex politics i tècnics ...

Finalment el dia 23 de setembre el grup MÉS defensà 
en el Ple del Parlament la proposta de la creació d’una 
comissió d’investigació de Son Espases 
- El PSOE va dir que votaria que sí. 
- El PP va dir votaria que sí però va posar una condició. 

Va presentar un esmena in voce, en la qual demanava 
que també s’investigués la fase de la construcció. 

Sobre la construcció no hi ha cap indici ni indicador de 
presumpta corrupció. És cert que hi ha una modificació 
a l’alça del pressupost inicial sembla que justificada 
pels nous serveis que es varen incorporar. Però el PP el 
que vol és confondre als ciutadans i dir que s’està 
investigant Son Espases, quan el que s’ha d’investigar 
és la corrupció lligada a Son Espases.

- Tot i així MÉS acceptà l’esmena del PP amb dues 
condicions: que sigui pública, és a dir que la puguin 
escoltar els ciutadans i que hi pugui estar presents els 
mitjans de comunicació i que sigui cronològica, primer 
que s’investigui la selecció dels terrenys, desprès 
l’adjudicació de l’empresa i desprès la construcció. El 
PP diu que sí.
  
- El PSOE no accepta l’esmena del PP. 
Segons el reglament del Parlament, si un grup parla-
mentari no accepta l’esmena d’un altre grup, la propos-
ta que s’ha de votar és la que es va registrar. En aquest 
cas la selecció del terreny i l’adjudicació a l’empresa, no 
la construcció, allò que volia incorporar el PP.
El resultat és que el 23 de setembre no es va constituir 
la comissió d’investigació. El PP va votar en contra. El 
PSOE sabia que si no s’acceptava l’esmena del PP 
passaria això

La probable corrupció a Son Espases, és un exemple 
més de l’ús pervers del poder. Els controls democràtics, 
com la comissió d’investigació, són tan importants com 
el controls judicials. La corrupció té moltes cares i prota-
gonistes, hem de aconseguir que siguin coneguts. Per 
aturar la corrupció a les Illes Balears s’han d’implicar 
totes les entitats, no sols els fiscals anti-corrupció. 



Els límits de la política mone-
tària, òrfena d’una política fiscal 
d’acompanyament

Ferran Navinés
Economista

Mai com ara les economies depenen cada cop més per 
consolidar el seu creixement de la situació econòmica 
internacional, i en el cas d’Espanya, molt especialment 
de l’evolució econòmica de l’euro zona. 

L’economia de la zona euro es va estancar en el segon 
trimestre de 2014 amb un creixement nul respecte al 
primer trimestre, quan havia crescut un 0,2%. Pel que 
fa referència a les tres principals economies de la zona 
euro, l’evolució dels dos primers trimestres ha anat a 
menys, especialment en el cas d’Alemanya, que ha 
passat d’un 0,7% a un -0,2%. Itàlia ha entrat en reces-
sió en presentar dos trimestres seguits en creixement 
negatiu (-0,1% i -0,2%) i França presenta creixement 
nul a tot el llarg del primer semestre de 2014. Un indica-
dor prou eloqüent quant a la feblesa de la recuperació 
ve donat per la baixa inflació que a finals de juliol es va 
situar a la zona euro en el 0,4%, la menor pujada de 
preus des d’octubre de 2009, amb caigudes de preus 
en quatre països de l’euro zona, cas d’Espanya amb un 
-0,5%.

Aquest estancament ja es deixa sentir en el cas de 
l’economia espanyola a partir de les darreres dades 
conegudes al llarg del mes d’agost: menor creixement 
del turisme, pèrdua de competitivitat fora d’Europa per 
l’alt valor de l’euro, l’alentiment en el ritme de creixe-
ment de les afiliacions a la Seguretat Social, el creixe-
ment del dèficit net exterior, del dèficit de la balança de 
pagaments i de l’endeutament extern, amb caigudes de 
l’estalvi privat i sense recuperar l’estalvi públic, i amb 
una creació d’ocupació de baix valor afegit, baixa 
productivitat i baixos salaris, per la qual cosa, continua 
augmentant la desigualtat.

En el cas dels EUA, malgrat que la recuperació sembla 
més ben dirigida, amb un creixement del 4% al llarg del 
segon trimestre, contrasta amb la caiguda d’un 2,1% en 
el primer, i l’Oficina Pressupostària del Congrés calcula 
que l’economia es troba 770.000 milions de dòlars per 
sota de allò que seria capaç de produir, degut encara a 
la feble recuperació del sector de la construcció i de la 
inversió en general, així com, a les retallades de la 
despesa pública i que el consum no acaba de despa-
gar, ja que es continua agreujant el deteriorament de 
les condicions laborals i les desigualtats socials. 
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Així, mentre el 60% de les ocupacions perdudes per la 
Gran Recessió han estat de salaris mitjans, en l’actual 
fase de recuperació, on ja s’han recuperat els 9 milions 
d’ocupacions destruïdes per la crisi, el 73% es correspo-
nen amb ocupacions de salaris baixos, i encara no s’ha 
aconseguit recuperar la taxa d’ocupació, que a l’abril de 
2007 era d’un 67% i ara és del 63% (62,9%). Segons 
una enquesta de The Wall Street Jornal i NBC, el 64% 
dels nord-americans senten encara els efectes de la 
crisi i un 76% creuen que els seus fills viuran pitjor que 
ells. És per això, que alguns economistes parlen de 
“l’estancament secular” en paraules de Larry Summers 
(ex-secretari del Tresor), o directament de “gran estan-
cament”, en paraules de Tyler Cowen (professor de la 
Universitat George Mason).

Aquest estiu la discussió sobre la feblesa de la recupe-
ració s’ha traslladat als responsables de la política 
monetària, on hi juga un paper preponderant el punt de 
vista de la FED, el qual no només es guia per l’objectiu 
de la inflació, sinó també per l’auscultació sobre l’estat 
en què es troba l’economia real, que en opinió del 
Comitè de Mercat Obert de la FED (FOMC, en les seves 
sigles en anglès), afirma que: “(...) un ventall 
d’indicadors laborals indiquen que es continua donant 
una infrautilització dels recursos laborals”.

La postura de la FED ha quedat ben definida en el text 
Monetary Policy and Financial Stability, presentat per 
Janet L. Yellen, presidenta de la FED, el passat 2 de 
juliol, a la “The 2014 Michel Camdessus Central 
Banking Lecture” organitzat pel FMI a Washington.

En aquest text Yellen és contrària a la tesi que defensa 
que la causa principal de la crisi està motivada per uns 
tipus d’interès fixats per sota dels d’equilibri, i en canvi 
és més partidària de llastrar la càrrega de la prova en un 
excés de desregulació dels mercats financers i en una 
falta de control molt més exigent per part de les autori-
tats monetàries, i aporta evidència empírica que demos-
tra que uns nivells més alts en els tipus d’interès 
haguessin comportat taxes més altes d’atur, majors 
nivells d’infrautilització dels equips productius i majors 
nivells d’insolvència i crisis bancàries. Per tant, el diag-
nòstic més keynesià de Yellen sembla clar. Si volem 
aprendre del passat, necessitem mantenir polítiques de 
baixos tipus d’interès i quantitative easing, mentre no es 
normalitzin les taxes d’atur i es retorni a la senda de la 
tendència del creixement secular, i sobretot, millorar els 
sistemes de regulació dels mercats financers, inclòs el 
sector bancari “a l’ombra”.

Un diagnòstic discordant en relació amb el defensat per 
la FED el podem trobar en el darrer Informe anual del 
BIS, que reprèn el punt de vista de Wicksell. 
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prebes de
cirereta

Per què necessita el petroli si ja té vi i farmàcia?

Per què quan el Sr. Montoro diu que no pujarà l’IVA tots 
començam a tremolar?

Per què el Sr. Bauzá té tanta llana en el clotell?

Per què es diuen demòcrates si no deixen votar?

Per què, a Mallorca, els teòlegs més avançats vénen 
convidats pels partits d’esquerres i no per l’Església?

Per què el Sr. Rajoy no ens diu si ja ha aconseguit un 
govern com el de Matas o encara “está en ello”?

Per què no els interessa que es conegui tota la veritat sobre 
Son Espases?

Per què no sabem si el Sr. Rajoy ha anat a la Xina per 
ensenyar-los a fer coses barateres i xareques o per 
aprendre’n encara més?

Per què ha de dimitir la Consellera Camps i sols és l’altaveu 
fidel del Presidente?

Per què el PP trobà tan important la sentència del Tribunal 
Superior de Justícia sobre la farmàcia i ara no l’hi troba 
quan parla del TIL?

Per què en Rajoy ha avortat en Gallardón? 

Per què el Sr. Rajoy va a contar “cuentos chinos” als 
xinesos sobre la recuperació econòmica d’Espanya quan 
aquí fins i tot alguns ministres el contradiuen?

Per què, si fan coronell en Tejero, no poden fer en Bauzá 
ministre d’Educació o Presidente de la Real Acadèmia?

Per què quan hem conegut el canvi de Consellera hem 
pensat: “de moliner mudaràs...”?

Pel BIS uns tipus d’interès per sota dels d’equilibri i la 
política monetària del quantitative easing, generen una 
bombolla creditícia via un augment de l’endeutament, 
que acaba desencadenant una inflació en el preu dels 
actius financers i una mala assignació dels recursos en 
l’economia productiva, en desincentivar les inversions 
més innovadores i retardar el procés de destrucció 
creadora de Schumpeter, de tal manera que l’economia 
incrementa el seu gap potencial i no pot recuperar la 
seva senda secular de creixement (veure: Gavyn 
Davies, FT, 6-7-2014).

L’evidència empírica demostra que la visió defensada 
per Yellen té raó, ja que la crisi ha originat un problema 
de demanda efectiva, i de què en aquest sentit, la visió 
més keynesiana defensada per la política monetària de 
la FED, i també pel Banc d’Anglaterra (BoE) i el Banc 
del Japó (BoJ), i en una menor mesura pel BCE, han 
tingut resultats més positius que negatius.

Ara bé, el què no ens acaben d’explicar, els partidaris 
de defensar una política monetària més keynesiana, és 
perquè aquest tipus de política no ha acabat de norma-
litzar i restaurar els mecanismes de transmissió de la 
política monetària a l’economia real a través del multi-
plicador del creixement del crèdit al sector privat, i 
sobretot, a través de la recuperació de les inversions 
privades en els sectors productius.

Sembla clar, doncs, els límits i les dificultats que 
presenta la política monetària com a únic estri 
d’actuació de la política econòmica de reactivació, 
davant d’una crisi de demanda, que reflecteix la feblesa 
de preus i els baixos nivells d’utilització dels equips 
productius, i òrfena de veure’s acompanyada per una 
política fiscal almenys tan decidida com ho ha fet fins 
ara la política monetària liderada per la FED, BoE i BoJ.

Mario Draghi, en el 
seu discurs de Jack-
son Hole, de 22 
d’agost de 2014, ha 
donat suport a la 
idea del nou Presi-
dent de la Comissió 
Europea, Jean-

Claude Juncker, sobre la necessitat d’acompanyar la 
política monetària del BCE amb un pla de xoc 
d’inversions públiques de 300.000 milions d’euros (que 
molts qualifiquen de massa tímid).

Com sempre caldrà esperar la reacció d’Alemanya, 
però no hem d’oblidar que en el seu imaginari col·lectiu, 
el vocable “deute” té la mateixa arrel que l’expressió 
“culpa” (schuld). 
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La primera és el 85% de participació, la més alta que 
s'ha registrat mai al Regne Unit. S'ha aconseguit una 
mobilització sense precedents. El referèndum ha infec-
tat els escocesos d'un virus que molts veuen perillós, el 
virus del canvi democràtic. Per una vegada el joc de la 
democràcia no s'ha jugat ni als passadissos de West-
minster, ni a als platós de la BBC, ni a les columnes del 
Daily Mail. Aquesta vegada la democràcia s'ha jugat al 
carrer, al pub, a la cua de correus, a tot arreu, a les 
assembles que s'han fet a cada poble. La segona dada 
és l'increment de l'independentisme. El suport per la 
independència ha passat del 30% quan es va convocar 
el referèndum al 45% del resultat final. I podia haver 
estat més alt si els del better together no haguessin 
activat una campanya de la por al voltant de la moneda 
i les pensions. Tal com ha reconegut el seu coordina-
dor, el Sí hauria guanyat sense el recurs de la por. El 
procés ha transformat el vell independentisme burgès 
de l'SNP en un projecte cívic i interclassista, en la gran 
esperança del canvi a Escòcia.

El No ha guanyat la votació però ha pagat un preu molt 
alt. El procés ha posat de manifest la crisi que passen 
els dos grans partits. Uns perquè ja no tenen cap paper 
rellevant a Escòcia —els tories només tenen un diputat 
dels 41 que elegeix Escòcia—, i els altres perquè han 
perdut el lideratge social que han gaudit durant dèca-
des. Han estat els votants laboristes que han apropat el 
Sí a la victòria. Enlloc de liderar el canvi, el laborisme ha 
fet la feina bruta als poders fàctics, a la banca i a les 
companyies petrolieres. Els laboristes no han entès el 
que hi havia en joc. Li deien Independència quan en 
realitat es tractava d’un repartiment més just del poder, 
més confederal. El nou estat no hauria implantat control 
de fronteres; tampoc hauria canviat de moneda ni de 
cap d’estat. Els laboristes han frenat una redistribució 
més justa del poder tot reforçant la centralitat de West-
minster. Tot sembla indicar que de les cendres del 
debat en naixerà una nova força d'esquerres escocesa. 

Escòcia: Amb un peu a dins i un 
peu a fora

Pau Obrador
Twitter: @pauobrador

He tingut el privilegi de visitar Edimburg amb motiu del 
referèndum d’independència i de participar en un parell 
d'actes en nom de la federació del PSM. Ha estat una 
experiència breu però intensa. Arribava a Edimburg el 
vespre de dia 17. Pel camí em vaig creuar fins amb 
quatre grups d’activistes que apuraven les darreres 
hores de la campanya. La majoria eren joves partidaris 
del Sí que transmetien una il·lusió desbordant. Creuar 
la ciutat en cotxe va ser tot un espectacle, els adhesius 
a les finestres, les cases engalanades i els pins a les 
solapes. El dia del referèndum Edimburg feia goig. La 
gent anava a votar en massa i amb alegria. Com és 
costum al Regne Unit, davant cada col·legi electoral hi 
havia un piquet informatiu de cada bàndol. Hi havia 
també molts catalans que s’han infectat del nou virus 
de l’escocitis (molt similar al de la basquitis). Vam anar 
fins a la plaça del parlament plena de partidaris del Sí 
des de bon matí. La premsa internacional era tota a 
Edimburg, però l’epicentre era a Glasgow, on els parti-
daris del Sí van ocupar la plaça de Saint George tota la 
nit. 

Com era de preveure ha guanyat el No. I ho ha fet amb 
un marge una mica superior al que s’esperava. Val la 
pena a aturar-se a analitzar els resultats. El No s’ha 
imposat allà on normalment guanyen els independen-
tistes de l’SNP, a l’Escòcia rural i de classe mitjana. El 
Sí en canvi ha tret els seus millors resultats als feus 
tradicionals de l’esquerra, en part gràcies a l’excel·lent 
campanya del Radical Independence. La ciutat del 
petroli —Aberdeen— i de la banca —Edimburg— han 
decantat la balança cap el No. Glasgow i Dundee, bres-
sols de l’obrerisme, s’han convertit en el baluard de la 
independència. La dada més significativa és sens 
dubte la distribució del vot per edats. El No s’ha imposat 
gràcies al vot dels jubilats. El 73% dels majors de 65 
anys ha votat que no, mentre que el 71% dels joves de 
16 a 18 anys ha votat que sí. Amb l'excepció dels 
extrems nord i sud, aquest no ha estat un vot identitari 
sinó un vot cívic a favor d’un país més just, més solidari, 
més escandinau. El que hi havia en joc era un projecte 
de país, no la identitat escocesa.

El Sí ha perdut el referèndum però ha guanyat el debat. 
Tenia una tasca molt difícil i n'ha sortit reforçat. Dues 
dades ho demostren. 
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Se sentirà molt a parlar els propers dies sobre si poden 
els diputats escocesos seguir votant lleis que només 
afecten a Anglaterra, quan els diputats anglesos no 
poden votar als assumptes que depenen del parlament 
d'Edimburg. 

La pregunta que aquest referèndum deixa oberta és si 
el Regne Unit va o no cap a un model més federal. Des 
de molts sectors de l'esquerra es creu que aquest era el 
moment per tirar endavant una reforma federalitzant. 
Està per veure com acabarà tot plegat. La memòria és 
fluixa i les promeses se les emporta el vent.

La conclusió d’aquest viatge és que Escòcia té un peu 
a dins la unió i un peu a fora. El referèndum no ha 
tancat cap debat sinó que l’ha obert en canal. Tot 
aquest activisme està aquí per quedar-se. La qüestió 
escocesa tornarà a ser actualitat en un dia no molt 
llunyà. 

És molt possible que aquesta força s’estructuri al 
voltant del Partit Verd, que es va posicionar a favor de 
la independència. Han guanyat més de 2000 militants 
en només una setmana. Val a dir que l'SNP n'ha guan-
yat més de 20.000 i ja és el tercer partit britànic en 
número de militants.

El No ha guanyat gràcies en part a les promeses de 
descentralització fetes a darrera hora. El referèndum ha 
reobert la caixa de pandora del model constitucional 
britànic. Hi ha tres grans temes damunt la taula. Primer, 
la relació del Regne Unit amb Gal·les i Irlanda del Nord 
i el seu grau de descentralització. Segon i més impor-
tant, la manca de contrapoders regionals dins Anglate-
rra. El referèndum ha reobert l'etern debat nord sud. 

El nord laborista es veu cada vegada més atrapat entre 
el poder econòmic i polític del sud est i la creixent 
descentralització a escòcia i gal·les. El tercer tema és el 
que es coneix com the West Lothian question. 



El poble té la veu
9

Fes-te soci a
www.onamediterrania.cat

La negativa al diàleg i a la negociació; la desqualificació 
de la representativitat de l’Assemblea de Docents, 
l’experiència de representació directa més interessants 
de tota l’etapa democràtica a Mallorca... en fi, com 
sempre, més benzina al foc. Sembla que na Camps ha 
après bé la recepta del nostre president piròman. Altra 
cosa no, però obedient sí que ho sembla...

O sigui que el curs ha hagut de començar amb un toc 
d’atenció important: una vaga d’inici de curs, decidida 
en una assemblea multitudinària. El missatge és clar 
fins i tot per a na Camps: 

Som aquí i l’any que ve també hi serem.
No com altres...

Un cop enfilada la recta final, però, encara queda molta 
de feina a fer. És evident que Joana M. Camps ja no pot 
representar res més que la degradació d’un Executiu 
agònic. La comunitat educativa no la reconeix com a 
interlocutora i tan ella com José Ramon Bauzá neguen 
tota possibilitat de diàleg...

Facem, doncs, de la necessitat virtut. Ells no volen 
dialogar i la societat ja no els reconeix ni criteri, ni 
lideratge, ni capacitat per canviar el rumb d’aquest gran 
naufragi.

Posem fil a l’agulla i comencem, des d’avui mateix, a 
bastir la nostra pròpia proposta. El nostre propi model 
educatiu. Els mínims sobre els quals establir un ampli i 
durador consens. Els objectius estratègics que no ha 
de tòrcer cap contratemps conjuntural.

Anem a explicar-lo a tots els agents implicats. A tota la 
societat. I a qui haurà de de liderar aquest gran projecte 
des del nou Govern, que , creieu-me, no serà José 
Ramon Bauzá. A aquest no cal molestar-lo més. 
Descansi, president. Ja li queda menys...

el poble
té la veu

Volem un curs normal 

Nanda Ramon Tous
Mestra

Quins temps aquests, en què hem de reivindicar les 
obvietats, que diria Brecht. Perquè, francament, no hi 
deu haver major prova d’anormalitat que haver de 
començar un curs demanant que sigui “normal”.

I és que és això precisament el que ha volgut evidenciar 
la comunitat educativa al complet –pares, docents, direc-
tors, inspectors i sindicats–: que des que José Ramon 
Bauzá presideix el seu govern unipersonal, no hi ha 
hagut res de normal en la gestió educativa del país.

Retallades salvatges, imposicions injustificades, involu-
ció democràtica, incoherència pedagògica, politització 
irresponsable, obsessions ideològiques, estultícia mani-
festa... digueu-me què li queda per patir a l’escola públi-
ca en la pitjor i més llarga de les legislatures!

La veritat és que després d’un curs tan singular com 
l’anterior, l’estiu no ens ha retornat l’enyorada normalitat. 

Les declaracions incendiàries de la consellera i el seu 
equip; la resolució il·legal que pretén “legalitzar” manu 
militari els Projectes Lingüístics que no han estat apro-
vats pels claustres (un 80%!); l’enfilall de mentides amb 
què pretenen enganar una societat de cada vegada més 
conscient i informada; el nomenament a dit de directives 
que no han sabut ni confeccionar els horaris de principi 
de curs. 
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1.800.000

Macià Calafat 

Per unes hores Barcelona va ser una immensa V. No es 
varen complir els desigs dels poders fàctics que ho 
havien apostat tot a l'esclat del cas Pujol per aturar la 
mobilització popular. L'establishment espanyol, va 
demostrar la seva profunda desorientació i el seu 
desconeixement del que passa a Catalunya: Pujol no 
ha estat mai un referent del moviment independentista, 
sinó un convers de darrera hora, i a més, duu més de 
deu anys retirat de la política. Els efectes polítics del 
cas afecten, si un cas, un partit, CDC, que, tot i gover-
nar el Principat, fa mesos que perd pistonada a les 
enquestes sense que això provoqui cap trauma desta-
cable entre els seus (minvants) seguidors. Com va dir 
una persona tan poc sospitosa d'independentista com 
l'exfiscal José María Mena, “ni Pujol ni CiU no són Cata-
lunya”. Les altres esperances de l'establishment, com 
el desmarcament d'Unió del procés, el creixement de 
Ciutadans, o l'entrada en escena de les masses espan-
yoles suposadament oprimides pel catalanisme, es 
demostraran també vanes. N'hi ha prou amb comptar el 
nombre d'assistents a l'acte unionista de Tarragona per 
entendre-ho. 

La coincidència de la V amb el referèndum d'Escòcia 
ha donat més visibilitat internacional a la mobilització 
independentista. I les coincidències han fet encara més 
visible la incompetència política del govern Rajoy, 
entestat en combatre la majoria social catalana a cops 
de decret. El govern espanyol està enrocat i bull en la 
seva pròpia salsa, barreja de nacionalisme carpetove-
tònic i reaccionarisme social, presoner de la visió de la 
realitat que li serveix el seu propi aparell de propagan-
da. En política no hi ha res més perillós que creure's les 
pròpies mentides, i aquesta és la situació del govern 
Rajoy. L'establishment espanyol en general (polític, 
mediàtic, empresarial) fa temps que ha perdut de vista 
la realitat. A pocs anys de la irresponsable campanya 
de recollida de signatures contra l'Estatut català i de les 
maniobres polítiques en el Tribunal Constitucional, ens 
trobam allà mateix. El PP i el PSOE semblen no ser 
conscients de la crisi de legitimitat del poder espanyol a 
Catalunya. Encara pitjor, Rajoy no és conscient de la 
pèrdua de legitimitat del seu propi govern, ni de la crisi 
del sistema polític. I en moments de crisi apareixen els 
monstres. Una resposta autoritària a la qüestió catala-
na, no del tot descartable -suspensió de l'autonomia, 
enviament de l'exèrcit-, pot ser letal per a la continuïtat 
del règim del 78. 

La situació és complexa per molts de motius. El primer 
de tots és que la consulta (de fet, un referèndum 
d'autodeterminació) és demanada majoritàriament per 
la societat catalana, no només pels sectors indepen-
dentistes.
 
I, a més, Catalunya no és Escòcia: no és el govern el 
qui duu la iniciativa, sinó l'Assemblea Nacional Catala-
na. Una reculada de Mas podria ser letal per a CiU, molt 
més que el cas Pujol o les polítiques de retallades 
salvatges que ha aplicat el seu govern neoliberal. I en 
qualsevol cas, una "rectificació" de CiU només retarda-
ria un temps l'arribada al poder d'un nou gover indepen-
dentista, presidit per Oriol Junqueras. 

Ens trobam 
davant la convo-
catòria d'una 
consulta que molt 
p r o b a b l e m e n t 
serà anul·lada 
pels tribunals a 
instàncies del 
govern espanyol. 
Per dur-la enda-
vant, caldrà arris-
car. I sorgeix la 
incògnita: ho 
hauran de fer no 
just els dirigents polítics que donin les ordres, sinó 
també els funcionaris que se botaran la legalitat espan-
yola. Tots ells amb el risc de responsabilitats penals i de 
sancions administratives. Això significaria entrar en un 
procés de ruptura revolucionària i de trencament del 
relat reformista, gradualista i, per dir-ho d'alguna 
manera, liberaldemòcrata, del Procés. A part de la CUP 
i, a estones, Esquerra Republicana, no sembla que 
ningú hagi teoritzat la possibilitat de la desobediència, 
de la ruptura de l'ordre establert, tan allunyada de la 
cultura política del catalanisme majoritari. L'altra solució 
apuntada, la convocatòria d'eleccions plebiscitàries, 
sense consulta, condueix finalment al mateix lloc: a la 
desobediència per part de les institucions catalanes, a 
l'enfrontament amb l'Estat i a la presa del poder per la 
via dels fets; en suma, a un procés revolucionari. 

La qüestió és si la societat catalana està preparada per 
resistir i guanyar aquest envit o si serà l'Estat qui en 
sortirà de nou victoriós. Segurament és certa 
l'afirmació, repetida des del propi entorn convergent, 
que, una vegada aprovada la Llei de Consultes i el 
decret de convocatòria del 9 de novembre, el Procés 
entra en terra incognita. És possible que, a hores d'ara, 
els seus actors no sàpiguen què passarà durant els 
propers mesos. Això converteix el moment en interes-
sant i perillós alhora. Per primera vegada en molts 
d'anys, tot és possible. 
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Federació d’Associacions de 
Veïns de Palma

Joan Forteza
President FAAVV

La Federació d’Associacions de Veïns de Palma, 
Entitat sense ànim de lucre, declarada d’Utilitat Pública 
Municipal, des de fa més de 30 anys sempre ha estat 
compromesa amb un model de Ciutat fruit de la reflexió, 
el compromís i la participació, on els ciutadans són l’eix 
fonamental, envoltant del qual han de que pivotar totes 
les actuacions i polítiques municipals i no al revés, 
apostant per una Palma amable, socialment equilibrada 
i sostenible, on l’estructura urbana es devingui impres-
cindible, tant a l’hora de preservar la pròpia idiosincrà-
sia de la Ciutat, com de refermar les nostres pròpies 
peculiaritats, no sols urbanes sinó també històriques, 
socials i culturals.

La nostra societat està patint i molt les conseqüències 
d’una corrupció política sense límits ni fronteres, i és 
víctima d’una cruel crisi econòmica que els ciutadans 
no hem provocat, malgrat això les decisions dels 
polítics víctimes de la seva poca traça, o esclaus dels 
lobbys de pressió, sovint no ens tenen en compte, avui 
els rics son més rics, i els pobres més pobres, i n’hi ha 
molts més.

Dins aquest context, la Federació de Veïns de Palma 
en la mesura de les seves possibilitats tant materials 
com humanes, manté una actitud participativa i com-
promesa en tots els problemes que afecten a la nostra 
Ciutat o als nostres ciutadans; entre d’altres. 

Ens hem manifestat públicament a favor d’una escola 
pública i de qualitat, que preservi la cultura que ens és 
pròpia, però nosaltres hem donat una passa més, 
volem que els doblers públics siguin sols per l’escola 
pública.

Hem caminat al costat dels músics de la Simfònica 
recolzant les seves justes revindicacions, organitzant 
en l’Auditorium, el gran concert del passat 27-10-2013. 
Hem participat activament en totes les reunions de 
feina del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de 
l’Ajuntament de Palma, i així fins un llarg etc.

En l’actualitat participem en veu i vot en totes les 
reunions del Consell de Gerència d’Urbanisme de 
l’Ajuntament de Palma, en aquest sentit darrerament, 
ens hem oposat a l’aprovació del PEP del barri del 
Jonquet. Treballant conjuntament amb l’AAVV. De Son 
Rapinya, hem aconseguit que Redexis Gas, modifiqués 
el traçat inicial del gasoducte en el seu pas pel Parc 
Públic de la barriada, salvant d’aquesta manera un bon 
grapat d’arbres.

Uns del problemes que més ens preocupen en aquest 
moment és el Port del Molinar, ja son de cap a Madrid 
dos macroprojectes, que han causat una vertadera 
alarma social, tant en el barri com a tota Palma, malgrat 
això ens sorprèn la falta d’un pronunciament clar per 
part de l’Ajuntament, però molt més l’immobilisme 
polític del partits de l’oposició, o la falta de raonaments 
de certes entitats. Dins tot aquest context la Federació 
que també vol un port petit, ha assumit un important 
compromís i ha ofert a tota Palma per el seu consens, 
un projecte de Port : petit, segur, legal, integrat i soste-
nible; veurem si qualcú també es compromet i ens 
agafa el guant.

Però la vertadera raor de ser de la Federació, son les 
Associacions de Veïnats, cap a elles van destinats tots 
els nostros esforços, posant al seu abast tota la nostra 
organització material i humana, per tal d’activar la parti-
cipació ciutadana, desenvolupant treballs conjunts i en 
xarxa, que puguin donar solució als problemes de les 
barriades i de tota la Ciutat.
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Al Molinar, port petit. 
Millores sí, ampliacions no.

Pedro Martínez
Plataforma Salvem Es Molinar

El Molinar i el seu petit port, conformen un dels espais 
més entranyables de Palma. En realitat és l'únic barri en 
el que es pot gaudir obertament de la connexió entre la 
terra i el mar. Conserva racons que l'han convertit en un 
lloc excepcional, en un oasi de tranquil·litat, no sols pels 
residents, sinó també per a la resta d'habitants de Palma 
i pels que ens visiten.

El darrer projecte d'ampliació del Port del Molinar que ha 
presentat la Directiva del Club Marítim, suposa una ame-
naça de mort per a la barriada, tal i com la coneixem. 
Multiplica per quatre la superfície de les instal·lacions 
actuals (el que equival a sis camps de futbol) i per tres el 
nombre d'amaraments. També preveu la creació 
d'espais per a embarcacions de fins a quinze metres 
d'eslora, quan ara les majors embarcacions són de 7'5 
metres. L'impacte que tindria l'execució d'aquest mons-
truós projecte sobre el litoral, les platges i la vida del 
barri, desfigurarien Es Molinar que coneixem avui.

El projecte presentat al Ministerio de Fomento, duu com 
a títol Remodelación y mejora de las instalaciones... No 
pot estar més lluny de la realitat. El projecte suposa la 
construcció d'un nou i gran Club Nàutic, que pretén 
acabar amb les instal·lacions centenàries de l'actual, 
incrementant la superfície en un 400%, triplicar el 
nombre d'amarraments (vol passar de 75 legals a 220), i 
acollir vaixells de fins a 15 metres d'eslora. No espot 
parlar de remodelació o reforma, i sí d'enorme ampliació.

Està clar que les tasques de manteniment que exigeix la 
concessió no han estat respectades per la Junta Directi-
va del Club, arribant a l'actual situació d'abandonament. 
Ells haurien de donar explicacions als veïns i veïnes del 
barri, i assumir responsabilitats.

La concessió del Club acaba el 2018, i per aconseguir 
una pròrroga necessiten engegar millores en les 
instal·lacions...No volen assumir-ne la despesa, com fan 
la resta de clubs nàutics de les Illes, i proposen un incre-
ment d'amarraments per a vendre'ls, i així sufragar la 
despesa...

No volem que ens passi com en el Primer Molinar.On ara 
hi ha edificacions de luxe, va existir un barri mariner...Ara 
els únics testimonis del que va ser, en són un parell de 
molins...

Pensam que tant l'edifici com el port són recuperables 
conservant les seves dimensions, amb sentit comú, 
sense inversions multimilionàries, però amb criteris 
realistes i de futur.

Proposam una gestió responsable del port i posar en 
valor la seva història i dimensions perfectament adapta-
des a la costa, per a petites embarcacions i usos 
d'esports adaptats a la seva escala. Un port que es 
mereix una gestió per part de persones que valorin la 
seva història i no vulguin destruir-lo, sense deixar pedra 
sobre pedra, que és el que pretenen i que no ho aconse-
guiran !!!

El Club forma part de la postal del Molinar. La seva 
desaparició suposaria una important pèrdua per a la 
història i patrimoni del barri.

Els nous dics romprien la línia visual del barri...La mobili-
tat es veuria afectada per l'afluència de camions en la 
fase d'obres, així com per la posterior afluència de 
vehicles d'usuaris del port, augmentant la densitat del 
tràfic de tota la barriada.

Per altra banda, és fals que si no es fa aquesta ampliació 
se'n farà una de major. Ja hem aturat, des del Molinar, 
altres projectes de grans dimensions. El sentit comú diu 
que si el primer projecte va ser rebutjat per desmesurat, 
i no va contar amb el suport de les Administracions ni 
dels veïns, com es pot donar el vist-i-plau a un altre de 
pitjor ?

Recordar que el Projecte d'ampliació presentat l'any 
passat al Ministerio de Fomento, continua la seva trami-
tació, encara no s'ha retirat i que el Projecte de re dimen-
sió, presentat el passat 2 d'agost als socis del Club, no 
ha iniciat la tramitació administrativa...

Què proposam? Vàrem elaborar, des de la Plataforma, 
un document que marcarà clarament que és un port 
petit. L'essència d'aquest document passa per donar al 
port del Molinar uns usos diferents a la resta dels clubs 
nàutics de Palma.

Un club centenari, que explotat amb intel·ligència, podria 
oferir una oferta turística original i diferent, afavorint un 
turisme de qualitat a Palma.

Volem la rehabilitació del Port existent, conservant 
l'actual estructura, el seu edifici rehabilitat i explotar tot el 
seu potencial. Podria mostrar la nostra història marítima 
donant acollida a embarcacions tradicionals, ensenyant 
oficis de la mar (mestres de xarxes, mestres d'aixa, mes-
tres velers, pescadors, etc....), sortides a pescar i nave-
gar, cursos de vela i de formació marítima, i un restaurant 
amb excel·lents serveis...

Gràcies als que heu signat o penjat una pancarta a ca 
vostra..., heu ajudat a fer possible aquest projecte 
il·lusionant. Continuam treballant. Al Molinar, Port petit !!!. 
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Vacances en pau, un any més

Associació d’amics del Poble Sahrauí

L’Associació d’amics del Poble Sahrauí de les Illes 
Balears (AAPSIB) ha finalitzat fa pocs dies l´edició de 
2014 del seu projecte Vacances en Pau.

Vacances en Pau és el projecte amb més ressò dels 
que l’AAPSIB du a terme. Altres projectes, no menys 
importants, són per exemple les comissions sanitàries 
al campaments, suport al sistema de salut de la RASD, 
atenció primària infantil, nutrició i vacunació, caravanes 
d´ajuda humanitària i material sanitari, jornades infor-
matives per a universitaris, taules rodones, conferèn-
cies, projecció de pel·lícules i documentals, etc.
El projecte Vacances en Pau està finançat per la Con-
selleria de Presidència, Agència d´Emigració i Coope-
ració Internacional del Govern de les Illes Balears i per 
l´Ajuntament de Palma amb la col·laboració i suport 
d´altres entitats i empreses privades. També comptam 
amb les aportacions dels socis i la recaptació dels actes 
benèfics.

La comissió de VeP és la que organitza i coordina el 
programa. Està formada per voluntaris, que juntament 
amb la junta directiva de l’aapsib, el tècnic del projecte i 
la Delegació sahrauí a les illes Balears, treballen per 
complir els objectius, així com la realització, el segui-
ment i l´avaluació.

Les autoritats sahrauís són les encarregades de fer la 
selecció dels infants beneficiaris del projecte Vacances 
en Pau seguint com a criteris:
Que es tracti d’infants escolaritzats.
- L’edat dels nins i nines ha de ser entre 8 i 12 anys.
- La situació sanitària. Es prioritzen aquells infants amb 
malalties que a Espanya poden ser tractades. En 
aquests casos, l’edat pot ampliar-se en funció de la 
necessitat que tengui l ’infant d’atenció sanitària.
- Orfandat de l’ infant.

Aquest estiu 97 nins i nines sahrauís han pogut gaudir 
d’unes merescudes vacances a les nostres illes, 79 a 
Mallorca, 9 a Menorca, 8 a Eivissa i 1 a Formentera. 

A Menorca i a Eivissa-Formentera treballam conjunta-
ment amb l´Associació d’Amics de Poble Sahrauí de 
Menorca i amb l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí 
d´ Eivissa-Formentera.

Un del pilars de Vacances en Pau són les famílies de 
les nostres illes que de manera desinteressada acullen 
un infant els dos mesos d’estiu. Aquest estiu una 
cinquantena de noves famílies s’han sumat al projecte i 
això ha fet possible que aquest any també hàguim 
aconseguit els objectius d’aquest programa.

Els objectius principals són:
- Evitar que els infants pateixin les altíssimes tempera-
tures que es donen a l’estiu als campaments de 
refugiats de Tindouf 
- Contribuir a millorar la salut dels nins i nines sahrauís 
i garantir una assistència sanitària adequada
Sensibilitzar la societat balear envers la causa sahrauí i 
la seva realitat actual.

Hem d’agrair la col·laboració de l´IBSALUT, gràcies a la 
qual els infants han comptat amb assistència sanitària. 
Tots els infants han passat una revisió mèdica, alguns 
han necessitat acudir a consultes d’especialitat i també 
a cirurgia. Afortunadament cap infant ha hagut de 
perllongar la seva estada per motius de salut.

Hem comptat també amb la desinteressada participació 
de centres oftalmològics i odontòlegs que han atès tots 
el infants.

Hem organitzat, com cada any, diverses activitats: 
Festa de Benvinguda, Visites institucionals, Torneig de 
futbol, Ballet de Moscou, Teatre infantil al Museu de la 
Jugueta, Manifestació per un Sàhara Lliure...

Finalment volem agrair de tot cor, la seva col·laboració 
a tots el que d’alguna manera ens han ajudat a dur a 
terme aquesta edició de Vacances en Pau.
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Amb aquesta filosofia, i fent quadrar els números, la 
conclusió és que tan sols "cal parlar de 11.400 milions 
d'euros, és a dir l'1'1% del PIB espanyol, que es distri-
bueixen entre les regions d'una forma potencialment 
qüestionable".(sic) 

Les altres perles que conclou és que "la meitat de l'excés 
de la despesa territorialitzable es concentra en les comu-
nitats forals, perquè tenen un finançament regional molt 
superior a la de la resta del país. L'altra meitat es repar-
teix desigualment pel territori nacional, deixant al litoral 
mediterrani i a Madrid, en clara situació de dèficit relatiu 
per habitant". 

No sé per què equiparen els avantatges fiscals de 
Canàries, Ceuta i Melilla, que tenen un altre tipus d'IVA, 
amb Euskadi i Navarra, que tenen el mateix sistema 
impositiu que el conjunt de l'Estat. La diferència és que 
les comunitats forals recapten els seus imposts i la resta 
no ho pot fer. En tot cas, si hi ha un guany fiscal especial-
ment a Euskadi, serà o bé perquè son més eficients que 
l'estat espanyol, o perquè l'estat no sap negociar la 
quantitat adient "del cupo", o perquè realment l'Estat no 
pot justificar més del que pot reclamar.

La meva primera conclusió d'aquest estudi, és que la 
visió política unitarista de l'estat en què es basen els 
autors, demostra amb els seus propis números, el grau 
d'ineficiència econòmica del seu model, i que els 
concerts forals, són per aquelles comunitats que ho 
poden tenir, una barrera de protecció a la ineficiència 
general del model centralista de gestió.

La segona és plantejar què passaria si totes o algunes 
comunitats adoptessin un sistema de concerts econò-
mics solidaris? Per què no gestionar la tributació pròpia, 
pactar amb l'Estat el pagament dels serveis estatals i 
pactar entre les autonomies el fons de solidaritat a repar-
tir entre les més desfavorides? No seria més simple i 
més estimulant per a millorar l'eficiència de la gestió 
pública de cadascun dels territoris, que dependre de la 
"mà invisible i suposadament protectora de l'estat unita-
ri", que fa i desfà el que vol, te dóna el finançament que 
li va bé, te posa el límit de deute que considera, negocia 
amb la UE sense tenir en compte les peculiaritats 
territorials,...No milloraria el sentit d'igualtat i 
col·laboració entre els diferents territoris?

I la tercera i final, a part de considerar els ajuts específics 
de correcció de la tarifa elèctrica i de les subvencions a 
les despeses de viatges de residents i de mercaderies, 
com han homogeneïtzat el fet insular en la resta de les 
polítiques estatals analitzades? Igual podem fer un 
esclafit de rialles.

Aquest estudi aporta informacions interessants i un 
rerefons d'aposta ferma per un model d'estat unitari, 
lleugerament descentralitzat. Especialment il·lustratiu 
de com no cal fer les coses.

I si el model bo, és el concert?

Josep Valero

He llegit per dues vegades l'estudi Un sistema de cuen-
tas públicas territorializadas para España, presentat 
sota el patrocini del Ministeri d'Hisenda i Administra-
cions Públiques. No vull entrar ara en el detall d'algunes 
de les seves polèmiques hipòtesis de treball, ni en les 
seves més que discutibles conclusions. Algunes d'elles 
tan escandaloses com les de no territorialitzar l'impost 
de societats, que en el seu cas beneficia especialment 
a la comunitat de Madrid, seu de les grans empreses 
espanyoles. Però sí he d'admetre que m'han cridat 
l'atenció les referències als finançaments forals del 
País Basc i Navarra, i més especialment el cas 
d'Euskadi.

A Euskadi tota la recaptació tributària la fan les Diputa-
cions Forals. Les Diputacions Forals distribueixen el 
conjunt dels ingressos finançant la Comunitat Autòno-
ma Basca, el conjunt dels ajuntaments de la comunitat, 
el seu propi pressupost, i després pacten amb l'estat el 
que s'anomena "el cupo", és a dir les quantitats anuals 
que cal abonar a l'Estat, per la part proporcional de les 
despeses de les competències exclusives d'aquest que 
els pertoca, els serveis de l'Estat que directament bene-
ficien i s'executen a la Comunitat basca, i els ajusta-
ments que ambdues parts pacten en funció de serveis 
compartits o realitzats.

Les competències forals específiques, a més de les 
que tenen com les altres comunitats autònomes, afec-
ten a la gestió tributària i al cadastre, al finançament 
local, l'habitatge, cultura, carreteres, educació, serveis 
socials, agricultura, justícia, normalització lingüística, 
policia autonòmica i pensions no contributives. 

Amb ingressos fiscals relatius per habitant, és la quarta 
comunitat que més ingressa i la primera que més 
despesa pública relativa per habitant realitza. Pràctica-
ment en tots els indicadors, ja sia amb els ingressos 
com en criteris de despesa, El País Basc és capdavan-
ter. Fins i tot incorporant els criteris "homogeneïtzadors" 
dels autors de l'estudi.

D'entrada tan sols el 45.9% de la despesa pública de 
l'Estat es considera que pugui estar afectada per crite-
ris de "territorialitat". I pel que fa a les comunitats autò-
nomes, tan sols és el 25'3% del conjunt de la despesa 
pública. 

què està
passant?
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L’apunt socioeconòmic

Balears, illes desindustrialitza-
des? No, gràcies! 

Rafel Borràs 

Les dades: A l’anterior número de L’Altra Mirada 
comentava, molt de passada, les dades del DIRCE 
(Directori Central d'Empreses) que, per dir-ho d’alguna 
manera, és una mena d’EPA referida a la demografia 
de les empreses i dels locals empresarials en actiu. En 
aquell Apunt socioeconòmic avançava que el teixit 
empresarial illenc ha perdut des de 2008 un 9,7% 
d’empreses (9.065 en termes absoluts). Com podeu 
suposar, el gran daltabaix s’ha produït en el sector de la 
construcció, però el que ara m’interessa posar en relleu 
és la important pèrdua de població empresarial indus-
trial. Des de l’any 2008 hem passat de 5.364 empreses 
industrials a 4.320 a principis de 2014. És a dir, en 
aquests anys de crisi el teixit industrial illenc s’ha reduït 
en un -19,4%. Poca broma!

A les anteriors dades estructurals n’hi podem afegir 
algunes de conjunturals que, tot i que amb caràcter 
provisional, l’INE ha publicat durant les primeres setma-
nes del mes de setembre. Segons l’estadística d’Índexs 
de Producció Industrial de juliol de 2014, de les set 
comunitats autònomes amb variació negativa de la taxa 
anual de producció industrial, la CAIB és, amb diferèn-
cia, la que, amb un espectacular -10,2%, més produc-
ció industrial perd. Pel que fa als Índexs d’entrades de 
comandes industrials (és a dir, el nombre de comandes 
que reben les empreses industrials) les dades provisio-
nals de juliol reflecteixen una caiguda interanual del 
-22,9% (en el grup de les sis CCAA que perden coman-
des industrials, només Canàries en perd més que les 
Balears). En coherència amb aquestes dades de 
producció i comandes industrials, l’Índex de xifres de 
negoci industrial illenc cau en un -19,9% en variació 
interanual de juliol.

Els comentaris: Les empreses industrials que encara 
mantenen la seva activitat (més de quatre mil tres-
centes, segons el DIRCE) són un tresor que cal preser-
var amb molta cura. El teixit industrial illenc té una 
interessant presencia en sectors com ara el de 
l'alimentació (387 empreses), la fabricació de begudes 
(95 unitats empresarials), el cuir i el calçat (118 indús-
tries), la fusta (445 empreses), les arts gràfiques (314 
empreses), la fabricació de mobles (337 empreses), la 
“fabricació de minerals no metàl·lics” (225 empreses), 
les indústries químiques (42) o les fàbriques de produc-
tes metàl·lics (654), per exemple. 

La indústria de les Illes Balears no està condemnada a 
la seva extinció total. Però per frenar la tendència a la 
irrellevància en el model de creixement i desenvolupa-
ment de les Illes Balears és imprescindible un canvi 
radical de política industrial, tant en el Regne 
d’Espanya com a casa nostra.

El full de ruta per a la salvació de la nostra indústria 
implica canviar les regles de joc: la major atenció dels 
poders públics ha de ser pels sectors econòmics amb 
més dificultats, perquè no ens convé un suport gairebé 
exclusiu al sector turístic. Cal un pacte polític econòmic, 
financer i social i una vertadera aposta per la R+D+i 
entorn a  la indústria balear, i un vertader Regim Econò-
mic Especial amb garanties de compliment. Cal recor-
dar que l’article 39 de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del 
“Règimen Especial de les Illes Balears” deia : “El 
Gobierno del Estado promoverá las medidas necesa-
rias para el mantenimiento de las industrias tradiciona-
les en las Illes Balears, entre ellas las de fabricación de 
calzado, piel, muebles y bisutería, así como la adecua-
ción de la normativa laboral a los problemas de estacio-
nalidad que les afecten…” Un altre vergonyós incompli-
ment de l’Estat envers les illes, la seva economia i la 
seva gent.

Una lectura: Gairebé tota la literatura especialitzada 
sosté que les societats occidentals amb una certa base 
industrial solen ser més igualitàries o, si més no, tenen 
més recursos i mitjans públics per implementar políti-
ques correctores de les desigualtats. Per això he 
pensat recomanar el llibre de Thomas Piketty 
“L’economia de les desigualtats” (Edicions 62). L'edició 
en català i l’actualització d’aquesta obra, publicada per 
primera vergada l’any 1997 a França, té molt a veure 
amb el ressò polític, acadèmic, i, sobretot, mediàtic del 
llibre “Le capital au 21e siècle” de Piketty que encara no 
s’ha publicat ni en castellà ni en català i que no he llegit. 
Modestament, en el cas de “L’economia de les 
desigualtats” em sembla que no són tan importants -i si 
són molt discutibles- les aportacions de Piketty. No 
obstant, només pel mèrit d’haver posat l’assumpte de 
les desigualtats en el centre de moltes discussions ja 
paga la seva lectura. I, alhora, la indústria fa calaix.

Escultura en homenatge als sabaters d’Inca
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Catalunya, els dos veritables 
blocs, els escacs, la boxa i la 
lluita per l’hegemonia 

Antoni Lluís Trobat Alemany

Són  algunes, i  no poques, les veus de persones amb 
un cert grau de politització, que, des de les Illes 
Balears, es demanen aquests dies què s’està cuinant a 
Catalunya. No és estrany. Des de Mallorca i cap a 
Mallorca la informació de la situació catalana  arriba 
molt esbiaixada. I no només d’una banda. Allò cert és 
que l’ambivalència de sensacions està, a hores d’ara, 
instal·lada a la societat del Principat.

 Per una banda, el percentatge de ciutadans partidaris 
del sí en una consulta fa la franca sensació que creix a 
cada instant. És quelcom palpable. D’altra banda, entre 
la gent més activista i ideologitzada, entre aquells 
sectors que porten anys en aquesta línea, s’hi entreveu 
una sensació d’esgotament. La necessitat de passar 
d’una fase molt llarga de mobilitzacions al carrer a un 
nou escenari. Les ganes de votar. 

I entre tota aquesta gent que vol votar i que advocaria 
pel sí crec que podem trobar-hi, ara mateix, dos grans 
blocs dels que ningú parla. En ambdós hi ha una 
mescla d’interessos, d’orígens i de tradicions polítiques; 
hi ha gent que fa molts anys que és independentista i 
gent que fa dos anys no ho era; persones a les que 
determinades qüestions identitàries com la llengua 
importen molt i persones que s’emocionen amb la Roja 
i no han parlat ni parlaran mai en català; sobiranistes 
que només pensen en les balances fiscals , sobiranis-
tes que pretenen construir una nova economia al servei 
d’una societat més justa i gent que pensa en les balan-
ces i en fer un estat més social que Espanya. 

Un bloc, majoritari, format per CiU i ERC, amb tots els 
matisos que es vulguin, en el plànol partidista, i per 
agents civils que han fet de força de xoc en aquest 
darrer cicle electoral –bàsicament l’Assemblea Nacio-
nal Catalana i Òmnium- recull el catalanisme de les 
classes mitjanes i populars. Es situa políticament, a 
grans trets, en uns postulats de centreesquerra entre 
socialdemòcrates i liberal-progressistes que són molt 
majoritaris a Catalunya,  fa bandera de l’europeisme i 
reivindica els conceptes de transversalitat i aprofundi-
ment democràtic que sempre han estat, des del tardo 
franquisme, l’autèntic fet diferencial català. 

En aquest espai digui el que digui la caverna mediàtica 
de Madrid poc afecta el cas Pujol i els interessos d’una 
molt mitificada burgesia barcelonina que, com la biscaï-
na, sempre ha estat – des del segle XIX- espanyolista.

Per comprendre aquest magma ben plural –petits 
empresaris, treballadors públics, autònoms… i amb 
contradiccions terribles, només cal pensar en les 
retallades de l’executiu Mas, crec vital fer una ullada a 
l’extensa entrevista que el comunicador Josep Manel 
Tresserras concedia a principis d’agost al digital 
progressista espanyol Diario.es.

L’altra bloc, és el format per l’esquerra social i política 
catalana hereva de les mil i una lluites emancipatòries, 
absolutament diverses, de la nostra contemporaneïtat . 
Des de la CNT de García-Oliver o la resistència del  
PSUC,a les avantguardes culturals d’Ocaña, Joan 
Brossa o Vázquez Montalbán passant per Terra Lliure, 
les manifestacions contra la guerra d’Iraq de 2003 que 
Bush va maleir o els moviments de solidaritat interna-
cionalista –amb Chiapas, amb Bòsnia, amb Palestina, 
amb tothom- més potents d’Europa. En ella les forces 
centrals segurament serien la CUP –expressió institu-
cional d’un independentisme rupturista que va quedar-
se sol dient no a la Transició del 1978- i experiències 
fruit del malestar de la crisi de 2008 com el Procés 
Constituent del pacifista i economista  Arcadi Oliveres i 
la monja Forcades o la iniciativa Guanyem Barcelona 
impulsada per l’exportaveu de la PAH Ada Colau i tot un 
seguit de noms significatius, qualitativament, de 
l’activisme civil de l’àrea metropolitana de  la Barcelona 
post-olímpica. 
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Són la gent d’allò que Tarrow anomenava els “movi-
ments socials clàssics”   però també les classes treba-
lladores que acaben de despertar del somni de la 
middle class i les persones migrades. Hi  ha l’esquerra 
radical de sempre però també ICV i EUiA – que han vist 
com les seves bases tendien a marxes forçades a 
incorporar-se a aquests plantejaments- i molts ciuta-
dans que havien votat el PSC o ERC o fins i tot Ciuta-
dans! –i és una sort!. S’hi aboquen, en definitiva, els 
plantejaments de la generació formada en 
l’altermundisme de finals dels noranta que ara voreja la 
quarantena, els dels vells militants antifranquistes, els 
de l’ independentisme combatiu i els de les noves 
formes de fer política que “Podem” representa a nivell 
estatal. Per entendre’ls recomano seguir dues perso-
nes que venen de galàxies ben diferents però 
conflueixen en l’objectiu: el periodista Roger Palà, 
fundador de Crític, i l’antropòleg Manuel Delgado, 
professor i militant d’Esquerra Unida i Alternativa, a 
hores d’ara, esperem que per poc temps, encara 
referent d’IU al Principat.

La disputa, ara mateix, és per veure qui guanyarà 
l’hegemonia del procés. Allò que és ben cert, és que 
dins l’adn polític de la gran majoria de veus, a un bloc i 
a l’altre, no hi ha romanticisme decimonònic sinó ganes 
de vertebrar quelcom des de zero i, aprofitant que es fa 
de bell nou, fer-ho millor. Aquest fet no és una nimietat i 
porta a dins el quid de la qüestió.  Catalunya té 
l’oportunitat d’esdevenir un estat sobirà i que aquest 
nou ens sigui una república social amb una majoria 
d’esquerres. Un país nou molt més atractiu que el 
Regne d’Espanya.  D’això en dependrà, fonamental-
ment, l’impacte i repercussió que es visqui a les Illes 
Balears. Ja ho deia aquell: són escacs, no és boxa.

De FMI, BRICS i institucions 
econòmiques pròpies

Pau A. Monserrat
Economista de iAhorro.com i autor del llibre ‘La 
banca culpable’

Vivim immersos en una crisi econòmica que els polítics 
no van saber preveure i sembla que tampoc sabem 
com deixar-la enrere, més enllà de declaracions públi-
ques que desconcerten al ciutadans que ho segueixen 
passant malament.

En aquest escenari complicat i difícil, la importància que 
el coneixement econòmic té en la vida diària de tots 
s’ha posat en evidència.

Les mesures promocionades per les principals institu-
cions econòmiques que governen les economies 
occidentals, com el Fons Monetari Internacional -FMI, 
han tingut un efecte evident en els habitants dels 
diferents països.  Tot i els missatges codificats amb la 
densa terminologia econòmica, que massa sovint  
s’empra per no dir clarament la realitat que hi ha darre-
ra, la població no acaba d’entendre el sentit de les 
mesures que proposen ni a qui beneficien.

Molts són els aspectes de política econòmica que 
podríem esmentar i criticar que han partit de les idees 
dominants del FMI i els economistes pagats pel poder i 
els alts buròcrates; no ens hem d’enganar, els econo-
mistes no fallem tan como sembla, el que passa és que 
massa sovint donam receptes interessades, pels qui 
paguen, és clar. Curiosament hi ha una situació molt 
més que preocupant, el deute públic que no deixa de 
créixer, al qual tant posicions dretanes com esquerra-
nes ataquen de manera semblant i equivocada, en la 
meva opinió tècnica.

S’acusa al FMI i a les institucions europees de forçar al 
país a seguir una política d’austeritat letal pels interes-
sos de la ciutadania i la seva prosperitat present i 
futura. Tenim un deute públic de 1.005.714 milions 
d’euros, un 98,2% del Producte Interior Brut (PIB) i, a 
sobre, el dèficit o endeutament dia a dia no atura. Cada 
dia que passa, en definitiva, gastem més del que 
ingressem. No es tracta d’eliminar la inversió pública en 
educació, en investigació, en sanitat, però sí de racio-
nalitzar al màxim les despeses públiques. I el que els 
governs han fet ha sigut el contrari, no racionalitzar la 
despesa, a canvi de fer sofrir a tots unes retallades en 
els serveis bàsics.

En aquest escenari, hi ha partits que reclamen una 
quitança del deute públic. 
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Tampoc aquesta solució es factible en un país que 
gasta més del que ingressa. Es pot negociar aquesta 
solució, fent les vertaderes reformes estructurals que 
no ens queda més remei que fer, però no abans. Audi-
tar l’endeutament públic generat per governs demo-
cràtics (amb totes les deficiències que el nostre sistema 
sens dubte té), sense pactar abans les condicions amb 
el creditors, és un despropòsit per un Estat que neces-
sita finançament cada dia que passa. Les solucions al 
problema són molt complexes, no hi ha receptes senzi-
lles, ens agradi o no.

Si el castigat ciutadà té motius per criticar les polítiques 
europees, el FMI i els seus governs nacionals, no és 
estrany que alguns països també ho facin. Brasil, 
Rússia,  Índia, Xina i Sud-àfrica, els cinc països cone-
guts per les sigles BRICS han decidit a la recent IV 
Cimera organitzada a Brasil crear dues institucions 
alternatives a les que van sorgir dels acords de Bretton 
Woods, tutelades en aquell moment per Estats Units: El 
Banc Mundial i el FMI.

Les alternatives seran el Nou Banc de Desenvolupa-
ment i el fons batiat com Acord de Reserva de Contin-
gència. 

En total s’aportaran 50.000 milions de dòlars al banc  
que s’ubicarà a Shanghai, ampliable a 100.000 milions 
(un rescat bancari espanyol segons dades oficials).

Ara toca veure si realment l’alternativa pren polítiques 
econòmiques encertades, al manco millors que les del 
FMI, cosa no del tot complicada.
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butlleta de subscripció

Edita 

Aquesta revista té la voluntat de ser un mitjà de comunicació alternatiu del
 que passa i del que ens passa, perquè un altre món és possible i necessari,
una altra mirada sobre la realitat també ho és.

Envia el teu nom i adreça de correu electrònic a
laltramirada@gmail.com, i la rebràs cada mes o
accedeix a www.laltramirada.cat

L’Europa dels mercaders 
s’allunya dels ciutadans

Pere Albertí Huguet
Economista

El dimarts passat, 24 setembre 2014, Arcadi Oliveres 
ens va parlar de com les grans corporacions intenten 
desmuntar l’Estat del Benestar mitjançant els acords 
transatlàntics de lliure comerç entre els Estats Units, 
Canadà i la Unió Europea, anomenats: TTIP-TISA- 
CETA,en les seves sigles en anglès.

Es negocien en secret, lluny del debat en el parlament i 
de la ciutadania, poc a poc es van sabent informacions 
que qüestionarien  la seva viabilitat des del punt de 
vista del Bé Comú i de la sobirania dels Estats.

Les grans corporacions privades volen imposar les 
regulacions nord- americanes més permissives i menys 
garants dels drets socials i ecològics que les europees, 
albirant una renuncia del poder dels estats a favor 
d’interessos particulars. Mitjançant les privatitzacions, 
les grans empreses augmenten els guanys, els ciuta-
dans perden drets, afectant-se també l’ecosistema.

La postura oficial de la Comissió Europea va donant 
passes que no són favorables a la ciutadania. Així, ha 
optat per rebutjar la Iniciativa Ciutadana Europea per 
recollir un milió de firmes, en contra del TTIP- Acord 
Transatlàntic de Comerç i Inversió- que podria obligar a 
la CE,a  revisar la política comercial donant audiència 
publica, en el Parlament Europeu, per tractar aquesta 
qüestió. 

Igualment s’ha aprovat un reglament, el dia 17 de 
setembre, que estableix el marc on es  gestionarà la 
responsabilitat financera relacionada amb els tribunals 
de resolució de litigis entre inversors i estats, (ISDS). La 
independència d’aquests tribunals i els nomenaments 
dels seus jutges està en qüestió.

També en el projecte de l’acord TISA- (sobre serveis 
públics, d’aigua, educació salut i transports), s’imposen 
condicions, tals com el manteniment del secret dels 
acords, durant cinc anys, des de la seva firma.

L’acte en el Club Diario de Mallorca, del passat dia 24, 
va tenir l’objectiu de donar a conèixer a la ciutadania 
uns acords que si no es rectifiquen son una amenaça 
per a la democràcia.

Tot plegat, la campan-
ya engegada a tota 
Europa per les entitats 
civils i a casa nostra la 
plataforma de No al 
TIIP-Mallorca, ja ha 
convocat per l’11 
d’octubre a les 
11.00 a la plaça de 
l’Olivar de Palma la 
manifestació  per 
conscienciar als 
ciutadans. És una 
ocasió que no ens 
podem perdre. 
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He mirat aquesta terra 
Per què perseguim un Pacte?

Menorca Edu21

Val la pena lluitar per un Pacte Educatiu en una situa-
ció d´emergència com l´actual? (150 dimisions en 2 
anys, directors expedientats, avaluacions falsejades, 
baixos resultats...)  Ens podem permetre pensar en el 
llarg termini? En aquest escrit s´exposen els motius  
pels quals aquesta feina és urgent. 

Entre els anys 80 i el 2006 l’educació ha estat el major 
factor de mobilitat social. Però tot i tenir a les illes un 
dels índexs PIB més elevats de l´Estat, no hem sabut 
aprofitar la situació de benestar per millorar els apre-
nentatges.  Tenim els índexs més baixos de lectura i 
els més alts en abandonament escolar. On volem anar 
amb un 30% d´abandonament? Quins lideratges 
socials o empresarials podem esperar amb tants joves 
que creuen que no saben, no tenen, no poden? (UE 
12%, País Basc 8,8%).  

Per què no ha millorat la situació? 7 lleis educatives en 
40 anys pensades més per satisfer les directrius políti-
ques del govern de torn que per solucionar problemes 
reals no han fet més que perpetuar la inèrcia. 

construint
alternatives

En cap cas s´ha fet un diagnòstic seriós a les Illes ni 
molt menys una anàlisi de les causes. Unes causes 
que són multifactorials (economia turística, sortides 
laborals fàcils,  ràpida transició de la vida rural a la 
postmodernitat, l’escassedat de  líders, la baixa 
percepció social de l'impacte de l'educació sobre el 
futur)  una visió de la vida: Al final sempre guanyen els 
de dalt, des de baix no podem fer res.  I una resignació 
social sobre el nostre destí (no te signifiquis). Unes 
raons que abracen l´imaginari col·lectiu  i la cultura 
illenca i que justifiquen la necessitat d’un Pacte  per a 
transformar no només l´escola sinó els sistemes social 
i familiar. 

Juntament amb les propostes per apropar l´escola a la 
societat, el Pacte en recull per millorar el funcionament 
de l´Administració. Com és possible que l´estructura 
de  funcionament vertical de l´administració heredada 
del franquisme ( consistent en transmetre ordres i 
instruccions més que en escoltar, cooperar i resoldre) 
continuï sense canvis al segle XXI?  Un sistema 
pensat per un món que ha mort, on els equips directius 
estan més ocupats en la gestió de l´edifici i la burocrà-
cia que en la gestió de l’aprenentatge.  Obligats a 
batallar sense tenir la formació ni les claus per som-
niar millores. 

Una estructura que no és capaç de detectar el talent 
docent, en la que els mestres que estimen la feina 
moltes vegades han de guanyar a contracorrent les 
batalles per la innovació. Mestres desempoderats en 
un teixit que no els considera importants.
   
Finalment, tants alumnes que es perden, que no 
poden desplegar els seus talents, dins uns centres 
tradicionals que no han sabut interpretar els canvis 
socials. 

El Pacte respon a un deute amb el futur. Però també 
amb el passat. Els nostres avis i àvies, la majoria 
pagesos, educats en un món en el que només els fills 
dels senyors podien estudiar, que no tenien veu ni vot, 
van guardar una saviesa de viure que els va dur a  
esperar-ho tot de noltros. Per ells, no ens podem 
acovardar. Hem de trobar l´equilibri entre un passat 
que ens ferma i el futur que duen dins els nostres fills 
i que ens diu que el canvi és irreversible. Ara ja no 
basta l´efecte taca d´oli. No n´hi ha prou amb petits 
grups de mestres innovadors. Necessitam centres que 
prenguin decisions, un fet només possible amb un 
canvi estructural a través d´un Pacte que pugui ser la 
base d´una futura Llei d´Educació de les Illes Balears. 
Un pacte nascut de la societat civil (amb la participació 
de tots els sectors, moviments, i ideologies polítiques). 
Si a altres llocs ho han fet, per què aquí no podem? 

Per conèixer els continguts del Pacte 
http://menorcaedu21.blogspot.com

l·lustració: Menorca Edu21, dibuix de Jordi Bonmassip
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Implantació territorial de MÉS a 
Mallorca

Pep Florit
Àrea territorial  de MÉS

Extensió social, implantació a la terra de manera natu-
ral. La coalició Més per Mallorca no s’entén sense tenir 
en compte la vocació municipalista i la implantació 
territorial de totes les sensibilitats representades al 
projecte, la gent dels pobles fa la xarxa en què es sosté 
la idea, la raó de ser de tot plegat. La base de feina, 
compromís i futur de MÉS per Mallorca resideix en 
l’esperit de la gent dels pobles, ningú sap millor com va 
la cosa que qui ho toca amb les mans, que proposen 
sense embulls, que participen i que viuen en proximitat 
dins un món cada cop més globalitzat, però això no 
basta, per ser Més hem de saber explicar entre tots el 
que vol dir MÉS, que volem, com ho volem fer i que 
com més siguem millor i més enfora arribarem.

Tenim les eines, el que cal és saber-les emprar i fer-ho 
amb convicció i amb un poc d’organització, sabem el 
que ens hi jugam i les envestides que patim als munici-
pis són ferestes, per això l'organització social és priori-
tària, fer pinya i anar tothom a una, amb els prejudicis 
justos però amb la mirada posada en un projecte comú. 
Un estol gran d’assemblees municipals han donat la 
passa i ja formen part d’aquesta pinya que és MÉS per 
Mallorca, agrupacions locals que han obert processos 
de participació per tal de donar a conèixer el projecte, 
agrupacions d’arrel, grups independents, gent tota ella 
feinera, que estima el seu poble i que vol participar de 
les decisions que els afecten i que es prenen al seu 
redol

Realment és un gust voltar per Mallorca, veure, 
conèixer, escoltar, riure, xerrar i sentir que tothom ho té 
ben clar, sabem el que volem, això ja no té aturador, 
des de Pollença, passant per Santa Margalida, Mana-
cor, Felanitx, Maria i fins que ens aturi la mar, MÉS per 
Mallorca ha nascut amb la intenció de ser present a tots 
els municipis de Mallorca i ser la veu que representa el 
sentiment de tot un poble. Fins al moment hi ha més 
d’una trentena de municipis amb voluntat de fer pinya 
amb total autonomia i llibertat, d’altra manera no 
s’entendria el projecte, amb un fet distintiu, ser part de 
MÉS per Mallorca, fent feina de portes obertes, tothom 
hi cap si el que vol és contribuir a fer de la Mallorca que 
volem una terra sobirana, sostenible, socialment cohe-
sionada i digna.

No s’ha inventat res que ja no féssim, ser presents a 
Mallorca ja fa anys que hi som, de tota la vida com 
aquell qui diu, ens hem adaptat, madurat, de tot 
s’aprèn, i seguint el camí natural ens aplegam per anar 
fent camí en comú, fer poble, construir i ser part d’una 
societat, que encara que estigui dispersa en una 
cinquantena de  redols, estigui cohesionada, amb els 
trets identitaris, humanitaris i de responsabilitat que ens 
caracteritzen.

El segell de MÉS per Mallorca és la marca de qualitat 
del projecte, un projecte de llarga durada, del que la 
implantació municipal és el bessó del qual ens nodrim, 
amb participació i proposta. D’aquí a les eleccions 
municipals moltes més assemblees passaran a formar 
part de MÉS per Mallorca, fins a copar tot el redol de 
l’illa, la gent està feinera  i l’empresa s’ho val, mans a 
l’obra.

ESPAI
DE
FORMACIÓ
Tardor 2014- Primavera 2015

Més info a
www.ateneuperemascaro.org PERE MASCARÓ

Ho organitzen:
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IMAGINA UN ALTRE MÓN...
Perquè no ens agrada el que hi ha

DÓNA UNA PASSA...
Totes i tots som importants

I AJUDA'NS A CANVIAR-LO!...
El treball col·lectiu fa més eficient

el nostre esforç individual

 ARA ÉS EL MOMENT !
CAMPANYA EXTRAORDINÀRIA DE COL·LABORACIÓ AMB

LA FUNDACIÓ ATENEU PERE MASCARÓ!

El nord també existeix
Visibilitzar la dissidència

Tomeu Truyol

De vegades un té la sensació que no passi res, o que 
passi ben poc, o que passi massa poc pel molt que 
passa. I més encara, per exemple, en el marc d’una 
societat com la menorquina, avesada a la tranquil·litat i 
a unes maneres de fer més tost discretes, sobretot en 
comparació a grans ciutats o a d’altres indrets on, ja 
sigui per motius de dimensió i diversitat social o per 
història i realitat socioeconòmica, hi ha un major dina-
misme en moviments i organitzacions de caire reivindi-
catiu o contestatari.

Qualsevol que es passegi pels pobles de l’illa i miri les 
façanes de les cases, els carrers, les places i els murs, 
s’adonarà de les poques manifestacions o expressions 
polítiques (pancartes penjades per balcons o finestres, 
pintades o murals, adhesius, cartells varis...) i dels pocs 
o gairebé inexistents espais alternatius (ateneus popu-
lars, cases ocupades, kafetes, locals d’associacions, 
etcètera) que hom pot trobar en el paisatge urbà i que 
posa de relleu, almanco aparentment, una escassa 
implicació i organització de la ciutadania.

Evidentment, aquesta lectura paisatgística pot semblar 
simplista o esbiaixada atenent al que es cou de portes 
endins, de la gent connectada a les xarxes socials, 
debatent, informant-se, compartint projectes i convoca-
tòries, o considerant –fora de tota virtualitat- les tantes 
persones passiva o activament associades a oenegés i 
a d’altres grups. 

Les campanyes puntuals per una causa i les concentra-
cions i manifestacions de lluites sectorials que, en 
funció de les èpoques, sovintegen més o manco. La 
realitat és complexa i, efectivament, calen moltes lectu-
res i d’altres mirades per completar el trencaclosques.

En qualsevol cas, i pensant que el que s’hauria de 
prioritzar és l’efectivitat de totes les eines de dissidència 
enfront dels conflictes que tenim plantejats, la seva 
visibilitat –constant, quotidiana i propera- resulta 
imprescindible per no acabar-nos deslligant de la 
pròpia condició de subjectes polítics, individual i 
col·lectivament actius, públicament posicionats. En fer 
més visible tota aquesta conflictivitat local i global en la 
preservació del territori i de la Terra, en la lluita de 
classes i, en definitiva, en la lluita de consciències, 
faríem també més palesa l’existència d’una altra realitat 
que empeny, que vol ser-ne protagonista i no una 
simple figurant. 

Prou que ens han omplert el dia a dia, qualsevol faceta 
de la nostra vida, amb les necessitats i els valors que 
més interessen al sistema capitalista; que s’han apro-
piat de l’entorn comú de les nostres viles i ciutats 
posant-les al servei del profit econòmic i del control 
social, convertint-les en una aparador publicitari, en una 
imatge –en el nostre cas illenc- de destí turístic welco-
mitzat, afable i pacífic; domesticant-les amb normatives 
ciutadanes de cada vegada més restrictives.

Cal, idò, recuperar els carrers, els llocs de convivència 
real que habitem, perquè el seu potencial d’expressió i 
de reivindicació va molt més enllà de manifestar-s’hi 
només de tant en tant; i ser-hi presents amb una dissi-
dència capaç d’eludir, també, allò que precisament el 
sistema i la seva majoria satisfeta accepten com a 
políticament correcte, entenent –per dir-ho metafòrica-
ment i de manera innocent- que fer una pintada a una 
paret no és embrutar-la.

altres veus
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La vaga del Bellver

Miquel Rosselló
President de l’Ateneu Pere Mascaró.

El mes d’octubre del 1974, ara fa quaranta anys, les 
treballadores i treballadors de l’hotel Bellver al passeig 
marítim de Palma protagonitzaren una vaga per la 
defensa dels seus drets salarials i laborals que suposà 
una fita molt important en la història del moviment obrer 
a Mallorca.

Cal situar-se en aquella tardor del 1974 amb el Dictador 
viu i ben viu. No cal oblidar que abans de morir, poc 
més d’un any després,  encara havia de condemnar a 
mort i assassinar a cinc lluitadors per la llibertat.

Feia algun temps que s’havien celebrat les eleccions 
sindicals a l’hotel i seguint la consigna de CCOO, aque-
lla organització sindical encara clandestina i amb els 
seus dirigents estatal tancats a Carabanchel, cridava 
als treballadors a presentar-se a les eleccions a 
enllaços i jurats del sindicat vertical per “utilitzar les 
condicions que donava la legalitat”. De fet molts de 
treballadors i treballadores de CCOO i demòcrates 
varen sortir elegits i utilitzaren el “vertical” per estendre 
la lluita obrera i l’organització sindical.  

Això també va passar a l’hotel Bellver i les sindicalistes  
Maria Bonnín i Júlia Ecija foren elegides Jurats de 
l’empresa. Des d’aquesta nova responsabilitat i amb el 
suport de les CCOO de sector, presents a l’hotel, elabo-
raren una plataforma reivindicativa que exigia millores 
laborals, entre elles el mateix sou per les cambreres 
que pels seus companys homes.

Davant la manca de resposta de la patronal i,  tot s’ha 
de dir,  de la incomprensió dels seus companys mascu-
lins iniciaren la lluita. En primer lloc posaren en pràctica 
una vaga de baix rendiment, una fórmula imaginativa i 
que feia molt de mal a la patronal. Per un hotel no es 
gens bo que els turistes trobin les habitacions sense 
arreglar o que tot ho tinguin en retard. 

La combativitat d’aquelles valentes treballadores feu 
que mantinguessin en solitari la vaga unes setmanes, 
fins que  els companys de menjador i d’altres indrets 
acabaren per solidaritzar-se i la cosa se complicà pels 
patrons que hagueren de dur treballadors d’altres 
hotels que exerciren d’esquirols. 

Altres veus

La lluita va durar tres mesos i seguint la tradició de la 
patronal d’hostaleria d’aleshores, repressiva i antide-
mocràtica, es negaren a negociar des d’un bon principi 
i acomiadaren a dues cambreres, a les que considera-
ven “cabecillas” na Júlia Ecija i na Maria Bonnín, a 
pesar d’ésser jurats d’empresa, aquest és el cas que 
feia la patronal de la legalitat vigent.

Les treballadores dugueren al sindicat vertical el seu 
acomiadament, no de bades eren representants sindi-
cals, però el vertical de Balears donà per bo 
l’acomiadament. Elles no es rendiren i recorregueren al 
Sindicat vertical de Madrid, que decidí la readmissió de 
Júlia Ecija i l’acomiadament de Maria Bonnín.

La lluita havia aixecat molt de rebombori dins l’opinió 
publica i provocat moltes mostres de solidaritat. Fou 
molt significativa la intervenció del Bisbe Don Teodor 
Úbeda a l’Assemblea Provincial de Turisme fent 
referència a les nefastes condicions de feina dels treba-
lladors d’hostaleria i expressant el seu respecte per les 
seves reivindicacions.

Però la mostra de solidaritat més potent vingué de 
CCOO i dels   comitès de curs dels estudiants que reco-
lliren 2.000 signatures demanant la readmissió de les 
treballadores acomiadades i organitzaren una gran 
concentració de treballadors i estudiants al local dels 
sindicats verticals per entregar les signatures al seu 
Delegat Provincial.

Fou una lluita emblemàtica per aquells temps en primer 
lloc per la seva durada, la més llarga fins aleshores, se 
prolongà durant tres mesos i segon, per què començà 
per una reivindicació poc habitual llavors: el mateix sou 
per homes que per dones. Saberen conjugar una reivin-
dicació típicament obrera amb l’exigència dels drets per 
a les dones. 

És pot dir que Maria Bonnín i les seves companyes 
foren capdavanteres amb les reivindicacions feminis-
tes.
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En homenatge a Joan Serra i 
Castanyer 

Els teus amics i amigues,*
*Aquest escrit el llegí Josep Valero a Son Valentí el 
7 de setembre de 2014

Ens ha deixat en Joan. Tots 
sabem que la mort és una 
realitat imparable. Però 
quan arriba a un ésser 
encara ple de vitalitat, 
d'il·lusió i d'esperança, és 
una gran injustícia. Tanma-
teix a Joan no el derrotà el 
conèixer la gravetat sobta-
da de la malaltia. Acostu-
mat a combatre de cara a les injustícies, no li faltà valor 
a l'hora d'encarar la darrera lluita que havia d'afrontar 
de manera tan decisiva.

Els que coneixíem a Joan, sabíem que era una persona 
valenta, agosarada, amb una capacitat de generositat 
enorme, mai preocupada per sí mateixa, quan calia 
arriscar-se per lluitar per una causa justa. En la tancada 
dels aturats a Sant Miquel, a l'hora d'arrancar amb la 
pancarta a l'inici de les manifestacions prohibides, a 
l'hora de les pintades i de distribuir propaganda 
clandestina, en Joan era de les persones a qui no feia 
falta demanar-li que es posés al davant del perill.

També era una persona que fins el darrer moment, va 
saber ser un representant fidel i honest, dels treballa-
dors i treballadores. Com a delegat de CCOO en la 
cadena hotelera Barceló, va aconseguir el reconeixe-
ment continuat dels seus companys i millores impor-
tants en les seves condicions de treball. I ens consta 
que també era prou respectat per la pròpia patronal, 
precisament perquè era un bon professional que com-
plia amb les seves responsabilitats, i que a més tenia 
un gran prestigi entre els seus propis companys.

Les seves conviccions comunistes les defensava amb 
apassionament i fermesa. Convençut en el seu 
moment de la importància de la disciplina en un partit 
comunista, no ocultava mai les seves opinions, malgrat 
no fossin coincidents amb el parer de la majoria, o no 
complaents amb les directrius de la direcció política. 
També tenia valor per alçar la veu, quan creia que es 
feien injustícies en la vida interna del partit. Aquesta 
fermesa en les conviccions, que a vegades podia 
parèixer caparrudesa, era compatible amb una actitud 
oberta a escoltar altres argumentacions. 

I amb una capacitat considerable també per rectificar, si 
creia que havia actuat erròniament. En Joan era una 
persona prou intel·ligent, que sabia de les seves virtuts 
i dels seus defectes, i que era ben capaç de comentar-
ho de manera oberta amb tothom. No volia enganar mai 
a ningú sobre el que era ell mateix, ni tampoc auto-
enganar-se.  

Joan mai va deixar de lluitar per un món més just. Crític 
amb totes les forces polítiques de l'esquerra des de que 
deixà de militar, mai va rebutjar ajudar o col·laborar 
quan se li demanava. Tampoc mai posà pals a les rodes 
dels nous projectes polítics que s'albiraven. El seu 
escepticisme sobre el que es construïa, mai va taponar 
l' ètica del revolucionari que sempre dóna suport allò 
que és una lluita justa dels oprimits. Treballà per la 
recuperació de la memòria històrica, penjant a la seva 
pàgina WEB notícies i informacions que no calia 
oblidar-les. Internacionalista convençut, seguia la reali-
tat d'Amèrica del Sud, especialment algunes experièn-
cies d'alliberament, que,  potser i adaptades a la nostra 
realitat, podrien servir també per a la nostra terra.

En Joan i na Xisca quan es casaren, vigent 
l'obligatorietat del matrimoni catòlic en temps del 
franquisme, ho feren a l'ermita de Valldemossa, vestits 
de pagès i de pagesa i casats per Jaume Santandreu, 
amb unes de les noces més laiques i alternatives que 
mai haguéssim pogut imaginar en aquells temps. En el 
seu comiat, també en Joan ha volgut ser el més cohe-
rent possible. Volia ser acompanyat per la bandera 
quatribarrada i la bandera republicana. I que es pogués 
escoltar la Internacional. 

Com a persona acostumada a pensar més pels altres 
que per sí mateix, estic segur que el que més greu li 
feia, era el dolor que podia produir  la seva absència a 
na Xisca i a na Mercè. Com a la resta de la seva família. 
El neguit que produiria a tots els amics i amigues, per 
no poder fer els sopars que s'imaginava i proposava en 
una de les seves estades a la clínica. Segurament ens 
demanaria perdó per molestar-nos. S'excusaria dient 
que no ha estat voluntat seva produir aquesta distorsió 
en ple dia festiu. Però també estam segurs, que es 
sentiria orgullós dels amics i amigues que ha sabut 
aconseguir en aquesta vida. Perquè els que estam aquí 
no venim a quedar bé. Venim a donar un homenatge a 
una persona compromesa amb la vida, amb 
l'esperança, amb la responsabilitat individual i amb la 
transformació col·lectiva...Venim a donar un homenat-
ge, a una persona que ens ha ajudat a ser una mica 
millors a tots nosaltres.
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Ell voldria que el acomiadéssim  amb una celebració i  
un brindis per la seva memòria. Ens diria que ànims i a 
mirar per endavant. Que a tots, tard o prest ens passarà 
el mateix. Que no facem un drama. Que hem de mirar 
de deixar un món millor pels nostres fills i els nostres 
nets. Que això és el que realment importa.

Com cantava Jorge Manrique a la mort de son pare, la 
fama que deixava, anava més enllà dels límits físics de 
la seva mort. En Joan Serra Castanyer no era un hidal-
go com el pare de Jorge Manrique. No tenia la fama 
dels personatges mediàtics.

Era un fill del poble treballador i de Mallorca, que es 
sentia a gust amb aquest poble i que tenia consciència 
de lluitar pels drets d'aquest poble. La fama pròpia que 
ens deixa, es la seva coherència, el seu valor, la seva 
bonhomia i la seva generositat. Els valors que sempre 
demostrà en la seva vida i en el seu compromís polític. 
Que el teu record quedi sempre present en la memòria 
de tots nosaltres.

Palma,  set de setembre de 2014.
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Meir Margalit
Pacifista i regidor de Meretz, a Jerusalem
Per Biel Pérez i Pep Valero

Digues-nos alguna cosa sobre Meir Margalit
Tinc 62 anys ben complerts. Vaig néixer a Buenos 
Aires. Al 1972 vaig emigrar a Israel i des d'aleshores 
visc a Jerusalem. Fins fa poc vaig ser regidor electe de 
la ciutat pel partit d'esquerra Meretz. He estat regidor 
durant dos períodes. Primer quan el famós Ehud 
Olmert va ser alcalde de la ciutat, a posteriori va ser 
primer ministre.  Vaig ser regidor fins l'any passat amb 
la probabilitat de tornar al Consell municipal l'any 
entrant per un acord de rotació interna. Els últims anys 
del meu període he estat el portaveu-secretari, de Jeru-
salem Oriental, responsable de les polítiques munici-
pals a Jerusalem Oriental. No és gens obvi que una 
persona d'esquerres sigui responsable de les polítiques 
de discriminació municipal en aquesta zona. Quan 
l'alcalde m'ho va proposar,  ho vaig consultar amb els 
meus amics palestins de la ciutat i el que ells em van dir 
de forma clara i concisa va ser: sabem que tu no ets 
capaç de canviar les polítiques municipals, però si tu 
pots minimitzar els danys, pel que a nosaltres corres-
pon, doncs endavant! Mou-te i procura fer-ho el millor 
que puguis. És el que vaig fer durant els últims tres 
anys: minimitzar danys. 

Has vingut a parlar-nos d'un camp de concentració? 
Gairebé, gairebé... Vinc a parlar del moviment pacifista 
israelià. Dels dissidents israelians. Els que quedem 
després del gran naufragi. Perquè, si bé és cert que 
estem passant un dels moments més crítics de la 
nostra existència, existim! Existim i vull que sapigueu 
que hi ha un moviment pacifista que fa tot el possible 
per millorar la condició humana. 

Quan dius passem el moment més difícil, a qui et 
refereixes?
Estic parlant del que s'anomena el moviment pacifista 
israelià o el que ells anomenen l'esquerra israeliana; 
perquè les coses són paral·leles. Tenim, d'una banda, 
el govern més dretà que hem tingut en la història 
d'Israel, estem passant un període de fonamentalisme 
religiós, de nacionalisme extrem, acèrrim, molt exces-
siu. Alguns diran, i jo ho dic també, que estem passant 
per moments de feixistització de la societat israeliana. 
Bé, amb tot i això,  uns intentem salvar el que es pot 
d'aquest naufragi. 

l’entrevista Tu has arribat aquí a través d'un procés o vares 
començar ja de molt jove aquesta línia pacifista? 
Jo vaig arribar a Israel com a sionista dretà. A Israel, 
vaig arribar a enrolar-me a l'exèrcit, als tres mesos 
d'haver emigrat, i vaig formar part d'un regiment molt 
particular l'objectiu del qual , a part de combatre, era 
crear assentaments en territoris ocupats. Jo he estat un 
dels fundadors d'un assentament israelià a la Franja de 
Gaza. Amb aquestes pròpies mans el vaig construir 
molt orgullós de poder-me veure a mi mateix com 
l'avantguarda sionista, allà al quaranta-vuit, com  Ben 
Gurion i altres tants progres. Després de la guerra de 
Yom Kippur, el 73, del Dia del Perdó, vaig començar a 
fer el "switch". Vaig començar a fer el canvi que em va 
portar, gradualment, de la dreta sionista a l'esquerra no 
sionista a la qual estic ara per ara.

Qui governa a Jerusalem en aquests moments? 
Hi ha una coalició. Jerusalem té una administració 
única, no està dividida en oriental i occidental, està 
unificada. L'elecció és unificada, amb l'únic gran proble-
ma que els palestins de la part oriental boicotegen les 
eleccions de forma sistemàtica. No participen tot i que 
podrien fer-ho. Prefereixen no participar per no legiti-
mar d'alguna manera l'ocupació de la ciutat de Jerusa-
lem. Jo sóc molt respectuós de la lliure determinació 
dels palestins, respecto la seva decisió, però 
m'agradaria, preferiria, que fossin una mica més prag-
màtics, ja que, si ells participessin en les eleccions, 
essent ells un 38% de la població juntament amb nosal-
tres ,amb l'esquerra, que som aproximadament un 10% 
de la població, podríem ser majoria. Amb postura de 
majoria en el Consell Municipal podríem evitar molts 
dels desastres que el municipi d'ultradreta fa a la Jeru-
salem oriental. 
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I el poble pla? 
El poble pla està, sobretot, frustrat. No veu esperances; 
no veu ni tan sols una petita llum allà al fons, no tenen 
horitzons. I, quan no tens esperances, et vas radicalit-
zant més,i la gent s'està convertint en més religiosa i, 
també,  més dretana. El suport  massiu que, ara per ara, 
té Hamàs entre la societat palestina és producte preci-
sament d'aquesta manca d'esperança que té. Que el 
govern palestí transmet.

Hamàs té un component religiós i polític? 
Religiós, religiós, religiós! I polític entre parèntesis; sí, sí, 
però sobretot religiós. I el més interessant, o el més 
paradoxal, és que Hamàs és, en gran mesura, una 
invenció israeliana. Israel volia soscavar les bases d'Al 
Fatah, llavors va crear aquests grups religiosos per 
intentar soscavar des de dins. Islamistes de la línia dura. 
És molt difícil ser palestí en els nostres dies, perquè 
ningú realment els vol. 

Ser jueu pacifista també ha de resultar difícil? 
No us càpiga cap dubte! 

Com definiries políticament als jerosolimitans? 
Bé, hi ha els jueus jerosolimitans i els palestins jerosoli-
mitans. Els primers son majoritàriament de dretes. Els 
palestins estan, ara mateix, passant una profunda crisi 
identitària! Estan en un limb allí! Perquè d'una banda són 
molt palestins, però d'altra banda gaudeixen, per així 
dir-ho, dels beneficis que ofereix el sistema israelià. I 
estic parlant del que es diu específicament la Seguretat 
Social. Aquesta gent, que és molt pobra, viu bàsicament 
de la seguretat social a totes les ciutats israelianes. 
Llavors els palestins jerosolimitans veuen els seus 
germans de Jericó, Hebrón, Jenín, Ramallah, Betlem 
que, d'una banda estan morint-se de fam i, d'altra banda, 
les lluites internes són tan profundes, que ells diuen: bé, 
la veritat és que estem mal sota l'ocupació israeliana, 
però viuríem pitjor sota el govern palestí.

En aquest moment, com està la correlació de forces? 
És un govern de dreta i ortodox. Extremadament 
religiós, d'això es tracta. L'alcalde és una persona molt 
particular, és un magnat. És la primera vegada que a 
Jerusalem es tria un alcalde que no prové d'un partit 
polític tradicional. Que es defineixi a si mateix: dretà 
moderat. Per això, quan em pregunten,  dic que és una 
contradicció: o s'és dretà, o s'és moderat. Però així es  
defineix ell mateix. És una coalició dretana i ortodoxa. A 
Jerusalem el partit de Netanyahu té un sol representant, 
i el laborisme també. A Jerusalem la gent vota a partits 
fins i tot més extremistes que el de Netanyahu. Nosal-
tres, Meretz, n'hem tret dos de trenta-un. 

Hi ha àrabs en el partit Meretz? 
Sí. Hi ha àrabs, els que nosaltres anomenem "àrabs del 
48" de Jerusalem occidental. Tenim al Parlament un 
membre que pertany a aquest grup. Tenim, també, 
àrabs palestins de la zona oriental. 

Sou un partit que integra diverses comunitats, us regiu 
per la ideologia d'esquerra ... 
Sí, a l'esquerra del Laborisme, aquest és el lloc on 
estem ubicats. I intentem ser un partit el més pluralista 
possible. Indubtablement no tenim ortodoxos dins del 
partit -l'ortodòxia es va tornar molt dretana en l'últim 
decenni- però sí tenim gent religiosa, sí. Hi ha una ala 
dins el món religiós que és religiosa i humanista, basada 
en preceptes bíblics que parlen de pau i respecte mutu. 
Aquesta gent és part del nostre partit, també. 

Quins enemics té el poble palestí? 
Milions d'enemics per tot arreu! De dretes, d'esquerres; 
per dalt, per baix...

A casa i fora de casa ... 
A casa i fora de casa, sí. Està molt de moda donar 
suport al poble palestí; però, de boca a fora. Sempre els 
de dins són els més perillosos, sí, sí ... Aquell refrany 
que diu: "Déu protegeix-me dels meus amics perquè 
amb els meus enemics jo me les arreglaré tot sol". La 
manca d'unió es la seva principal debilitat. La divisió 
més coneguda és la d'Al Fatah i Hamàs, però no creguin 
que és l'única. Entre el mateix Al-Fatah hi ha divisions 
entre els veterans, aquells que van venir de Tunísia amb 
Arafat, i els joves que van créixer a Palestina.

En els camps de refugiats hi ha un conflicte generacio-
nal entre ambdós. Hi ha divisions entre pro-jordans i 
pro-palestins. Entre els que estan més a l'esquerra i els 
de la dreta. El poble palestí està profundament fragmen-
tat. Precisament aquest és un dels grans èxits d'Israel, 
que va aconseguir, amb molta astúcia, fragmentar als 
palestins i, ara per ara, té els palestins del 48, els pales-
tins del 67, els refugiats a Síria, Líbia, Jordània, la 
diàspora palestina ... i així successivament. Un dels 
grups característics amb els que jo estic quotidianament 
en contacte són els jerosolimitans, que són una altra 
categoria. Estan en una altra postura, però estan sols. 
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És possible per a un palestí viure a Jerusalem occiden-
tal i per a un jueu fer-ho en la part oriental?
Són molts els jueus que viuen a la part oriental,  aquests 
són els colons, en urbanitzacions o cases protegides. 
Intenten comprar llocs estratègics de la ciutat vella, de 
vegades un terreny, de vegades una casa, un magat-
zem, el que sigui. L'important és posar bandera israelia-
na i dir: "aquí estem presents". Formalment un palestí 
també pot viure a la part occidental, però serà gairebé 
impossible trobar algun israelià que vulgui vendre la 
seva casa a un palestí musulmà. Aquestes coses gaire-
bé  no es veuen. Però, formalment, segons la llei, qual-
sevol pot comprar una casa on vulgui ... La pressió 
social és tan gran que això pràcticament no passa. 

Des del punt de vista de l'esquerra hi ha una aposta per 
la convivència? 
L'esquerra parla d'una divisió, no d'una convivència. La 
dreta busca la convivència sota l'hegemonia israeliana. 
L'esquerra diu: aquest projecte, el que s'anomena "la 
Jerusalem unificada", no té futur, no té lògica, no té raó 
de ser. I l'únic que té futur és una divisió de la ciutat 
perquè la Jerusalem oriental esdevingui capital de 
l'Estat Palestí. 

Es tractaria de la convivència de dos estats? 
Sí, si. Part de nosaltres, i ens diuen "l'esquerra radical", 
part de l'esquerra radical sosté que aquesta divisió, ara 
per ara, és impossible i, per tant, hem d'aspirar a un 
estat bi-nacional. Un sol estat bi-nacional, un model així. 
Immediatament, o al llarg del temps, si estem parlant 
d'una divisió en termes generals, alguns diuen que cal 
aspirar a una convivència dins d'un estat bi-nacional, 
laic i democràtic. I d'altres que diuen: bé, amb respecte 
als palestins, ells volen un estat nacional. Nosaltres 
donarem suport el projecte d'un estat nacional amb 
l'esperança que en algun moment això es converteixi en 
una confederació israeliana, palestina, jornada, 
libanesa, Síria i altres.  Aquest és el projecte d'esquerra.

En una ciutat com Jerusalem nosaltres intentem ser una 
mica més sofisticats, perquè reconeixem que la ciutat és 
indivisible. 

Llavors, ara per ara, et trobaràs amb molts palestins 
jerosolimitans resignats a l'ocupació, dient: A mi, amb 
aquesta situació no em queda més opció que viure sota 
l'ocupació, perquè sé que cada nit porto un plat de 
menjar als meus fills,  en canvi,  ser lliure sota l'autoritat 
palestina, no sé si portaré o no menjar per a la meva 
família. 

La teva gestió a l'Ajuntament, en què va disminuir els 
danys als palestins? Quina capacitat de maniobra tenies 
i per què et nomena un govern de dretes? 
Començo pel més fàcil. Em van trucar perquè l'alcalde, 
fa quatre anys enrere, passà una crisi molt profunda 
amb la població laica (jueva laica de Jerusalem). El van 
acusar d'haver estat comprat pels religiosos,  de facilitar 
als ortodoxos tot tipus d'edificis i  als laics no. Llavors, 
per millorar la seva imatge davant de la població laica, 
ell necessitava el partit laic per excel·lència de Jerusa-
lem, que som nosaltres. Llavors  ens convida a ser part 
del govern municipal. A partir d'aquest moment em vaig 
dedicar a minimitzar danys.

 Potser l'èxit més important que hem tingut ha estat 
baixar de forma substancial el nombre de demolicions 
de cases palestines. El govern del municipi esbucava  
aproximadament cent cases per any de famílies. El seu 
únic pecat havia estat construir les seves cases sense 
llicència, atès que el municipi es nega sistemàticament 
a donar llicència de construcció a palestins. Es 
destruïen cent cases per any, nosaltres vam aconseguir 
reduir les demolicions a vint cases per any. Que és molt,  
és terrible: jo sóc còmplice de la destrucció de vint cases 
per any, no m'escapo de la responsabilitat. Però, d'altra 
banda, hi ha altres vuitanta que hem aconseguit conge-
lar. Els palestins no són "ciutadans", sinó "residents". 
Per tant no tenen vot al Parlament, però sí al Municipi.

 En paral·lel hem aconseguit millorar en forma substan-
cial el nivell de serveis municipals a la part oriental i el 
percentatge del pressupost que el municipi inverteix en 
aquesta part. Però el més important ha estat que, com 
que jo he tingut accés a documentació municipal (que 
generalment el municipi prefereix no donar a conèixer), 
he publicat documents que parlen de la discriminació 
municipal de Jerusalem oriental com una manera de 
soscavar el sistema municipal des de dins. Jo no podria 
dir si l'alcalde m'escoltava dues vegades per setmana, 
però el cert és que, en l'última campanya de les 
eleccions municipals, les dretes, entre altres coses, 
deien: No voteu el Meretz perquè cal evitar que Meir 
Margalit torni a ser l'encarregat de Jerusalem oriental 
perquè  és un traïdor. Ha donat a conèixer documents 
interns del municipi i ha produït un gran mal a la imatge 
que Jerusalem intentava vendre a l'exterior. 
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Està tan entrellaçada l'una dins de l'altra que es fa 
impossible la divisió, per tant, nosaltres advoquem per 
una divisió funcional i no territorial. Una ciutat unificada, 
sense fronteres, sense filats que la divideixin, però amb 
dos municipis: un israelià per als barris occidentals, un 
palestí per als barris orientals. La ciutat unificada es 
convertirà en dues capitals per a dos països. Veig per 
les vostres cares que us resulta de difícil comprensió... 
és perquè vostès no veuen tota la complexitat; fins i tot 
no hi ha antecedents. Estem parlant d'una ciutat que 
serà capital de dues nacions. Dos municipalitats, dues 
banderes en un mateix espai territorial; dues capitals per 
dues nacions. 

Quin futur té? 
Mira, sóc gairebé tot, però profeta no. Em costa respon-
dre a aquesta pregunta. 

Però somiador sí ets ... 
Sí, John Lennon ... Jo sóc dels que creuen que el futur 
proper ens depara bones notícies. Jo crec que 
l'ocupació s'està esgotant  tota sola. Són més i més els 
israelians que entenen que això no té futur. I són més i 
més els països que ja estan farts de l'estil israelià. 
L'última guerra de Gaza, l'última carnisseria a Gaza, ha 
estat un punt d'inflexió en el món occidental. La gent es 
va adonar que el Govern israelià ja no té límits, no té 
escrúpols. Una matança d'aquesta índole, almenys 
cinc-cents nens, és una cosa que el món occidental ja 
no està disposat a permetre. Crec que estem davant 
d'una onada de pressió que d'alguna manera trencarà  
la columna vertebral  de l'ocupació. Jo vull  ser optimista, 
tot i que gairebé tots els meus amics em diran que es 
tracta d'una utopia més que d'una anàlisi empírica i 
objectiva. 

A nosaltres què ens demanes? 
Suport, molt  de suport. Perquè estem molt sols i neces-
sitem saber que, almenys en el món occidental, tenim 
suport i simpatia. Això ens omple les piles d'energia. 

Us persegueixen a Israel a causa de les vostres idees? 
Per moments, sí. Hi ha hagut persecucions d'algun o 
altre tipus, molt sofisticades. Tinc molts amics, joves en 
particular, que em diuen: et donem suport, estem amb 
tu, però, si us plau, no em diguis que posi un adhesiu al 
cotxe perquè els meus veïns me'l ratllaran, a la feina el 
meu cap em crearà problemes... Tot aquest tipus 
d'actituds es produeixen por a definir-te obertament com 
esquerrà. Jo, fa un any i mig, vaig passar un interrogato-
ri policíac acusat de construir cases i ·legalment. És cert, 
el meu partit reconstrueix cases que el Govern destrueix 
als palestins, les cases que abans us he comentat. Algu-
nes han estat reconstruïdes gràcies al Fons Mallorquí 
de Solidaritat, a través de l'Organització Oikos. Sàpiga 
el poble mallorquí que hem fet justícia amb el poble 
palestí gràcies a les seves donacions. Aprofito per 
donar-los les gràcies de tot cor.

El meu problema amb la policia va sorgir perquè recons-
truïm la casa d'un immigrant il·legal jordà que s'havia 
casat amb una palestina. La policia li va dir al jordà: et 
destruïm la casa i et traiem també a tu; llevat que acusis  
Meir Margalit que va reconstruir aquesta casa. I així ho 
va fer. El curiosos és que el meu interrogador em dema-
nava perdó i m'explicava que havia de complir les ordres 
de dalt, del ministre. S'intenta intimidar. 

Hi ha una sortida des del propi Orient Mitjà? 
No, jo crec que a hores d'ara som incapaços de sortir del 
pantà en què estem ofegant-nos. Necessitem indefecti-
blement que algú des de fora ens estiri  de les orelles i 
ens digui: deixin els territoris perquè això ja és massa; 
enough is enough.. Jo estic convençut que si les potèn-
cies internacionals obliguen  a Israel a replegar-se dels 
territoris ocupats, el gruix de la societat israeliana no es 
ficarà en trinxeres. Romandrà a casa i veurà  per televi-
sió com els europeus o els americans ens pressionen, 
però ningú sortirà a manifestar-se. El gruix de la societat 
israeliana ja està cansada de l'ocupació i no entén quin 
sentit té tot això. Al contrari, sentirà  un gran alleujament. 
Sí necessitem la pressió internacional. Que Espanya 
aporti el seu granet de sorra. 

Hi ha coses que cal fer i hi ha coses que cal deixar de 
fer: em sembla summament important que Espanya 
deixi de vendre armes a Israel ,seria un acte simbòlic 
molt important!. No pot ser que l'ambaixador espanyol, 
el dia de la festa nacional, vagi  a estrènyer la mà a un 
alcalde que cada dia viola els drets humans. Són coses 
simbòliques, però tenen molt de pes. El Govern espan-
yol hauria de fer una protesta formal pel maltractament 
que pateixen molts espanyols a l'arribada a l'aeroport 
d'Israel. Hi ha coses que no costen plata i que poden 
afavorir un major respecte dels drets humans. 

Israel es beneficia del lliure comerç amb la UE i no se l'hi 
aplica cap restricció per manca de respecte als drets 
humans. La UE pot fer molt més per impulsar un verta-
der procés de pau a la zona.

També son importants les experiències pràctiques de 
feina conjunta i projectes que des de la societat civil 
intentam fer conjuntament israelians i palestins. Aques-
tes experiències son prou il·lustratives, que un projecte 
de pau i diàleg es possible a l'Orient Mitjà. 

Gràcies, Meir, per apropar-nos a la complexa realitat 
d'un altre petit gran poble que intenta viure amb dignitat 
a l'altra punta d'aquest mar Mediterrani que tant volem i 
pel teu testimoni que ens convida a seguir lluitant per la 
causa dels oprimits d'aquí i d'allà.
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D’aquesta manera el poble ha crescut de manera 
desordenada tots aquests anys i sense les zones 
verdes corresponents. Aquest fet ha estat aprofitat per 
alguns dels especuladors carronyaires més famosos de 
la contrada que han comprat les terres que havien de 
ser zones verdes. Tot fa olor de socarrim i a més els 
tribunals sembla que donen la raó als carronyaires. 
Així, si, finalment, l’Ajuntament ha de pagar a preu 
edificable aquests solars suposarà la fallida financera 
de l’Ajuntament. Això sí que serà una gran pilotada. 
Quina herència és aquesta, Pastor?

D’altra banda, quan en Miquel parla de Més per Mana-
cor li canvia la cara. En aquest moment s’està creant la 
nova plataforma entre PSM, Iniciativa, ERC i indepen-
dents i per novembre hi haurà l’assemblea constituent. 
A més, quan li deman per les previsions, en Miquel no 
pot estar més entusiasmat: “MÉS per Manacor aspira a 
tot, a sa batlia i tot”. Tot seguit és posa melancòlic i 
recorda dos companys del PSM Gustau Fernández i 
Ferran Fuster, perduts prematurament, i que estarien 
molt orgullosos d’aquest projecte.

Recuperant una altra vegada el fil i per acabar. En 
Miquel m’explica l’actualitat municipal. El fet que el PP 
hagi perdut la majoria fa que el Consistori estigui molt 
obert i que propostes de tots els grups es puguin  apro-
var. Així, orgullosament, m’explica que han presentat i 
aprovat mocions a favor de la Plataforma d’Afectats per 
la Hipoteca (PAH) i contra els desnonaments, a favor 
de la llengua i cultura catalana, per recuperar el Tren de 
Llevant.

Miquel Oliver regidor a Manacor:
MÉS per Manacor aspira a tot, 
inclosa la Batlia
Llorenç Carrió

De camí, em trob amb una bona tempesta de tardor, 
d’aquelles que et deixen ben xop. Realment al nostre 
país la pluja no sap ploure... Però, tot seguit, en arribar 
a Manacor, la cosa canvia. A Can Lliro, bar polifacètic i 
molt recomanable, m’hi espera Miquel Oliver amb una 
càlida rialla i moltes ganes de parlar sobre la ciutat i el 
nou projecte que tenen entre mans: MÉS per Manacor.
En Miquel forma part del grup municipal PSM-IV-EM 
juntament amb Sebastià Gaià. Abans de començar a 
parlar sobre iniciatives, en Miquel vol fer esment sobre-
tot d’una característica important de Manacor, com és 
el fet que té un comportament electoral propi, molt 
allunyat d’altres grans nuclis de l’illa. Manacor sempre 
ha tengut una pluralitat molt gran dins el Consistori i 
això ha fet que els governants també hagin après a fer 
política d’una manera molt diferent a la d’altres contra-
des. D’aquesta manera, cercar consens no és una cosa 
nova.

A partir d’aquí es pot entendre millor el cas Antoni 
Pastor. Pastor ja fa tres legislatures que és el Batle, 
presentant-se com a cap de llista del PP i a les darreres 
eleccions aconseguí la majoria absoluta. Pastor, 
emperò, ja va caure a l’ostracisme del seu partit el 2010 
quan José Ramón Bauzá i Carlos Delgado conduïren el 
seu partit cap a la ultradreta. Així, la candidatura del 
2011 ja no era sols popular, sinó de gent molt propera a 
Pastor.

El 2012 va suposar el final de la relació d’Antoni Pastor 
i el PP, la nova Llei de la Funció Pública i la derogació 
de la Llei de Normalització Lingüística varen ser la 
darrera gota que va fer vessar el tassó. Així, Pastor i els 
seus amics deixaren el Grup popular del municipi i 
crearen Coalició per Manacor. 

Tot plegat ha portat a Pastor a tenir una certa àuria de 
defensor de la llengua pròpia, però no pot amagar algu-
nes altres àrees de la seva gestió que són més 
fosques. La més obscura és la de no haver estat capaç 
en dotze anys de fer un pla general urbanístic, malgrat 
haver-ho promès a cada legislatura. 

trinxera
municipal
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Sebastià Perelló
Els darrers de l’illa. Literatura de 
viatges i les Illes Balears

Maties Garcias
Professor

L’escriptor i professor Sebastià Perelló (Costitx, 1963) 
ens presenta un estudi sobre els autors que han cultivat 
alguna mena de literatura de viatges referida a les illes 
Balears. Perelló indaga entre els escassos i remots 
primers testimonis clàssics, passa per l’època islàmica 
i bizantina, s’endinsa en els temps medievals –i en 
destaca el Llibre dels fets de Jaume I com a text que 
narra la conquesta del singular regne enmig del mar–, i 
tot remarcant la importància dels creadors de mapes 
illencs que permeten no rebre viatgers, sinó propiciar 
que se n’escampin arreu del món, s’esplaia després 
amb els diversos autors de caràcter il·lustrat que donen 
compte de l’existència d’alguna de les illes que confor-
men l’arxipèlag balear.

Però és al segle XIX, amb els viatgers romàntics, i 
posteriorment amb els que tenen pretensions científi-
ques, quan la literatura de viatges s’ocuparà amb més 
detall i extensió de la nostra realitat insular. Tot i així, 
segons l’autor, cal que ens prenguem certs textos amb 
prevenció, especialment el cas del famós Hiver à 
Majorque de G. Sand, el centre del qual no és l’illa en si, 
sinó la peripècia autobiogràfica de l’autora, circumstàn-
cia que la condueix de la recerca del paradís salvatge a 
la topada amb la realitat d’un espai viscut per uns 
indígenes amb els quals no pot tenir una convivència 
agradable, ja que li són l’impediment per al gaudi de la 
terra exòtica idealitzada que cercava. D’aquí que 
d’aquesta confrontació se’n derivi la idea, tan estesa, 
de Mallorca com a paradís ideal, si no fos per la presèn-
cia molesta dels seus habitants. És per això que Perelló 
destaca, amb esperit crític i en passatges de to 
assagístic, com el “desastre turístic” actual s’ha avingut 
a explotar aquesta situació: “Som un trast, un betlemet, 
un ressort. Però també un lloc viscut per persones”. 
L’obra, tot repassant el que han deixat escrit els autors 
estrangers, i alguns de catalans contemporanis com 
Pla i Espinàs, és una constant reflexió sobre la identitat 
de Mallorca i la seva sobreexplotació turística.

Sebastià Perelló. 
Els darrers de l’illa.
Literatura de viatges i les Illes Balears. 
Lleonard Muntaner Editor.
Palma,  2014.
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Marcos Peralta, l’obrer conscient

David Ginard i Féron 
Historiador

De vegades la història ens proporciona biografies 
singulars que, alhora, permeten compendiar eficaç-
ment les transformacions socials, polítiques i 
econòmiques esdevingudes en un país al llarg 
d’una centúria. Un d’aquests casos és el de Marcos 
Peralta Morcillo, la trajectòria vital del qual resumeix 
en gran part l’evolució històrica de l’illa de Mallorca 
i de l’Estat espanyol en els decennis centrals del 
segle xx. En certa manera, Peralta podria ser consi-
derat el prototip d’activista obrer de l’època fran-
quista, capaç de liderar dins l’àmbit local la recons-
trucció d’uns sectors populars enfonsats arran de la 
derrota del 1939, gràcies a unes dosis notables de 
carisma, constància i formació autodidàctica.

Marcos Peralta va néixer el 1924 a Génave, una 
petita localitat agrària de la província de Jaén. Des 
de molt petit es va impregnar de l’ambient de lluita 
social que caracteritzava la zona rural andalusa. Ell 
mateix recordava que el 14 d’abril de 1931, amb set 
anys, recorregué els carrers del seu poble per unir-
se a l’entusiasme generat per la proclamació de la 
Segona República. El 1936 s’afilià al moviment 
infantil dels Pioners de les Joventuts Socialistes 
Unificades i durant la guerra treballà a les 
col·lectivitats agràries de Génave. Al començament 
del 1940, amb quinze anys, es traslladà a Mallorca, 
fent part de la primera fornada d’immigrants penin-
sulars a l’illa. Començà a treballar en la fàbrica Can 
Buades i s’incorporà a l’activitat clandestina del 
Partit Comunista d’Espanya. Amb tot, a diferència 
del seu germà José, eludí la cèlebre detenció de la 
primavera de 1948, perquè aleshores prestava el 
servei militar. 

Els anys cinquanta i seixanta foren els destacats en 
l’activisme militant de Peralta. En aquest sentit, 
resultà bàsica la seva acció dins l’empresa Draga-
dos y Construcciones, encarregada de la construc-
ció del dic de l’Oest del port de Palma. Es tractava 
d’una obra de gran envergadura que va col·locar 
centenars de treballadors, molts dels quals eren 
antics combatents republicans desplaçats des 
d’altres llocs de l’Estat. Peralta esdevingué aviat un 
dels principals dirigents de la mobilització laboral 
desenvolupada en aquella empresa, força intensa 
per als paràmetres de l’època.

Així, liderà una vaga de treball lent que constituí un punt 
de referència gairebé llegendari en els ambients 
antifranquistes de Palma. Fou un dels pioners en la 
introducció a Mallorca de la tàctica de penetració dins el 
sindicalisme vertical. A més a més, liderà amb Guillem 
Gayà la reconstrucció del PCE i promogué una protesta 
veïnal contra l’augment dels preus del transport públic 
al barri de Son Rapinya. El juliol del 1964 fou detingut, 
torturat i processat pel Tribunal d’Ordre Públic. En una 
entrevista concedida el 1968 a Antoni Company, expli-
cà amb detalls esgarrifadors el tracte rebut a la caserna 
de la Guàrdia Civil:

A mí me aplicaron lo que ellos llaman el banquillo. Es 
como un banco que tendrá un metro de largo por 20 
centímetros de ancho y medio metro de altura o menos. 
Y te lo ponen de forma que estás haciendo balanza con 
el cuerpo. Y el filo del banco te lo ponen que te pega al 
riñón, para que te señalen los riñones y no te deje 
marca. Y como el tronco del cuerpo pesa más, te vas 
para atrás. Cuando la cabeza va a pegar al suelo, pues 
te dan en el pecho y entonces, con el impulso, te vas 
para adelante y te da en los muslos. Y así, haciendo 
balanza. También me pusieron una bombilla de unas 
500 bujías a un palmo de la cara. Me abrasaba, tenía 
que tener los ojos cerrados. En el cuartel de la Guardia 
Civil he tenido compañeros que eran muy buenos 
muchachos, que eran buenos camaradas, pero a los 
que les encontraron el punto débil. A mí me pusieron en 
un sitio en el que había luz y a ellos en un cuarto oscuro 
para que no los viese y dijeron que era yo. Luego me 
metieron en una sala y me presentan primero a uno de 
ellos, yo digo que no lo conozco. Luego a otro y 
también digo que no lo conozco. No los culpo de nada. 
A mí no me pudieron coger el punto débil. No es porque 
yo sea más fuerte que nadie, no. Mientras me tortura-
ban, a mí lo que me sirvió fue pensar en la muerte de 
nuestro camarada Grimau. Por lo que él había muerto. 
Estando yo en aquel banquillo no se me iba el camara-
da Grimau de la cabeza. Aquello me sirvió de mucho, 
no me pudieron sacar nada.

Malgrat aquella penosa experiència i les detencions 
posteriors, durant els darrers anys de la dictadura i la 
primera transició va persistir en el seu compromís amb 
la lluita democràtica i pels drets de la classe treballado-
ra. L'any 1968 fou el principal impulsor de les primeres 
Comissions Obreres a Mallorca. Féu part de la Mesa 
Democràtica entre 1972 i 1974. El 1977 fou elegit presi-
dent de la Confederació Sindical de Comissions Obre-
res de les Illes Balears. Marcos Peralta morí a Palma el 
29 d’octubre de 1989, ara farà un quart de segle.
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El naixement del GOB, un record 
personal d’en Joan Mayol
Jesús R. Jurado
Soci fundador del GOB

Som amic d’En Joan Mayol des de fa 44 anys. Potser 
som el primer amic que va tenir a l’àmbit de la conser-
vació del Medi Natural i ja érem junts als inicis del 
GOB a finals de 1973. Ens coneguérem anant al Mas-
sanella a veure voltors. No en vérem, però, allà rebé-
rem la llavoreta de l’amistat, la qual, com amb el 
camembert, com més vella, millor. Recordem que 
presentar un llibre vol dir parlar bé de l’autor i parlar bé 
del llibre. Vull agrair-li a En Joan l’encàrrec de fer-ho i 
a Pere Sampol el fet de donar-li ales. Em sent sincera-
ment honrat.

En Joan és un gran biòleg i un enorme gestor de la 
Natura. Ha pres part a mil i un fets com són la creació 
dels parcs naturals de Dragonera, Llevant i Cabrera, i 
lògicament de s’Albufera, d’on va ser Director 10 anys, 
va ser ponent de la Llei d’Espais Naturals, etc. En 
Joan té criteri, idees clares, iniciativa, voluntat i una 
envejable capacitat de feina. Ha engegat propostes i 
assolit èxits impensables per a molts que, o no arriba-
ríem o ho faríem tard i malament.
 
El llibre (no llibret ni molt manco fulletó!) té 95 pàgines 
de la prosa d’En Joan: àgil, amena i clara. Densa en 
continguts. Extensa en informació. Enganxa el lector 
tot i que no sigui afí a aquestes curolles. Pels que 
visquérem aquells temps, ens porta el record de vivèn-
cies irrepetibles que ens canviaven la vida. En Miquel 
Rayó, amic entranyable d’aquells dies, en parla com 
de “La Descoberta”. Exacte: a les Illes dels 70, en 
matèria de conservació i defensa de la Natura, estudis 
de camp i divulgació, estava quasi tot per fer. Cada 
acció, sortida, publicació, espècies vistes, els seus 
noms: tot era una petita (o gran) descoberta . 

En la trajectòria d’En Joan, els llibres i l’escriure han 
estat una constant. Ha escrit articles a la premsa diària 
–té, amb alguns de nosaltres, el Premi Ciutat de 
Palma de Periodisme- o a revistes –és col·laborador 
de Quercus-, i nombrosos els llibres, com autor o 
coautor, sobretot divulgatius com Els aucells de les 
Balears (1978), Rèptils i Amfibis de les Balears (1985), 
Què punyetes és la Biodiversitat? (2008) o Les Terres 
de Baliar (1998), amb Juan Varela, pintor de la Natura.

En Joan comença El naixement del GOB, un record 
personal amb el relat de la seva infantesa per millor 
explicar com es formà la seva personalitat, i després 
narra la gènesi del GOB.

Anys que foren d’autèntica formació: lectures, excur-
sions, els primers recomptes de voltors o les eixides 
botàniques amb en Toni Bonner. Tot d’una va venir la 
divulgació de la mà del Diario de Mallorca, amb pàgines 
setmanals per les quals molta de gent obrí els ulls a la 
Natura i a la seva protecció...

El llibre segueix amb el naixement del GOB a partir d’un 
curs d’ornitologia amb la SHNB. Els “professors” 
(nosaltres mateixos) fèiem les dissertacions llegint la 
Peterson als assistents i no massa més. A l’agost del 73 
ja érem un bon nucli amb Bosch, Alcover, Hilari, Lluc, 
Rayó, Bonner, la seva filla i 1a sòcia, n’Aina, que ens va 
fer l’escut del GOB amb el voltor, Avellà, Ximenis, Xesc, 
Biel, i òbviament En Pep Casasayas, Don Pep, respon-
sable de la drassana on el GOB agafà forma, primer 
president, patró de les primeres singladures i autor de 
la proposta de què En Joan fos el soci núm. 1 del GOB, 
aprovada per unanimitat en l’assemblea fundacional. 
L’1 de gener de 1974 molts entraren al nou any amb 
una nova esperança i altres amb una pedra a la sabata: 
havia nascut el GOB... El relat d’En Joan abasta fins a 
mitjans dels 80, esquitat amb impagables fotografies o 
amb la llista dels cent primers socis... Pocs podrien 
haver escrit un llibre amb tanta de molla i en tan poc 
temps. Poques vegades una norantena de pàgines han 
dit tant. 

Una biografia d’En Joan haurà de ser un bon totxo: la 
faceta política, la pagesa –ara fa oli i vi-, viatges de 
feina o de plaer, família: és pare de dos fills. La seva 
dona, na Dora Muñoz, li dóna total recolzament. Li 
agraïm no haver-li tallat les ales. Així pot seguir fent 
millor i més ben coneguda la nostra terra. 

Amb En Joan, jo he fet les mil i 
una: des de trobar les primeres 
larves de Ferreret fins a 
confeccionar la Llista de noms 
comuns dels aucells de les 
Illes. Hem viatjat a congressos 
a mitja Espanya. Les nostres 
caminades –sé que molts 
pensen el mateix-, m’han servit 
tant com la meitat de la meva 
biblioteca. Fa temps que li tenc 
atorgat un dels pocs títols de 
“gran amic” que he donat i és 
molta la gent que té En Joan com a “gran amic”. Això 
només se guanya sent generós i pacient i tenint molta 
mà –esquerra, lògicament!-,  per conservar amics tota 
una vida... 

En el meu cas particular, el sentiment que domina la 
meva relació amb En Joan és la gratitud i supòs que, en 
aquell nucli primigeni d’amics el sentiment és compartit. 
Avui, gràcies a la seva convidada, jo ho he pogut posar 
per escrit: vull agrair-li, no aquest llibre només, sinó, el 
seu immens amor i dedicació a la nostra terra illenca, 
de les quals coses tots ens hem beneficiat.
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