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El Mediterrani, mar de mort

Pere Sampol Mas
Director de la Fundació Emili Darder

Encara que aquest número estigui dedicat de manera 
monogràfica a les eleccions municipals i autonòmiques 
del 24 de maig, el Consell de redacció de l'Altra Mirada 
no pot deixar de comentar la vergonyosa catàstrofe que 
ens sacseja aquestes darreres setmanes: milers de 
persones ofegades quan intenten trobar refugi a 
Europa, fugint de la fam, de la guerra o de la persecució 
política i religiosa. Hores d'ara, s'hauran reunit els 
màxims dirigents dels estats europeus per arbitrar 
solucions, els mitjans de comunicació s'hauran fet 
ressò de la indignació popular, tots haurem reclamat 
que es faci alguna cosa... Però molts pocs hauran 
parlat de les causes que han provocat la desesperació 
de milions de persones, fins al punt de llançar-se al mar 
en condicions suïcides. I els qui n'han parlat no hauran 
trobat cap plataforma mediàtica suficientment important 
com per conscienciar l'opinió pública mundial que les 
guerres que provoquen aquest èxode infernal estan 
provocades per interessos econòmics internacionals 
inconfessables.

Fins fa pocs anys, Iraq, Líbia i Síria, eren estats laics, 
en els quals convivien diferents ètnies i religions. És 
ben cert que els seus règims no es podien considerar 
democràcies a l'ús occidental, malgrat que les dones 
jugaven un paper cada vegada més important i que 
minvaven progressivament les desigualtats socials. 

Disseny i maquetació.   Web
Alexandre Charles Rolland   Guillem Solivellas  

Consell de redacció:
- Macià Calafat Bellver   - Miquel Àngel Maria   - Maria Salleras Juan  
- Llorenç Carrió Crespí   - Gabriel Pérez Alzina  - Pere Sampol Mas    
- Josep Maria Foguet   - Nanda Ramon Tous  - Lila Thomàs Andreu
- Joan Lòpez Casasnovas   - Miquel Rosselló del Rosal  - Josep Valero Gonzàlez
   

Però de cap manera no es podien considerar dictadu-
res a l'estil de Qatar o d’Aràbia Saudita, per exemple, 
que mai no han estat qüestionades pels governs 
occidentals. Però, aquells tres països, juntament amb 
altres com Iran, tenien una cosa en comú: la voluntat de 
comercialitzar el petroli en una moneda distinta del 
dòlar i promoure la unitat africana per fugir de 
l'explotació de les multinacionals anglosaxones. 

A partir d'aquí, tot ja és història. La invasió d'Iraq es va 
produir amb l'excusa de les armes de destrucció massi-
va —que ara sabem que mai no varen existir—.Gadafi 
va ser enderrocat després que els serveis secrets ameri-
cans s'inventassin una primavera àrab a Líbia, en forma 
de mercenaris que foren l'embrió de l'actual Estat 
Islàmic. I la mateixa maniobra serví per desestabilitzar 
Síria, amb mercenaris que ja havien actuat a Iraq i a 
Líbia; actualment, són tres estats fallits, els seus recur-
sos naturals estan explotats per empreses occidentals i 
la població ha de fugir desesperada, víctima de guerres 
tribals i religioses.

I el mateix ha passat a l'Àfrica subsahariana des dels 
processos de descolonització. Cada vegada que a un 
país ha sorgit un règim mínimament democràtic, que ha 
pretès gestionar els seus recursos naturals en favor de la 
seva població, ha estat enderrocat i substituït per un 
dictador al servei de les empreses del món occidental.

Bé, ja sabem que recordar això no evitarà que continuï 
aquest èxode macabre; però és imprescindible perquè 
algun dia es pugui derrotar el vertader “eix del mal”, que 
no és a l'Orient Mitjà, sinó a casa nostra, en els despa-
txos dels qui controlen el món financer, el món mediàtic i 
el món polític. Mentrestant, esperem que la vergonya 
faci que les seves teresetes polítiques prenguin 
decisions que, com a mínim, serveixin per salvar el major 
nombre de vides possible.

editorial



editorial

Editorial
3

Els nostres suports electorals

Consell de redacció

La Fundació Ateneu Pere Mascaró i la Fundació Emili 
Darder, editors de la revista digital L'ALTRA MIRADA, 
han volgut realitzar aquest número especial, per expli-
citar els nostres suports electorals a les candidatures, 
als ajuntaments, consells insulars i  Parlament de les 
Illes Balears, que consideram més properes als 
nostres objectius i plantejaments.

Volem fer-ho des d'una perspectiva honesta i de 
coherència. Defensam la necessitat que cal articular 
un ample moviment unitari d'esquerres, ecologista i 
sobiranista a cadascuna de les nostres illes i a cadas-
cun dels nostres ajuntaments. En alguns llocs aquesta 
aspiració ha estat possible. A la majoria dels altres, 
ens hagués agradat que el ventall de confluències 
assolís un espai molt més gran.

En qualsevol cas, volem donar suport explícit a aque-
lles experiències que des del nostre punt de vista, 
s'apropen més a l'esperit que pensam que cal impul-
sar des de les nostres fundacions . Aquest esperit de 
pensament polític i social, exposat de manera molt 
resumida i esquemàtica, es basa en: 

Construir alternatives polítiques des de la subsidarie-
tat. Respectar els àmbits de construcció d'alternatives 
locals als municipis. 

Reconèixer la sobirania política a cada una de les 
quatre illes de la nostra comunitat autònoma, i amb 
coherència, defensar la seva capacitat per crear els 
seus propis subjectes polítics per a la transformació 
social i per exigir el seu dret a decidir. 

Fomentar la cooperació interinsular des de la igualtat 
entre illes.

Treballar per fomentar l'espai de treball comú de la 
llengua i cultura catalana en tots els seus territoris i  
defensar el dret a decidir dels seus pobles.

Apostar per un nou model econòmic, social i ecològic. 
Iniciar en aquesta mateixa legislatura, un pla de transi-
ció cap aquest nou model, consensuat amb els màxim 
possible d'interlocutors polítics, socials i econòmics. 

Apostar per un model de concert econòmic solidari, i 
mentre, aconseguir un règim més just de finançament 
que aturi l'espoli fiscal que patim.

Repartir i compartir més justament la riquesa que 
genera la nostra comunitat. Combatre les desigualtats 
extremes i aconseguir una fiscalitat més justa i 
progressiva per poder fer-ho. Aconseguir una renda 
mínima d'inserció i debatre socialment la conveniència 
de la renda bàsica de ciutadania.

Defensar uns serveis públics, gratuïts, descentralit-
zats i de qualitat, com a prioritats econòmiques i 
socials de govern i com eixos vertebradors de la convi-
vència i la consciència cívica.  

Impulsar una política de foment del co-govern i la 
participació de la ciutadania, de promoure l'esperit 
col·laborador i l'aprenentatge del treball en xarxa entre 
les entitats de la societat civil progressista de cada illa, 
fins als àmbits superiors i globals necessaris.

Afavorir el diàleg, la cultura de pacte i el compromís de 
treball unitari, en aquells llocs  on aquests acords 
post-electorals siguin necessaris, per disputar el poder 
polític a la dreta més reaccionària i centralista. 

I també com a Fundacions que som, impulsar el debat 
teòric en totes les ciències socials, la recerca de noves 
propostes socials i econòmiques per a les nostres illes 
i defensar els drets col·lectius dels pobles en un món 
dominat per la globalització neoliberal.

Després de les eleccions, siguin quin siguin els seus 
resultats, les dues Fundacions seguirem treballant 
amb el mateix esperit de treball obert i de compromís 
cívic cap a la nostra societat. Sabem que els nous 
subjectes polítics hauran d'aprendre a treballar la 
unitat de la síntesi, des de la més completa diversitat, 
i que les societats complexes no es poden interpretar 
sota el dogmatisme, l'ideologisme acrític i el patriotis-
me de partit.

Ajudar a reflexionar, pensar, formar, és també una 
manera de contribuir des de la nostra petita modèstia, 
a construir un nou i millor futur per a les nostres Illes.  

Les nostres recomanacions de vot són les que expo-
sam en aquest número. Faceu cas o no d'aquestes 
recomanacions, us seguim esperant com a lectors, 
col·laboradors, redactors, per seguir construint aques-
ta ALTRA MIRADA. Perquè la perspectiva que projec-
ti, ens ajudi a poder entendre millor l'actual present i a 
poder dissenyar el millor dels futurs.
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Mallorca
Indignar-se no basta:
demanem MÉS
A les eleccions del proper 24 de maig els ciutadans de 
les Illes Balears haurem de triar entre dos models: els 
dels partits de defensen el sistema econòmic i social 
que ens ha duit a aquesta duríssima crisi, o la propos-
ta de formacions polítiques com MÉS per Mallorca, 
MÉS per Menorca, Guanyem Eivissa o Gent per 
Formentera.

Davant la crisi econòmica, social i política que hem 
patit aquests anys i que encara patim, és evident que 
indignar-se no basta. Ara és el moment de demanar 
MÉS. El nostre vot permetrà:

Un canvi real de les polítiques que es faran a les 
nostres institucions, i no només un ‘recanvi’ de perso-
nes.
Un Govern de gent preparada, amb experiència, al 
servei de les persones.
Poder decidir des de Mallorca, des de Menorca, des 
d’Eivissa i des de Formentera sobre totes aquelles 
qüestions que ens afecten.

El nostre vot farà possible la revolució del sentit comú, 
perquè front a un Govern nefast i que ha governat 
contra el país, contra la gent, contra l’escola... gover-
nar des del sentit comú serà revolucionari. El nou 
Govern de canvi ha de treballar perquè les Illes 
Balears siguin un país creatiu, sostenible i solidari. I ho 
ha de fer impulsant 10 mesures concretes.

Primera proposta: publicar anualment el patrimoni de 
tots els membres del Govern. 

Necessitam passes decidides a favor de la trans-
parència, per fer front a la corrupció i fer fora la màfia. 
Un Govern amb Corrupció Zero. 

Segona mesura: augmentar cada any un 10% el pres-
supost destinat a l’Educació. 

D’aquesta manera, en només una legislatura el pres-
supost per alumne s’incrementarà gairebé en un 50%. 
I s’aconseguirà: millor atenció, incrementar el desdo-
blament de grups, disminuir la ràtio d’alumnes per 
professor, més atenció a la diversitat dins l’aula, més 
beques...

Tercer compromís concret: fixar una estratègia econò-
mica basada en 3 pilars.  

Canviar de model econòmic és imprescindible per 
poder crear llocs de feina i millors condicions de 
treball. S’ha de fixar una estratègia per tenir una 
economia basada en 3 pilars: turisme de qualitat, 
indústria exportadora i economia del coneixement.

No ens poden tractar com a analfabets econòmics. 
Tenim una experiència i “saber-fer” en aquests tres 
sectors molt importants. En indústria, tenim un teixit 
d’indústries que molts altres voldrien. 

Ens hem d’especialitzar en activitats que ens permetin 
vendre sense intermediaris, ni sense la necessitat de 
grans inversions o grans capitals. Petites produccions, 
amb segell de qualitat artesana, que ens distingiran de 
la resta. Guanyam per la qualitat i singularitat dels 
nostres productes. 

Actualment el Govern de les Illes Balears destina 6 
euros per persona i per mes pel foment de l’ocupació i 
les empreses. El Govern del País Basc, més del 
doble. Això ha de canviar.

D’altra banda, s’ha d’apostar per una formació infinita-
ment millor: cursos de formació professional molt 
especialitzats, cursos per aprendre a fer els oficis 
tradicionals (vidrier, fuster...); els nous perfils que 
demanda el turisme o cursos de formació en les indús-
tries emergents.

Hem de canviar aquesta economia, perquè no volem 
més joves illencs preparats fent feina a fora. Els volem 
aquí. 

Quart objectiu: crear un Districte d’Innovació a cada 
illa, per promoure l’economia del coneixement i la 
investigació.

El Parc Bit és una excel·lent iniciativa com a incubado-
ra d’empreses: el va crear el 1er Pacte de Progrés ara 
fa 15 anys, però ara ho hem d’estendre. Han de sortir 
de la incubadora i han de venir a l’interior de la ciutat. 

Quanta gent preparada d’Europa no voldria venir a 
viure, crear i investigar aquí si els hi oferim els espais 
adequats, habitatge assequible i bones comunica-
cions amb Europa?

Cinquè compromís: aplicar una Taxa de Reinversió 
Turística per a la millora de la destinació i el medi 
ambient.
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S’ha de cercar el diàleg i el consens amb tots els impli-
cats: els residents i els agents turístics privats. Ara bé, 
tothom ho ha de tenir clar: l’entorn natural, el paisatge, 
les platges... és patrimoni de tots. No només és patri-
moni d’una Federació Hotelera. 

Una Taxa de Reinversió Turística ens ajudarà a millorar 
la destinació i a crear llocs de feina de qualitat. 

Sisena mesura: reduir les llistes d’espera, recuperant 
els 1.350 professionals sanitaris acomiadats

No podem tenir sanitat a dues velocitats: els que se la 
poden pagar (privada) i la resta. Les llistes d’espera 
maten. S’han de reduir, recuperant els 1.350 professio-
nals sanitaris acomiadats. I cal tornar a donar a 
l’Atenció Primària tota la importància que es mereix. 

Proposta número 7: establir una Renda Garantida (500 
€) per a les famílies sense ingressos. 

La Renda Garantida és necessària per evitar que un 
problema econòmic (crisi puntual) es transformi en un 
problema social. Hem de poder donar solucions a situa-
cions econòmiques molt greus i així evitar bosses de 
gent exclosa i desposseïda. 

Compromís número 8: triplicar la producció d’energies 
renovables. 

S’han d’impulsar bonificacions fiscals per les 
instal·lacions d’energia solar, eòlica i biomassa. Però 
sobretot, és necessari obrir un debat social sobre la 
compatibilitat de les renovables amb el territori. Hem de 
fer un esforç i haurem de sacrificar coses. 

Novè objectiu concret: creixement urbanístic zero.

El creixement econòmic a les Illes Balears ja no ha de 
ser sinònim de més construcció, ciment i carreteres: 
això és el model del segle passat. Si els nostres veïnats 
(Còrsega, Croàcia, Menorca o Formentera) estan 
menys urbanitzats, és de sentit comú que nosaltres no 
hem d’urbanitzar ni construir més.

Darrera proposta: compromís clar, ferm i inequívoc amb 
la millora del finançament de les Illes Balears i la gestió 
pròpia dels nostres aeroports. 

Després de 38 anys de democràcia, cada any, els dipu-
tats de PP i PSOE a Madrid, voten al Congrés i al Senat 
pressuposts que castiguen sistemàticament els ciuta-
dans de les Illes Balears. 

Ha arribat l’hora de decidir sobre com gastam els 
nostros impostos. I això s’aconseguirà amb un gran 
pacte de país en què totes les forces polítiques es com-
prometin a millorar el finançament de les IB: que votin 
aquí i a Madrid en favor dels ciutadans de les IB.

En definitiva, ha arribat el moment que la ciutadania 
que se sap lliure i que vol conquerir la nostra llibertat 
col·lectiva prengui part del futur d’aquest país. Aquells 
que hem defensat sempre la prosperitat i el benestar 
compartits, la justícia social, la pervivència dels nostres 
paisatges, la cultura pròpia com element de cohesió i 
de projecció de futur... volem decidir per nosaltres 
mateixos. No ho poden decidir tot a Madrid PP, PSOE, 
Podemos o Ciudadanos. Ha arribat el moment del canvi 
de bon de veres, de la revolució del sentit comú, i ho 
aconseguirem perquè nosaltres som MÉS. 
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Biel Barceló
Candidat a President de les Illes Balears

Biel Barceló i Milta va néixer a Palma l’any 1967. És 
llicenciat en Dret i Màster en Direcció d’Empreses per la 
UIB. L’any 2013 va ser elegit coordinador general de 
MÉS per Mallorca, una nova formació que té com a 
objectiu aconseguir una Mallorca social, sostenible i 
sobirana, i que neix de la confluència entre el PSM-
Entesa (partit del qual és secretari general), Iniciativa-
Verds, partits independents d’àmbit local i ciutadans i 
ciutadanes independents que volen un canvi real en 
aquesta terra. Durant aquesta legislatura, Biel Barceló 
ha exercit de portaveu parlamentari del Grup MÉS. És 
el candidat d’aquesta formació a presidir el Govern”.

Quins són els seus objectius, com a candidat a la Presi-
dència del Govern, i de la candidatura que encapçala?

Nosaltres volem liderar un canvi real a les institucions 
d’aquest país, perquè les Illes Balears necessiten un 
Govern valent que faci front als problemes reals de la 
gent i posi les bases per sortir definitivament de la crisi. 
N’hi ha que entenen les eleccions com l’eina per 
canviar les persones de les institucions. Nosaltres 
volem canviar les institucions. Volem un canvi real a les 
institucions, un canvi de polítiques, i no un simple 
‘recanvi’ de cares. Més enllà de qui ocuparà la Presi-
dència, o les conselleries, ens interessen les polítiques 
que es facin. I aquestes polítiques han de tenir objectius 
clars: sortir de la crisi generant prosperitat compartida i 
més igualtat social, i no més desigualtats com està 
passant ara; avançar en autogovern i en sobirania fiscal 
com a mitjà per tenir un major benestar col·lectiu; i 
implantar mecanismes de participació ciutadana i de 
transparència.

Pel que apunten les enquestes, seran necessaris els 
pactes de govern entre diferents formacions polítiques. 
Amb qui estau disposats a pactar, i en quins termes?

El que detecten les enquestes és que hi ha una majoria 
social que vol el canvi polític, que si aquesta majoria 
ciutadana es mobilitza el PP perdrà la majoria absoluta, 
que el bipartidisme PP-PSOE baixa i que creixen les 
alternatives a aquest bipartidisme.

l’entrevista En aquest context, el nostre objectiu és convertir 
aquesta majoria social que vol el canvi en una majoria 
política i institucional que el faci possible. I des de MÉS 
ens presentam per guanyar les eleccions i poder aplicar 
el nostre programa de govern. Som una força que està 
creixent, que representa a tots els ciutadans i ciutada-
nes que volem canviar les coses. Tenim un projecte 
obert, on tothom hi té cabuda i hi pot participar, i la 
nostra prioritat és la gent d’aquestes illes. Nosaltres no 
rebem ordres de Madrid, com fa els altres. Per això és 
important que liderem el canvi que necessita aquesta 
terra.

Ara bé, també som conscients que molt probablement 
el lideratge del canvi serà compartit amb altres forma-
cions, i serà necessari arribar a acords per construir 
una coalició de govern plural. En qualsevol cas, els 
pactes s’han de fer des de la cooperació, i no des de 
l’hegemonia d’un partit com ha passat fins ara en ante-
riors pactes progressistes. 

Què distingeix MÉS per Mallorca de la resta d’opcions 
polítiques que també volen el canvi polític, com el 
PSOE o Podemos?

El PSOE no representa el canvi, sinó un ‘recanvi’. La 
ciutadania està cansada dels vells partits centralistes, 
que a l’hora de la veritat acaben acotant el cap davant 
Madrid perquè mai no han cregut en aquestes illes, i 
que acaben aplicant polítiques econòmiques que bene-
ficien a uns pocs. La crisi econòmica ha estat provoca-
da per les polítiques neoliberals aplicades pel bipartidis-
me PP-PSOE. Nosaltres ens presentam per canviar 
aquestes polítiques.
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Vostè pensa que MÉS pot tenir el suport majoritari 
d’aquesta societat? Creu que la majoria social 
d’aquestes illes és d’esquerres i sobiranista?

Evidentment, nosaltres ens presentam per guanyar. És 
un fet que hi ha una majoria social descontenta amb el 
Govern del PP de Bauzá. Això no ho dic jo, ho diuen les 
enquestes. I també pens que la majoria de la ciutadania 
reclama en aquests moments polítiques progressistes, 
per sortir de la crisi amb una major igualtat i de manera 
que la prosperitat que es generi sigui compartida i no 
quedi en unes poques mans. També constat que hi ha 
una majoria social favorable a millorar l’autogovern de 
les Illes Balears, perquè avançar en autogovern implica 
avançar en benestar. Quan poguem decidir aquí sobre 
els nostres aeroports, sobre les prospeccions petrolífe-
res, en què invertim els nostres imposts... tindrem 
millors instruments per millorar el benestar col·lectiu, 
serem un país més digne i més avançat. I la força políti-
ca que representa millor aquestes dues aspiracions 
majoritàries és MÉS.

Quin balanç feis de la gestió del PP i del president 
Bauzá? 

Ha estat una legislatura nefasta des del punt de vista 
polític. Més que gestió, ha estat una gran indigestió. Ha 
generat el conflicte educatiu més greu de la història 
democràtica d’aquest país, el sistema sanitari és un 
desastre, les retallades han afectat els serveis públics 
pertot, ha augmentat la precarietat i la temporalitat labo-
rals... Fa unes setmanes, el president Bauzá deia: 
‘Nosaltres, o el caos’. Per a caos, el que hi ha hagut 
durant aquests quatre anys: canvis en conselleries, 
caos total a l’Ajuntament d’Eivissa... Ja ho vaig dir al 
Parlament, i ho torn a dir: Bauzá haurà estat el pitjor 
president de la història de les Illes Balears. I això que 
n’hi ha un a la presó.

Quan xerrau de “fer fora la màfia”, a què us referiu?  

El que ha quedat clar, després de tot el que sabem del 
Govern de Jaume Matas i després de tot el que està 
sortint a la llum les darreres setmanes és que els com-
portaments del PP són mafiosos. El 3% de comissió per 
cada adjudicació d’obra pública és màfia pura. El 
finançament il·legal de la seu del PP es va fer amb 
procediments mafiosos. I Bauzá s’asseu cada dia a la 
cadira del president del partit que hi ha en aquella seu. 
Bauzá continua encadenat a la corrupció del PP. Si 
volgués rompre amb ella, el primer que hauria de fer és 
obrir una investigació interna i tornar tots el doblers 
robats.

Pel que fa a Podemos, és una formació amb la qual 
podem col·laborar. Ara bé, ells tenen el seu centre polític 
a Madrid i sembla que tenen com a prioritat que Pablo 
Iglesias sigui president del Govern de l’Estat (cosa que, 
per cert, després de veure els resultats de les eleccions 
a Andalusia, no sembla gaire probable). Nosaltres ens 
centram en el canvi que hi ha d’haver en aquesta terra, 
perquè la nostra prioritat és la gent d’aquesta terra.

Això vol dir que descarten pactar amb el PSOE, i només 
contemplen un pacte de govern amb Podemos?

Dins el PSOE hi ha gent vàlida, gent honesta i 
d’esquerres, que voldrien millorar el nostre autogovern. 
El problema és que els dirigents d’aquest partit sempre 
han acabat claudicant davant Madrid i davant els pode-
rosos. Nosaltres podem arribar a acords amb el PSOE, 
sempre i quan sigui per aplicar polítiques valentes, a 
favor de les persones i per defensar el que és just per 
les Illes Balears.

Una línia vermella dels eventuals pactes de govern serà 
que, si aquests pactes són amb partits d’àmbit estatal (i 
això serveix tant per al PSOE com per Podemos), hi 
haurà d’haver un compromís clar de la direcció estatal 
d’aquests partits amb la millora del finançament per les 
Illes Balears.

En qualsevol cas, nosaltres volem liderar la construcció 
d’una majoria política alternativa al PP i que al mateix 
temps superi el bipartidisme, i farem tot el que estigui a 
les nostres mans perquè Bauzá no torni a ser president.

I en aquesta majoria política que vostès volen liderar, 
veu al PSOE i a Podemos compartint govern?

Si les tres forces som necessàries per fer fora el PP, 
farem tot el que estigui a les nostres mans per fer possi-
ble que aquesta majoria alternativa sumi. Ara bé, és 
evident que PSOE i Podemos prioritzen les seves estra-
tègies polítiques dictades des de Madrid per Pedro 
Sánchez o Pablo Iglesias, respectivament. I això fa que 
no puguin garantir que la seva prioritat és construir aquí 
una majoria política alternativa al PP de Bauzá. Nosal-
tres sí que oferim aquesta garantia, perquè la nostra 
prioritat és la gent d’aquesta terra.

La nostra prioritat són
els ciutadans i les ciutadanes

de les Illes Balears;
nosaltres no rebem
ordres de Madrid”
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Pel que fa al turisme, els darrers anys estam batent els 
rècords de turistes. Alguna cosa va bé, no? 

Que venguin turistes és positiu, òbviament. Ara bé, ens 
hem de demanar: les xifres rècord de turistes de què 
parla sempre el PP estan revertint en una major qualitat 
de vida de les persones? La resposta és no. Nosaltres 
proposam repensar el model, i plantejar un nou model 
econòmic per als pròxims 10 o 20 anys. I s’ha de basar 
en un millor turisme, en més indústria exportadora i en 
més economia del coneixement. S’ha de diversificar: el 
turisme ha de continuar essent el motor de la nostra 
economia, però no podem posar tots els ous en el 
mateix paner.

I quines mesures concretes hi proposau?

Proposam instaurar una taxa de reinversió turística de 
2 euros, que cada turista haurà de pagar per visitar les 
nostres illes. I el que es recapti haurà de reinvertir-se en 
millorar el producte turístic, fer més competitiu el sector 
i generar prosperitat compartida. En tres àmbits princi-
pals: cuidar els nostres paisatges i el nostre medi 
ambient, potenciar el turisme cultural com a estratègia 
per millorar la qualitat, i estudiar la possibilitat de crear 
una companyia aèria pròpia, amb l’ajuda de recursos 
públics, per obrir-nos a nous mercats i avançar cap a la 
desestacionalització.

Una nova ecotaxa? No provocarà una baixada del 
nombre de turistes?

A París i a Barcelona, per posar dos exemples, cobren 
una taxa turística, i no sembla que el turisme s’hagi 
esfondrat en aquestes ciutats... A més, la reinversió en 
producte turístic i en la millora estratègica del sector a 
mig termini serà beneficiosa per a tothom i generarà 
prosperitat compartida.

I una companyia aèria pròpia, no seria una tudada de 
doblers públics?

S’hauria d’estudiar, i la idea és que el sector privat 
també hi col·labori. La companyia pròpia redundarà en 
benefici del sector turístic, perquè s’aniran obrint nous 
mercats i generant demanda nova. A Malta, per exem-
ple, està funcionant molt bé.

Però no ens referim només a la màfia que hi ha darrere 
dels casos de corrupció política. També hi ha lobbys 
com els financers, o els especuladors... que han influït 
en la política i han condicionat el desenvolupament 
econòmic normal del país. Tots els comportaments 
mafiosos s’han d’eradicar, la gent ha de poder confiar en 
els seus representants i l’economia ha de seguir una 
lògica del bé comú.

Bauzá diu que l’economia està millorant i s’estan creant 
llocs de feina. Hi està d’acord? 

Si li demanam a una persona que va perdre la feina 
durant els primers anys de la crisi, i ara n’ha tornat a 
trobar, segurament ens dirà que ara cobra manco, i que 
fa més hores de feina. Amb la crisi i amb el PP ha 
augmentat la precarietat, i s’ha creat una nova casta de 
treballadors: els treballadors pobres. I això tenint en 
compte que encara hi ha més de 100.000 persones que 
no troben feina.

El PP diu que el balanç de la seva legislatura és positiu 
en relació als llocs de feina, que s’han creat 40.000 nous 
llocs de feina. Això és mentida, el balanç de la ‘indigestió 
Bauzá’ és que s’han perdut exactament 4.316 llocs de 
feina en aquest país.

A més, de la feina que es crea, la immensa majoria (el 
85% dels contractes signats a Balears) són temporals. 
Ara bé, això també és conseqüència de les reformes 
laborals dels governs espanyols.

La qüestió és que mentre això passa, mentre els treba-
lladors de Balears es van empobrint cada vegada més, 
aquí no tenim prou recursos per fer polítiques actives 
d’ocupació perquè cada any un 14% del nostre PIB se’n 
va a Madrid en forma d’imposts i no torna.

Contractes de 2 dies, contractes de 400 euros, treballa-
dors sense cotitzar, famílies senceres que encara tenen 
tots els membres en l’atur, 3.000 milions d’euros que 
cada any pagam en impostos a Madrid i no tornen...: 
aquest és el balanç de gestió econòmica de PP i PSOE.

Aquesta terra necessita
un bon govern, de gent preparada,

honesta i solvent,
que prengui les decisions aquí

i que tengui com a prioritat
millorar la vida de les persones”
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Quines seran les tres primeres mesures que prendrà un 
Govern presidit per Biel Barceló?

En primer lloc, tornar a situar l’educació com una priori-
tat política i la gran aposta de futur. Recuperar el diàleg 
i el consens amb la comunitat educativa, derogació del 
TIL i increment del pressupost d’educació en un 10% 
anual amb l’objectiu de reduir ràtios i millorar la qualitat.

En segon lloc, aprovar un paquet de mesures urgents 
en matèria social. Implantar una renda garantida per a 
totes les persones sense cap mena de recurs. Retornar 
la targeta sanitària universal a tota la població, i recupe-
rar els més de 1.400 professionals sanitaris acomiadats 
durant la legislatura Bauzá per d’aquesta manera, reduir 
les llistes d’espera que deterioren la salut dels nostres 
habitants.

I en tercer lloc, reclamar el dret a decidir sobre les 
nostres principals infraestructures i serveis, com ara els 
aeroports: cal que la CAIB decideixi sobre les taxes 
aeroportuàries si volem major connectivitat entre illes i 
amb la península, així com modular el turisme i afavorir 
la desestacionalització.

Després, hi ha dues mesures més que consider molt 
importants: implantar una taxa de reinversió turística, 
consensuada amb els agents socials i econòmics i 
orientada a garantir la recuperació dels espais naturals 
i el medi ambient, així com la reconversió del model 
turístic en benefici de tothom i l’aposta per una econo-
mia basada en la innovació i diversificada, i realitzar 
periòdicament auditories ciutadanes dels càrrecs 
públics, tant electes com executius, perquè retin comp-
tes obligatòriament davant la gent de la seva tasca i 
dels seus resultats.

Quines propostes feis en relació a l’educació, més enllà 
de derogar el TIL?

El PP i el president Bauzá han governat contra l’escola. 
En matèria educativa, ha estat una legislatura devasta-
dora. El TIL ha estat un dels grans fracassos del 
Govern: no es pot implantar un model educatiu a cop de 
decret i contra tota la comunitat educativa. El TIL s’ha 
de derogar, hem de superar aquest malson. Però 
sobretot ha estat un desastre la brutal retallada en la 
despesa educativa. S’ha de passar pàgina i arribar a un 
consens pel model educatiu, que ha d’implicar tot el 
sector i que ha d’anar més enllà de la llengua: els 
problemes de l’educació no són en quin idioma 
s’ensenya a les aules; sinó el fracàs escolar, la falta de 
mitjans, les ràtios elevades d’alumnes per aula...

L’educació serà una prioritat per al meu Govern, que 
serà un Govern al servei de l’escola. Augmentarem el 
pressupost per Educació un 10% anual: sense recursos 
no hi pot haver reforma educativa. I hem d’anar cap a 
un nou model basat en l’equitat i en l’excel·lència. 
Sabem que no es pot avançar en excel·lència, si no 
s'avança en equitat. 
Volem una educació amb els recursos adequats, amb 
l’assessorament dels tècnics, en què els docents siguin 
valorats i respectats i, sobretot, en què les grans 
decisions es prenguin per consens. 

Heu esmentat els problemes de finançament. No és un 
mal endèmic, que ja no té solució?

Tenim uns 3.000 milions d’euros que cada any van a 
Madrid i no tornen, això és una barbaritat. El mal 
finançament fa que tinguem uns serveis públics pitjors 
que a altres comunitats. Ni el PP ni el PSOE, quan han 
governat a Madrid, han solucionat aquest problema. 

Les Illes Balears hem patit una doble crisi: la baixada 
d’ingressos provocada per la crisi, i l’espoli fiscal. No pot 
ser que mentre a Extremadura, que té una població d’un 
milió d’habitants, similar a la nostra, tenen un pressu-
post de 5.000 milions per educació, salut, economia,...  i 
nosaltres només tinguem un pressupost de 3.500 
milions.

La millora del finançament és una qüestió de supervi-
vència per les Illes Balears, i els ciutadans i ciutadanes 
ho han d’entendre i han d’actuar en conseqüència, 
donant suport a forces que tenim el nostre centre polític 
aquí i no a Madrid. A més, si hem de pactar un futur 
govern amb forces que depenen de Madrid, aquestes 
s’hauran de comprometre clarament amb un canvi del 
model de finançament cap a les Balears.
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CANDIDAT A LA PRESIDÈNCIA DEL GOVERN DE 
LES ILLES BALEARS

BIEL BARCELÓ MILTA
Nascut el 1967 a Palma, d’arrels felani-
txeres. Llicenciat en Dret, màster en 
direcció d’empreses. Ha treballat al 
sector privat i a l’administració. Actual 
portaveu del grup parlamentari MÉS. 
 
PRIMERS CANDIDATS A LA LLISTA DEL PARLA-
MENT PER MALLORCA 

MARGALIDA CAPELLÀ ROIG
Nascuda a Palma l'any 1971. Professo-
ra de dret internacional públic a la UIB. 
Especialitzada en drets humans i crims 
internacionals. Ha compaginat la 
docència amb l'activisme social, primer a 
Amnistia Internacional i després a Memòria de Mallorca 
i a Taula per Palestina.

DAVID ABRIL HERVÀS
Nascut a Inca l'any 1975. Llicenciat en 
Geografia i Història, expert en Animació 
Sociocultural i Doctor en Ciències de 
l'Educació. Ha treballat a diferents 
entitats socials de Mallorca. Actualment 
és diputat del grup MÉS.  

JOANA AINA CAMPOMAR ORELL
Nascuda a Pollença i veïna de Palma. 
Ha estudiat Químiques i dret, és 
funcionària de la CAIB i ha estat secre-
tària general tècnica dues legislatures, 
a medi ambient i a mobilitat. També és 
actualment consellera electa del Consell de Mallorca. 

ANTONI REUS DARDER
Nascut a Santa Margalida l'any 1979. 
És Enginyer Tècnic en Informàtica de 
Gestió. Ha treballat com a consultor 
informàtic, especialitzat en administra-
ció electrònica. Cofundador dels Inde-
pendents per Can Picafort, Santa 
Margalida i Son Serra l'any 2006. Des de març de 2013 
és el batle del municipi per la coalició Suma Pel Canvi.  

candidatura
al Parlament

BEL BUSQUETS HIDALGO
Nascuda a Algaida. Llicenciada en filolo-
gia catalana i professora de secundària. 
Presidenta de la cooperativa 
d'ensenyament Mata de Jonc.  És la 
responsable del grup de treball 
d'Educació de MÉS. 

JOSEP FERRÀ TERRASSA
Nascut a Esporles l'any 1979. Llicenciat 
en dret, ha treballat d'assessor jurídic, 
però la major part de la seva feina l'ha 
dedicada a la gestió social. Va ser 
Tinent de Batle 6 anys a l'Ajuntament 
d'Esporles pel PAS-PSM i Director Insular de Residus. 
Actualment treballa al grup parlamentari de MÉS. 

AGUSTINA VILARET GONZÁLEZ
Docent d'institut. Regidora d’Esquerra 
Oberta  de Bunyola. Participa activa-
ment de la vida social del seu poble. 
Creu en la ciutadania, la feina en equip i 
en la lluita per la igualtat, els drets  indivi-
duals i els drets col·lectius com a poble. Aposta per  
MÉS com la unió de forces per regenerar la política per 
un futur millor. 

MIQUEL GALLARDO ESGLEAS
Nascut el 1979. Viu a Mancor de la Vall. 
Llicenciat en Ciències Polítiques i de 
l’Administració, en Ciències del Treball, 
Postgrau en Comunicació i Estratègia 
Política i dos cursos de Grau en Llengua 
i Literatura Catalana. Participa a diferents entitats 
socials. És regidor a Mancor com a independent dins la 
llista del PSM-IV. Coordinador del grup de Participació 
de MÉS i membre de l’executiva com a representant 
dels batles i regidors. Fa feina en una empresa del 
sector de l’aviació. 

AINA MARIA BERNAD BARCELÓ
Nascuda a Caimari i resideix a Can 
Picafort. Diplomada en Gestió i Admi-
nistració Pública i llicenciada en Cièn-
cies Polítiques. Ha treballat a diferents 
administracions públiques i ha ajudat a 
l'empresa de la seva família. És membre de l'executiva 
de MÉS i secretària gral. dels Independents de Sta 
Margalida. 
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CANDIDAT A LA PRESIDÈNCIA DEL  CONSELL DE 
MALLORCA

MIQUEL ENSENYAT RIUTORT
Neix a Banbury (Anglaterra). Fill 
d'emigrants, son pare nasqué a Sóller i 
sa mare a Maria de la Salut. Als dos 
anys tornà a Mallorca. Té ara 44 anys. 
És Diplomat en Educació Social i té 
quatre anys d'estudis en teologia i filosofia. Treballa en 
tasques de cooperació i amb joves amb problemes de 
conflicte social a la Fundació Diagrama. És actualment 
Batle d'Esporles i conseller del Consell de Mallorca. . 
Viu en aquest poble des de que als 24 anys anà a 
treballar com a tècnic de joventut a l'Ajuntament.  
 
PRIMERS CANDIDATS DE LA LLISTA AL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA

MARGALIDA PUIGSERVER SERVE-
RA
Nascuda a Algaida, a l'any 1974. És 
psicòloga amb experiència a l’àrea de 
Recursos Humans. Ha fet un màster en 
Formació de Professorat ESO i un 
Programa de Coaching Professional per treballar amb 
adolescents. Actualment és Coach Educativa. És 
regidora a l’ajuntament d’Algaida pel PSM.  Form part 
de l’executiva de MÉS per Mallorca. 

JOAN FONT MASSOT
Va nèixer a Petra l'any 1961.  Estudià Magisteri, i ha 
exercit la professió de marger. Ha estat batle de Petra 
des de l'any 1995 fins al 2009. Fou 
President del Fons Mallorquí de Solida-
ritat i Cooperació. Va ser Director Insu-
lar de Cooperació Local i Conseller de 
Cultura del Consell de Mallorca . Actual-
ment és el portaveu del grup MÉS al 
Consell de Mallorca.

MERCÈ BUJOSA ESTARELLAS
Nascuda a Bunyola l'any 1982. Treballa 
a una escoleta de Ciutat.  Actualment és 
regidora d’Esquerra Oberta a Bunyola i 
membre de les Executives de PSM-
entesa i de MÉS. Aporta l'experiència 
unitària d'Esquerra Oberta de prioritzar 
el que ens uneix, fer feina d'equip, gaudir de fer-ho i ser 
útils a la gent.

candidatura
al Consell

LLUÍS ENRIC APESTEGUIA RIPOLL
Nascut a Deià l'any 1986. Va estudiar 
Filologia Clàssica, fa de professor i està 
cursant Ciències Polítiques. Ha partici-
pat a diferents moviments socials. Ha 
estat secretari general de les JEN-PSM. 
Des del 2011 és regidor a Deià per Agrupació DEIA, i 
actualment es membre de l'executiva de MÉS. 

APOL·LÒNIA MIRALLES XAMENA
És Diplomada en Treball Social i en 
Psicologia. Especialista Universitari en 
Ciències Polítiques per la UOC. Màster 
en Ciències Socials Aplicades a 
l'Atenció Sociosanitària. Professora de 
Formació Professional de Serveis a la comunitat. És 
dona, d’esquerres, ecologista i sobiranista, i les quatre 
coses li agraden i les defensa per igual. 

PERE FUSTER NADAL
Militant del PSM i regidor de 
l'Ajuntament de Capdepera. Es presen-
ta a la candidatura de MÉS al Consell 
de Mallorca perquè creu necessària la 
presència de militants dels distints 
àmbits geogràfics, en aquest cas de la comarca de 
Llevant, de la qual vol defensar els seus legítims 
interessos.

MARTA JORDÀ CATALÀ
Va nàixer a Sant Joan l'any 1990. Als 18 
anys va entrar dins el món de la política 
municipalista a l’Assemblea per Sant 
Joan. Actualment és secretària 
d’organització de l’AXSJ i membre de 
l’executiva de les JEN-PSM. Es presenta perquè els 
joves i la lluita feminista també han de ser protagonistes 
del present.  

SEBASTIÀ GAIÀ RIERA
Ha nascut a Manacor. Té un petit taller 
de fusteria i és autònom. Fa vuit anys 
que es regidor a l’Ajuntament de Mana-
cor, i actualment com a portaveu del 
grup municipal PSM-IV. És integrant de 
la plataforma Camins Públics i Oberts, de la plataforma 
per l’educació de Manacor i de la plataforma del Tren 
de Llevant. Ha col·laborat en l’organització de les 
diferents marxes per aconseguir l’arribada del tren als 
municipis del Llevant. 

LINIU SIQUIER CAPÓ
Va nàixer a Búger. Des de fa cinc anys 
és regidora a l’oposició de l’Ajuntament 
de Búger. Aposta pel projecte de MÉS 
per Mallorca per poder dignificar el 
paper de les nostres institucions, amb 
persones realment vàlides que responguin a les 
exigències de la ciutadania que representen. 
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ESPORLES
Candidata a Batllessa: Maria Ramon

FELANITX
Candidat a Batle pel Bloc per Felanitx, 
partit integrat a MÉS per Mallorca: Joan 
Xamena

INCA
Candidat a Batle: Antoni Rodríguez

LLOSETA
Candidat a Batle: Joan Servera

LLUBÍ
Candidata a Batllessa: Magdalena 
Perelló

LLUCMAJOR
Candidat a Batle: Jaume Tomás

MANCOR DE LA VALL
Candidat a Batle: Guillem Villalonga

MARIA DE LA SALUT
Candidat a Batle: Guillem Jordà

MARRATXÍ
Candidat a Batle: Joan Francesc Can-
yelles

MONTUIRI
Candidat a Batle: Joan Verger

MURO
Candidat a Batle: Jaume Payeras

MÉS PER MALLORCA
ALARÓ
Candidat a Batle: Guillem Balboa

ALGAIDA
Candidat a Batle: Tomeu Ballester

ANDRATX
Candidat a Batle: Joan Manera

ARTÀ
Candidat a Batle per Independents 
d'Artà, partit integrat a Més per Mallorca: 
Jaume Alzamora.

BINISSALEM
Candidat a Batle: Pere Daniel Pol

BÚGER
Candidat a Batllessa: Líniu Siquier  

CAMPANET
Candidat a Batllessa: Magdalena Solive-
llas

CAMPOS
Candidata a Batllessa: Maria Magdalena 
Lladó 

CAPDEPERA
Candidat a Batle: Pere Fuster

CONSELL
Candidat a Batle: Joan A. Coll

candidatures
municipals
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PALMA
Candidat a Batle: Antoni Noguera. 

PETRA
Candidata a Batllessa: Catalina Mas

PORRERES
Candidat a Batle: Joan Barceló

SANT JOAN
Candidata a Batllessa per Assemblea x 
Sant Joan, partit integrat a MÉS: 
Catalina Gayà.

SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
Candidata a Batllesa: Dolors Sánchez

SANTA MARIA DEL CAMÍ
Candidat a Batle: Nicolau Canyelles

SA POBLA
Candidat a Batle: Antoni Simó

SENCELLES
Candidat a Batle: Joan Miquel Chacón

SOLLER
Candidat a Batle: Jaume Servera

SON SERVERA
Candidata a Batllessa: Maria Bel Prieto

VILAFRANCA
Candidat a Batle: Jaume Català
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ALCÚDIA. Gent per Alcúdia.
Candidatura unitària amb membres de MÉS, ESQUERRA i Independents.
Candidat a Batle: Tomàs Adrover

BANYALBUFAR.
Assemblea per Banyalbufar i el Port
Candidat a Batle: Francesc Albertí

BUNYOLA
Esquerra Oberta de Bunyola.
Candidatura unitària formada per membres de MÉS, ESQUERRA, EU, i Independents.
Candidat a Batle: Andreu Bujosa.

CALVIÀ
Esquerra Oberta de Calvià
Candidatura formada per MÉS i ESQUERRA UNIDA
Candidat a Batle: Rafel Sedano

DEIÀ.
Agrupació DEIA 
Candidatura formada per Independents i membres de MÉS.
Candidat a Batle: Lluís Apesteguia.

ESTELLENCS
Per a Estellencs
Candidat a Batle: Giuseppe Sturniolo

LLORET. Endavant Lloret
Candidat a Batle: Antoni Bennasar

MANACOR. Més-Esquerra. 
Candidatura conjunta de MÉS i ESQUERRA
Candidat a Batle: Miquel Oliver

CANDIDATURES AMB EL
SUPORT DE MÉS PER MALLORCA
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POLLENÇA. Junts Avançam.
Candidatura unitària formada per Independents, MÉS, PSOE-PSIB, i ESQUERRA
Candidat a Batle: Miquel Àngel March

PUIGPUNYENT.
Independents de Puigpunyent i Galilea
Candidat a Batle: Biel Ferrà

SANTA MARGALIDA. Suma pel Canvi
Candidatura unitària formada per PSOE-PSIB, i Independents de Santa Margalida 
(partit integrat a MÉS)
Candidat a Batle: Antoni Reus

SANTANYÍ. Alternativa per al municipi de Santanyí.
Candidatura formada per membres de MÉS, ESQUERRA i Independents.
Candidat a Batle: Jaume Amengual 

SELVA. Arrelam
Candidatura formada majoritàriament per independents amb algun membre de MÉS.
Candidat a Batle: Toni Frontera

SES SALINES. Endavant per Ses Salines i Colònia de Sant Jordi.
Candidatura unitària formada per PSOE-PSIB, MÉS i Independents
Candidat a Batle: Bernat Roig

SINEU. Gent per Sineu.
Candidatura formada per MÉS, ESQUERRA  i Independents
Candidat a Batle: Miquel Gelabert

VALLDEMOSSA. La Valldemossa que volem. 
Candidat a Batle: Antoni Xavier Colom

CANDIDATURES AMB EL
SUPORT DE MÉS PER MALLORCA
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La primera conclusió que al minut zero m’han demostrat 
tots tres, és que les bones polítiques són aquelles que 
fan possible allò que altres formacions creuen impossi-
ble, lligar a l’hora tots els punts i posar sempre el sentit 
comunitari de què parlava Eduardo Galeano per sobre 
els privilegis dels poderosos. Així, cadascú que jutgi el 
que hem cuinat, allò que sí puc dir és que m’encantaria 
que qualsevol d’ells fos el proper batle del meu poble.

En relació al medi ambient, els horts urbans s’han 
convertit en una realitat en els tres municipis aquests 
darrers anys i a més, s’ha fet d’agricultura ecològica. En 
el cas d’Esporles, han aconseguit recursos dels fons 
europeus i també crear tallers ocupacionals, obrint 
portes a joves desocupats. Puigpunyent s’està convertint 
en un poble capdavanter pel que fa a les energies reno-
vables proveint de biomassa l’escoleta municipal i acon-
seguint certificats d’eficiència energètica a tots els 
edificis municipals i treballant els tres amb Som Energia. 
Antoni Reus explica l’estalvi que ha suposat el canvi de 
l’enllumenat públic per tecnologia LED.

En relació a patrimoni, Esporles també ha aconseguit 
fons europeus per fer tallers ocupacionals per recuperar 
camins públics, Santa Margalida ha aconseguit la 
protecció dels sistemes dunars de Son Serra i Puigpun-
yent ha treballat pels camins públics i vol reobrir el camí 
vell de Palma des de sa Vileta. Aquest camí podria portar 
més excursionistes i ajudar als establiments del municipi. 
A Santa Margalida s’ha treballat molt en la recuperació 
del Dolmen de Son Bauló i les excavacions de Son Real, 
cosa que també s’ha fet a Puigpunyent amb el Talaiot de 
les Abelles. En Miquel, malgrat la Llei Company i com-
panyia, està orgullós d’haver aturat la possible urbanitza-
ció de l’Hort de la Rectoria com en Biel d’una ampliació 
de l’Hotel Son Nét, els especuladors no han après res de 
res...

Conversa amb els batles Biel 
Ferrà, Independents de Puigpunyent i Galilea, 
Antoni Reus, Suma pel Canvi de Santa 
Margalida i Miquel Ensenyat, PAS-PSM 
d’Esporles i proper president del Consell de 
Mallorca:
Llorenç Carrió

Biel Ferrà “En aquesta legislatura les ajudes de Consell i 
Govern als qui ho passen malament han estat ridícules, 
nosaltres hem prioritzat les persones i per això hem 
augmentat els fons destinats a les famílies desfavorides”

Antoni Reus “Estic satisfet i orgullós d’haver aconseguit 
que no hi haguessin desnonaments al nostre poble”

Miquel Ensenyat ““Quasi tant important com allò que 
hem fet, ha estat allò que no hem deixat fer, no hem 
deixat especular més amb la nostra terra”

El compte enrere s’ha iniciat! Les promeses electorals ja 
comencen a brotar a cada municipi, també els somriures 
dentífrics i finalment la gomina a balquena inunda els 
nostres carrers... Així, tal vegada seria prudent, abans de 
res, fer memòria, comparar projectes i enterrar el tòpic 
que a les eleccions locals primer es voten les persones 
que les idees. Amigues i amics, la política en majúscules 
sobretot és aquella que toca les persones, els veïnats, la 
que els ajuda a viure millor, sense cap mena de dubte, la 
política municipal.

Allò que ens hem proposat en aquesta trobada ha estat 
el contrari del que fan els altres, en lloc de fer promeses, 
volem explicar el que han estat fent els nostres batles 
aquesta legislatura. Davant la febre informativa dels 
nostres dies, relatar les bones pràctiques, el fet diferen-
cial, el motiu pel qual MÉS no és ni PP, ni PSOE, ni 
PODEMOS, ni CIUDADANOS...

Amb aquest objectiu hem posat sobre la taula cinc punts 
cabdals (benestar social, economia, medi ambient, cultu-
ra i participació) i els hem demanat als nostres batles que 
ens expliquin com els han afrontat. 

trinxera
municipal
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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!

Finalment, parlam de participació. Em sembla que puc 
afirmar que tots els ciutadans, tots, volem decidir i ja 
estam cansats que decideixin per nosaltres. Així, aques-
ta ha estat una prioritat en aquests tres municipis i és on 
es demostra que hi ha política en majúscules.

 A Santa Margalida, a més de les comissions de festes 
participatives, han constituït els consells assessors de 
turisme i cultura que amb la col·laboració de totes les 
entitats locals defineixen aquestes polítiques al munici-
pi. A Puigpunyent hi ha també el patronat municipal de 
cultura i de festes que funcionen com els vilers i també 
s’han realitzat reculls d’opinió dels veïnats que 
decideixen la política del dia a dia. En Biel recorda com 
els veïnats de na Beltrana han triat fins i tot els arbres 
que han sembrat al carrer. I a Esporles més del mateix. 
A partir de l’Agenda Local XXI s’hi ha constituït el Fòrum 
ciutadà que serveix de cada vegada més perquè els 
ciutadans siguin de cada vegada MÉS els autèntics 
protagonistes de la política local..

D’altra banda,  parlant de serveis socials i economia i en 
realitat tot a l’hora... Ens trobam que Esporles ha pogut 
multiplicar per tres les ajudes socials ara que fan més 
falta i ha pogut fer tallers pels veïns que ja han perdut 
totes les prestacions i ha signat amb ells un conveni de 
col·laboració a partir del darrer sou cotitzat i també ha 
aprovat posar clàusules socials a partir d’ara a l’hora de 
signar qualsevol conveni amb empreses. Puigpunyent 
ha arribat a convenis amb Mater Misericordia per la 
neteja de carrers i ha augmentat els seus fons socials. I 
Antoni Reus explica com s’ha pogut aturar un desnona-
ment al poble, com han aconseguit tenir dos habitatges 
supervisats per sense sostre i com han arribat a establir 
una renda mínima a canvi de serveis comunitaris.

Pel que fa a l’economia, una proposta interessant que 
s’ha duit a terme a Esporles ha estat la campanya 
“Casa’t a Esporles!” que ha ajudat al foment dels agrotu-
rismes, la tradicional Fira Dolça, el Festival internacional 
del Conte i la reobertura de la Casa del Poble, espai 
llogat per a qualsevol tipus d’esdeveniments. Santa 
Margalida per tal de promoure l’economia ha portat al 
municipi el Campionat nacional de pesca submarina, la 
primera Fira d’esport nàutic i la Picatapa i shopping a 
Can Picafort. En Biel també ens parla de propostes 
semblants com la Fira Ecològica que ja és de referència.



Menorca
18

Més per Menorca és un 
moviment format sobretot 
per persones indepen-
dents i per persones que 
formen part de partits 

polítics. Hi donen suport PSM Més per Menorca, 
Iniciativa-Verds, Equo i Esquerra Republicana. Se 
presenta al Consell de Menorca i al Parlament de les 
Illes Balears. Als Ajuntaments dóna suport a diferents 
candidatures

PRIMERS CANDIDATS DE LA LLISTA AL CONSELL 
INSULAR DE MENORCA

Maite Salord Ripoll
Candidata a la Presidència del Consell 
Insular de Menorca, professora, escrip-
tora, política i, sobretot, mare de tres 
fills. Des del 2011, és la representant del 
PSM Més per Menorca al Consell Insu-
lar. 

Miquel Maria
Nascut a Maó l’any 1965, i viu a Ferre-
ries. Casat i pare de dues filles. Llicen-
ciat en estudis eclesiàstics, i expert en 
anàlisi i intervenció social. Actualment fa 
de professor de religió catòlica.

Maria Sellarés
Viu a Ciutadella. Ès diplomada en Turis-
me i té dos postgraus, en Direcció 
d'empreses i en Gestió de la innovació

Miquel Preto
Va néixer a Es Castell i viu a Maó. 
Llicenciat en ciències polítiques i socio-
logia. Actualment va feina al Consell 
Insular de Menorca.

Marga Vinent
Va néixer a Mercadal i viu a Maó. Profes-
sora de Ciències socials a l'Institut Cap 
de Llevant.

candidatura
al Parlament

PRIMERS CANDIDATS DE LA LLISTA AL PARLA-
MENT DE LES ILLES PER MENORCA

Nel Martí Llufriu 
Candidat al Parlament de les Illes 
Balears. Va néixer i viu a Ciutadella, té 
tres fills. Llicenciat en Biologia i profes-
sor de Matemàtiques a un Institut de 
secundària.Actualment diputat al Parla-
ment de les Illes al grup de MÉS.

Patricia Font
Nascuda a Maó. Llicenciada en Història 
de l'Art i documentació. Actualment és 
bibliotecària de la Biblioteca Rubió a 
Maó.

Josep Castells
Nascut a Barcelona, viu a Maó, pare de 
tres fills. Advocat i actualment soci direc-
tor d'una empresa radicada a Barcelo-
na.

Raquel Marquès
Nascuda a Palma i viu a Menorca. 
Llicenciada en Periodisme, comunicació 
audiovisual. Ha treballat en diferents 
mitjans com Diario de Mallorca o El 
Mundo.

Josep Foguet
Nascut a la Conca del Barberà 
(Catalunya).Viu a Menorca, té dues filles 
i és professor de Filosofia a un Institut 
de Secundària.

candidatura
al Consell
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CIUTADELLA
La candidatura del PSM Més per Menorca a Ciutadella està formada per persones afiliades al 
PSM Més per Menorca, a Esquerra Republicana i sobretot per persones independents.
Joana Gomila Lluch és la candidata a Batlessa de Ciutadella. Mare de dos fills i professora de 
matemàtiques a l’IES M. Àngels Cardona. 

MERCADAL
L’Entesa des Mercadal i Fornells és una agrupació d’electors. Integrada per membres del PSM, 
Esquerra de Menorca, Iniciativa Verds, i sobretot per persones independents. Damià Coll és el 
candidat a Batle, faroner d'ofici i actualment regidor de l'Ajuntament.

FERRERIES
L’Entesa de Ferreries és una agrupació d’electors integrada per membres del PSM , Esquerra 
de Menorca, Iniciativa Verds, i sobretot per persones independents.
Josep Carreres Coll és el candidat  a batle. Actualment és regidor a l'Ajuntament.

ALAIOR
Junts per Lô és una agrupació d’electors integrada per membres del PSM , Esquerra de 
Menorca, Iniciativa Verds, PSOE i sobretot per persones independents.
Llorenç Pons Llabrés és el candidat a Batle.

MAÓ
AraMaó és una agrupació d’electors integrada per membres del PSM Més per Menorca, 
Esquerra de Menorca, Iniciativa Verds, EQUO, Podemos i sobretot per persones independents.
Conxa Juanola és la candidata a Batlessa

ES CASTELL
Som Es Castell és una agrupació d’electors integrada per membres del PSM , Esquerra de 
Menorca, Iniciativa Verds, EQUO, Podemos i sobretot per persones independents.
Gabriel Cardona Prunera és el candidat a Batle

SANT LLUÍS.
Volem Sant Lluís és una agrupació d’electors integrada per membres del PSM  Esquerra de 
Menorca, Iniciativa Verds, EQUO, Podemos i sobretot per persones independents.
Montse Morlà Subirats és la candidata a Batlessa.

CANDIDATURES AMB EL
SUPORT DE MÉS PER MENORCA

candidatures
municipals
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PODEM GUANYAR EIVISSA

Maurici Cuesta i Labèrnia
Presidenta d’Amics de la Terra Mallorca
El proper 24 de maig es duran a terme unes eleccions 
crucials a l’illa d’Eivissa i a la resta de les Balears per 
molts motius.

A partir d’uns decebedors resultats de les eleccions de 
2011, que deixaren en mans de les polítiques regressi-
ves del Partit Popular totes les institucions, algunes 
formacions emprengueren un procés de reflexió i 
d’actuació cap a una situació que permetés albirar una 
esperança de canvi per al 2015. Així, començaren un 
procés de trobada persones de l’Entesa d’Eivissa 
(ENE), Eivissa pel Canvi (ExC) –socis de Més per 
Mallorca- i d’Eivissa Sostenible (ESOS), a més de 
persones sense cap adscripció. 

El 2013 naixia la Plataforma d’Unitat Ciutadana (PUC) i 
llançava una crida a totes les formacions eivissenques i 
la seva ciutadania per a que s’hi apropassin, al voltant 
d’uns quants principis: la lluita contra el bipartidisme, la 
defensa dels interessos d’Eivissa, la confecció de llistes 
electorals amb primàries obertes, una democràcia 
participativa, entre d’altres. Una de les novetats respec-
te processos anàlegs anteriors a Eivissa era la renúncia 
explícita de qualsevol quota per part dels partits polítics 
que li donarien suport; només farien part de PUC perso-
nes, no partits. 

En aquest procés de confluència algunes formacions 
mostraren el seu interès, la primera de les quals en 
sumar-s’hi fou Esquerra Unida (EU). A final de l’estiu 
passat, Podem també s’hi interessà, al marge dels 
processos interns que havia de fer quan a estructuració 
territorial. Naixia, així, Guanyem Eivissa, opció política 
presentada el novembre passat amb una ferma volun-
tat de transformació política eivissenca, de fer front a 
les polítiques retrògrades del PP i a possibilitar una 
esperança a tants ciutadans que es quedaren orfes de 
representació el 2011, o que són de nova incorporació 
en el món de les eleccions. S’iniciaren els tràmits 
d’inscripció de Guanyem Eivissa en el Registre de 
Partits Polítics. 

Hem de denunciar i lamentar que la lentitud burocràtica 
i la manca de nervi democràtic de l’administració estatal 
espanyola han fet que la inscripció definitiva no arribàs 
fins el 20 d’abril, a la nit, just quan finalitzava el termini 
de presentació de candidatures davant la Junta Electo-
ral de Zona.

Després d’un procés d’estructuració interna, 
d’elaboració dels programes electorals, de convoca-
tòria de primàries obertes i de confecció de les llistes 
electorals, es pot dibuixar el següent mapa de candida-
tures:

Pel que fa a les eleccions locals, Guanyem Eivissa 
presenta llistes pròpies a quatre municipis. El popular 
disc jockey, Joan Ribas Ferrer, lidera la llista a 
l’Ajuntament d’Eivissa. El jove periodista Francisco, 
Fran, Ramírez Guerrero, encapçala la que es presenta 
a Sant Josep de sa Talaia. El també jove Óscar Rodrí-
guez Aller, la de Santa Eulària des Riu. L’expert italià 
plenament integrat a Eivissa, Gianandrea di Terlizzi, la 
de Sant Joan de Labritja.

En totes les llistes hi han pogut concórrer persones de 
Podem, cosa que ha succeït en pràcticament totes 
elles. Per tant, aquesta formació estatal els hi donarà 
suport. En el cas de Sant Antoni de Portmany, un grup 
heterogeni de persones jóvens farta de la degradació 
del nucli i àvides de canvi i renovació polítiques impul-
saren un procés de trobada autòcton que ha desembo-
cat en Reinicia Sant Antoni, la qual llista lidera Pablo 
Valdés Cardona, comptant amb persones de Guanyem 
en la candidatura i, per tant, tot el suport de Guanyem 
Eivissa, a més d’altres formacions.

En el cas de la candidatura al Consell d’Eivissa, aques-
ta és compartida per Guanyem Eivissa i Podem Eivis-
sa, que tenien un acord per presentar una llista anome-
nada Podem Eivissa-Guanyem Eivissa, sota el parai-
gües d’aquest. Les dificultats comentades anteriorment 
dugueren a una solució de darrer terme: la llista la 
presentaria Podem per evitar possibles dubtes legals 
sobre un partit no inscrit encara que presentaria una  
llista amb el nom adjunt d’una altra formació, i les 
persones de Guanyem, 8 sobre un total de 13, hi 
anirien com a independents. La bomber i activista Vivia-
na de Sans Trotta (Podem) lidera aquesta llista, en la 
qual figuren destacats membres de Guanyem Eivissa, 
com és el cas de Miguel Vericad Marcuello en el 
número 2, Maurici Cuesta i Labèrnia en el 4, Alda Yurra-
mendi en el 5, David Ribas en el 5, Mariví Mengual en 
el 6, entre d’altres.

eivissa
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L’única urna que no mostrarà un acord serà la del 
Parlament de les Illes Balears. Podem tenia un mandat 
per presentar llistes pròpies a totes les cambres 
autonòmiques, la qual cosa no ha fet possible una 
confluència. Guanyem Eivissa presenta una llista 
liderada per l’expert polític Miquel Ramon Juan, acom-
panyat per Marilina Tur, Arnau Mañas, Susanna Bonet, 
Joan Blasco i Isabel Aguilar, entre d’altres.

S’ha de dir que totes les candidatures de Guanyem 
s’han acabat presentant sota el paraigües de la coalició 
Guanyem les Illes Balears, per mor de les dificultats 
d’inscripció del partit Guanyem Eivissa. 

Les adversitats no podien frustrar tantes energies i 
expectatives dipositades, ni fer possible que tornàs a 
vèncer un lingüicida i excloent PP o deixar les institu-
cions en mans de l’anorreador bipartidisme d’aquells 
amb el PSOE.

GUANYEM LES ILLES BALEARS
(GUANYEM)

1.- Miquel Ramon Juan
2.- Benita Tur Ollé
3.- Arnau Mañas Florit 
4.- Susana Juana Bonet Marí
5.- Joan Blasco Costa

candidatura
al Parlament

candidatura
al Consell

Les expectatives electorals són bones per a les candi-
datures de Guanyem Eivissa, les que s’integra o a la 
que hi dóna suport. Prou bones que permeten besllu-
mar no només opcions d’entrada en les institucions 
sinó la possibilitat de generar noves majories de govern 
basades en la defensa i promoció de la llengua i la 
cultura, la defensa del patrimoni cultural i natural, la 
protecció efectiva del territori, l’assumpció de més auto-
govern per a Eivissa i el conjunt de les Balears, la reso-
lució de problemes crònics com el de l’accés a 
l’habitatge o la contaminació acústica, l’impuls a una 
economia sostenible i diversificada, la posada en 
marxa de polítiques autènticament beneficioses per a la 
joventut i altres. 

Confiam en poder guanyar Eivissa per a una nova 
política!

PODEMOS (PODEMOS)

1.- Viviana de Sans Trotta
2.- Miguel Alejandro Vericard Marcuello 
(Independiente)
3.- Lidia Jurado Cotrina
4.- Maurici Cuesta Labernia
(Independiente)
5.- Alda Renne Yurramendi Silva
(Independiente)
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Eivissa
GUANYEM EIVISSA (GUANYEM)
1.- Juan Ribas Ferrer

Sant Antoni de Portmany
REINICIA SANT ANTONI (REINICIA)
1.- Pablo Valdés Cardona (Reinicia)

Sant Joan de Labritja
GUANYEM EIVISSA (G)
1.- Gianandrea Di Terlizzi

Sant Josep de Sa Talaia
GUANYEM SANT JOSEP DE SA TALAIA
(GUANYEM)
1.- Francisco Javier Ramírez Guerrero

Santa Eulàlia des Riu
GUANYEM SANTA EULARIA DES RIU
(GUANYEM)
 Oscar Evaristo Rodríguez Aller

candidatures
municipals
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Formentera

formentera
Què es Gent per Formentera? 
Presidenta d’Amics
És una organització política 
independent d'esquerra progres-
sista d'obediència formenterera, 
d'àmbit d'actuació autonòmic i 
que té com objectiu prioritari de la 
seva acció política la defensa 
dels interessos i la satisfacció de 
les necessitats de les ciutadanes i 
ciutadans que integren la majoria 
social de l'illa de Formentera.

Les seves principals directrius ideològiques són:

Medi Ambient i Territori. Les característiques de l'illa i el 
model que defensen, exigeixen mesures que restrin-
geixin al màxim el consum de territori. Volen impulsar els 
habitatges de primera residència i preservar el sòl rústic, 
les àrees naturals i les zones protegides.

Model socioeconòmic. Defensen que puguin 
participar-hi en els beneficis generats per l'activitat 
econòmica, equitativament els treballadors i els petits i 
mitjans empresaris. Amb ingressos necessaris, condi-
cions laborals adequades, accés a un habitatge digne, i 
uns equipaments culturals, educatius, i serveis sociosa-
nitaris públics gratuïts i de qualitat. Cal potenciar una 
economia de base igualitària arrelada a Formentera i 
que funcioni en harmonia amb el volum físic i humà de 
l'illa.

Identitat. L'espai físic insular delimita la identitat com a 
formenterers, però no exclou els seus vincles de perti-
nença a àmbits més amplis. Aquest és un marc dinàmic 
i per tant aquesta identitat no pot ser essencialista, 
monolítica, immòbil ni excloent. Aquesta identitat insular 
ha de ser el pal de paller d'un insularisme cívic i social.

Llengua i cultura. La llengua pròpia de Formentera és 
el català i ha de ser la llengua comuna de tots els formen-
ters i les formentereres, sense perjudici d'altres drets 
lingüístics individuals. Ha de ser la llengua vehicular i ha 
de ser utilitzada preferentment per les institucions públi-
ques. S'ha de preservar i difondre el patrimoni cultural, 
arquitectònic i etnològic formenterer.

Relacions institucionals i acció política. Aquestes 
fites s'assoliran amb una força política d'esquerra insula-
rista d'obediència formenterera, tot buscant acords amb 
les forces polítiques que en un major grau subscriguin 
els nostres eixos programàtics. Caldrà assolir per a l'illa 
el nivell d'autogovern necessari per fer la Formentera 
que volen els formenterers.  

candidatura
al Consell

candidatura
al Parlament

L'elecció municipal de l'Ajuntament és el procediment 
administratiu que engloba la fusió en una sola institució, el 
Consell de Formentera, de les funcions locals i autonòmi-
ques del conjunt de l'illa.

Jaume Ferrer Ribas. Candidat a President 
del Consell. És l'actual President del 
Consell de Formentera.

Susana Labrador Manchado. Llicenciada 
en Ciències químiques i Diplomada en educació infantil.

Alejandra Ferrer Kirschbaum. Empresària turística. Actual 
consellera de turisme i mobilitat.

Bartomeu Escandell Tur. Economista. Actual conseller 
d'economia i urbanisme.

Rafael González Ribas. Enginyer de camins, canals i 
ports. Enginyer tècnic en obres públiques.

Acord de sumar forces 
Gent per Formentera i  
PSIB-PSOE.

Candidata: Sílvia Tur 
Ribas( GxF)
Suplent 1er: Rafael 
Ramírez Gutiérrez (PSIB-PSOE)
 Suplent 2ona: Sonia Cardona Ferrer (GxF)

Es basa l'acord de sumar forces en tres eixos: Insularista, 
àmbit social i medi ambient. 

En cas de ser escollida, Sílvia Tur s'integraria al grup mixt 
del Parlament. 
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