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Ja tenim l'impost de turisme sostenible!
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MÉS

la gota malaia que
poc a poc, fa forat!

Josep Valero González

El focus de l'escenari il·luminen Madrid i les
negociacions per a formar un nou govern a l'Estat. No
sabem si el guió de l'obra serà de tragèdia, de drama
o finalment de comèdia. Per ara els moviments entre
bambolines, surten en primer pla més que el
contingut de la pròpia obra. És el moment de les
especulacions, les interpretacions dels gests, les
cabòries dels comentaristes de torn. D'intentar
pressionar als interlocutors des dels diferents mitjans
de comunicació. Sembla que no hi ha altra cosa
d'importància a tot l'Estat.
Fora d'aquests focus mediàtics, el Govern de les Illes
Balears, els Consells Insulars, els Ajuntaments,
segueixen en la seva feina quotidiana. Com un que no
diu res, avança la Llei de Fosses, la Llei de la Renda
Bàsica Garantida, el nou impost de Turisme
Sostenible, s'inicia el tràmit per declarar Parc Natural
la zona del Trenc i Es Salobrar, es posen en
funcionament les meses del Pacte de Competitivitat,
es retorna l'obligatorietat del català a l'Administració
pública... el Consell de Mallorca engega una
campanya cívica de solidaritat amb l'illa grega de
Kiós, reactiva el municipalisme i l'Assemblea de Batles
i Batllesses de Mallorca, atura la importació de fems...
el Consell de Menorca elimina les exagerades rodones
de la carretera general, revisa de manera sostenible
el Pla territorial...l'Ajuntament de Palma aposta per
crear noves zones verdes i atendre com cal a les
barriades...
I així el gota a gota de la presència de MÉS a les
principals institucions de les Illes, va caient com un
que no diu res, de manera quasi imperceptible, en el
dia a dia de la vida política de les Illes. Per alguns
aquest gota a gota és insuficient i hauria de ser un
raig d'aigua impetuosa que arramblés amb tot el que
trobés per endavant. Altres intenten ridiculitzar
aquest goteig, com si no tingués cap tipus d'efecte.

Sembla que saber governar amb coalició amb altres
partits, aportar tranquil·litat a la vida pública,
gestionar amb la màxima eficàcia i eficiència possible
els escassos recursos existents i les limitacions
imposades per les legislacions europees i espanyoles,
o unes rutines d'obligat
fossin tasques menors
compliment. Les feines dels regidors i regidores de
MÉS, de tots els seus càrrecs electes, els que tenen
tasques de responsabilitat de govern, també els que
fan oposició, intervenen i influeixen d'una o altra
manera, en els petits canvis del dia a dia quotidià a
les nostres illes.
I no diguem dels militants que des dels moviments
socials, sindicats, plataformes cíviques, també estan
participant i intentant construir una societat millor,
més justa i més nostra que mai.
Cert que ara els focus de l'espectacle polític apunten
a altres bandes. Però no oblidem que els reptes de les
nostres realitats insulars, estan aquí cada dia. I que
cal seguir-los afrontant amb il·lusió, força i voluntat de
transformació. Si tinguéssim majories absolutes
segurament aniríem més ràpids. Però no cal
menysprear la feina que estam fent. El gota a gota
també acaba fent forat. No és tan espectacular, però
tampoc és inocul. És qüestió de saber administrar la
virtut de la paciència, sense caure en la desídia, ni
tampoc en la desesperació. I estar preparats per
saber aprofitar les riades i les grans pluges quan és
produeixen. Res que no sabéssim d'antuvi. Però que
tanmateix no cal oblidar. Especialment quan alguns
intenten fer veure la realitat com si no existíssim.
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Menorca:
El camí cap a la
sostenibilitat ha de ser
renovable
Rafel Muñoz
Tinent de batle de Recursos i Sostenibilitat de
l'Ajuntament de Maó.
El desenvolupament de les energies renovables en
l'entorn peninsular és totalment divergent al curs
seguit a Menorca, on ha prevalgut sempre la
protecció del medi ambient i la qualitat paisatgista
del territori. Les característiques especials de la
propietat del sòl, amb parcel·lacions molt ben
definides i delimitades, ha propiciat una distribució de
la propietat molt heterogènia, impedint la
concentració de grans extensions de terreny en un
únic titular, i destaca l'absència total de propietats
comunals.
Aquesta característica de Menorca és una de les
principals
limitacions
a
la
penetració
d'infraestructures energètiques renovables a l'illa,
conjuntament amb l'alta protecció ambiental. Un
66,7% del territori es troba sota alguna figura de
protecció ambiental que en condiciona l'ús. En un
escenari de falta d'incentius a les noves instal·lacions
de generació elèctrica amb fonts renovables, la
principal via d'obtenir rendibilitat en noves inversions
passa per les economies d'escala, orientades a la
construcció de grans parcs. En el cas de Menorca
aquesta via, vist tot l'anterior, està molt limitada.
On som?
Avui en dia, les infraestructures de generació
renovable a l'illa es limiten al parc eòlic de Milà, de
3,2 MW, i les plantes fotovoltaiques de Son Salomó
(3,5 MW), Binisafullet (1 MW) i d'altres més petites
que, en conjunt, sumen 0,5 MW.

En
total,
la
potència
renovable instal·lada seria de
8,2 MW, tot just un 3% del
total de la capacitat de
generació
de
l'illa
de
Menorca, que està clarament
dominada per la Central Tèrmica de Maó (ENDESA)
amb un total de 269,4 MW de potencia de generació
amb combustibles convencionals (fuel i gasoil).

Veure

http://www.obsam.cat/15-anys-reserva-biosfera-menorca/5-

carreras-truyol-jornades-15-anys-reserva-biosfera-menorca.pdf

La penetració de renovables a l'illa està molt per sota
dels nivells peninsulars, i fins i tot dels aconseguits a
l'arxipèlag canari. La dependència energètica insular,
en termes d'energia primària, és del 99% per un 68%
a l'Espanya peninsular, la qual cosa suposa un cost
elevadíssim per a l'economia local, que es pot
quantificar en més de 241.000.000 €/any, cosa que
perjudica clarament la competitivitat de les empreses
menorquines.
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Cap a on van les noves inversions?
Vist tot l'anterior, la concentració de projectes en
tramitació per a noves instal·lacions renovables a
l'entorn de Punta Nati, estaria motivada pels següents
motius:
- En tractar-se de terrenys de poc valor agrícola (la
seva productivitat està limitada a usos ramaders)
s'han
mantingut
propietats
de
superfícies
relativament grans. Aquestes propietats destaquen en
unes delimitacions amb orientació Nord-Sud.
- És una zona relativament plana, amb pendent
uniforme orientada al sud i una elevació mitjana
sensiblement superior a la de la plataforma sud de
l’illa. La poca rugositat del terreny i la falta de
barreres naturals que impedeixen la circulació del
vent, fan d'aquesta zona una de les més interessants
en disponibilitat de recurs eòlic de tota l'illa. Al mateix
temps, l'orientació al sud del pendent natural del
terreny facilita una elevada insolació que la fan
especialment atractiva per a les instal·lacions
fotovoltaiques en rústic.
- La seva proximitat a la població de Ciutadella
facilitaria les labors de construcció, manteniment i
supervisió de les plantes de generació, alhora que
acostaria la generació als punts de consum, evitant
pèrdues de transport.
En general, es tracta d'infraestructures d'elevada
potència que cerquen la rendibilitat econòmica
mitjançant economies d'escala. Les principals
característiques són:
- Son Angladó, tecnologia eòlica, 8 aerogeneradors,
20,6 MW
- S'Era Vella, tecnologia eòlica, 6 aerogeneradors, 12
MW
- Son Salomó, fotovoltaica, 49,8 MW
Tots ells requereixen una forta inversió de capital que,
segons els mitjans de comunicació local, prové de
fons d'inversió forans, sense que consti cap iniciativa
per captar capital local.

2.2

Manca de definició d'un model energètic
menorquí
Seria interessant plantejar solucions d'integració en el
paisatge, especialment referent a infraestructures
eòliques, que anessin més enllà de la concentració
d'aerogeneradors en terres d'un únic titular, com en
el cas dels projectes presentats a S'Era Vella i Son
Angladó, de manera que la ubicació d'aerogeneradors
fos més racional i en acord amb la distribució espacial
del territori, buscant una distribució est-oest que
maximitzi la producció eòlica i en limiti l'impacte
visual.
En tot cas, tot projecte d'energies renovables a l'illa
hauria de partir d'una base de suport social més
elevada. Sabem que les inversions que es necessiten
per a aquest tipus d'instal·lacions són molt
quantioses. En el nostre cas, fent servir de referència
altres territoris, podem estar parlant d'inversions
d'uns 600 milions d'euros fàcilment, una quantitat
considerable. I prou important, tanmateix, com per
plantejar-se quina mena d'inversió s'hi hauria de fer.
Confiar en capital estrictament extern significa deixar,
també, el control i els beneficis d'aquesta energia fora
de la nostra illa.
Però també tenim exemples de com la implicació de
la societat dóna els seus fruits. El cas de l'illa danesa
de Samsø, en aquest cas, és paradigmàtic, ja que el
model cooperatiu ha servit de base per a la
implantació d'un sistema energètic de referència, en
un territori on l'energia que es consumeix és tota
generada a l'illa en forma de renovables. Gran part de
la població, juntament amb l'administració i petites
empreses locals, esdevé propietària del sistema
energètic.
És evident que no es poden comparar situacions ni
territoris, però sí observar sistemes que funcionen a
altres bandes per poder ser-ne precursors. La
declaració de Menorca com a Reserva de Biosfera ha
de servir també com a incentiu per adaptar iniciatives
que han de ser beneficioses per al conjunt de la
societat i per al medi ambient. En un moment en què
les lleis estan en contra de les energies renovables,
calen projectes atrevits i socialment implicats.

L'ull crític

La sequera i la gestió dels
recursos hídrics a les
Balears
Mateu Morro Marcé
Les dades són clares:
A Mallorca el darrer trimestre
del 2015 va ploure un 71%
menys que la mitjana dels
darrers trenta anys i l’estat
dels recursos és d’un 53%
quan la mitjana dels darrers
10 anys és d’un 64%. A Menorca va ploure un 50 %
menys i l’estat dels recursos és d’un 69% enlloc de
la mitjana d’un 60 %. A Eivissa el darrer trimestre del
2015 va ploure un 12 % menys de la mitjana i l’estat
dels recursos és d’un 57% quan la mitjana està al
voltant d’un 61%.
La situació de sequera és conseqüència d’una
climatologia més àrida relacionada amb el canvi
climàtic, però es veu agreujada per la major pressió
sobre els recursos hídrics deguda a l’increment de
població i a l’estat inadequat de les instal·lacions que
haurien de permetre el bon funcionament del
sistema d’abastiment. La situació tampoc no es pot
deslligar de la manca de gestió i planificació: ha
estat freqüent la manca de manteniment de les
dessaladores, la nul·la gestió de les fuites, la
inexistència de mesures de protecció de la qualitat
de l’aigua i de criteris ambientals i sanitaris a la hora
de gestionar el recurs. Com si aquest fos il·limitat.
Davant això, l’acció del Govern Balear va dirigida a la
revisió i aprovació del Pla de Sequera, incorporant-lo
al Pla hidrològic, i a impulsar un enfilall d’actuacions
que milloraran la disponibilitat de recursos no
convencionals a través de la bona gestió de les
instal·lacions existents i de les actuacions per
aprofitar les aigües regenerades, però que sobretot
es basaran en una tasca de gestió racional de
l’oferta i de la demanda d’aigua.

2.3

En la gestió de l’oferta estan sent positives les
mesures adoptades per l’ABAQUA, com són les
millores en les conduccions de Sa Costera; la
contractació de les obres de millora a s’Extremera i
Port de Sóller; la pròrroga per un any del servei
d’explotació,
manteniment
i
conservació
d’instal·lacions d’abastiment de Mallorca (Sa
Marineta, Sa Costera, s’Extremera, Son Pacs, Artèria
de Ponent i Artèria de Marratxí) i del servei de
manteniment de la dessaladora de la Badia de
Palma; la proposta d’acord de recepció de la
dessaladora de Santa Eulària des Riu; l’inici de les
obres d’ampliació de la dessaladora de Formentera i
l’inici de la contractació de les obres de connexió a la
xarxa d’aigua potable d’Inca des de la d’abastiment
en alta. Sense deixar a un costat altres actuacions
urgents a la xarxa d’abastiment en alta de Mallorca
per adaptar-la a les peticions de subministrament i a
la posada en marxa de les dessaladores d’Alcúdia i
Andratx, com és ara l’adequació del dipòsit de
Bunyola.
Pel que fa a la gestió de la demanda partim del fet
que des de l'any 2011 no s’ha fet cap campanya de
conscienciació o comunicació de dades de caire
ambiental com ara la publicació de les fuites de
xarxa. Per això fa falta activar les campanyes de
sensibilització, dotant d'eines les administracions
locals per a poder estalviar aigua i reduir les fuites a
les xarxes. També es important el foment de la
participació a través del Consell Balear de l'Aigua, les
Juntes insulars de l'aigua i altres taules sectorials
amb les administracions locals, sector turístic,
agrícola i industrial. En una paraula: sortir de la
dinàmica perversa de pensar en Santa Bàrbara tan
sols quan trona i de considerar que els recursos
hídrics es poden tudar sense límit.
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La sequera i l’agricultura
La sequera també ha provocat greus problemes al
sector primari. Els seus efectes són desiguals, per
illes i per comarques, però una de les conseqüències
generals ha estat la manca de pastures i farratges
per alimentar la cabana ramadera. Tot d’una es va
valorar que s’havien de prendre mesures per tal que
els ramaders poguessin fer front a les dificultats.
Les mesures que s’han elaborat són dues: una línia
de finançament que permetrà arribar als 8 milions en
préstecs avalats per l’ISBA i amb interessos
bonificats, des de 3.000 fins a 50.000 euros, a tornar
en 5 anys (amb 1 any de carència) i una altra
mesura que permetrà als ramaders comprar menjar
pels animals (pinsos, gra, farratges o els
complements que es considerin oportuns) amb una
subvenció del 35 % per a totes les explotacions
agràries o del 40 % si són professionals. La mesura
cobreix des de l’1 de novembre fins a 2 mesos
després de la seva publicació i inclou el ramat oví,
caprí, porcí extensiu i boví de llet i extensiu.
A part d’aquestes mesures, és una prioritat afavorir
els regadius amb aigües depurades, posar en marxa
una forta campanya de llavor certificada
subvencionada en col·laboració amb els Consells
insulars, mantenir el suport d’alfals per a les
explotacions de la zona de Campos-Ses Salines que
varen deixar de regar i permetre excepcionalment la
incorporació de menjar no ecològic als ramats que
tenen aquesta categoria. S’ha demanat també al
Ministeri d’agricultura, alimentació i medi ambient
una reducció dels índexs de rendiment net de l’IRPF
per als agricultors de les Balears.

foto: Comissió Tècnica sobre sequera agrària. Caib.cat

La sequera ha comparegut, una vegada més i ha
posat damunt la taula moltes dificultats. Aquesta
situació excepcional, que de cada cop potser que
sigui més habitual, ha de ser resolta amb mesures
d’urgència, però a la vegada les mesures han de fer
possible una bona gestió present i futura dels
recursos hídrics, tant si vénen mal dades per la
meteorologia com si no, alhora que l’agricultura i la
ramaderia s’integren en una estratègia d’equilibri
mediambiental, territorial i econòmic.
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Eleccions sindicals:
la democràcia al
José Luís Garcia
Secretari general de CCOO Illes balears
A finals d'any es va donar per conclòs el període de
major concentració d'eleccions sindicals. Un fet que ha
passat desapercebut per a la ciutadania, però
probablement sigui una de les expressions
democràtiques amb més força de les realitzades al
nostre país el 2015, a l'altura de les eleccions
legislatives.
Les eleccions sindicals no són com les generals,
autonòmiques o locals, en què en un mateix dia voten
totes les persones censades i es repeteixen cada
quatre anys. A les eleccions sindicals, els processos
són empresa a empresa, centre de treball a centre de
treball, i per tant, és una tasca molt àrdua i que es
realitza diàriament al llarg i ample de la nostra
Comunitat Autònoma, en què els candidats i
candidates són treballadors de l'empresa i representen
als seus companys i companyes durant quatre anys.
És un veritable termòmetre del pols democràtic de la
nostra societat; serveixi com a exemple que per elegir
els 6.410 delegats i delegades que hi ha a Balears a
31 de desembre de 2015, han votat més de 130.000
treballadores i treballadors. Això suposa un 47% del
cens possible, en el qual no estan incloses les
empreses amb menys de 6 treballadors i treballadores
en no poder triar representació segons la normativa
vigent.
Aquest exercici democràtic a "peu d'obra" no té cap
rellevància com a notícia en els mitjans de
comunicació, encara que sigui en aquests processos
on es decideix qui s'asseu a les taules de negociació
dels diferents àmbits, en l'empresa, en els convenis
sectorials i fins i tot a les taules de diàleg social amb el
Govern o diferents administracions. És a dir, són uns
processos electorals que incideixen en l'economia i en
la societat, en uns moments on la veu dels
treballadors i treballadores s'ha intentat callar, la
nostra veu s'ha de tenir en compte i ha d'influir en la
nova configuració social i política de la nostra
comunitat.

centre de treball

I s'ha de tenir en compte,
especialment després d'uns
anys en què els treballadors
i treballadores hem vist com
es destruïa ocupació, es
retallaven drets laborals i
socials,
s'aprovaven
reformes laborals en contra
dels nostres interessos, desregulant i desequilibrant les relacions laborals en favor
d'uns pocs i a més se'ns excloïa de la concertació i el
diàleg social. L'expressió democràtica que suposen les
eleccions sindicals ens legitimen per incidir en la
configuració social i econòmica de les nostres illes i
s'ha de tenir molt en compte per a la reforma del
nostre model de creixement que persegueix el "Pacte
per la Competitivitat, l'Ocupació de qualitat i la
Cohesió social de les Illes Balears ".

Treballadores Hotel Sumba, Foto CCOO IB

Sens dubte moltes són les reflexions que hem de fer
els sindicats d’aquesta Comunitat Autònoma, però no
hi ha dubte que de moment el sindicalisme confederal
i de classe ha obtingut el 70% de la representació als
centres de treball.
En uns moments de convulsió social i política, el
treballadors i treballadores segueixen confiant en els
sindicats de classe per defensar els seus interessos,
una responsabilitat que hem d'assumir millorant com a
organitzacions, sense estalviar en autocrítica, però
amb l’orgull de seguir organitzant a la classe
treballadora per millorar les seves condicions de
treball i de vida.
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8 de març 2016, agredolç
Lila Thomàs i Andreu
de l'Ateneu Pere Mascaró
El dia internacional de les dones l'hem
viscut a Mallorca amb aquest gust
agredolç que significa contradicció.
Per una banda, agre, trist, per
l'assassinat de na Berta Cáceres,
ocorregut el dijous 3 de març. Na
Berta, activista de drets humans,
defensora dels indígenes i dirigent
ecologista i antigovernamental. Era
dirigent
del
Consell
Cívic
d'Organitzacions Populars i Indígenes
d'Hondures, havia rebut el premi
Goldman el 2015, un dels més
prestigiosos del món per lluites a favor del medi
ambient. La campanya que dirigí va aconseguir que el
gegant xinès Sinohydro i el Banc Mundial
abandonessin un gran projecte hidroelèctric. Amb la
població indígena lenca, la major ètnia indígena de
Hondures, lluitaren contra
l'embassament Agua
Zarca. La construcció estava prevista al nord-est del
país, en el riu Gualcarque, sagrat per a les comunitats
indígenes i vital per a la seva subsistència. L'Ateneu
s'ha sumat a la demanda internacional d'una
investigació independent que trobi els assassins i els
responsables d'aquesta mort.
També agre, trist, i sobretot indignant, en ser
conscients de l'horror que estan vivint tantes dones
amb els seus infants als camps de refugiats a les
diferents fronteres que Europa ha tancat. Dones
refugiades obligades a romandre als camps en espera
d'una sortida cada vegada més llunyana. Dones de
totes les edats, joves i majors, amb estudis, mares,
àvies, fadrines, dones que han hagut d'abandonar ca
seva per les condicions inhumanes de destrucció,
mort, misèria.
Dolç, a la vegada, en el sentit de positiu en veure els
avenços experimentats en les nostres terres. Per una
banda el divendres 4 se va aprovar pel Consell de
Govern el projecte de llei d'Igualtat de dones i homes
que el Parlament de les Illes Balears ha de debatre en
els propers mesos. Una llei que garantirà drets a les
dones, que crea nous organismes, que inclou un
règim sancionador. Una llei que ens iguala a altres
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comunitats autònomes i que derogarà la reaccionària
llei per a la dona del 2006. El mateix dia 8 el
Parlament derogà la llei de
protecció a la maternitat, de la
legislatura del Sr.Bauzà, una altra
passa endavant.
Enguany
hem
viscut
una
manifestació més massiva que
altres anys. Els mitjans parlaren
d'un milenar de persones, amb
forta presència de joves i d'homes.
Acabà a la plaça de la Reina, amb
la lectura del Manifest que
signaven els convocants Feministes
en acció i Assemblea Antipatriarcal
i Ben Amics. Un clam unitari contra
el patriarcat, com va ser definit
pels mitjans.
El Gremi de Llibreters ha dedicat la XXVII Setmana del
llibre en català a fer visibles les escriptores, i així a les
llibreries d'arreu de l'illa han organitzat trobades,
lectures, presentacions.
El mateix dimarts 8 la Conselleria de Treball, Comerç i
Indústria va organitzar una jornada sobre Equitat
laboral i social amb presència dels agents socials. I el
capvespre, es celebrà la taula rodona: «Les dones a la
ciència i la tecnologia” amb Cori Ramón, Alicia Sintes,
Mercedes Martínez, Carmen Crespo, Edurne Blanco,
moderades per la Directora de l'IBDona Rosa Cursach,
al Parlament, organitzada per la Vicepresidència del
govern, Direcció general d'Innovació i Recerca.
No podré incloure tot el programa d'actes que
publicitava l'Institut balear de la dona, ni els
organitzats pel Consell de Mallorca i molts
Ajuntaments mallorquins. Ni aquells de les
associacions feministes i de dones que es celebraren
durant la setmana, a Manacor, Santa Maria, Sa Pobla,
Campanet, Inca...

El poble té la veu
8 de març 2016, agredolç

Voldria encara destacar dos actes més. El dilluns 7
una trobada poètica Paraules per la igualtat,poemes,
música i testimonis a favor de la igualtat de drets
entre dones i homes, organitzada conjuntament per
s'Obrador de música de Marratxí i pel grup Homes per
la igualtat. El dissabte 12 l'acte celebrat al parc de Sa
Feixina de Palma, Glòria i memòria a la companyia de
dones de Mallorca de 1715 que ens dóna a conèixer
una desconeguda i silenciada gesta viscuda per dones
en el segle XVIII, organitzat pel Col·lectiu Memòria en
Femení.

3.2

Un any més el 8 de març s'ha commemorat amb
actes de formació, reflexió, en paral·lel amb actes de
reivindicació i lluita.

El poble té la veu
3.4

L’STEI consolida la
INTERSINDICAL

Hem assistit, i encara hi assistim, a l’ofensiva neoliberal

que ha dominat aquest lapse de temps. Un atac ideològic i

cultural per naturalitzar que la crisi del capitalisme
financer la pagui la majoria de la ciutadania. Tot això
acompanyat d’una criminalització per afeblir

Biel Caldentey

les organitzacions socials, polítiques i sindicals

Secretari general

de resistència en aquestes polítiques inspirades

pels poders econòmics transnacionals.

de l’STEI Intersindical

Les organitzacions sindicals amb més o manco

L’STEI Intersindical es fundà el desembre de

1977

com

un

sindicat

del

responsabilitat i representativitat hem patit

sector

aquesta situació de resistència davant les

d’ensenyament i amb projecció sociopolítica;

polítiques d’austericidi imperants i de desgast

mai ens consideràrem un sindicat corporatiu, ni

de la legitimació social davant la classe

tampoc el practicàrem.
El

nostre

projecte

sempre

treballadora.
ha

estat

incidir

en

la

transformació de la societat i no ens hem centrat en
transformar exclusivament el model escolar i educatiu.

Participàrem, i hem seguit participant en les lluites socials,
mediambientals, de defensa del territori, de la llengua i la

cultura, a favor de la nostra identitat nacional.. lluites

sindicals, amb vagues generals i educatives... i altres tipus
de lluites de marcat caràcter sociopolític.

Podem analitzar aquest escenari de la globalització i fer-ne
autocrítica. Qüestionar el paper que ha de jugar el

sindicalisme com a expressió de l’auto-organització de la

classe treballadora per a la defensa dels seus interessos.
La fragmentació i la precarització dels treballadors i
treballadores. Els poders de les multinacionals impulsen

tractats de lliure comerç que debiliten l’Estat-Nació que
regulava

l’economia

i

preservava

els

drets

de

la

Després de quasi 20 anys de la fundació del sindicat, l’any

ciutadania. En el nostre cas, patim una doble afectació

començar a construir la seva reconfiguració com a

un

1996, l’STEI es va obrir a altres sectors laborals i va

perquè som una nació sense un Estat Propi, encabit dins

INTERSINDICAL, i així, en aquests quasi altres 20 anys que

competències, sobretot la bàsica i fonamental, que és la

han transcorregut, hem esdevingut la quarta força sindical

model

financera.

autonòmic

Avui

no

amb

parlarem

una

de

forta

retallada

l’espoli

fiscal

de

que

de les Illes Balears, la nostra representativitat oscil·la entre

determina, entre altres aspectes, la qualitat dels nostres

primera força sindical de l’àmbit educatiu (públic, privat-

dependència, transport, pensions...

el 4% i el 5%. Des dels inicis ens hem reafirmat com a la

concertat i universitat) i també hem assolit ésser la
primera força a l’àmbit dels funcionaris dels serveis

generals de l’Administració autonòmica i som una força
molt representativa a l’àmbit de la funció pública. El nostre

model sindical encara no ha penetrat en el teixit productiu
privat dominant com hoteleria, restauració, comerç i
construcció.

Aquests darrers vuit anys han significat, especialment, per

al sindicalisme assembleari, arrelat a la nostra llengua,

cultura i territori, un període molt dur i complex: recentralització política, disminució del nostre autogovern i
dels nostres drets com a poble amb una llengua i cultura

pròpies, desmantellament progressiu del petit estat del

benestar, pèrdua i afebliment dels drets laborals, socials i
econòmics de la classe treballadora i de la majoria social.

serveis públics i prestacions socials com educació, sanitat,

El model de l’STEI Intersindical ha hagut de desenvolupar

la seva tasca dins aquest context sociopolític i fer front,
des de la seva autonomia, en aquestes polítiques

estructurals i clòniques del receptari de la Troica (UE, FMI i

BM). Malgrat tot, ha estat agent -entre d’altres- del canvi
polític al nostre territori i també del possible canvi a
l’àmbit estatal.

És el moment d’acumular forces i reivindicar el gir polític i

social per revertir tantes retallades i tant de patiment de la

ciutadania. Aquest és el nostre repte que volem i
compartim amb un ampli ventall de forces socials,
sindicals i polítiques que lluiten per un altre món més just i

solidari. Una breu síntesi per a una gran fita: l’STEI
Intersindical és una eina útil al servei del nostre poble, la
nostra llengua, el nostre territori i la classe treballadora.

Què està passant?
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23è congrés del PSMEntesa
I ara MÉS!!!
Bel Busquets
Secretària General del PSM-Entesa
Quan em pos a escriure aquest article, ja han passat
alguns dies del 23è Congrés del PSM-Entesa, i de
manera més reposada puc explicar-ho.
Des de la meva adolescència, m’acompanyaren
valors com la solidaritat, l'ecologia, la llengua i
cultura catalanes i l’estima a aquest país i el desig
que qualque dia sigui lliure. No és d'estranyar que un
partit com el PSM fos la meva aposta en les primeres
votacions municipals i autonòmiques. I tampoc no és
d'estranyar la meva implicació i compromís en
l'agrupació d'Algaida i més tard en l'executiva del
partit.
Després de 40 anys, dues dones, na Joana Aina
Campomar i jo, encapçalam el PSM- Entesa. Per
primera vegada, som dues dones que dirigim aquest
partit. I aquest és el fruit de tantes dones que han fet
camí, regidores, batlesses, conselleres, diputades… I
no vull oblidar totes aquelles militants i simpatitzants
que des de la seva agrupació han fet feina de valent,
massa vegades de manera anònima, perquè altres
companys i companyes ocupassin llocs de
responsabilitat.
Sabem que els millors projectes són els qui parteixen
i es materialitzen amb una feina en equip. Per això,
comptam amb un gran equip de persones que ens
acompanyaran en aquesta important tasca: Toni
Noguera, Miquel Oliver, Mercè Bujosa, Maria Ramon,
Lluís Apesteguia, Imma Salamanca, Joan Font, Bel
Simon i Toni Jaume. Entre tots i totes, ens
encarregarem de cuidar-nos del partit i de dur el
projecte endavant.
Hem arribat fins aquí gràcies a la tasca de moltes
persones, ho hem fet perquè hem treballat sempre al
costat de la gent, en un projecte que ha lluitat
perquè aquesta Mallorca sigui més sostenible, més
sobirana i més social.

Sempre hem fet feina des de la base. I és amb
aquests principis sòlids des d’on construirem un
partit imparable i que té la màxima ambició
col·lectiva: construir un país just, equitatiu, pròsper i
lliure.
És important mantenir la relació amb el carrer,
participar més dels moviments socials i fomentar la
presència del nostre projecte a les diferents
plataformes i col·lectius vinculats a les nostres
reivindicacions polítiques.
Un altre objectiu que ens plantejam és millorar la
vida de les persones i d’aquesta terra i, per això, ens
calen les eines adequades. Si volem construir un
País, entre tots els mallorquins i totes les
mallorquines hem de poder decidir quin futur volem
per al nostre poble i fer feina a favor d’una Mallorca
amb més justícia social, amb més prosperitat
compartida i capaç de presentar-se al món com una
societat cohesionada, lliure i sobirana.
La llengua i la cultura catalanes han de ser els
elements que uneixin els mallorquins i les
mallorquines de diferents orígens a favor d’un
projecte comú. La nostra llengua, a més de ser la
llengua pròpia del territori, és factor de cohesió
social de tots els ciutadans i totes les ciutadanes.
Totes les persones que vivim a Mallorca volem un
futur millor per a nosaltres, per a les nostres famílies,
per als nostres fills i filles. Per això tothom està
convocat a aquest projecte, perquè entenem que la
justícia social, la prosperitat i la sobirania són
indestriables.

Què està passant?
23è congrés del PSM-Entesa

I ara MÉS!!!

4.2

I anam a MÉS
La decisió que va prendre el PSM-Entesa de construir
espai polític a través de MÉS ha estat molt positiu i
així ho corroboren els resultats obtinguts: 14 batlies i
156 regidors i regidores a tota l’illa; som la primera
força política d’esquerres de Mallorca en l’àmbit
municipal, i miram als ulls al PP.

La segona és aportar l’experiència de gestió de les
centenars de persones que sota el paraigua del PSMEntesa han treballat dels del ajuntaments, des del
Govern i des del Consell per seguir transformant la
realitat, ara des de MÉS per Mallorca, a partir dels
eixos del socialisme, l’ecologisme i el sobiranisme.

A més, tendrem el futur batle de Palma; tenim el
president del Consell de Mallorca i el vicepresident
del Govern. Tot fruit de l’èxit electoral, de 65.000
vots, aconseguits a través de les candidatures de
MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca.

La tercera és reivindicar i fer valer la xarxa municipal
i aconseguir arribar a cada vila, cada barri i cada
ciutat de Mallorca per tal d’implicar les persones
disposades a treballar, ara des de MÉS per Mallorca,
a favor dels plantejaments que compartim.

Hem obert portes i finestres, i ara ens cal aprofundir
en la consolidació i expansió del projecte de MÉS per
Mallorca des de diverses perspectives.

Volem ser una força hegemònica per transformar cap
a millor aquesta societat i aquesta terra, per
aconseguir el nostre somni col·lectiu, que és molt
senzill i molt potent alhora: fer política perquè la
gent visqui millor i sigui més feliç.

La primera és aprofitar el bagatge de quaranta anys
d’història de lluita a les institucions i al carrer per
seguir al costat, ara des de MÉS per Mallorca, dels
moviments socials i la societat civil organitzada en
les causes que coincideixen en l’ideari del nostre
partit.

Hem vingut aquí per guanyar, perquè volem guanyar
la justícia, la igualtat i la llibertat per a aquest país, i
això demana la màxima ambició col·lectiva.
Entre tots i totes ho aconseguirem. #SomMÉS

Què està passant?
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ApturBalears
Una aposta per un nou model més
sostenible
En contra de la imatge que sovint es mostra, el lloguer
vacacional no és un fenomen nou a la nostra terra i ha

propietaris d’habitatges de vacances i promoure un nou

anat lligat a la història del turisme de Mallorca des dels

model turístic més sostenible. Un model que repercuteixi

famoses com George Sand i Fryderyk Chopin, Jean Baptiste

impactes positius i minimitzant els negatius. Una entitat

Dario, Santiago Rusiñol i tants d'altres quan, a principis del

turística amb voluntat de permanència i influència en tota

terra acollidora, romangueren a cases i possessions i no en

No debades tots els estudis i fonts que han analitzat la

seus inicis. Una mostra d’això és el fet que personalitats

Laurens, Robert Wilhelm Bunsen, Gaston Vuillier, Ruben

segle XIX, arribaren a les Illes cercant un clima càlid i una
hotels ja que, de fet, el primer hotel (Gran Hotel de Palma)
no s’inaugurà fins a finals del segle XIX.

més i millor en l’oferta complementària maximitzant els

que a hores d’ara representa a gairebé la meitat de l’oferta
la política turística que es faci d’ara endavant.

demanda turística coincideixen en afirmar sense embuts
que el lloguer de vacances és un fenomen a l'alça i que de

A mesura que el turisme anà consolidant-se, sorgí la

cada vegada anirà a més,

degut a la facilitat que

d’habitatges per temporades. Així, l’any 1946 s’inclou per

gestionar viatges a la carta. El viatger cada vegada cerca

contracte d’arrendament de temporada tant d’estiu com

l'experiència

modificacions però sempre havia mantingut aquesta

possible.

necessitat d’elaborar una norma que emparés el lloguer

ofereixen les noves tecnologies a l'hora de comercialitzar i

primera vegada a la llei d’arrendaments urbans el

un producte més personalitzat marcat per l'autenticitat de

de qualsevol altra. Aquesta llei ha sofert diverses

d’ApturBalears estam segurs que podem ajudar a què sigui

tipologia contractual fins que dia 4 de juliol de 2013 es va

Per això, lluny de pensar que aquest canvi en la demanda

mercat del lloguer d’habitatges que pretenia cedir les

estam convençuts que la comercialització d’habitatges de

publicar la llei de mesures de flexibilització i foment del

competències amb aquesta matèria a les Comunitats
Autònomes.

turística,

una

demanda

que

des

és negatiu per a la nostra Comunitat, des d'ApturBalears

vacances pot ajudar a posar els ciments d'un nou model

turístic marcat per la sostenibilitat ambiental, econòmica i

Tot i que la llei fa referència a la “flexibilització i el foment”,

des de l’administració autonòmica s’ha intentat fer tot el

contrari. No en va, amb l’inici de la crisi econòmica, els

canvis en la demanda turística i sobretot, amb el boom de
l’anomenada economia

col·laborativa, s’ha revolucionat

sociocultural així com que pot ser clau a l'hora d'assolir la
tant cercada desestacionalització turística.

Sabies que la llei de turisme actual no et permet llogar la
teva vivenda por periodes curts de temps?

el mercat turístic posant-se en dubte gran part de l’estatus
quo i stablisment de la nostra comunitat. L’aparició de

nous portals que permeten posar en contacte propietaris i

Sabies que la llei de turisme actual no et permet

llogaters, han transformat amb rapidesa un mercat turístic

rentabilitzar la teva vivenda?

touroperadors

Sabies que la inversió de capital extranger es basa en la

en

què

les

grans

multinacionals

internacionals

hoteleres

gestionaven

i

gairebé

els
en

exclusiva la principal font de riquesa de la nostra terra. En

posibilitat de rentabiltizar la vivenda quan ells no hi són?

entrebancs possibles per evitar una competència que, els

Sabies que el lloguer de temporada d'un apartamento te

conseqüència, des de llavors miren de posar tots els
agradi o no, no té marxa enrere.

Per això, tot i els entrebancs legals, decidírem passar de la

un efecte multiplicador en la economia local?

indignació a la lluita. Per separat érem molts però dèbils,

Sabies que totes les associacions i federacions de Balears,

l’economia mallorquina. Així fou com el 2012 es creà

temporada de vivendes i de la seva comercialització a

però junts representam una part importantíssima de

excepte la del sector hoteler, estan a favor del lloguer de

ApturBalears amb l’objectiu de vetlar pels drets dels

internet?

Què està passant?
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PER LA CONSTITUCIÓ D'UN
CONSELL DE L'ESPAI DE COMUNICACIÓ EN CATALÀ
Conclusions
Una de les principals conclusions de la Jornada
Espai de Comunicació en Català, celebrada a
Ciutat de Mallorca el 18 i 19 de desembre de
2015, és la proposta de constitució d’un
CONSELL DE L’ESPAI DE COMUNICACIÓ EN
CATALÀ, integrat per representants dels governs
de cada un dels territoris.
Amb aquest Consell volem contribuir a vehicular
i difondre, amb normalitat, un repertori bàsic de
referències socioculturals susceptibles d'arribar
a ser conegudes i compartides arreu del territori
on es parla la llengua catalana.
Els nous governs del País Valencià i de les Illes
Balears constituïts després de les eleccions de
maig de 2015, així com el govern de la
Generalitat de Catalunya, s’han mostrat
favorables a la reciprocitat de les emissions de
les ràdios i televisions públiques que utilitzin la
llengua catalana. D’altra banda, la gran
transformació cultural i comunicativa derivada
de l’era digital i de l’internet global, planteja
nous reptes en un context altament competitiu
en els fronts combinats de llengua, comunicació
i cultura, cosa que exigeix més que mai
mancomunar poders, imaginació i recursos.
Un cop analitzada, durant la Jornada a Palma, la
situació de les ràdios, les televisions, la premsa
escrita, la digital i les xarxes socials, i havent
escoltat els professionals de la comunicació i
algun responsable polític sobre els aspectes
tècnics, legals i polítics, perquè aquest espai
sigui possible, el professor Josep Gifreu va fer
una proposta general per a avançar en
l’assoliment d’aquest objectiu.
En aquest sentit, caldria treballar políticament
per a la institucionalització de l'espai de
comunicació en català creant un CONSELL que
passés a ser la instància central de la
institucionalització d'aquest espai i que fos
capaç de donar resposta a les actuals exigències

dels ecosistemes comunicatiu, cultural i
lingüístic. Es proposa la creació d'un organisme
estable amb competències delegades per part
dels governs de la Generalitat de Catalunya, la
Generalitat del País Valencià i el Govern de les
Illes Balears, en una primera fase i dels Governs
d’Aragó, d’Andorra i dels estats dels quals
depenen L’Alguer i Catalunya Nord, en una
segona fase, per a l'establiment de polítiques de
comunicació compartides i la supervisió de línies
d'actuació en àmbits estratègics i comuns
relatius als mèdia i a la producció, disponibilitat
i circulació de continguts, sobretot audiovisuals i
multimèdia.
El Consell hauria de vetllar per la construcció i
potenciació d'un espai unitari i politípic, és a dir,
compartit i alhora divers, de la comunicació en
català tant per al territori com per al ciberespai.
Els objectius generals podrien concretar-se en
els següents:
La presència hegemònica de la llengua en
l'ecosistema de la comunicació disponible per a
la catalanofonia.
La inclusió de tots els actors i interlocutors de la
catalanofonia, independentment del lloc d'origen
o de residència o de la seva adscripció a una
ideologia o a una particular comunitat política.
L'exigència de qualitat en els béns i serveis de
comunicació en català.

Què està passant?

PER LA CONSTITUCIÓ D'UN CONSELL DE L'ESPAI DE COMUNICACIÓ EN CATALÀ

L'adopció de mesures de foment per afavorir
l'accés en les millors condicions a la creació i
circulació dels mèdia i dels béns i serveis de
comunicació en català.
L'adopció de polítiques coordinades per fer
sostenibles al ciberespai la creació, la innovació,
la producció i circulació de continguts
audiovisuals i multimèdia en català en tots els
gèneres.

4.4

Per posar en marxa aquesta proposta del
professor Josep Gifreu i de la resta de membres
participants a la Jornada i continuar treballant
per l’ESPAI DE COMUNICACIÓ EN CATALÀ, en
col·laboració amb la Plataforma d’Enllaçats per
la Llengua, s’ha decidit a cada part del territori,
demanar hora per parlar amb els governs de la
Generalitat de Catalunya, la Generalitat del País
Valencià i el Govern de les Illes Balears.

entrevista
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També es canvia el sistema des de
la vida quotidiana
Biel Pérez i Pep Valero
Dematinet arribam al pati de La Misericòrdia. Les 42
paradetes de la Segona Fira del Mercat Social de
Mallorca ja estan a punt, amb els seus responsables,
per rebre els visitants. Aprofitant els primers
moments de tranquil·litat, en Karlos Askunze aprofita
per fer la volta i pegar una ullada a les distintes
entitats. No resulta difícil localitzar-lo perquè la seva
estatura el fa especialment visible. Iniciam el diàleg
amb una tassonet de taronjada natural de Coa Negra i
un cafè de S’Altra Senalla

CARLOS ASKUNZE
ELIZAGA

Com arribes a aquest món?
Històricament, des de què vaig estudiar la carrera,
pertanyia i encara pertany a unes comunitats de base
cristianes de Bilbao i sempre he tingut la inquietud
del compromís social. Primer com a voluntari, una
militància que mai he abandonat, però també a l’hora
de trobar un espai professional que fos el més
coherent amb la meva forma de pensar. D’estudiant,
vaig treballar a un barri de Bilbao, el Peñascal, de
mestre de soldadura amb al·lots de fracàs escolar. En
acabar la carrera vaig estar treballant deu anys a
EGOA, un Institut d’Estudis sobre el Desenvolupament
i Cooperació Internacional, dins la Universitat del País
Basc. Llavors va sortir l’oportunitat al 2004 de
reconstruir REAS en el País Basc. Les entitats que
llavors la formaven, unes deu o dotze, es proposaren
crear una estructura mínima per a créixer i impulsar
la xarxa, i fins avui. En aquest moment a REAS
Euskadi hi som setanta empreses i organitzacions.
Durant els anys noranta havien tingut un moment de
creixement...

Va néixer fa 47 anys al Barri de San Francisco de
Bilbao, està casat i sense fills. Estudià Psicologia i
posteriorment un post grau en temes de
Desenvolupament i Cooperació Internacional. Després
s’ha anat formant en temes d’economia. Treballa com
a Coordinador de REAS Euskadi, des de l’any 1995. I,
des del 2007, ho compatibilitza amb la coordinació de
Grizatea (L’Associació d’Empreses d’Inserció del País
Basc). També està en el Comitè de Coordinació de
REAS-Red de Redes i a la Comissió Executiva de
Fairei,
Federació
d’Associacions
Empresarials
d’Empreses d’Inserció. També des de el compromís i
la militància, forma part de les estructures
associatives de FIARE,
coordinador dels grups
d’implantació territorial de la Zona Nord.

Les xarxes d’economia solidària varen néixer com a
xarxes entre el 95 i el 97. A nivell estatal, el 97, a
Euskadi el 96. Primer van néixer com uns petits
centres que existien a les diferents comunitats,
inicialment molt vinculats a temes d’inserció
sociolaboral. A partir dels dos-mil és quan agafa més
força i quan es comencen a visualitzar moltes
alternatives que van tenint més força i que estan
relacionades amb les finances ètiques, comerç just,
agro-ecologia, economies col·laboratives...Coses que
són ja dels darrers anys. REAS, sobre tot a partir del
2005, recull tot aquesta energia que és present dins
la societat i comença a créixer arreu de l’Estat. Des
d’un plantejament bastant plural, obert, però
treballant amb principis alternatius al model
capitalista imperant.
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Quina és la realitat de REAS a nivell de l’Estat?
A Euskadi actualment la formam setanta empreses i
entitats. A nivell d’Estat tenim 14 xarxes territorials,
són xarxes molt diferents: unes són molt petites i
altres són grans; hi ha una gran pluralitat. Aquestes
catorze xarxes agrupen en total un poc més de cinccentes empreses i entitats. Donen feina a més de
8.500 persones i, segons el darrer balanç social, en
vinculen unes 25.000 que hi estan associades; bé
perquè desenvolupen algun tipus de compromís a les
entitats, bé perquè estan associades a projectes
cooperatius (de finances ètiques, consum agroecològic, comercialització i consum d’energia; energia
neta). Aquestes són les dades. I, a part d’aquestes 14
territorials, hi ha quatre xarxes que anomenam
sectorials: AERES (l’associació de recuperadors de
l’economia social i solidària). Va néixer a la par que
REAS i agrupa aquelles empreses i entitats vinculades
a la recuperació de residus amb compromís social i,
molt sovint, amb inserció sociolaboral de persones en
risc d’exclusió. Aquí tenim Deixalles, una entitat
pionera dins AERES.
Aquesta sectorial agrupa entorn de cinquanta
entitats. Una segona sectorial és la Coordinadora de
Comerç Just. La tercera és la que anomenam Taula de
Finances Ètiques: FIARE Banca Ètica, COOP 57
(cooperativa de serveis para-bancaris), OIKO Credit
(vinculada al crèdit o al micro crèdit vinculats a la
cooperació amb el Sud), CAES (Consorci per a
l’Assegurança Ètica i Solidària) i SEIDES, que és una
altra corredoria d’assegurances de Madrid. I la quarta
sectorial, de moment, és SOM ENERGIA. Dic “de
moment” perquè han anat sorgint cooperatives locals
de generació, comercialització i consum d’energies
renovables; i ja han donat les primeres passes per
crear una plataforma estatal. Darrere hi ha
cooperatives (com GOYENER a Euskadi, però n’hi ha
d’altres a Andalucia, Castilla León, València,
històriques, endemés, que provenen del moviment
veïnal). Aquesta és la realitat de REAS en aquest
moment.

Teniu calculat què significa econòmicament a nivell
d’Estat?
Les dades que tenim són les que tenen a veure amb
les cinc-centes empreses i entitats que estan a les
xarxes territorials. Les dades del 2015 parlaven d’un
poc més de cinc-cents milions d’euros d’activitat
econòmica. A això s’hi hauria d’afegir tota l’activitat
econòmica que mouen les finances ètiques, que és
important. Només FIARE ja està en un recull de capital
i de dipòsits per damunt dels seixanta milions
d’euros. Amb el COOP 57 i amb el Cocred podem
estar entre els 80 i els 90 milions. Tant de capital
social com en dipòsits; doblers que té la gent en
aquestes propostes de finances ètiques. I un poc més
de la mitat d’aquests fondos ja col·locats en projectes
que s’estan finançant actualment i que s’han de
sumar a tota l’activitat. Amb les cooperatives de
comercialització i energia pot haver-hi entorn de
90.000 socis arreu de l’Estat. Sols SOM ENERGIA en té
uns 25.000, a Euskadi GOIENER en té 4.500. Gent que
han posat una petita quantitat de capital en aquestes
cooperatives, però endemés estan pagant el rebut del
llum. És important per a REAS demostrar que hi ha
moviment econòmic; que realment cream economia.
Som un moviment polític, evidentment, perquè
cercam el canvi no sols econòmic, sinó social; però
sovint tenim més discurs que pràctica. Per això és
molt important que demostrem que realment es
poden generar activitats econòmiques alternatives,
autogestionàries, transformadores... Hem avançat
moltíssim; els darrers anys hem crescut moltíssim.
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Com vos ha afectat la crisi? Ha estat una travessia del
desert? Ha fet replantejar coses?
Amb la crisi s’han produït experiències que són un
poc contradictòries.
Certament hi ha hagut
problemes i algunes experiències, no moltes, han
anat desapareixent. També és cert que aquesta part,
que cada vegada és menor, que té a veure amb les
Públiques
(bé
perquè
rep
Administracions
subvencions, entitats o cooperatives que es dediquen
a la intervenció social, gestió de determinats serveis
socials, a l’ocupació) han vist reduïts en gran part els
seus ingressos. I el problema no és que s’hagin reduït
els ingressos, sinó que s’han reduït els serveis a la
societat per part de les Administracions. Això ha
obligat a una recol·locació: algunes han desaparegut,
altres s’han fusionat... Aquesta seria la part negativa
de la crisi, però, enfront d’això, han sorgit noves
iniciatives. El tema de la crisi, a nivell ideològic i a
nivell de sortir al carrer amb alternatives, ha estat un
punt d’inflexió interessant. Ha facilitat que es pugui
parlar en el carrer de la in-sostenibilitat del sistema
que tenim. Avui hi ha una gran part de la nostra
societat que, es digui anti-capitalista o no, se n’ha
donat compte de què vivim en un sistema que és una
trampa que no permet viure dignament a la majoria
de les persones; que ens estafen per tots els
costats...

Ha afavorit també el sorgiment de noves propostes...
Crec que ha estat un vent a favor d’un moviment com
el de l’Economia Solidària i altres moviments que
treballen en alternatives econòmiques. Ha provocat
que nasquessin noves iniciatives. Les iniciatives de
finances ètiques i les cooperatives de consum ètic, tot
el moviment de sobirania alimentària, encara que ja
treballava amb anterioritat, ha fet un “boom” durant
els darrers anys. Cada vegada hi ha més ciutadans
que estan cansats de com funcionen les coses. I, per
altre costat (i això és bastant novedós), cada vegada
hi ha més propostes concretes, quotidianes, que una
persona pot prendre en el seu consum de cada dia. Tu
vas sumant totes aquestes coses i veus que hi ha
moltes propostes que es poden introduir a la vida
quotidiana.

Perquè, moltes vegades, el que ens passava amb això
del capitalisme, és que ens demanàvem: Com podem
acabar amb tot això? S’ha d’acabar, òbviament, amb
la lluita política, amb la lluita ideològica, amb un
treball en valors dins la societat... però també s’ha de
fer a través d’alternatives quotidianes.
No podem esperar els gran canvis del sistema, que,
per altre costat mirant la història, sembla que no
funcionen gaire bé com alternatives globals. La crisi
ha permès que tot això emergeixi amb força; fins i tot
que hi hagi molta gent jove que es plantegi que vol
viure d’una altra manera. Això ha estat la part de la
crisi que ha resultat interessant: ha ajudat a repensar
el paper de les economies alternatives, com
l’Economia Solidària dins la societat; per a poder
arribar a més gent i per a poder sumar nous
projectes.
Pot ser que el tema de l’Economia Solidària es
redueixi a cercles més sensibilitzats, més
ideologitzats, que uneixen lluita política i lluita
econòmica? Com pot arribar tot això als gran reptes
del moment: aturats majors de cinquanta anys, joves
amb baixa qualificació laboral¸els sectors més
vulnerables de la nostra societat?
D’entrada sí que vull dir que molts dels nostres
projectes exigeixen una certa militància. No és
còmode utilitzar serveis de banca ètica; és per a
aquells que ho volen fer. O si tu vols estar dins un
grup de consum, t’has d’ajuntar, has d’elegir...
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Sempre es requereix un cert compromís; això és cert.
Però també estam veient que cada vegada arribam a
més tipus de gent i també veim que moltes de les
iniciatives i de les entitats que treballen dins REAS, a
l’hora de plantejar-se el tema de l’ocupació, ho fan
des d’una perspectiva inclusiva. És a dir: com
treballar i com acostar-nos especialment als sectors
més fràgils de la societat, aquells que estan expulsats
del mercat de treball. Moltes entitats que treballen en
l’àmbit de l’ocupació, especialment en el tema de
recuperació de residus i d’altres que treballen
fonamentalment amb joves. Des de moviments com
REAS hauríem de fer un esforç molt més gros, però
sovint ens manquen recursos, per a poder capitalitzar
dins la societat, i especialment dins el sector jove, les
propostes. I llevant alguns sectors juvenils, que són
més inquiets i que s’apunten a un bombardeig i que
estan en aquestes històries, ens costa. I amb les
persones majors que estan fora del mercat laboral
tenim tot un repte de com arribar-hi. I sobre tot, el
que és més difícil i també el més important (el que
possibilitaria els canvis), que aquestes persones es
sentin subjectes de la construcció d’aquestes
alternatives.
Els sis punts de la Carta Europea de l’Economia
Solidària
(igualtat,
ocupació,
medi
ambient,
cooperació, sense caràcter lucratiu, compromís amb
l’entorn) es mantenen?
Sí, sí! Segueix essent la nostra carta de presentació.
Les empreses i les entitats que decideixen entrar a
les distintes xarxes de REAS ho fan d’acord amb el
seu compromís amb aquests punts. Endemés, els
darrers anys, hem fet una passa endavant, perquè no
és fàcil auto-retratar-se, per dir-ho així. Quan tens una
iniciativa d’economia solidària que és econòmica i
viable però no cerca el lucre, que promou la
col·laboració en lloc de la competència, que té entre
les idees clau el treball en tots els sentits (no sols el
productiu, sinó el compromís amb el medi ambient;
els sis principis), hi ha el perill de caure en
l’autocomplaença. Les empreses comercials normals
també s’apropien aquestes paraules, per això
nosaltres hem donat una passa més i hem construït
una eina que anomenam “auditoria social”.
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La Fundació Deixalles va fer molta de feina per a
construir aquesta eina.
Hem elaborat una eina que té com a primera
virtualitat que està feta col·lectivament i l’anam
modificant d’any en any. Posa el focus en el
mesurament, en l’avaluació d’indicadors que tenen a
veure amb els sis principis. La lògica és molt senzilla:
quin fi té la nostra presència dina la societat? Si ens
hem apuntat a REAS, volem esser fidels a aquests sis
principis. Per tant, el meu treball els haurà de tenir en
compte, hauré de revisar si hi són presents.
Com manejau el tema de la igualtat? No sols igualtat
de gènere, sinó també la participació, el lideratge,
tant dins les empreses i entitats, com dins les xarxes.
El tema de la igualtat l’unim a la paraula equitat,
cercar la igualtat entre les persones respectant i
partint de les pròpies diferències, o dels fets
diferencials que tenen aquestes persones. Aquí hi
juguen molts elements. Un element té a veure amb si
totes les persones que participen en una iniciativa,
independentment de la posició que ocupen i les
cooperen
activament
en
el
capacitats,
desenvolupament. Pel que jo conec, hi ha un nivell de
participació molt alt dins les entitats. De fet, cada
vegada més, els projectes que tenim són cooperatius.
Fins i tot moltes entitats que naixeren com
associacions , com a fundacions (que no vol dir que
no fossin participatives), han donat una passa cap a
fórmules de tipus cooperatiu; que, d’alguna forma,
t’exigeix uns espais de participació total i presa de
decisions col·lectives.
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Això hi és molt present, però també és molt difícil. És
difícil perquè som persones que estam imbuïdes pel
propi sistema en el que vivim. El gran triomf del
capitalisme no és que hagi fet que funcioni bé el
sistema; el sistema funciona malament, crea
desigualtat, crea morts (parl des del punt de vista
d’eficàcia del sistema), funciona fatal. Però, el que ha
funcionat estupendament és que ens ha guanyat la
bandera de la cultura. Ens ha ficat dins la societat la
idea del creixement, del lucre, de la multiplicació. I
ara, amb motiu de la crisi, la por a perdre el que
tenim. Això és fatal per a la psicologia i pel sentit
humà de les persones. Ens han educat així i ho duim
dedins. Molt sovint no sabem participar, no deixam
participar; ens costa molt crear espais de participació,
però crec que hem avançat molt durant els darrers
anys. La gent jove que ha anat arribant té un esperit
molt més cooperatiu; s’uneix a aquests tipus
d’iniciatives. És dificultós, però anam avançant.
I en igualtat de gènere?
Aquí sí que crec que hem avançat moltíssim. Hi ha
dos aspectes. Per un costat el que podríem anomenar
rearmament ideològic. Dins l’àmbit de l’Economia
Solidària, que no deixa d’esser un espai un poc difús,
que té més a veure amb la pràctica que amb la teoria
o continguts, en rearmament ideològic ens hem
trobat amb l’economia feminista; amb el moviment
feminista. I hem incorporat el paradigma de la
sostenibilitat de la vida, que a mi em sembla un tema
radical, potser el més radical d’aquest moment:
Passar a una economia que posi en el centre la
sostenibilitat i la reproducció de la vida. Les persones
som dependents i interdependents; per tant hem de
tenir en compte la cura dels uns pels altres; com ens
organitzam per a poder viure dignament; i, per
suposat, la sostenibilitat mediambiental, que sembla
que estam cecs en el tema de la crisi ecològica.
Col·locar tot això en el cor de la construcció
d’alternatives, és central. Aquí el moviment feminista
i les anàlisis de l’economia feminista fan unes
aportacions importantíssimes, igual que l’economia
ecològica.
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L’Economia Solidària sap recollir tot això. I, de fet, a
moltes de les xarxes de REAS hi tenim grups,
comissions de feina, que treballen aquesta relació
entre economia feminista i economia solidària. I, clar,
si et fiques aquí obris el meló i dius: això ja no és sols
un problema ideològic, del capitalisme; és un
problema que també hi és a les nostres
organitzacions, a les nostres estructures empresarials
(moltes són de tipus patriarcal, no sols perquè les
dirigeixin els homes, sinó per la forma de treballar i
d’organitzar les relacions entre les persones, els
horaris...). També estam treballant intensament el
com incorporar aquesta perspectiva, no sols a la
ideologia i els continguts de l’economia solidària, sinó
també als indicadors que tenen a veure amb la vida
quotidiana de les nostres empreses i organitzacions.
Queda moltíssim per fer, però també, com en el tema
de la participació, estam donant passes molt
importants.
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Què haurien de fer les Administracions Públiques per
a recolzar experiències com la de REAS?
Com a moviment, és important anar sembrant dins la
societat aquests valors i aquesta manera de fer
economia. Tenim tres grans estratègies. Una és la
generació
d’aquestes
iniciatives
econòmiques
autogestionàries. És important que generem més
empreses, més activitat econòmica. Segon, que
treballem tot l’àmbit de la investigació, la
reivindicació, l’aliança amb altres moviments. El canvi
serà possible amb el concurs de moltes “formiguetes”
i de moltes xarxes que es vagin enganxant. I, en
tercer lloc, parlam del paper que puguin tenir les
Administracions Públiques. Ho feim especialment
referint-nos a les institucions públiques locals, perquè
són les que tenen a veure amb la proximitat a les
persones de les que depenen molts dels serveis
bàsics que garanteixen el benestar de les persones. I
també són les més permeables a les transformacions.
La pròpia institució pot esser agent d’economia
solidària; incorporant valors de l’economia solidària a
la pròpia institució: fent pressuposts participatius,
fent auditories econòmiques (basta veure el que ha
passat), també auditories socials.
La pròpia institució té una eina important, la compra
pública socialment responsable, és importantíssim.
Aquestes institucions poden utilitzar els serveis
financers ètics, això ja està passant, ho estan fent
molts d’ajuntaments del canvi. Apuntar-se a
cooperatives d’energia i crear xarxes amb altres
ajuntaments...Llavors hi ha altres elements que
poden servir per a promocionar aquest tipus
d’economia: normatives, donar suport a petits
projectes empresarials, afavorir els comerços de
proximitat. Sovint, les institucions locals són les
responsables dels menjadors socials, dels centres
educatius i de les residències de tercera edat.
Nosaltres defensam que determinats serveis, la gestió
dels quals és de responsabilitat pública, es desmercantilitzin i es facin amb responsabilitat social. Bé
amb gestió directa, bé a través d’entitats l’objectiu de
les quals no sigui el lucre i aportin un valor afegit,
sigui perquè són d’economia social i solidària, o
perquè integren persones que estan en situació
d’exclusió. Hi ha un munt de coses que poden fer les
institucions públiques!

Avui estam de ple dins la Fira del Mercat Social.
Quines experiències hi ha arreu de l’Estat i com es
valoren?
Dins aquest procés de creixement i de rearmament
del que estàvem parlant, el Mercat Social sorgeix com
la proposta més ambiciosa, encara que estiguem
donant les primeres passes. En el sentit de què ja
comença a haver-hi una oferta important de serveis i
de productes d’economia solidària. També comença a
haver-hi
una
demanda
de
consumidors
i
consumidores crítics i responsables. Hem de crear un
espai que produeixi la inter-cooperació suficient entre
tots els que produeixen béns i serveis, i també els que
consumeixen. Perquè el col·lectiu i el que es fa en
forma d’inter-cooperació té moltes més possibilitats
d’èxit i d’esser efectiu. El Mercat Social neix amb
aquesta idea: Com articulam tot això que estam dient
amb les idees? I, també, com articulam totes
aquestes realitats i iniciatives econòmiques que tenim
en un espai que es visualitzi?
Que es vegi que estàs presentant una alternativa real,
no sols de valors, sinó també de consum real. Com
treballam la sensibilització de la societat. Les fires són
un element important; no l’únic, però si el primer
perquè es el que et llança a que et vegin en el carrer.
Aquestes fires ja s’estan fent cada any a Catalunya,
Madrid, Euskadi, Navarra, A Mallorca ja és la segona.
A Andalusia han començat enguany. En general són
experiències bastant exitoses. També en el sentit de
treballar les interconnexions entre tots els que
participen a la fira; això també és molt important. A
vegades volem canviar dins la societat el que encara
no hem generat entre nosaltres. Les fires serveixen
per a això i també per mostrar a la societat quines
alternatives existeixen.
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Té relació REAS amb la EAPN (la Xarxa contra la
Pobresa)?
A nivell estatal no n’hi ha, però és que la nostra xarxa
a nivell estatal té molts pocs recursos i funcionam a
un nivell molt confederal. Però hi ha xarxes a cada
territori que sí que estan connectades. Per exemple, a
Euskadi estam tots molt interconnectats amb totes
les xarxes que hi ha. També tenim xarxes d’inclusió
social, i la formam totes les xarxes que compartim el
mateix sentit de la inclusió tant en l’entorn proper
com en l’internacional. Procuram treballar les
polítiques socials de forma conjunta.
Què aporta REAS Balears a nivell estatal?
REAS Balears empre ha tengut un compromís molt
important amb la construcció de REAS, xarxa de
xarxes. Alguns centres, com la Fundació Deixalles,
són pioners dins el marc de l’economia solidària.
Participa a l’Assemblea, que és el primer espai que
tenim, i, després, una persona de Deixalles participa
en el Consell Confederal , que ja és més reduït, i
també participen en la Coordinació Executiva, que
està formada per tres persones i una d’elles és de
REAS Balears.
Per tant, el compromís de Balears amb REAS ha estat
molt important, fins i tot en els moments de feblesa,
com el que ha travessat fa poc (a causa del buit de
les Administracions). És important el paper de les
Administracions, no sols donant suport a cada una de
les entitats, sinó també el mateix a les xarxes
d’aquest estil. Això significa que l’Administració Local
entengui que això és un bé a preservar, igual que hi
ha altres xarxes d’ajuda mútua. Són béns socials que
s’han de preservar. A Euskadi existeix una tradició i
tots els partits consideren que ens han d’ajudar, això
és molt important per a poder tirar endavant
projectes.
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Encara que REAS Balears no ha tengut aquest suport,
està plenament integrada en la xarxa i empenyen un
munt de projectes (FIARE, projectes agro-ecològics,
potenciar
trobades
entre
distints
col·lectius,
l’Associació Mercat Social...).
Moltes gràcies, Carlos. Que puguis seguir
celebrant molts d’anys amb nosaltres que una altra
manera d’entendre les relacions socials, comercials,
econòmiques, productives, és possible.

construint alternatives

5.1

La Fira de Mercat social
es consolida
Lila Thomàs i Andreu
de l'Ateneu Pere Mascaro
El darrer cap de setmana hivernal ha viscut la II Fira
de Mercat social al pati de la Misericòrdia. Durant el
dissabte 19 i el diumenge 20 fins les 14hs, quaranta i
dos
expositors mostraren els seus productes
d'economia social i solidària.
Unes tres mil persones passejaren per les paradetes i
participaren dels actes programats, com per exemple
la presentació del llibre El valor del dinero.
Banca,finanzas y ética más allà del mito del
crecimiento, d'Ugo Biggeri, Editorial Sal Terrae, l'
autor és el President de FIARE-Banca Etica, una banca
cooperativa i ciutadana italo – espanyola que conta
en quasi 50.000 socis. I taules rodones, tallers
diversos...
Una segona fira que supera la primera trobada de
l'any passat i es consolida com a intercanvi
d'informació i experiències novedoses, no només
d'elaboració de productes artesanals també de noves
maneres d'entendre les finances, des de l'ètica i la
cooperació, o noves cooperatives com Ecotxe, Som
Energia... A la vegada que es mostren les
experiències d'elaboració i difusió del Comerç just,
d'organitzacions no governamentals com Treball
Solidari, Zaqueo, Solidaris de Montision, Fundacions
com Vicenç Ferrer, altres de reflexió i elaboració com
les fundacions Emili Darder i Ateneu Pere Mascaró,
mitjans de comunicació com Ona Mediterrània,
entitats socials d'inserció com Deixalles i Càritas o la
novetat de Tres Glops que suma les tres associacions
de salut mental de Mallorca. A més de paradetes de
la Unió de Pagesos, la cooperativa Coa Negra, la
Tenda ecològica i molts altres fins arribar a la
quarantena.
L'Associació Mercat Social Illes Balears pot estar
satisfeta de la feina feta i dels resultats. Com sempre
passa, una vegada acabada la Fira cal valorar-ne els
resultats, els encerts i les errades i començar a
preparar la següent trobada. Una iniciativa que és
necessari potenciar per mostrar a la ciutadania que
una altra economia és possible, una economia

basada en el bé comú, en el cooperativisme i en
l'intercanvi d'experiències.
Una economia social feta per persones i per a les
persones. Amb molt d'esforç voluntari, sense aquest
no és possible l'èxit .Voluntariat i eficàcia, dos factors
que són els pilars sobre els quals es fonamenten
aquestes experiències, suma que resulta eficient i
rendible.
D'una paradeta a una altra, conversant amb les
persones responsables no només sobre els productes
exposats sinó també de la feina que hi ha darrera, de
les experiències viscudes, dels objectius que es volen
assolir, de les errades comeses i els èxits
aconseguits, el passeig per la Fira resulta enriquidor i
profitós.
La compra de llibres, de productes alimentaris
bosses,
regals,
roba
de
vestir,
ecològics,
cantimplores, sabons, productes de neteja i de
bellesa, són despeses fetes amb voluntat de
contribuir a l'èxit d'aquestes iniciatives socials i
solidàries.
Una altra economia és possible i es pot demostrar.
Una economia eficient i rendible, que ha d'anar fentse més i més extensa amb l'ajut de moltes persones
que volen transformar aquesta societat i saben que
passa a passa, dia a dia, es pot fer realitat.

construint alternatives
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AVANÇAM pel dret a decidir
Ha arribat l'hora!
Pere Fuster Nadal
Regidor de MÉS per Capdepera
Devers l’any 2009 una sèrie de regidors de
formacions polítiques mallorquines varen constituir la
Plataforma Avançam pel dret a decidir. En poc temps
varen llançar una campanya a favor de les consultes
populars i registraren mocions en defensa del dret a
decidir i a l’autodeterminació del poble de les Illes
Balears.
Després d’un temps d’inactivitat i d’haver sofert un
dels governs més nefasts que es recorden contra la
llengua, la cultura i l’autogovern del nostre poble, un
grup de regidors elegits en els darrers comicis hem
cregut oportú treballar per a reviscolar la Plataforma.
Mai abans les forces pròpies del país i en general
aquelles que defensen el dret a decidir i un major
autogovern havien obtingut una representació
municipal tan destacada com ara. És evident, per
tant, que ara és l’hora.
En aquesta nova etapa d’Avançam, la intenció és
mantenir característiques inicials, com ara el
municipalisme com a base de la Plataforma i la
màxima transversalitat política per a donar cabuda al
major nombre de sensibilitats. Però també entenem
que s’han d’incorporar nous elements, com ara el
funcionament com a associació amb una estructura
jurídica que afavoreixi una major operativitat i
continuïtat en el temps. També es vol treballar per a
la incorporació efectiva –no només damunt el paper–
de regidors de Menorca, Eivissa i Formentera, amb el
convenciment que junts arribarem més enfora que
cadascú pel seu costat.
Poc cal afegir sobre la situació d’espoli fiscal en què
es troben les Illes Balears, que ha provocat un
enorme endeutament de la comunitat autònoma i la
impossibilitat de cobrir les necessitats en educació,
sanitat i serveis socials; tot plegat, mentre seguim
col·laborant
activament
a
mantenir
altres
administracions autonòmiques o a construir línies
d’AVE.

Som conscients que el camí és llarg i que s’han de
donar passes per a arribar a la meta. La millora del
sistema de finançament és inajornable i una primera
estació, però en cap cas podem renunciar al màxim
autogovern, al blindatge del màxim de competències
possible i a un sistema de sobirania fiscal semblant al
que gaudeixen a Euskadi i Navarra. La meta final, en
qualsevol dels casos, ha de ser ineludiblement poder
decidir què volem ser com a poble i quina relació
volem tenir tant amb l’Estat espanyol com amb la
resta de territoris de parla catalana. Ha d’arribar un
moment en el qual, com a poble i com a comunitat
històrica amb un passat de llibertat, hem de poder
decidir quin tipus d’estructura i organització volem
tenir com a país.
Avançam, com a entitat que aglutina els regidors i els
representants polítics elegits des de la base, ha de fer
una tasca constant de debat, estudi i conscienciació
entre els ciutadans sobre la necessitat de fer passes
en tots els aspectes citats, i s’ha de fer creant xarxa,
des de la proximitat, i avançant per arribar qualque
dia a la meta. És per tot això que feim una crida a
tots els regidors i regidores sobiranistes de les Illes
Balears i als que creuen en un major autogovern
perquè se sumin a la Plataforma Avançam i per fer
camí tots junts cap a noves estacions.

JORNADES DE DEBAT

PRESENT I FUTUR DEL NOSTRE TURISME
Els dies 22 i 23 d'abril a l' Arxiu del Regne de Mallorca
carrer de Ramon Llull 3

Palma

Programa
Divendres 22 d'abril
16:30h Presentació: Miquel Rosselló. President de l'Ateneu Pere Mascaró
16:45h “El model turístic a les Illes Balears”
Ponent: Imma de Benito. Presidenta Executiva de la FEHM
17:15h “ L'oferta reglada i no reglada. Problemàtica actual. Límits o regulació?”
Ponent: Antoni Sansó. Assessor de la Conselleria de Turisme
17:45h “ Els costos socials i mediambientals de l'actual model”
Ponent: Andreu Sansó. Degà de la Facultat d'Economia i empresa
18:15h

Descans

18:30h Taula rodona: “ Fortaleses i debilitats del actual model turístic”
Intervenen: Antoni Riera; Joan Miralles; Ginés Diaz; Margalida Ramis,
Celestí Alomar.
Moderador: Josep Valero
19:30h Debat obert.

JORNADES DE DEBAT

PRESENT I FUTUR DEL NOSTRE TURISME
Dissabte 23 d'abril
09:30h “ És possible parlar de turisme sostenible?”
Ponent: Joana Mª Arrom. Geògrafa. Professora de la Facultat de Turisme
10:00h “El model turístic a Menorca”
Ponent: Carolina Beltran. Doctora en Economia aplicada
10:30h “Formentera: Com no morir d'èxit amb el turisme?.
Ponent: Alexandra Ferrer. Consellera de Territori i Turisme del Consell de
Formentera
11:00h Descans
11:30h Taula rodona: “Oportunitats i amenaces. Cap a on convé orientar la política
turística?”
Intervenen: Antonio Copete, Ivan Murray, Ferran Navinés, Josep Verger.
Moderador: Antoni Reus
12:30h debat obert
13:15h Aportacions sorgides dels debats. Josep Valero i Antoni Reus
13:30h Cloenda: Biel Barceló. Vicepresident i Conseller d'Innovació, Recerca i e
Turisme

Organitzen: Fundació Emili Darder i Ateneu Pere Mascaró
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Liniu Siquier
Batlessa de Búger
Lluís Apesteguia
Qued amb na Liniu Siquier, la jove i activa batlessa
bugerrona; ens ha costat trobar l'estona per fer
l'entrevista, malgrat haver-nos vist unes quantes
vegades el darrer mes: la tasca al capdavant d'un
Ajuntament, tal vegada més si és petit, absorbeix
d'una forma quasi bé absoluta.
A la fi, asseguts a una taula d'un bar i entre bromes i
rialles, començam parlant dels seus inicis a la política,
quasi de rebot i vinculada al seus estudis de dret i la
seva forta vinculació a Búger. Va entrar de regidora (a
l'oposició) el juliol de 2009, i va ser gerent del COFUC
amb el segon Pacte.
A les passades eleccions, MÉS va augmentar un 50%
els seus vots, convertint-se quasi en la primera força
municipal (a només 13 vots del PP). Ella qualifica la
campanya de molt intensa, sobretot per la fortíssima
implicació de l'agrupació, també de l'anterior cap de
llista, i el resultat en fou una clara conseqüència;
tanmateix, no pot evitar lamentar haver hagut de
pactar amb el PSOE (quasi in extremis) i repartir-s'hi
la batlia, a més d'haver hagut de fer cessions en el
projecte a dur a terme. El pacte funciona amb
dificultats, però entre els membres de MÉS -que estan
implicats i fan feina-s'han creat les complicitats i les
dinàmiques de feina que fan que la tasca de govern
tiri endavant.
En el moment d'entrar es varen trobar un Ajuntament
desballestat, amb uns treballadors desanimats i
aïllats de la planificació global; una inactivitat total en
la gestió i evidentment un deute totalment
desmesurat.
Na Liniu percep el poble molt content, que nota i viu
la dinamització. Ara es programa tenint en compte les
associacions i s'escolta la gent, que respon
participant molt. A nivell de gestió reconeix que les
hores de feina de despatx es noten poc, però que
tanmateix són indispensables.
Si hagués de destacar una iniciativa seria la de tancar
la plaça al trànsit, la qual cosa ha creat un espai viu i
per compartir on poder seure o fer contacontes,

actuacions
concerts,
teatrals, mostres de
tapes,
activitats
d'associacions,
etc.;
evidentment això ha
alguns
incomodat
veïnats, però na Liniu
em convenç amb una
gran contundència: “allò important a un poble no és
fer molt, és fer canvis significatius que beneficiïn la
majoria de les persones”.
Per a la resta de la legislatura es fixa dos grans
projectes: implantar la bossa vermella i millorar l'ús
del punt verd, augmentar la participació activa de la
gent i aconseguir un solar per a què la Conselleria hi
construeixi la nova escola.
Confessa estar enamorada de la seva agrupació,
sense la qual diu no ser ningú. Malgrat haver entrat a
l'Ajuntament, segueix activa i hi pot delegar tasques
dels regidors. Evidentment, i com a la resta de
agrupacions amb qui xerram, a Búger també és un
repte incloure gent jove i nova.
Pel que fa a la política supramunicipal, celebra que a
la fi tenguem un govern d'esquerres, ecologista i
nacionalista, malgrat la disgusti el paper de Podem al
Parlament. Pel que fa a l'Estat, es mostra preocupada
davant la possibilitat d'eleccions anticipades i
lamenta la poca responsabilitat de tothom: acusa als
anteriors gestors de no preveure la situació actual i
de no haver fet els canvis constitucionals i legislatius
que poguessin vehicular la nova realitat política.
Diu que els que ara estam a les institucions n'hem de
prendre nota: no s'han de fer els canvis quan el
problema ja és damunt la taula, sinó trobar la solució
amb anterioritat.
I així, entre cerveses i rialles, el que li havia promès
que serien 10 minuts de conversa s'ha convertit en
quasi tres quarts. I han passat volant!

trinxera municipal
T2

Ara Maó:
el nou paradigma
Joan Carles Villalonga
de Ara Maó
Com va passar en tants altres indrets del nostre
territori, la força de les formacions polítiques que no
estrictament
dels
partits
polítics
provenen
tradicionals va tenir una importància cabdal en les
eleccions municipals i en la configuració del nou
consistori, que va fer possible un nou govern liderat
per la formació d'esquerres Ara Maó. Un canvi
d'escenari que podríem definir de bastant radical,
atès que es passa d'un ajuntament bicolor governat
per una majoria aclaparadora de 13 regidors del PP
contra 9 del PSOE, a la irrupció de l'agrupació
d'electors Ara Maó, que guanya en vots el partit
socialista per situar-se, tots dos, amb 6 regidors, per 8
del PP i un de Ciudadanos.
Feim aquesta introducció per situar-nos en un context
concret, el de la necessitat d'unes polítiques més
properes a les necessitats de la població,
encapçalades per persones que provenien d'àmbits
socials molt diversos, i amb la idea comuna,
tanmateix,
de
bastir
unes
polítiques
que
representassin canvis de fons, tant en contingut com
en la manera de fer, i fessin caminar la ciutat en mor
d'una planificació per al futur: recuperant projectes,
caminant cap a unes estructures més participades
(consells municipals, consell de port...), cap a la
sostenibilitat ambiental, cap a un nou concepte de
serveis socials. I la tasca no esdevenia fàcil, tenint en
compte que l’inici del mandat va venir precedit
d’unes negociacions amb el PSOE, amb qui es forma
un pacte de govern, un tant complexes. A part de la
batlia, que gaudeix de més visibilitat i esdevé clau
per coordinar la tasca municipal, moltes de les àrees
que gestiona Ara Maó treballen molt de portes endins,
fent una feina de fons. Tanmateix, també va ser una
aposta de la nostra agrupació: la visibilitat és
important, però tant o més ho és la capacitat per
canviar des de dins estructures en mor d’un millor
servei per als maonesos.

Foto de ciudadciencia.es

Ens molts casos, més enllà de les actuacions que
poden ser visibles, és molt important dissenyar,
escometre, planificar les inversions dels grans
projectes que han de preparar la ciutat per als
propers anys. Moltes d'aquestes actuacions són
desconegudes o, en tot cas, queden fora dels focus
d'atenció pública. Però són essencials. Podria ser el
cas, per exemple, del sistema de recollida i
canalització d'aigües: el projecte del col·lector sud de
la ciutat, un projecte que havia quedat immobilitzat
des de 2011. I en aquest mateix sentit, aquesta
qüestió també va lligada a l'estat de la canalització
d'aigua potable que passa pels carrers, i que s'ha
d'anar fent a mesura que es reformen, planificació
que es va recuperant. Parlam de projectes importants
que s'estan activant i que han de tenir repercussions
importants a la ciutat.
En tot cas, és necessari consensuar plans estratègics
per dibuixar el futur de la ciutat. El port de Maó, un
dels nostres grans actius, fa molts d'anys que està en
el punt de mira de tothom: és una infraestructura que
acull molts d'usos (portuari, de serveis, restauració,
comercial...) i interessos, a la vegada que ha sofert
també una considerable davallada, i la consecució
d'un pla estratègic per al port esdevé clau. La
consolidació del Consell de Port, amb el canvi
d'estatuts inclòs per millorar la participació i la
representació social, és una aposta ferma per part de
l'Ajuntament. Aquesta feina de participació esdevé
clau, a la vegada que suposa un gran repte. Així
també, la creació del Consell Municipal de Barris
representa una gran eina de participació, amb un
potencial de millora per consolidar, encara.

Ara Maó: el nou paradigma
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En matèria d'infraestructures educatives, cal destacar
el compromís assolit per part del Govern per a la
instal·lació del nou conservatori a la Sala Augusta,
antiga sala de teatre, que ha anat patint un
lamentable abandonament al llarg dels darrers anys.
La necessitat d'un nou centre és una reivindicació de
fa molts anys dels mateixos professors i alumnes del
conservatori, que actualment ocupen dependències
municipals però sense l'espai suficient. L'ajuntament
hi juga un paper actiu a l'hora de proposar i disposar
de les infraestructures necessàries i de cercar el
consens necessari. I també hauríem de destacar les
obres que s'estan fent als antics Quarters de Santiago
per albergar-hi l'Escola d'Adults. Aquesta gestió fou
iniciada per l'antic govern municipal, tot i que es
mantenia en situació encallada.
També és important destacar feines com les que
s'està duent al si de l'àrea de serveis socials.
Dinàmiques de feina, molt complicades (poc es veuen
les realitats més amagades d'una ciutat), han de
propiciar, de totes maneres, noves maneres
d'entendre el servei, deixar de banda un element més
assistencial per centrar-se en un altre model
d'acompanyament. I açò representa una gran feina de
reestructuració i de canvis metodològics. Però és
essencial i s'està abordant. I tot açò, també, en
col·laboració amb altres administracions com
l'autonòmica o el Consell. En l'àmbit social, Maó ha
fet declaracions importants com la de Maó lliure de
desallotjaments, cosa que implica formar una
estructura en matèria d'habitatge, o Maó ciutat
acollidora de persones refugiades.

T3
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Hi ha molta feina per fer, també, en matèria de
transparència. Cert és que aquesta ha passat a ser
una qüestió mirada en lupa per la ciutadania. I s'està
adequant la informació de l'ajuntament a diferents
barems que permetin que el ciutadà tengui accés a
aquestes informacions: la creació d'un portal de
transparència en dóna fe. Una passa que no hauríem
de menystenir és l'aprovació d'uns pressupostos que
s'ajusten més a la realitat que no la inèrcia de molts
anys enrere per tal d'assentar bases d'una situació
més justa, clara i adequada. Açò vol dir, per exemple,
que la despesa en personal que hi apareix és la que
toca (i no s'han d'anar movent partides a partir de
mitjan curs ni maquillant-les) o que es recuperen les
subvencions nominatives en detriment d'un suposat
sistema de concurrència pública, quan només un 30%
ho eren, i dues de cada tres acabaven essent
excepcionals.
Altres qüestions com la mobilitat és també una
prioritat, especialment en una ciutat tan complicada
en el seu nucli antic, en el qual, com en la majoria de
poblacions, no és fàcil conjuminar la necessitat de
mobilitat motoritzada (vesins, professionals…) i de
prioritzar els desplaçaments a peu. En aquest sentit,
es vol arribar a una gran pacte per la mobilitat i la
creació d'un grup de feina que integri diversos
col·lectius.
No és fàcil resumir la tasca de govern de tots aquests
mesos i les implicacions que suposa. Tanmateix,
aquest és el camí traçat.

altres veus

6.1

Marx in Soho
(1849-1859) I
Recordant Berta Cáceres, lluitadora
hondurenya, defensora dels camperols i dels
drets dels pobles indígenes, assassinada el
passat 3 de març.
Pep Traverso
“Me alegro de que hayáis venido.
No habéis hecho caso de esos idiotas que han
dicho:
¡Marx está muerto!
Bueno, lo estoy…y no lo estoy.
Eso es dialéctica para vosotros.
Se preguntarán cómo he llegado
aquí…
En transporte público.
No esperaba volver aquí…
Quería volver al Soho.
Allí es donde viví en Londres.
Pero…una confusión burocrática…
y aquí estoy, en el Soho de Nueva
York…”
Howard Zinn, Marx en el Soho [obra de teatre].

“Shakespeare era la Biblia de nuestra casa,
siempre en boca de alguien y en manos de
todos”
Eleanor Marx.

Europa anava a la baixa. A França s’imposava la
reacció; la insurrecció obrera a Paris de juny del 48
s’havia saldat amb tres mil insurrectes assassinats i
uns quinze mil deportats sense judici. Marx l’havia
definit com “l’esdeveniment més gegantí a la història
de les guerres civils europees”, però com ell també
conclourà, “amb aquesta derrota, el proletariat
passa[va] al fons de l’escena revolucionària”.
Dotze mesos més tard, també a Alemanya les forces
démocratiques
havien
estat
derrotades
per
l’absolutisme alemany. La Neue Reinische Zeitung,
dirigida per Marx, havia estat clausurada. Marx hi
havia publicat alguns articles sobre l’economia
capitalista, articles que molt més tard composarien el
llibre Treball Assalariat i Capital.
A l’estiu d’aquest any la familia Marx es troba
instal·lada a París; Jenny acaba d’arribar amb els seus
fills i la inseparable Helene Demuth (Lenchen), ho fa
amb l’esperança de romandre a la capital francesa
per molt de temps, li agrada aquesta ciutat, s’hi
troba còmoda; però a l’agost el panorama canviarà
de forma radical, la police dóna vint-i-quatre hores
perquè Marx et sa femme abandonin el país en
direcció a Anglaterra, Marx creuarà el Canal el vint-isis d’agost i Jenny amb la resta de la familia unes
setmanes més tard.
La família Marx s’incorpora així a la riuada de milers
de refugiats europeus que arriben escapant de la
repressió, els hi espera una ciutat inhòspita, difícil, on
la solidaritat entre ells serà indispensable per trobar
menjar i un refugi on sobreviure;
“…los Marx llegaron a Londres al comienzo de la
estación en la que la niebla de la ciudad era tan
impenetrable que el sol parecía no salir. Incluso de
día era casi imposible que un extraño pudiera
orientarse por unas calles iluminadas por el
resplandor amarillento de los chorros de gas o por las
bamboleantes farolas sostenidas por unos chicos
contratados para iluminar a los peatones. Un
extranjero comentó que la niebla era tan densa que
uno podía estrechar la mano a alguien sin verle la
cara en el momento de hacerlo. Añadiendo a esta
opresiva atmósfera el hedor que lo impregnaba todo,
la impresión general era de asfixia. […] En 1849
Londres estaba saliendo de una de sus periódicas
epidemias de cólera. El Soho y el área circundante a
Leicester Square se habían visto particularmente
afectadas por el brote, en parte debido a que los
pobres se introducían como sabandijas en todas las
grietas disponibles.” (AYC, 252/3)

L’any 1849 l’onada revolucionària que sacsejava

Marx in Soho (1849-1859) I
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Els Marx, vivint en la pobresa més absoluta, s’han
instal·lat a un apartament de dues peces (una d’elles
no era molt més gran que un armari gran) al Soho, al
número 64 de Dean Street, les seves portes
romandran obertes als revolucionaris recentment
arribats del continent, entre ells les disputes, els
debats d’idees aniran de la mà amb la solidaritat i
l’ajuda mútua. A més a més de La Lliga dels
Marx
participa
a
diferents
Comunistes,
organitzacions, prepara conferències per a la Societat
Pedagògica dels Treballadors Alemanys e ingressa,
junt amb Engels, a la Societat Universal dels
Revolucionaris,
una
organització
Comunistes
dominada pels seguidors de A. Blanqui. Marx no va
militar mai en cap partit, si entenem per partit alguna
cosa semblant a les maquinàries electorals dels
nostres dies. Ell parla sovint del “partit” però res a
veure amb allò que entenem per partit actualment, F.
Fernández Buey ha fet sobre aquest tema unes
interessants reflexions al seu llibre Marx sin Ismos,
“Y es que en esos años Marx no siempre ha
distinguido bien entre el partido como clase
organizada, partido como sector más resuelto del
proletariado y partido en el sentido más restringido
de organización propia y separada del conjunto de la
clase a la que dice representar. Uno tiene la
impresión de que en esa época Marx habla a veces
del partido un tanto vagamente, como se habla de
“los nuestros”, de los amigos políticos en un sentido
amplio, en una acepción parecida a la que daba
Einstein a la palabra “tribu” cuando se refería a sus
próximos, a los solitarios buscadores de la verdad o a
los judíos sufrientes.” (MSI, 176/7)
La família Marx està formada en aquest moment pel
matrimoni, Lenchen i tres fills, Jennischen (1843), la
filla major; Laura (1845) i Edgard “Musch” (1847). Al
novembre naixerà Heinrich Guido, anomenat Fawsky
o Fawkesden en honor de l’heroi catòlic anglès Guy
Fawkes; Henry morirà al novembre de l’any següent i
Jenny es referirà a ell com “el meu pobre fillet del
dolor”. Ningú millor que ella per saber la situació
material i emocional de la família, val la pena llegir la
carta dirigida al camarada i amic Joseph Weydemeyer
(Weywey) de vint de maig de 1850 sol·licitant-li ajut
econòmic, com diu Fernández Buey, aquesta carta
posa els pels de punta…
“ Tuvimos que abandonar la casa al día siguiente.
Hacía frío, llovía y estaba oscuro. Mi marido, nos
buscaba acomodo. Cuando mencionaba a los cuatro
niños nadie nos aceptaba. Por fin un amigo nos
ayudó, pagamos la renta y rápidamente vendí todas
las camas para pagar al farmacéutico, al panadero, al
carnicero y al lechero que, alarmados ante el
embargo, de repente me asediaron con sus cuentas.
Las camas que habíamos vendido fueron sacadas y
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colocadas en una carretilla. ¿Qué sucedía? Ya se
había puesto el sol. Estábamos contraviniendo las
leyes inglesas. El dueño de la casa nos alcanzó con
dos guardias, sosteniendo que podía haber algunas
de sus pertenencias entre nuestras cosas y que
queríamos marcharnos al extranjero. En menos de
cinco minutos había dos o trescientas personas
reunidas frente a nuestra puerta: toda la gente de
Chelsea. Las camas fueron traídas de nuevo, no
pudieron ser entregadas al comprador sino después
de salir el sol, al día siguiente. Cuando vendimos
todas nuestras pertenencias me fui con mis
pequeños a las dos pequeñas habitaciones que ahora
ocupamos en el German Hotel, 1, Leicester St.,
Leicester Square. Allí, por 5 libras a la semana se nos
dio una acogida humana…” (CEKM, 24)

Pels començaments de 1850 Marx aconsegueix posar
en peu i editar una nova Rheinische Zeitung, en
aquest cas la Neue Rheinische Zeitung. Politischökonomische Revue on apareixeran una sèrie
d’articles sobre la Revolució del 48 a França, Les
Lluites de Classes a França, aquests texts conformen
un dels escrits fonamentals de Marx per aquest
periode. Els articles apareixeran publicats en forma
de llibre al 1895 a l’òrgan central de la
socialdemocràcia alemanya Vorwaerts amb un pròleg
del vell Engels i amb una bona polèmica sobre la
manipulació per part dels alemanys del pròleg en
qüestió. La vida de la NRZ serà ben curta,
n’apareixeran tan sols sis números.
Marx ha fet seva la idea de què l’onada
revolucionària a Europa s’ha aturat i un nou període
històric s’ha obert; s’imposava l’estudi i la reflexió a
l’espera d’un nou esclat revolucionari, d’una crisi en
el capitalisme; aquesta posició política marcarà el
seu distanciament de les organitzacions dels
refugiats, es troba al darrera de la proposta de dur
l’Autoritat Central de la Lliga dels Comunistes a
Colònia i de la ruptura del grup de Londres en dos;
Marx expressa així la raó d’aquesta escissió, “
mientras nosotros les decimos a los trabajadores que
tendrán quince o veinte años de guerra civil para
poder cambiar la situación y prepararse para el
ejercicio del poder, [l’altra fracció de Londres els diu]
que hemos de tomar el poder inmediatamente o que
más vale que nos vayamos a la cama.” (AYC, 277)
Engels parlarà, anys més tard, dels problemes que
els va ocasionar aquesta posició política,
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“desde el otoño de 1850, declarábamos que la
primera etapa, al menos, del periodo revolucionario
estaba cerrada, y que no había que esperar nada
hasta la explosión de una nueva crisis económica
mundial. Por esto se nos puso en la picota como a
traidores de la revolución, y lo hicieron las mismas
personas que inmediatamente, y casi sin excepción,
pactaron con Bismarck…” (LCF, 13)
L’estiu d’aquest mateix any, 1850, Marx obtindrà un
abonament per a la sala de lectura del British
Museum, lloc que es convertira en la seva segona
casa, en refugi personal quan la situació familiar sigui
insostenible i on anirà teixint any rere any la seva
Economia (El Capital), l’obra de la seva vida.
Aquest i els quatre o cinc anys que vindran seran els
més difícils per a la parella Marx, insostenibles a
nivell econòmic i personal. A l’estiu, Jenny, que torna
a estar embarassada, partirà cap a Holanda a la
recerca de diners, ho intentarà, sense èxit amb el tio
de Marx, Lion Philips; de lluny estant, desesperada, li
escriurà al seu home, “Lo que he sufrido aquí desde
ayer en términos de dolor interior y de ira no es
posible expresarlo en unas cuantas lineas…creo Karl,
que volveré a casa y a tu lado sin resultados,
totalmente decepcionada, herida, torturada por un
miedo mortal…”(AYC, 272) Mentre ella és fora, “el
seu Karl” fa l’amor amb Lenchen, la dona de
confiança que ha dedicat la seva vida a la família.
Lenchen està embarassada.
Al gener del 51, els Marx es traslladen al número 28
del mateix carrer de Dean Street, Wilhelm Liebknecht
“Library”, amic íntim de la familia, descriu la que serà
la casa del Moro durant els següents cinc anys,
“El apartamento de la buhardilla distaba mucho de
ser espacioso. La habitación de la parte frontal, con
tres ventanas que daban a la calle, medía como
mucho 3 por 5 metros; servía de recibidor, comedor,
sala de estar y estudio. La de la parte trasera, que
tenía un hogar en un rincón y un techo inclinado, era
incluso menor, pero era allí donde la familia y
Lenchen cocinaban, dormían y se bañaban. El agua
corriente sólo llegaba a unos tres metros por encima
del nivel de la calle, de modo que los Marx tenían que
ir a buscarla a la planta baja. Tampoco había ningún
retrete conectado a la red de suministro de agua; las
alternativas eran el retrete común o un orinal en el
apartamento…un palomar en el que un montón de
bohemios, fugitivos y refugiados entraban y
salían…”(AYC, 285)

Anys de capitalisme triomfant, el primer de maig de
1851 s’inaugura a Londres la Gran Exposició
Internacional que recull amb orgull els invents, els
èxits d'aquesta nova època. Pels Marx la situació
familiar no pot ser pitjor, el vint-i-vuit de març Jenny
donarà a llum Franzisca que morirà un any més tard.
El vint-i-tres de juny naixerà Henry Frederick, el fill de
Lenchen i Marx; a l’agost el deixaran a càrrec d’una
família pobre que vivia a l’East londinenc,
suposadament, prèvia ajuda econòmica d’Engels.
Francisco Fernández Buey s’ha referit a l’enorme
quantitat de lectures fetes per Marx al British durant
aquests mesos i a les seves memòries, Jenny,
discretament, comentarà que “A comienzos del
verano de 1851 ocurrió algo que no deseo explicar en
detalle, aunque contribuyó en gran medida a
nuestras
preocupaciones,
tanto
incrementar
personales como de otro tipo…” (AYC, 292)
Coincidint amb aquest complicada situació familiar,
des d’Alemanya arriben notícies ben dolentes, la
policia ha començat a detenir diversos membres de
la Lliga, les autoritats organitzaven un gran judici
exemplar; des de principis de 1852 “Marx empezó a
trabajar casi veinticuatro horas al día para organizar
una campaña de propaganda pensada para mantener
viva en los periódicos la suerte de sus compañeros
de la Liga”. (AYC, 301) El judici conclourà amb dures
condemnes al novembre de 1852; aquella tardor “el
poco espacioso apartamento de Marx se había
convertido en un centro de mando de exiliados
activamente ocupados buscando espías y tratando
de exonerar a sus colegas de Colònia”. Dues
setmanes més tard de l’acabament del judici, Marx
va dissoldre oficialment la Lliga dels Comunistes.
El dos de desembre de 1851 es produeix a França el
cop d’estat de Louis Napoleón, immediatament Marx
es posa a treballar en un dels seus llibres més
lluminosos, El 18 de Brumari de Louis Bonaparte, el
va editar el seu amic i camarada Joseph Weydemeyer
a Nova York al mes de maig de 1852 a la revista Die
Revolution,
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“Resulta difícil imaginar que el autor del Dieciocho
Brumario fuese un caballo de tiro enjaezado a una
silla (un dels jocs que sovint compartia amb les filles)
mientras lo escribía, o que sus ojos estuviesen tan
inflados que apenas pudiese leer. En realidad, el libro
sorprende por su preciosa claridad. Es un libro
sucinto y elocuente, superior en sus análisis así como
en su estilo”. (AYC, 303)
Es tracta d’un excel·lent text d’història, un lloc que
s’ha de revisitar quan es vol discutir sobre la
concepció marxista de la història, especialment si es
vol fugir de dogmes i frases fetes.
A la correspondència gairebé diària, mantinguda
durant molts d’anys, entre Marx i Engels
(Manchester), hi ha proves de la pobresa dels Marx
en aquests anys: “Hace una semana que llegué al
punto en que ya no puedo salir de casa porque tengo
todas las levitas en la casa de empeños…Durante los
últimos ocho o diez días he estado alimentando a mi
familia exclusivamente con pan y patatas…¿Qué
puedo hacer?”.
En aquest panorama, a més de les lliures que El
Coronel envia des de Manchester i que són rebudes
com aigua del cel, una possible sortida ha aparegut a
l’horitzó, la New York Daily Tribune demana a Marx si
vol ser el seu corresponsal a Europa, començarà aquí
una llarga col·laboració remunerada que s’allargarà
fins l’any 1862. Seran centenars d’articles, els
primers escrits per Engels mentres Marx millora el
seu anglès escrit. Aquesta feina obligarà a Marx a
estudiar temes molt diversos com l’absolutisme
zarista, “Los pronunciamientos” a Espanya, la
dominació colonial britànica a l’India, la història de
Turquia o la Xina; a la vegada, prepara la Contribució
a la Crítica de l’Economia Política que apareixerà al
1859. El resultat de tots aquests treballs ho sintetitza
F. Fernández Buey de la següent manera, “Lo
verdaderamente nuevo en este período [el Marx de la
dècada de 1850] es la gestación de una perspectiva
mundialista”. (MSI, 181)

S’ha anat teixint aquest relat a partir dels següents
texts:
- Mary Gabriel, Amor y Capital. Karl y Jenny
Marx y el nacimiento de una Revolución, El Viejo
Topo, Barcelona, 2014. (AYC)
- Francisco Fernández Buey, Marx sin ismos,
El Viejo Topo, Barcelona, 1998. (MSI)
- Cómo era Karl Marx. Visto por quienes lo
conocieron. Es tracta d’un recull de texts de familiars,
coneguts… sobre el Moro. . Biblioteca Libre. (CEKM)
Karl Marx, Las Luchas de Clases en Francia, Editorial
Claridad, Buenos Aires, segona edició, 1968. (LCF)
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Les ulleres violetes
Patricia Font Marbán
Diputada de Més per Menorca
Aquest passat mes de març s’ha celebrat el Dia
Internacional de la Dona. És curiós, perquè davant
aquesta data em sorgeixen dubtes. Ens hem de
felicitar en aquest dia? De cada vegada tenc més clar
que l’existència d’un dia especial per commemorar
revela que alguna cosa no va bé si cal tenir un dia.
Però no és d’açò del que us vull parlar avui.
M’interessa que parlem del feminisme com a lluita
per la igualtat. M’interessa no caure en confusions
davant algunes notícies que hem sentit darrerament,
com pot ser l’actitud detestable d’aquells seguidors
del PSV que tiraven monedes a unes indigents.
Aquesta actitud es va titllar de racisme, ara bé, crec
que convé fer una anàlisi una mica diferent. El fons
de la qüestió radica en el classisme més ranci. No els
tiraven monedes per la seva procedència sinó pel seu
estatus econòmic. És la classe, no la raça.
El capitalisme perpetua aquesta desigualtat, mentre
que el feminisme ha vertebrat la seva lluita en la
igualtat. A primera vista, i de manera simplista,
podem dir, idò, que són moviments antagònics. I dic
simplista perquè el moviment feminista actual és
molt plural, afortunadament. No podem oblidar-nos
que les primeres teòriques feministes eren dones
blanques.
L’any 1984, la feminista negra Bell Hooks, va escriure
una crítica de La mística de la feminitat, de Betty
Friedan, una de les obres de referència del feminisme
estatunidenc, i deia:
"Queda clar que Friedan mai es va preguntar si la
situació de les mestresses de casa blanques de
formació universitària eren un punt de referència
adequat per combatre l'impacte del sexisme o de
l'opressió sexista en les vides de les dones de la
societat nord-americana. Tampoc es va ocupar d'anar
més enllà de la seva pròpia experiència vital per
adquirir una perspectiva ampliada sobre les vides
d'aquestes dones".(...) "Com havia fet Friedan abans,
les dones blanques que dominen el discurs feminista
avui dia rares vegades es qüestionen si la seva
perspectiva de la realitat de les dones s’adequa o no
a les experiències vitals de les dones com a
col·lectiu”.

La lluita feminista s’ha anat eixamplant i té molts de
braços. Estic absolutament convençuda de la
necessitat que el feminisme augmenti la seva
presència i força en l’arena política. El masclisme
continua sent imperant en aquest món polític. S’han
de forçar les llistes paritàries perquè si no, no
s’inclouen dones en la mateixa proporció, mentre en
el número d’estudiants dones a la universitat és cada
vegada
més
gran
—estudiants,
que
no
catedràtiques—. Més després d’aquesta crisi
econòmica que ha aprofundit en aquesta desigualtat.
La pregunta és: interessa incorporar aquesta lluita?
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el forjador d’una
Maribel Ripoll Perelló
Universitat de les Illes Balears
L’any 1274, després de nou anys de formació i d’unes
profundes experiències místiques profundes, Ramon
Llull inaugurava el registre literari en català amb el
gran Llibre de contemplació en Déu. Poc temps
després, veien la llum obres de volada com el Romanç
d’Evast e Blaquerna, el Llibre de meravelles o el Llibre
de Santa Maria, obres totes tres que tenen un element
comú i innovador en el context de l’època: el
tractament que s’hi fa de la dona.
I és que a diferència de la misogínia imperant del
moment, Ramon Llull pensa, en la seva narrativa, un
model de dona sàvia, intel·ligent, que té la voluntat
d’arribar a la comprensió del món i per tant, a la
comprensió de Déu. Nogensmenys, per arribar al
coneixement i a l’estima de Déu, mestre Ramon ha
elaborat un mecanisme infal·lible que és l’Art, un
sistema d’argumentació de la fe que pot aplicar-se a
qualsevol element de la creació.
El nostre autor conta que l’Art li va ser revelat per Déu
mateix a la muntanya de Randa. Aquesta Art
(equivalent a «tècnica») servia al missioner per
aconseguir la conversió dels infidels no cristians però
havia de ser òptima, també, per als mateixos
cristians, per poder reestructurar els valors perduts i
l’ordre moral, desordre que era font de pecat i de
convulsió i al qual s’havia arribat en allunyar-se
l’home de Déu.
L’abast universal de l’Art, que havia d’arribar a tots
els públics possibles, va fer que el convertit Ramon
dugués a terme una tasca literària ingent, concretada
en uns 260 títols, que es caracteritza alhora per la
diversitat lingüística i d’estil: va escriure prosa
assagística, narrativa, vers, en funció del públic a qui
s’havia de dirigir. I per la mateixa raó, escrivia en àrab
per als infidels musulmans, en llatí per a l’acadèmia i
la cúria tant civil com eclesiàstica i en català per als
receptors d’aquella llengua, que no tenien
coneixements acadèmics i per als quals el llatí ja
quedava enfora.

literatura per a les dones

Així les coses, mestre Ramon no podia permetre’s el
luxe de no arribar a les dones, per a les quals va
pensar uns models femenins que les seduïssin i que
els servissin d’exemple per a una vida d’acord amb els
preceptes morals cristians. És per aquest motiu que
en la prosa literària lul·liana apareix Aloma, la mare
perfecta que es revela contra el marit quan ell
s’equivoca. Hi trobam la vídua perfecta, Nastàsia, que
un cop se n’ha adonat de l’error en què viu, segueix
les passes de la filla i s’acull a la vida monacal. Hi
trobam l’abadessa Natana, que preludia eficaçment la
reforma de l’heroi masculí Blaquerna, en ordenar ella
el seu monestir aplicant les regles de l’Art.
I finalment, trobam una munió de personatges
femenins que són capaços d’entendre per què les
coses no funcionen i poden trobar-hi una solució
mitjançant l’aplicació de l’Art. En aquest sentit, una
altra vegada més Ramon Llull resulta innovador i
original en el seu context, motiu de demés perquè
enguany commemorem el setè centenari de la seva
mort.
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Artà
Llarg camí cap al desastre
Maties Garcias
El professor i primer batle democràtic d’Artà (19791987), Jaume Morey Sureda, acaba de publicar dos
llargs i densos volums que contenen les seves
investigacions sobre l’esclat de la guerra civil a la vila
artanenca i la repressió consegüent contra els
sindicalistes, socialistes i republicans més significats
d’aquelles terres del Llevant. Aquestes recerques són
el fruit exhaustiu d’un treball de recopilació de
testimonis orals, de consulta de bibliografia i de
buidatge d’hemeroteques, d’exploració d’arxius i
transcripció i contextualització de memòries escrites
pels protagonistes o observadors dels fets.
Jaume Morey, amb les quasi 900 pàgines dels dos
volums, traça l’evolució de la política i la societat
artanenca des de començament del segle XX fins a la
més immediata postguerra, i dibuixa la realitat d’un
poble secularment dominat pels senyors que posseïen
les grans propietats del terme enfront d’uns
treballadors empobrits i dependents de la feina que
rebien dels terratinents i cacics de la vila. Artà era, en
paraules del mestre, periodista i folklorista catòlic
Andreu Ferrer Ginard, un poble “pacífic, quiet i
conformat”, on hi va haver moments en què 9
propietaris eren amos del 60 % d’una terra
estructurada en grans latifundis. Era un “poble de
senyors” i de cacics, encapçalats per Pere Morell i
Olesa, senyor dels Olors, que comptaven amb el
suport moral d’una Església –la parròquia i el convent
dels franciscans– que impulsava iniciatives com la
Caixa Rural (1907-1931, l’empresa més duradora), el
Sindicat Catòlic, la revista Llevant (1916-1931, bressol
del mallorquinisme literari) o la Joventut Seràfica
(futur cau falangista), entre d’altres.
Enfront d’aquest domini dretà, els sectors artanencs
més pobres intenten organitzar-se al voltant d’un
moviment obrer incipient que ha de vèncer el domini
caciquil. Ho fa així com pot per afrontar els assots
socials que pateixen els treballadors i les seves
famílies: manca de feina, emigració, dificultat per
aconseguir subsistències de bona qualitat (el 1919 les
dones es manifesten setrill en mà per exigir oli bo),
falta d’aigua per a tothom i no només per a les cases
privilegiades,
ensenyament
no
controlat
pel
catolicisme.

En aquest context, la
obrera
per
lluita
arribar a la gestió
municipal de manera
lliure i democràtica va
ser un objectiu que
només assoliren tres
regidors progressistes
el 1910 durant 8
mesos.
La
monarquia
alfonsina
i
la
Dictadura de Primo de
Rivera seran impediments per assolir de manera
satisfactòria els objectius populars, i només amb
l’adveniment de la República, i amb el concurs de
nous dirigents i noves organitzacions, l’obrerisme i el
republicanisme aconseguiran impulsar un ajuntament
capaç d’afrontar els problemes seculars dels
artanencs amb una mentalitat progressista. Les
resistències de la dreta caciquil, però, són fortes. La
reacció dretana després de l’octubre del 34 no va ser
més que un assaig del que passaria el juliol de1936,
ara amb la participació armada de la Falange i la
Guàrdia Civil: empresonaments que se succeïren en
un constant degoteig, assassinats en venjança per
fets passats, fuita dels “escondits”, que s’amagaren i
malvisqueren per les muntanyes del voltant –l’actual
Parc de Llevant– o en amagatalls domèstics i casetes
de fora vila. Patiment, por i clima de terror varen ser
moneda corrent durant aquelles dates. La sacsejada
encara fou major arran del desembarcament de Bayo
a la costa de Son Servera i Manacor, i amb
l’establiment del front de guerra just a tocar d’Artà,
que per més afronta va patir un cruel bombardeig, per
error, de l’aviació italiana “amiga”, amb resultat d’11
morts.
El panorama analitzat per Morey es completa amb el
relat dels judicis sumaríssims, les condemnes a mort i
a presó i els expedients de depuració i de confiscació
que se’n seguiren. També s’hi refereix que a Albarca
s’hi establí un campament de presos i que un dels
dirigents de la Menorca republicana va ser un militar
artanenc, Jaume Palou, que moriria executat pels
franquistes.

Artà: Llarg camí cap al desastre
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D’entre els textos consultats i profusament reproduïts
per Jaume Morey, cal destacar les memòries de Mateu
Sancho, (a) Papa, secretari del batle Gabriel Garau, (a)
Boira. Són un document dictat anys després dels fets,
però transmissor d’un relat molt detallat. També és de
destacar el dietari que escrivia el P. Rafel Ginard,
superior del convent franciscà i futur col·lector del
Cançoner popular de Mallorca. El pare Ginard, segons
deixa reflectit en el dietari contemporani als fets,
sempre s’havia mostrat disgustat per l’actitud
prepotent dels senyors i per això inicialment va veure
amb bons ulls les iniciatives socials dels republicans;
tot i això, les actuacions contràries a l’Església
d’aquests, el fan justificar l’alçament franquista i fins i
tot la guerra, malgrat el patiment que li provocava la
repressió. És el reflex de la incomoditat d’uns sectors
que van trobar-se entre dos focs.
El segon volum de l’obra conté la transcripció de les
vivències personals dels represaliats i diversos
documents útils per a bastir una visió tan complet dels
fets com la que ens ofereix aquest doble llibre sobre la
història de la guerra civil a Artà.
Jaume Morey. La guerra civil a Artà. Llarg camí cap
al desastre.
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