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1.1

editorial
número 53 - setembre 2016

Josep Valero
de la Fundació Ateneu Pere Mascaró

No tot és anomenar govern. Hi ha que 
aclarir prèviament per què servirà. El 
PP i Ciudadanos havien formalitzat un 
pacte reaccionari, ultraliberal i fortament espanyolista. El 
PSOE era convidat per endolcir-lo o el col·locarien com a 
culpable de forçar les noves eleccions. El PP pensa que hi 
sortiria guanyant de les dues maneres. Ciudadanos balla la 
baldufa sense més nord que mantenir el pacte de la 
transició. El PSOE sofreix internament i externament una 
forta pressió, però sembla que ha tingut la suficient lucidesa 
per no cedir de primeres als xantatges dels diferents poders 
fàctics.

Es cerca un govern per Espanya, però es pretén oblidar el 
vertader problema que cal resoldre: La crisi territorial i de 
legitimitat democràtica de l’actual model d’estat. Podemos i 
les forces sobiranistes són considerades forces malèfiques 
perquè plantegen que la democràcia és l’única manera de 
resoldre la crisi del model d’estat. 

El PNB, ERC, PDC, EH-BILDU, s’han oferit al PSOE per 
recolzar un govern de Sánchez si admet la consulta 
democràtica i el diàleg en pla d’igualtat entre les nacions 
que composen l’actual Estat espanyol. Podemos també hi 
estaria d’acord. El PSOE té, encara, por a aquesta majoria 
possible. L’única amb coherència democràtica de l’actual 
correlació de forces parlamentàries espanyoles. L’única que 
és una opció real de canvi. Qualsevol altra opció és 
maquillatge, o tenir un Ciudadanos que boicotejarà 
qualsevol sortida democràtica al tema territorial. 

La reacció espanyola sols contempla com a legítima, la seva 
pròpia lògica «democràtica». El sistema són el PP, PSOE i 
Ciudadanos. Entre ells s’han d’entendre. El programa de la 
segona investidura era pitjor que la primera, però la primera 
també era nefasta. No hi ha possibilismes factibles  quan hi 
ha  por a la democràcia. Quan la reacció espanyola s’aferra 
com una paparra als seus privilegis. Quan juga brut 
constantment per fer valer els seus arguments. Quan 
menysprea i demonitza tot el que no és el seu relat sobre la 
controvertida història d’Espanya.

 La reacció espanyola vol  un govern per llevar-se un mal de 
cap del damunt, però sense voler analitzar les vertaderes 
causes dels dolors. Com els sepulcres blanquejats dels que 
parlava Jesús de Natzaret, a la nostra farisaica oligarquia li 
importa més l’aparença del poder, que la seva  solidesa 
interna. Creuen que tot s’arregla amb «legalitats» i 
repressions. Ignorants de la seva pròpia història, sembla 
que estam condemnats a què vulguin repetir-la com sempre 
i amb les mateixes errades.     

El PSOE es troba en el punt d’equilibri que pot fer inclinar la 
balança en un sentit o de l’altre. Si guanya l’espanyolisme 
com a prioritat, el no voler ser audaç per tal de mantenir el 
delicat equilibri intern de les seves federacions, el tancar la 
porta a qualsevol acord amb les forces sobiranistes per por 
a perdre vots en les pesqueres castellanes i andaluses, sota 
aquests paranys, qualsevol combinació política que vulgui 
fer, ens portarà a més podriment del ja gangrenós règim 
constitucional actual.  

El canvi ja no es pot vendre de nou com a mera alternança. 
La infecció interna del sistema no es pot curar amb esperit, 
cremes superficials i apòsits. L’única cura possible és la 
cirurgia de la consulta democràtica. Quan més aviat es 
produeixi, més hi guanyarà tothom.

O  més règim gangrenós o 
aposta democràtica



Oriol Baradad Baldomà
Regidor del grup municipal del PSM MÉS
per Menorca a l’Ajuntament de Ciutadella

El circ ja torna a començar. Dia 30 hi haurà la primera 
funció. Ara es comencen a repartir les butaques i hi haurà 
cops, com la darrera vegada. S’han de tenir butaques de 
primera fila per poder sortir bé a la foto perquè l’última fila 
no és prou digna. Diran el que voldran, però ara l’important 
és poder tenir una bona butaca i sortir bé a la foto, ja que 
els resultats obtinguts a final del juny passat no van ser els 
imaginats. Als partits centralistes no els importa la visió 
d’Estat i menys els problemes que hi ha a comunitats 
autònomes com la nostra. Fa anys que estan instaurats en 
la visió exclusiva de partit i així ho demostren dia a dia.

Durant el desembre de 2015, els quatre partits centralistes 
van criticar molt la situació política que vivien a Catalunya 
Junts pel Sí i la CUP,per poder formar un govern estable. 
L’artilleria madrilenya només feia que atacar constantment 
Catalunya perquè no s’arribava a un acord i s’haurien de 
convocar noves eleccions. Havia de ser el desastre més 
gran de la història democràtica de l’Estat espanyol, però el 
temps ha posat tothom al seu lloc. 

Els sobiranistes de Balears no vam tenir representació ni al 
desembre del 2015 ni al juny del 2016. No vam tenir, ni 
tenim, veu a Madrid. I això, per molt que diguin, és un greu 
problema per a les nostres illes, especialment per a les 
petites com Menorca. Els sobiranistes ens haurem de mirar 
el circ des de casa perquè no ens deixaran anar ni al 
galliner, tot i ser els que paguem les entrades més cares de 
tot l’Estat, entrades que ens haurien de permetre estar 
davant de la primera fila per poder defensar els nostres 
drets i reclamar tot allò que ens mereixem i no tenim.

Mentre duri el circ cap dels “representants” polítics de les 
Illes que hi ha dins l’amfiteatre intervindrà ni tindrà la 
capacitat per fer que els seus caps parlin dels problemes 
que hi ha a les Illes. I no és que ho digui jo, sinó que és un 
fet que ja es va produir el mes de desembre de 2015 quan 
les Illes vam ser les grans absents d’aquell ridícul 
espectacle d’investidura.

 Amb un sol representant sobiranista això no passaria, ja 
que podria fer com els que tenen altres comunitats 
autònomes, com Catalunya, Canàries, Galícia o Euskadi, 
que tenen veu directa a Madrid i que poden posar damunt

 la taula els problemes de les seves regions.

En aquesta legislatura, duri el que duri, no hi haurà ningú a 
Madrid que defensi els problemes que hi ha a Balears de 
forma directa i contundent. Els partits centralistes tenen 
altres prioritats i els problemes de comunitats com la nostra 
no estan dins la llista. No hi haurà ningú que treballi perquè 
Balears tingui un finançament just i perquè es pari la sagnia 
fiscal que patim. No hi haurà ningú que exposi de forma 
directa des de la tarima del Congrés que tenim el greu 
problema amb el transport (especialment a Menorca). No hi 
haurà ningú que faci d’interlocutor directe a l’hora de 
solucionar els problemes municipals que Madrid té enrocats. 
En definitiva, no hi haurà ningú que doni veu a tots els 
problemes que tenim a les Illes.

Des dels partits que defensem el sobiranisme de les 
Illes hem de seguir treballant perquè les situacions 
viscudes en les dues últimes convocatòries electorals 
no es tornin a repetir. Hem de ser forts i convincents i 
treballar més junts que mai per tenir aquesta unitat 
sobiranista que sempre hem defensat i que ha de ser 
la veritable veu dels illencs. Hem de tenir clar que si 
nosaltres no tenim veu a Madrid ningú defensarà els 
nostres interessos i no podrem créixer ni evolucionar, 
ni com a societat ni com a poble. No podem seguir 
sent un dels motors econòmics de l’Estat espanyol i 
continuar sent maltractats com fins ara.

 Sigui quan sigui (d’aquí a sis mesos o d’aquí a quatre 
anys) a les properes eleccions generals els 
sobiranistes hem de ser a Madrid per defensar els 
interessos de les Illes per damunt de tot.

   2.1
L'ull crític

No som a Madrid



Pere Sampol i Mas
Director de la Fundació Emili Darder

Els grans mitjans de comunicació ens han presentat el 
resultat del referèndum celebrat al Regne Unit com una 
victòria de les forces més conservadores i reaccionàries, un 
triomf de la por davant el progressisme dels partidaris de 
continuar en la Unió Europea. I, evidentment, en gran part 
ha estat així, però s'amaga que bona part dels qui han votat 
per sortir de la UE ho han fet per disconformitat amb el 
rumb que estan seguint els dirigents que la governen. 
Aquesta visió es compartida per cada vegada més 
ciutadans europeus.

La veritat és que, des de fa temps, la Unió Europea està 
provocant la desafecció de la majoria de ciutadans.  Els 
referèndums de ratificació de la Constitució europea 
celebrats l’any 2005 als Països Baixos i a França varen 
suposar el triomf del No. Així com el celebrat a Irlanda, l’any 
2008, en què també triomfà el No. Aquests resultats ja eren 
un indici de la poca identificació d’una part de la ciutadania 
amb el projecte europeu. Des d’aleshores, amb l’esclat de 
la crisi econòmica, el rebuig a les polítiques europees s’ha 
multiplicat. Les polítiques d’austeritat imposades per uns 
dirigents que no són elegits directament pel poble, la 
xenofòbia contra els immigrants fomentada per l’extrema 
dreta, el rescat de grans entitats financeres... són un 
conjunt de factors que han debilitat aquell gran projecte 
polític que havia de transcendir el Mercat Comú. 

A tots aquests factors, hi hem d’afegir les negociacions del 
Tractat de Lliure Comerç amb els Estats Units, duites amb 
un gran secretisme fins que Greenpeace va divulgar 
l’esborrany del Tractat, que revelà que donava carta blanca 
a les grans corporacions empresarials per burlar la 
legislació europea de protecció de la salut i del medi 
ambient.

I ara què? Cap on ha d’anar la Unió Europea? El sentit comú 
ens diria que només hi ha un camí per salvar-la i potenciar-
la: aprofundir en els valors que han fet d’Europa el territori 
del món amb més democràcia, benestar social i protecció 
dels desafavorits. Per aquest motiu, el respecte a la 
diversitat cultural, la sanitat universal, l’educació pública i 
laica, un sistema fiscal re-distributiu, la regulació del 
sistema financer, el respecte al medi ambient, la defensa de 
l’Europa dels pobles... són principis que s’haurien 
d’enarborar per tornar a seduir la ciutadania europea. 

Des d’aquest punt de vista, el Brexit haurà servit per 
repensar Europa. Un grup d'intel·lectuals francesos han 
publicat un manifest en el qual reclamen àmplies reformes 
a la Unió Europea. Interpreten que el poble britànic ha 
manifestat de manera sobirana la voluntat de mantenir el 
control sobre les decisions que li afecten. Però, 
contràriament a l'intent d'instrumentalitzar el Brexit que en 
fa l'extrema dreta francesa, la qual proposa seguir les 
passes del Regne Unit i també sortir de la UE, els 
intel·lectuals francesos veuen una oportunitat en el vot 
britànic. Afirmen que bona part dels ciutadans europeus ja 
no accepten ser governats per instàncies no elegides, que 
funcionen amb opacitat. En aquest sentit, proposen la 
celebració d'una conferència a partir del model de la 
conferència de Messina de 1955, que va permetre superar 
les diferències entre els països fundadors de la UE i aprovar 
el Tractat de Roma. Aquesta conferència hauria de servir per 
renegociar els tractats en tres qüestions fonamentals: la 
democràcia, la prosperitat i la independència estratègica.

Així, proposen retornar a la sobirania i a la democràcia en 
una Europa confederal fruit de la cooperació entre les 
nacions per tal de reorganitzar les competències i la forma 
de designació de les institucions europees (Consell, 
Comissió, Parlament, Tribunal de Justícia, Banc Central 
Europeu).

També aposten per  retornar a l'economia europees les 
claus de la prosperitat, revisant les regles actuals en política 
econòmica i monetària, fugint del paradigma neoliberal i del 
model mercantilista alemany.

I, finalment, pretenen dotar Europa de la capacitat 
estratègica que mai no ha exercit, restablir el diàleg amb 
Rússia, país europeu imprescindible per a l'establiment de 
polítiques de seguretat comunes i definir polítiques de co-
desenvolupament respecte Àfrica i Orient Mitjà.

   2.2
L'ull crític

 BREXIT: rompre, o canviar el model europeu



I és que, a poc a poc, les institucions europees han caigut 
en mans de neoliberals seguidors de la doctrina de l'Escola 
de Chicago. En les propostes per sortir de la crisi econòmica 
han estat més papistes que el Papa, imposant unes 
mesures d'austeritat que ni la pròpia Reserva Federal dels 
Estats Units va seguir. Pel que fa a la política exterior, els 
dirigents europeus han fet seguidisme de la política 
bel·licista de l'OTAN, participant del cop d'estat a Ucraïna, 
que ha portat els neonazis al govern i ha desestabilitzat la 
frontera amb Rússia, fet que ha suposat greus perjudicis 
econòmics a la pròpia Unió europea.

En definitiva, tres grans forces pugnen pel futur d'Europa: el 
conservadorisme dels actuals dirigents, que fan seguidisme 
dels Estats Units; l'extrema dreta, que agita els fantasmes 
de la immigració i la misèria fomentant els nacionalismes 
d'estat i, finalment, els qui propugnen una Europa que lideri 
els valors de la democràcia, la prosperitat i la cooperació 
internacional.

   2.3
L'ull crític

 BREXIT: rompre, o canviar el model europeu

Rafel Guardiola i Pascual
+34687994374

rafel@escena-audiovisual.eu



#MÉSstyle: Una altra forma de 
governar i de legislar en el 
primer any de legislatura 

al Parlament balear

Margalida Capellà

Diputada al Parlament de les Illes Balears

Aquest primer any de la IX legislatura, l'activitat 
parlamentària balear ha estat intensa. Probablement si el 
comparam amb el primer any de la legislatura anterior 
trobarem que no hi ha gaire diferències perquè enguany el 
Parlament ja ha aprovat desset lleis i en el primer any del 
Parlament amb la majoria del Partit Popular se’n varen 
aprovar quinze. 

No és la quantitat el que destacaria d’aquest primer any 
sinó la qualitat, tant en termes de qualitat democràtica 
com de qualitat ciutadana. De les lleis aprovades el 2011 
amb majoria absoluta del Partit Popular, l’única que 
tractava un tema “social” és la que modificà la Llei 
12/2006, de 20 de setembre, per a la dona només per 
derogar un article que havia quedat inconstitucional arran 
d’una sentència del Tribunal Constitucional. La resta de lleis 
tenien a veure amb la situació de crisi econòmica, les 
obsessions bauzanianes contra la llengua catalana, el retall 
de drets i les modificacions legislatives a conveniència de la 
majoria conservadora, començant per la que va modificar el 
Consell Consultiu, la que modificà la Llei de funció pública 
per eliminar el coneixement de la llengua catalana com a 
 requisit per accedir a la condició d’empleat públic de les 
administracions públiques de la CAIB i també, en aquesta 
línia, la que modificà la Llei de capitalitat per imposar el 
nom de Palma de Mallorca. 

Les aprovades en aquest primer any de legislatura, a part 
de la llei de pressuposts, tenen un caire social, 
mediambiental, humà i reivindicatiu innegable i es podrien 
presentar com aquelles que reconeixen drets i unes altres 
gràcies a les quals la ciutadania recupera drets, retallats en 
la legislatura passada.

 
En el primer capítol tenim una llista de lleis que ens 
enorgulleix presentar i reivindicar perquè la majoria són una 
iniciativa de MÉS, tant del grup parlamentari com de les 
conselleries liderades per MÉS la Llei 2/2016, de 30 de 
març, de l’impost sobre estades turístiques a les Illes 
Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible, la Llei 
5/2016, de 13 d'abril, de la renda social garantida, la Llei 
8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, 
gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar l’LGTBI 
fòbia, la Llei 10/2016, de 13 de juny, per a la recuperació de 
persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el 
franquisme, i la Llei 11/2016, de 4 d'agost, d'igualtat de les 
Illes Balears. Cinc lleis que passaran a la història de la 
nostra Comunitat, i algunes que figuraran com a pioneres 
en el reconeixement de drets. 

Altra llei important pel que suposa de canvi en la percepció 
de la ciutadania respecte de la política és la Llei 9/2016, de 
13 de juny, de modificació de la disposició addicional 
novena de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció 
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que 
elimina el nivell 33.

Una feinada ens ha duit desmuntar els intents de destruir 
drets, territori, llengua i fins i tot jo diria la pau social en la 
legislatura passada, i per a això el Parlament ha aprovat, a 
iniciativa del Govern, i dins del marc dels Acords pel canvi, 
la derogació de parts de lleis i fins i tot de lleis senceres. 

   2.4
L'ull crític



També passaran a la història, per això, la Llei 8/2015, de 27 
d'octubre, de 16 d'octubre, per la qual es deroga la Llei 
9/2013, de 23 de desembre, sobre l'ús de símbols 
institucionals de les Illes Balears; la Llei 9/2015, de 28 de 
novembre, de modificació de la Llei 15/2010, de 22 de 
desembre, de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes 
Balears; la Llei 11/2015, de 12 de desembre, de recuperació 
parcial l’any 2015 de la paga extraordinària i l’addicional, o 
l’equivalent, del mes de desembre de 2012; la Llei 1/2016, 
de 3 de febrer, de modificació de la Llei 3/1986, de 29 
d’abril, de normalització lingüística a les Illes Balears i la 
Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació 
lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit 
de la funció pública; la Llei 6/2016, de 22 d'abril, de 
derogació de la Llei 9/2014, de 29 de setembre, per la qual 
s’estableix i regula la protecció a la maternitat; i, finalment, 
la Llei 7/2016, de 17 de maig, de modificació del text refós 
de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, aprovat 
pel Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre. Altres 
lleis són més tècniques però no per això menys importants 
perquè no s’havien presentat probablement per manca 
d'interès: la Llei 12/2016, de 17 d'agost, d’avaluació 
ambiental de les Illes Balears, la Llei 10/2015, de 10 de 
desembre, de la Comissió General de Consells Insulars.

I per parlar de qualitat democràtica d’aquest primer any de 
legislatura destacaria dos fets dels quals m’agradaria que 
tothom en prengués bona nota. En primer lloc, que les lleis 
que reconeixen drets han estat aprovades per una ampla 
majoria, i una, la de recerca de les persones desaparegudes 
durant la guerra civil, per unanimitat. Això s’ha aconseguit 
amb un diàleg constant amb l’oposició fins i tot des del 
principi de l’elaboració de la llei, amb l’acceptació 
d’esmenes per part dels grups majoritaris quan han estat 
raonables i ben fundades i també, ho voldria reconèixer 
expressament, amb un canvi d’actitud del Partit Popular en 
alguns temes en els quals s’havien quedat sols i ara hi 
donen suport. 

Això és, sens dubte, un canvi qualitatiu que ens hauria 
també d’enorgullir a tots els grups parlamentaris: no hi ha 
res més emotiu que un familiar de desaparegut, un jove gai 
o una activista feminista surtin d’un plenari satisfets perquè 
la seva lluita, lliurada massa anys en la marginalitat i en la 
confrontació ideològica partidista, a la fi tengui el 
reconeixement majoritari i unànime i tengui la garantia que 
aquestes lleis no seran modificades, perduraran en el temps 
malgrat els canvis polítics. També és extraordinàriament 
positiu que realment el debat sobre l’impost turístic 
sostenible es centràs més en la destinació dels recursos que 
no en la necessitat de l’impost: en això també MÉS per 
Mallorca ha convençut, i l'alt nombre d'esmenes acceptades 
o negociades en aquesta llei, o en la renda social i en la 
d’igualtat, indica també un altre manera de fer política i de 
fer les lleis: el #MÉSstyle.

El segon element de qualitat democràtica que destacaria és 
la reducció dràstica en l’ús dels decrets-llei. Les xifres entre 
el primer any de la legislatura anterior i l’actual són 
certament significatives: desset decrets-llei entre 2011 i 
2012 (entre ells el del TIL), tres decrets-llei entre 2015 i 
2016 (dels quals un modificava l’anterior perquè hi havia 
una errada). 17 a 2. Aquests dos decrets-llei regulen 
mesures urgents en matèria de grans establiments 
comercials (hi va acord de tots els grups, amb l’objectiu de 
frenar els efectes del recurs d’Inconstitucionalitat del 
govern estatal contra la Llei autonòmica de Comerç) i 
també en matèria urbanística: aquest és una de les 
iniciatives legislatives que hem hagut d’impulsar per desfer 
les mesures urbanístiques que el PP anomenava 
d’urbanisme sostenible. 

Les formes són importants, també en l’elaboració, el debat i 
l’aprovació de les lleis, i tot i haver tengut crítiques per la 
lentitud en aconseguir aprovar lleis, crec que aquest és el 
camí per garantir MÉS qualitat democràtica.

Ens queden lleis previstes en els Acords pel canvi que no 
hem pogut presentar en aquest primer any: la llei que 
modificarà la Llei de protecció animal, la llei d’habitatge, la 
llei per la qual es crearà l’Oficina anticorrupció, la llei de 
memòria democràtica… O la llei que defensarem en el 
Congrés de diputats per modificar el REB i gaudir d’una 
tarifa plana entre illes. I ens queda també la il·lusió per 
seguir treballant per tota la ciutadania i per seguir avançant 
en lleis que ens facin recordar aquesta legislatura com la 
més social i la més humana de totes.

   2.5
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#MÉSstyle: 

Una altra forma de governar i de legislar en el primer any de legislatura al Parlament balear



Un any de Govern dels 
Acords pel Canvi

David Abril

Co-coordinador  de MÉS per Mallorca

Portaveu del grup MÉS per Mallorca al Parlament de les Illes 
Balears

No havia acabat l’estiu de 2015 i escrivia que mesures com 
el retorn de la targeta sanitària, l’anunci de la renda social o 
l’ecotaxa aprovades en els primers mesos de Govern ja 
justificaven per elles mateixes la presència de MÉS a 
l’executiu autonòmic, i que malgrat algunes crítiques 
m’inclinava per veure el tassó més ple que no pas buit, de 
fet aquesta és una de les assignatures pendents de les 
esquerres: valorar la feina feta malgrat les dificultats i no 
quedar-nos només amb allò que no hem pogut aconseguir o 
realitzar encara.

De fet, apart de les mesures esmentades, la tasca del 
Govern ha estat intensa en aquest primer any, i d’entrada 
jo assenyalaria més enllà de les mesures concretes 
aprovades o encetades, la contribució del nou Govern a la 
construcció d’una societat millor en aquest primer any.

En primer lloc, la substitució de l’autoritarisme de l’època 
Bauzá per la voluntat de diàleg i consens, que ha significat 
entre altres coses dur la pau a una comunitat educativa que 
no va tenir altre remei que batallar durant els anys 
anteriors que resistir a les imposicions com el TIL o la Llei 
de Símbols, derogades en els primers dies de Govern. La 
dignificació de la tasca docent, la recuperació progressiva 
de professorat a les aules per reduir ràtios, i sobretot la 
consideració de l’educació com una eina de cohesió social 
imprescindible per al present i el futur dels illencs també hi 
han contribuït al clima de normalitat.

Aquesta mateixa voluntat diàleg es trasllada a altres temes 
estratègics de legislatura, com són el canvi de model 
econòmic, amb la restitució del Consell Econòmic i Social i 
les Meses de diàleg amb tots els agents socials i econòmics 
sense fer distincions. I a les mesures concretes, com 
l’impost turístic, o la imminent regulació del lloguer 
vacacional, sempre amb el denominador comú del màxim 
consens social i institucional. A més d’una millora 
democràtica, és imprescindible aplicar aquest criteri si 
volem que les mesures que aprovem siguin duradores, o si 
voleu, de difícil supressió en cas que hi hagués un canvi de 
color polític.

Apart de recuperar les retallades dels serveis públics de 
l’etapa anterior, que en l’àmbit sanitari ha permès reduir les 
llistes d’espera de manera significativa però òbviament 
insuficient, des de MÉS hem impulsat la instauració de nous 
drets socials reconeguts per Llei, com s’ha fet amb la Renda 
Social per cobrir les necessitats bàsiques de milers de 
persones i famílies que havien estat víctimes de la crisi. 

I hem avançat en igualtat, gràcies a la Llei d’Igualtat i la Llei 
LGTBi, la primera impulsada des del Govern i la segona des 
del Parlament, ambdues lleis liderades per MÉS amb un 
nivell de consens polític assolit digne de destacar, com 
també la Llei de Fosses que ara el Govern comença a 
aplicar amb l’exhumació de la fossa de la repressió de 
Porreres.

En medi ambient, cal destacar el retorn a la idea de què 
conservar el territori i posar límits clars a la nova bombolla 
turísticaimmobiliària és prioritari, com ja es va demostrar 
amb el Decret-Llei de Mesures urgents en matèria territorial 
que suspenia o derogava els aspectes més des-reguladors 
des del punt de vista urbanístic de Lleis «estrella» de 
l’època anterior com la Llei turística, la Llei Agrària o la Llei 
del Sòl. Som conscients no obstant de què cal dotar en el 
proper curs de molts més recursos les polítiques ambientals 
i sobretot els espais naturals protegits i els que protegirem 
encara més, com Es Trenc, l’ampliació de Cabrera, la 
protecció definitiva de Son Bosc o els fons de posidònia. I 
amb la Llei d’Avaluació d’Impacte Ambiental i les millores a 
la Comissió Balear de Medi Ambient no sols hem donat més 
transparència en l’accés a la informació, sinó més garanties 
de què el respecte al medi ambient amb l’activitat 
econòmica quedi garantit.

   2.6
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I des de la Conselleria de Transparència, Cultura i 
participació s’ha retornat la normalitat del català, i amb el 
pla aprovat pel Consell Social es preveu un fort impuls a l’ús 
social de la llengua en els propers anys, després d’aquests 
anys de resistència i retrocés. S’ha fomentat l’esport 
inclusiu de manera important, es prepara un pla 
d’internacionalització i promoció exterior de la cultura 
produïda a les Illes. I en l’àmbit de la transparència i la 
participació, és a punt d’aprovar-se la Llei de l’Oficina 
Anticorrupció i es prepara ja la Llei de Consultes, ambdues 
propostes polítiques de MÉS.

Me deix moltes coses, com ara l’actitud digna, per no dir 
combativa, del Govern en relació a Madrid, a l’hora de 
reclamar allò que ens pertoca, sigui un millor finançament, 
el nou Règim Econòmic i fiscal per a les Illes, o les 
inversions estatutàries que havien quedat a l’oblit i que 
pugen a 1.000 milions d’euros que l’Estat ens hauria de 
liquidar, i l’actual executiu ja ha avisat que recuperarem per 
les bones o per les males.

Com deia, el balanç ha estat positiu si el comparam, per 
exemple, amb el nivell de compliment de les propostes 
contingudes a un pacte de governabilitat molt semblant, 
l’anomenat «Pacte del Botànic» al País Valencià signat pel 
PSPV, Compromís i Podem, on aquest darrer partit també 
s’ha estimat més quedar fora de l’executiu autonòmic: aquí 
hem fet més coses, però el nivell de renou generat pels 
socis ha estat més gran.

Hi ha hagut errors, rectificacions i també autocrítica, però 
com sempre una de les grans assignatures pendents del 
curs polític és la convivència de les esquerres en la seva 
diversitat, no sols per dur endavant sense estridències les 
polítiques compromeses, sinó per garantir una nova 
legislatura progressista, condició necessària perquè puguem 
consolidar les fites que facin possible la transformació 
profunda que volem de la nostra societat mitjançant la 
política, en la perspectiva d’una Mallorca i unes Illes més 
lliures, justes i verdes.
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   3.1
El poble té la veu

Catalina Rosselló
Presidenta de l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí de les 
Illes Balears

Arribada dels infants sahrauís  la matinada del 3 de Juliol 
 tornada cap als campaments  de refugiats a Tindouf  el 
vespre del  2 de setembre.
 
L'Associació d'Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears 
(AAPSIB) organitza i gestiona el Programa "Vacances en Pau" 
des de l'any 1987 en què  es va constituir la nostra 
associació. Aquest  estiu varen ser 15 els infants que varen 
venir a Mallorca. Des d’aquest any i fins a l’actualitat 
l’associació ha facilitat la vinguda  de milers de nins i nines 
dels campaments de refugiats sahrauís per a la millora de la 
seva salut, a excepció de l’any 1991, any que a nivell estatal 
no es va organitzar el programa donades les circumstàncies 
sociopolítiques del moment.                            

Els objectius principals del projecte són: donar als infants 
sahrauís la possibilitat de gaudir d'un estiu allunyats del dur 
desert i de les altes temperatures i evitar totes les 
mancances i dificultats que pateixen ells i les seves famílies 
sobrevivint com a refugiats des de fa 40 anys.                    

Donar-los la possibilitat de fer-los un reconeixement, 
proporcionant als infants  una bona atenció sanitària i tractar 
les malalties detectades en el menor temps possible, tenint 
en compte que l'estada és de tot just dos mesos. 

El protocol d'Atenció Sanitària del programa VACANCES EN 
PAU, és facilitat pel Ministeri de Salut Pública de la R.A.S.D, 
coordinat pel coordinador sanitari de l´AAPSIB.

Donar a conèixer i sensibilitzar la societat espanyola de la 
gran injustícia que pateixen els sahrauís  a través dels seus 
infants, que sens dubte són els millors ambaixadors del seu 
poble.

El projecte d´enguany ha fet possible que 93 nines i nins 
 d’entre 9 i 12 anys procedents de diferents wilayas  dels 
campaments de refugiats gaudeixin durant els mesos de 
juliol i agost  d’unes veritables vacances  acollits per famílies 
de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.  De  les  93 
famílies d’enguany, 47 són  repetidores i 46  famílies que per 
primera vegada han acollit un infant . 

“Vacances en Pau 2016» conclou amb els objectius 
complerts. Durant la seva estada a les illes, els infants han 
rebut una atenció sanitària completa, objectiu principal del 
programa. A la primera setmana de la seva arribada se’ls va 
fer un reconeixement mèdic,  per part de pediatres i 
especialistes voluntaris, als nins nous se´ls va fer una revisió 
conjunta als centres de salut de Centro de Salut de Son 
Ferriol, Hospital de Manacor i Centro de Salud Es Blanquer 
d’Inca.

Els infants repetidors anaren als centres de salut de la 
família d’acollida i també passaren  una revisió oftalmològica 
i dental. Per altra banda, quan s’estima necessari, es deriven 
als especialistes oportuns i es dóna el tractament mèdic 
adequat sí s’identifica la necessitat. Enguany els problemes 
han estat d’ulls i a destacar una operació de timpà realitzada 
a un infant a Son Espases.

“Vacances en Pau» ja conclou per a aquests infants que 
durant aquests dos mesos juntament amb les seves famílies 
d’acollida, han participat amb  les distintes activitats 
organitzades per la comissió de Vacances en Pau de 
l’associació, com la festa de benvinguda a l´Antiga Escola 
Graduada de Binissalem on com anys anteriors l’AAPSIB va 
agrair a les famílies la seva solidaritat amb el poble sahrauí.

Les visites Institucionals: els infants varen ser rebuts  com 
els altres anys per la Presidenta de la Comunitat Autònoma 
del Govern Balear, La presidenta del Parlament, el President 
del Consell de Mallorca i el batle de l’ajuntament de Palma. 

Programa Vacances en Pau 
2016 



   3.1
El poble té la veu

La II trobada Solidària amb els infants de Bielorusia, Ucraïna i 
Mallorca  amb torneig de futbol, tallers de maquillatge i 
piscina al poliesportiu Municipal Mateu Cañellas d´Inca, 
organitzada  per l’AAPSIB i  l´associació “Un Somriure per 
Txernobil” i altres activitats com l’anada al Forestal Park, 
Visita a l’exposició del Caixa Forum i participació del taller 
planetes i estrelles convidats per l´Obra Social “La Caixa”.

Assistència al partit  de futbol RCD Mallorca - Reus  convidats 
pel club RCD Mallorca. Excursió Sóller - Sa Calobra 
organitzada per les famílies d’acollida.

Totes aquestes activitats són molt importants per a aquests 
infants que els permet conèixer un món nou, viure 
experiències lúdiques i educatives a la vegada que es 
retroben amb els seus amics i s´ho passen molt bé.

Acabam el programa amb la ja tradicional manifestació 
lúdica i reivindicativa que va tenir lloc ahir capvespre amb el 
lema “UN LLAÇ INDESTRUCTIBLE, UN LLAÇ PER A SEMPRE” 
una jornada reivindicativa on ens manifestàrem amb els 
infants sahrauís de Vacances en Pau, i les seves famílies 
d’acollida. Unes 200 persones ens acompanyaren durant la 
manifestació, entre ells representants polítics de les nostres 
Institucions, amics i amigues de la causa i com sempre els 
“TAMBORS PER LA PAU”.

Amb aquesta manifestació, volem denunciar les contínues 
vulneracions als drets humans que pateix el poble sahrauí 
als Territoris Ocupats a mans del règim marroquí, les 
decisions còmplices del Govern espanyol, la precarietat dels 
campaments de refugiats sahrauís i l’espoli dels recursos 
naturals.

Volem exigir també al Govern espanyol que actuï amb 
fermesa davant el Regne del Marroc i s’impliqui perquè 
d’una vegada per totes s’acompleixi el Dret a 
l’Autodeterminació del Poble Sahrauí reconegut per Nacions 
Unides i es realitzi el Referèndum acordat en el Pla de Pau de 
1991 entre el Regne del Marroc i el Front Polisario baix el 
control de l’ONU i així el poble sahrauí pugui decidir, 
finalment, el seu futur amb llibertat.
Perquè la llarga causa del Poble sahrauí és també “cosa 
nostra” i l´Estat Espanyol té molta responsabilitat d’aquest 
perllongat patiment.

 
Totes aquestes activitats així com la difusió que se’n fa 
contribueixen a assolir el segon objectiu específic del 
projecte: sensibilitzar la població balear envers el conflicte 
sahrauí.
El lema “Un llaç indestructible, un llaç per a sempre" és el 
vincle familiar que es crea i difícilment es trencarà.

 
 El programa Vacances en Pau es pot dur a terme gràcies al 
finançament del Govern Balear, Ajuntament de Palma, a les 
institucions públiques, entitats, persones i empreses 
privades, que amb la seva col·laboració han fet possible que 
l’AAPSIB organitzi l'estada de nins i nines sahrauís, però si 
aquest programa és possible és gràcies a les famílies que 
solidàriament acullen durant dos mesos aquests infants, que 
els han cuidat igual o millor que si fossin els seus propis fills.

Programa Vacances en Pau 2016 



Recentment el Parlament de les Illes Balears, va aprovar 
per unanimitat la Llei 10/2016, de 13 de juny, per a la 
recuperació de persones desaparegudes durant la Guerra 
Civil i el franquisme, més coneguda com a “Llei de fosses” 
fent realitat, així, la vella aspiració de l’associació Memòria 
de Mallorca en què aquesta entitat exigia que la 
recuperació dels cossos dels homes i dones assassinats i 
enterrats de qualsevol manera durant la repressió 
franquista havia de ser objecte de l’acció directa de l’Estat, 
en qualsevol de les seves institucions, i no es podia deixar 
en mans d’associacions o de les pròpies famílies.
 Durant el mes de novembre de 2010, el Govern Balear, a 
través de la Fundació Balear per a la Memòria democràtica 
i l’Associació Memòria de Mallorca van signar un conveni 
que tenia per objecte la localització de les fosses de la 
repressió a Mallorca, així com la identificació de les 
víctimes en tots els casos en què això fos possible. Fruit 
d’aquell treball, realitzat per un equip d’investigadors de 
diferents pobles de l’illa, va ser l’elaboració d’un  informe 
exhaustiu que va permetre localitzar, cartografiar i 
fotografiar un total de 47 fosses i determinar que, en 
conjunt, contenien les despulles de 2.318 persones, de les 
quals se n’havien pogut identificar 1.162. 

Així doncs, el Mapa de Fosses estava, i està, fet. Durant el 
mandat de Bauzá i del Partit Popular, ningú d’aquest partit, 
no es va interessar per conèixer el contingut de l’informe, 
ni per desenvolupar cap actuació, mostrant un menyspreu 
insultant envers les víctimes i les seves famílies.
Ara, com deia abans, la llei que ha de servir per exhumar 
els cossos, en tots aquells casos en què sigui possible, i 
retornar-los als seus familiars, ha estat aprovada per 
unanimitat de tots els partits polítics. Això, que en un estat 
democràtic ja no hauria de ser notícia, en el nostre cas sí 
que ho és. Mentre les màximes autoritats civils i, atenció, 
de l'Església d’aquest país es duen les mans al cap quan 
van als camps de concentració nazis fent de la seva visita 
un homenatge als espanyols que hi trobaren la mort, aquí, 
a casa seva, se n’obliden. 

           4.1
Què està passant?

La llei de fosses, a la fi!
Manel Suárez Salvà
Vicepresident de Memòria de Mallorca
Coordinador del Mapa de fosses de Mallorca



Encara és hora que el rei, que porta per títol això de “cap 
de l’Estat”, es lamenti públicament del patiment dels 
republicans espanyols que moriren assassinats pel règim 
franquista. Encara és hora que l’Església d’aquest país 
admeti públicament que va donar suport, des del primer 
moment, al règim assassí i, seguint els seus preceptes, 
demani perdó a la població. Obliden, tots aquests 
mandataris que entren a peu per davall del cartell “Arbeit 
match frei”, que allà, i a indrets similars, hi trobaren la 
mort molts republicans espanyols, mallorquins, que fugien 
de la repressió ferotge que Franco va instal·lar a Espanya, 
a Mallorca. 

Mentre el Partit Popular, públicament, no condemni el 
franquisme i no faci fora de les seves files les persones 
que insulten la memòria de les víctimes, com el senyor 
Pablo Casado, que troba molt avorrit parlar dels padrins 
morts durant la guerra, o del seu portaveu, Rafael Antonio 
Hernando, que va tenir la pocavergonya de dir que alguns 
només recordaven el seu pare assassinat quan podien 
cobrar una subvenció; els vots a favor al Parlament de les 
Illes Balears no passaran de ser una anècdota a nivell de 
territori espanyol i no permetran que, realment, el país 
visqui en una democràcia plena, perquè molts d’ells en són 
ben conscients, saben que d’aquesta manera, tenen 
mobilitzat el seu electorat més dretà i instal·len la por al 
cos a moltes persones que, per la repressió, i per fets com 
els que he descrit abans, no se’n refien de la història 
d’aquest país.

Ara, a les Illes, disposem d'una llei que ha de servir per, en 
paraules del company Tomeu Garí, obrir per tancar ferides. 
El govern, com ja he dit abans,té al seu abast un informe 
completíssim, ell Mapa de Fosses que inventaria tots els 
enterraments il·legals que hi ha a Mallorca i a Eivissa 
(Menorca té encara una assignatura pendent en aquest 
camp). Per tant, té lliure el camp d'actuació. No calen 
grans i profunds debats i anàlisis per veure on són 
aquestes fosses. Tan sols ha de revisar els informes, posar-
los a l'abast dels investigadors i de tots el públic en 
general amb una publicació i després, mitjançant la 
Comissió tècnica que la pròpia llei desenvolupa, decidir 
quina és la primera fossa que s'ha d'obrir. 

Es tracta de persones desaparegudes perquè van ser 
assassinades. Es tracta de famílies senceres que esperen 
el retorn dels cossos per portar-los amb els seus. Es tracta, 
per tant, d'emocions. Cal ser molt prudent amb les 
emocions. Per això mateix, el propi govern ha de liderar tot 
el procés i no permetre distraccions i discussions 
“tècniques” que enredin el camí.
 Obrir una fossa costa doblers. Algunes molts de doblers. 
Per tant, el govern té la responsabilitat de destinar cada 
any, al seu pressupost, la partida econòmica suficient per 
fer front a l'obertura de les fosses que la comissió tècnica, 
amb el Mapa de Fosses a la mà, ha prioritzat. Es tracta, ni 
més ni  manco, que de planificar i fer-ho molt i molt bé. 
Ha de ser el govern qui es dediqui a la recerca dels seus 
ciutadans desapareguts. No pot cometre el greu error que 
ja va fer la llei de la memòria històrica del govern Zapatero 
que va deixar en mans de les famílies i/o de les 
associacions memorialístiques la responsabilitat de 
localitzar i exhumar els cossos. Ben al contrari, aquesta 
tasca ha de ser una feina de l'Estat, en qualsevol de les 
seves institucions: govern central, autonòmics, consells 
insulars i ajuntaments.

           4.2
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La llei de fosses, a la fi!



Això em porta a la darrera reflexió. Qualsevol anàlisi del 
Mapa de fosses, qualsevol decisió que la comissió pugui 
prendre, ha de tenir ben present la figura de l'Ajuntament 
implicat, perquè dependrà del batle o batlessa la signatura 
del decret que permetrà intervenir a la fossa, en cas que 
aquesta estigui en un cementiri municipal. En el mateix 
sentit, la política de comunicació als ciutadans és 
determinant. Parlam de retornar persones a la seva 
societat. Per tant, la seva societat ha de saber quines són 
les iniciatives i com i quan es faran.

La Universitat de les Illes Balears no es pot permetre 
quedar enrere en tot aquest procés. La documentació que 
s'ha generada, els informes que s'emeten, les històries que 
s'hi contenen, són fonamentals per entendre el nostre 
passat i la nostra configuració actual com a poble. Tota 
aquesta informació ha d'estar a l'abast dels estudiants, del 
professorat, dels investigadors, dels ciutadans que la 
vulguin consultar. Si, quan acabi el procés, queda arxivada, 
aleshores tornarem estar com estàvem al principi, amb 
una informació fonamental a l'abast de molt poca gent, 
quasi amagada i, això, ja no ens ho podem tornar 
permetre.

Aquesta llei, la de les fosses, ha servit per tornar obrir els 
cors i generar profundes il·lusions. Ara, el govern té 
l'enorme responsabilitat de convertir-la en fets concrets 
que permetin descansar a les víctimes i a les seves 
famílies. Les principals entitats memorialístiques de les 
Illes (Memòria de Mallorca i Fòrum per Eivissa i 
Formentera) comencen a veure com la seva reclamació 
històrica,  concretada en l'enorme informe titulat Les 
fosses de la repressió va camí fer-se una realitat. 

L'elaboració del Mapa de Fosses va suposar més de dos 
anys de feina. La localització de les 47 fosses va ser 
possible gràcies a l'enorme esforç de més de vint 
historiadors i investigadors que dedicaren hores del seu 
temps a cercar, entrevistar, investigar i obtenir les dades 
contrastades que els permetessin, sense cap possibilitat 
d'error, la localització d'aquests indrets d'enterrament. En 
tant que coordinador d'aquest equip de feina i de la 
redacció de l'informe complet, vull fer públic el meu 
agraïment a tots i cada un d'ells, els grans oblidats en 
aquests moments, i reclamar que tant el govern, com la 
comissió tècnica o els ajuntaments no es permetin decidir 
sobre cap fossa sense tenir en compte l'opinió contrastada 
de l'autor de cada un dels informes. 
No fer-ho suposarà córrer un innecessari risc d'equivocació 
i això, companys i companyes, no ens ho podem permetre.
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Setembre, un mes de 
reptes per Catalunya, País 

Basc i Galícia
Miquel Rosselló

President de l’Ateneu Pere Mascaró

Mentre Espanya s’endinsa al novè mes sense Govern, a la 
pitjor crisi de règim des de la Dictadura, tres dels seus 
territoris nacionals se preparen per afrontar importants 
reptes pel seu futur immediat, aquest mes de setembre.

Catalunya comença el mes amb un onze de setembre que 
servirà per mesurar una vegada més l’empenta de la 
societat civil vers el procés independentista i la capacitat 
de resposta davant els constants atacs de l’estat 
centralista i el seu instrument, el tribunal constitucional.

A final de mes el Parlament haurà d’afrontar la moció de 
confiança presentada pel President Puigdemon. Però allò 
que està en joc no és tant sols la capacitat de Junts pel si i 
la CUP de superar aquest tràmit parlamentari i demostrar 
que tenen la voluntat política per assolir la necessària 
unitat  que se  requereix per superar amb èxit aquest 
entrebanc.

Allò que està sobre la taula és si les forces 
independentistes tenen la suficient capacitat i cintura per 
reescriure el full de ruta cap a l’ independència que 
garanteixi la unitat, en torn al procés pactat, per aquestes 
forces independentistes i alhora ampliar les aliances que 
permetin incrementar substancialment l’actual majoria 
social i electoral per la independència per assolir amb 
possibilitats d’èxit la desconnexió amb l’Estat espanyol.

I també fins a on estan disposats a arribar “els comuns”, 
partidaris del referèndum, per impulsar aquest davant la 
més que probable negativa d’un futur govern espanyol, si 
és que s’arriba a constituir qualque dia. S’obriran portes de 
diàleg entre els independentistes i el futur partit polític que 
aglutinarà Podemos, ICV i independents?.    

 Al País Basc  el repte són les eleccions autonòmiques del 
25 de setembre, després que a les dues darreres eleccions 
generals de forma inusual les guanyés  un partit d’àmbit 
espanyol, Podemos. 

Unes eleccions que se celebraran a 
un País Basc que ha superat 
definitivament  l’etapa de violència 
armada. Però que ha patit per part 
del govern de Rajoy unes polítiques 
recentralitzadores mai vistes fins 

ara i un bloqueig d’aquest a avançar en la pacificació i el 
desarmament. És l’únic govern del món que té a la seva 
disposició un grup terrorista disposat a entregar les armes 
i mira cap un altre costat. I una anti-democràtica i infame 
persecució d’Arnaldo Otegui per què no  pugui ésser 
candidat a les eleccions.

Serà el PNB el partit més votat?. Li bastarà la suma dels 
seus diputats i els del PSOE per formar govern?. Quin serà 
el segon partit EHBildu o Podemos?. S’obriran camins 
d’unitat política entre aquests dos partits després de les 
eleccions?. Però més enllà de com afrontin les seves 
polítiques els distints partits,  les dues grans preguntes 
seran si se crearan les condicions favorables per què dins 
la nova legislatura sigui un fet la definitiva pacificació de la 
societat basca i de quin camí se dotarà el poble basc per 
avançar cap a la seva sobirania total. 

I Galícia també encara eleccions pel 25 de setembre, però 
amb una altra situació política i un altre conjunt de partits. 
Per si algú encara dubta de la plurinacionalitat que conté 
l’Estat espanyol. Tres territoris nacionals amb tres mapes 
polítics i electorals diferents.

El PP afronta les eleccions amb bona salut, mentre el PSOE 
se presenta debilitat i amb importants lluites internes i el 
nacionalisme dividit en dues candidatures.

El BNG, després d’un congrés que lluny d’aturar la crisi 
interna que pateix des de fa alguns anys ha provocat 
noves i significatives desafeccions, se presenta en solitari. 
Lluitarà per tenir presencia al nou parlament i si és 
possible grup parlamentari propi, situació força difícil si 
tenim en compte que a les passades autonòmiques perdé 
la meitat de la seva representació i a les generals quedà 
sense la presencia a Madrid que mantenia des de fa més 
de vint anys. 
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Des de la seva sortida del BNG, JM Beiras i el seu nou partit 
ANOVA, ha treballat per construir una nova formació 
política sobirana que donés cabuda a distints sectors de 
l’esquerra  galleguista (independentistes, nacionalistes, 
federalistes...). La primera experiència fou la formació 
d’AGE, amb IU a les darreres autonòmiques amb un 
resultat excel·lent. Després vingueren les municipals i donà 
suport i participà activament en algunes de les marees 
municipals, un moviment molt divers aleshores. De fet el 
batlle de Santiago és un dirigent d’ANOVA.

A les eleccions generals se presentà una nova coalició 
formada per Podemos, IU i ANOVA. Els resultats foren molt 
positius però la impossibilitat de crear un grup 
parlamentari propi,  la pèrdua de vots i un diputat a la 
repetició de les eleccions deixà l’experiment tocat.

Per encarar les eleccions autonòmiques els batlles de 
Santiago, A Corunha i Ferrol llençaren un manifest públic 
cridant a formar un «referent electoral unitari, dins un 
procés d’àmbit gallec». Aquest referent hauria de superar 
la forma de coalició i l'adscripció al mateix seria a títol 
individual, sense sigles de partits.  

Totes les marees municipals, les forces nacionalistes 
(ANOVA, CERNA, Compromiso i persones individuals de 
l’espai nacionalista, així com alguns membres del BNG) i IU 
donaren suport al manifest. Podemos s’hi oposa 
obertament.

Però a l’assemblea de Vigo, amb assistència de més de mil 
persones i am el suport dels grups nacionalistes i d’IU se 
constitueix As Mareas.

Després d’una dura negociació i en contra del parer de la 
seva militància   Podemos  s’incorpora a As Mareas, 
acceptant totes les seves condicions. 

I amb aquest panorama s’obrin algunes incògnites. Si el 
PP, sol o acompanyat de Ciudadanos obté majoria 
absoluta,  en cas contrari si serà possible un govern 
d’unitat de les esquerres i quin serà el primer partit de 
l’esquerra.
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Artur Parrón

Coordinador d'Esquerra Unida d'Eivissa i Formentera

Per a les eleccions al Consell Insular d’Eivissa de maig de 
2015 s’aconseguí, no sense esforços ni tensions, una 
coalició entre Podem i Guanyem. Els resultats de la nit 
electoral donaren 6 consellers al PP, 4 al PSOE i 3 per a la 
coalició, per la qual cosa tothom donava per fet un pacte 
de govern de centre-esquerra. Ni fou fàcil la negociació 
amb el PSOE d’un programa polític comú ni ho fou la 
conformació de l’equip de govern, donada l’aposta inicial 
de Podem a no entrar-hi, tot i que va haver de cedir 
després d’una ajustada assemblea conjunta de Podem-
Guanyem on es va decidir que els tres electes (dos de 
Podem i un de Guanyem) entrarien a l’equip de govern. Un 
primer entrebanc al sí de la coalició fou l’elecció poc 
transparent dels càrrecs intermedis per part de Podem, 
que no va explicar ni la raó de la rapidesa del procés ni la 
pròpia necessitat d’alguns dels càrrecs.

Pel que fa a les polítiques engegades, val a dir que són 
encara insuficients i que massa sovint han quedat en 
simples declaracions d’intencions.

Un dels punts estrella del programari de Podem-Guanyem i 
del pacte de govern eren les polítiques d’habitatge, 
justament en una illa abonada a l’especulació sense límits. 
S’ha creat una Mesa de l’Habitatge i s’ha aconseguit que el 
Govern balear reobri l’oficina de l’IBAVI; però la sensació 
generalitzada és que les dificultats d’accés a una vivenda 
digna i a preu assequible per a joves o treballadors de 
temporada va en augment, paral·lelament a la 
penetració de fons d’inversió que adquireixen o lloguen 
habitatges residencials per a destinar-les a usos turístics. 
La campanya massiva d’inspecció que anuncià el Consell 
el mes de maig, amb capacitat sancionadora, serà 
d’improbable èxit donada l’escassetat del personal 
destinat i la magnitud del problema. Problema que 
s’agreuja amb la divisió al si de l’equip de govern al 
voltant de la regularització d’habitatges turístics.

Pel que fa a les polítiques de mobilitat val a dir que els 
avenços han estat més aviat tebis i imperceptibles. Es 
constata la saturació de vehicles a la xarxa viària però 
s’actua amb declaracions ambigües i s’incideix en una 
legalment poc probable restricció a l’entrada de vehicles. 
S’ha aconseguit desbloquejar judicialment l’apertura de 
l’estació d’autobusos del CETIS –encara que sense data 
concreta de posada en servei- i s’ha millorat el servei de 
taxi mitjançant un GPS únic. Pel contrari, la lluita contra 
l'intrusisme dels taxis pirata a l’estiu sembla perduda, 
entre d’altres raons per la inoperància de la conselleria. 

En relació a la finalització de les concessions de transport 
públic el 2018 no hi ha notícies de la constitució d’una 
empresa pública de transport tal i com proposava el 
programa electoral de Podem-Guanyem. A això cal afegir 
que algunes grans companyies d’autobusos de la 
península –ALSA i SAGALÉS- han adquirit algunes 
concessions , prenent posicions de cara a les renovacions 
d’aquestes el 2018.

Segurament en allò que menys resultats s’han obtingut 
fins ara és en aspectes tan transcendentals com són la 
reformulació del model turístic i territorial. Es critica el 
model turístic intensiu actual però es segueix celebrant 
cada rècord de passatgers a l’aeroport i destinant un bon 
grapat de diner públic per acudir a fires i aconseguir 
l’arribada de més turistes

 Sobre la revisió del Pla Territorial insular, PTI, que ha 
d’ordenar l’urbanisme, la protecció del territori i la xarxa 
viària de l’illa, cal dir que les apel·lacions al consens i al 
“creixement zero” per part del president Vicent Torres i 
alguns membres de Podem deixen entreveure una 
preocupant inactivitat en la revisió del nou Pla. El 
manteniment del PTI elaborat pel PP el 2005 seria el gran 
símbol del fracàs de la legislatura. En aquest sentit, la 
política de carreteres es pot titllar d’erràtica i ha estat 
causa d’enfrontaments públics entre els socis de govern, 
com és el cas de l’ampliació de la carretera de Santa 
Eulària o les obres a l’entrada de Jesús.
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Destacar també que s’ha estat molt actiu reivindicant al 
Govern balear la millora de qüestions tan 
transcendentals com la substitució de l’emissari de 
Talamanca, la posada en funcionament de la dessaladora 
de Santa Eulària o la interconnexió de les dessaladores. 
Així mateix, el greu problema de l’escassetat de recursos 
hídrics sembla ja definitivament incorporat a l’agenda 
política autonòmica.

Val a dir que en alguns temes s’ha avançat 
considerablement. Es va resoldre el col·lapse existent a la 
ITV, s’ha donat solució –cara, però necessària- al problema 
dels llots de les depuradores, s’ha anunciat un nou centre 
de menors, s’ha iniciat una campanya en col·laboració 
amb el Govern pel control de serps -un problema greu per 
a la fauna autòctona-, s’ha engegat un portal de 
transparència a la institució i s’han donat les primeres 
passes per a mancomunar la disciplina urbanística i el 
servei de bombers.

Per tant, un primer any en el que s’ha avançat en molts 
d’aspectes, però en el que les polítiques de canvi tan 
urgents per a l’illa  –en temes com mobilitat, territori i 
habitatge- són encara insatisfactòries.
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Ja tenim llei d’igualtat 
autonòmica!

Margalida Capellà Roig
Diputada de MÉS al Parlament de les Illes Balears

El passat 13 de juliol aprovàrem al Parlament la Llei 
d’igualtat de dones i homes, una llei amb molta història i 
amb moltes companyes que hi han treballat des de fa anys 
perquè sigui una realitat. La llei té per objecte fer efectiu el 
dret d’igualtat de les dones i els homes i estableix mesures 
per aconseguir-ho en l'àmbit educatiu, sanitari, social, 
polític, econòmic, cultural i en tots els àmbits i en totes les 
etapes vitals. 

Sempre que parlam de la igualtat només parlam de la 
igualtat de la dona, quan la igualtat és cosa de dos, homes 
i dones, o millor dit, de tota la societat. Per això és 
necessari ser conscients que sense igualtat real no hi ha ni 
hi haurà mai avanç social. Quin avanç, quin futur hi pot 
haver en un país amb una escletxa salarial del 19%? Un 
país on les dones tenen més contractes parcials, més mal 
remunerats, però amb més estudis qualificats i només un 
16% de les dones són als consells d’administració? On no 
s’aprofita el 50% de les capacitats de tota aquesta 
població, de totes aquestes dones? Quin futur per a les 
dones? Quin futur per a les nines?

La realitat per a aquestes dones i per a aquestes nines és 
que les dones es fan, ens fem a cops de desigualtat en tots 
i cadascun dels àmbits, de les etapes i de les 
circumstàncies de la nostra vida. Ser dona és una cursa 
d’obstacles en un món on nins i nines neixen iguals però 
l’entorn social i cultural ens va separant, primer per colors, 
després per valors, seguim amb els estudis, on ja ens 
separam nosaltres mateixes, les feines, i després acabam 
cobrant diferent per la mateixa feina. 

Hi ha hagut avanços, però siguem conscients que la 
majoria han estat per llei i que ni a Espanya ni a cap país 
del món, les dones tenen els mateixos drets efectius i 
llibertats que l’home. És per això que en el moviment 
feminista parlam de lluita, perquè ser dona, per a algunes 
potser més que per a unes altres, és una lluita contínua, 
diària i també, francament, és una lluita esgotadora.

 

És esgotador ser dona perquè primer ens hem d’alliberar 
d’estereotips des de petites; després ens hem 
d’empoderar per reclamar els nostres drets; després ens 
hem de manifestar i revoltar contra la violència masclista, 
contra totes les violències masclistes, contra el sexisme, 
contra el patriarcat, contra els “machotes”, contra els 
“machos alfa”, contra els masclistes, contra els 
neomasclistes, contra els “xulets”, contra els 
negacionistes. És esgotador, però de vegades ens en 
sortim i avançam, i això ho hem de celebrar.

Fan falta lleis com aquesta perquè la igualtat real és la que 
costa més aconseguir perquè més igualtat significa menys 
privilegis per als homes. Més igualtat suposa perdre 
privilegis en l’àmbit polític, social, cultural i també laboral, 
privilegis que molts homes ni tan sols són conscients que 
tenen, només pel simple fet de ser homes. Caminar sense 
por pel carrer a la nit és un privilegi. No perdre la feina per 
ser pare és un privilegi. No ser assetjat sexualment tota la 
vida és un privilegi. Cobrar més que una dona és un 
privilegi. Quants homes aquí, a Espanya i a tot el món 
s’han dignat a renunciar a aquest 19% que cobren més? 
Quants? Perquè si els homes cobren més és perquè les 
dones cobren manco.

Si hi ha desigualtat, si hi ha violència masclista, si ens 
estan matant a les dones, hem d'insistir en anar a les 
causes socials i culturals. Si els nins i les nines són iguals, 
per què els tractam diferent? Hi ha frases que ho diuen tot: 
“no siguis mestressa”, i a cap nin no li diuen “no siguis 
mestrès”; “millor torna a la cuina”, “calladeta estaries més 
guapa”, “dona havia de ser”, “se t’està passant l’arròs”, 
“així vestida, què vols?”, “que sigui nin, així podrà jugar a 
futbol”, “tanca les cames quan seguis”, “tu no pots perquè 
ets una nina”. 
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Però també hi ha comentaris que sentim cada dia i no ens 
adonam que són no només sexistes sinó també inhumans: 
“els nins no ploren”, “no ploris, que sembles una nina”. Jo 
vull homes que plorin, jo vull homes que s’emocionin, jo 
vull pares que diguin als seus nins, "plora". 

Voldria que els homes que llegeixin aquest article pensin 
quantes vegades han volgut plorar i no han pogut. Som 
dins una societat que no deixa plorar als seus nins perquè 
no semblin nines. Per aconseguir una igualtat real abans 
hem de desfer tota aquesta desigualtat. 

Aquesta llei serà l’eina per desfer la desigualtat que ens 
separa, per això és tan important i per això és un motiu de 
festa. Va entrar en vigor el 5 d'agost. De nosaltres depèn, 
homes i dones, aconseguir-ho per als nostres fills i per a 
les nostres filles.
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 ESCOLA DE TARDOR DE 

 Transició cap a un nou model de desenvolupament 
Programa:
09'00h. Inauguració de l’escola per Bel Busquets Co-portaveu de MÉS
9,20h. Presentació del programa: Miquel Rosselló del Consell de les Fundacions
09,30h.              Models de transició:  oan Subirats. Professor de la Universitat de Barcelona
10,30h.               Continguts econòmics, socials i mediambientals bàsics per a un nou model

ponent: Ferran Navinés. Economista i membre del Col·lectiu Alternatives
11'30h. Descans
11,45h.               Com iniciar la transició cap a un nou model? Què prioritzar a cada administració 
                      pública? Com articular la participació ciutadana? Treball en tallers per debatre 

              propostes i avaluar experiències concretes.
Taller: Prioritats econòmiques / Turisme 

              Sector agrari i sobirania alimentària / R+D+i / Industria i comerç              
               Desenvolupament local / Economia Social i solidària

Taller: Prioritats socials / Pobresa 0 / Atenció a la Dependència                               
Serveis Socials universals / Violència 0 / Paper Tercer Sector
Taller: Prioritats mediambientals / Ordenació territorial i espais protegits            
Energia / Mobilitat /Aigua / Recursos
Taller: Reforma de les administracions públiques i polítiques de participació 

                       Les administracions deliberatives / Pressuposts participatius
Nou finançament per a un nou model de desenvolupament

14,00h. Dinar
15'30h. Posada en comú dels debats dels diferents tallers.
17'00h. Objectius de la legislatura per avançar cap el canvi de model.

Ponent: Biel Barceló Vicepresident del Govern i Conseller d’innovació i turisme.
17'45h. Cloenda David Abril. Co-portaveu de MÉS

Organitza

    Dissabte, 24 de setembre de 2016 
    a l‘Estudi General Lul·lià , carrer de Sant Roc, 4 Palma 

Us  podeu inscriure a : formacio@mespermallorca.cat 
                                                        lesfundacionsediapm@gmail.com



On va el turisme? 
Reflexions estivals i 

reptes normatius
Gabriel Barceló Milta
Conseller d’Innovació, 
Recerca i Turisme del Govern de les Illes Balears

El passat dia 1 de juliol, dia en què va entrar en vigor 
l’Impost del Turisme Sostenible, s’havia d’acabar el món 
del sector turístic (segons les veus més apocalíptiques)... i 
resulta que hem tingut la temporada amb la major 
afluència de turistes de la història de les Illes Balears: a 
falta de conèixer les dades globals de la temporada, de 
moment sabem que els set primers mesos de l’any ha 
vingut un 13% més de turistes que l’any passat, i que 
l’índex de pressió humana indica la presència de més de 2 
milions de persones al nostre país durant els dies centrals 
del mes d’agost. Quinze anys després de la primera 
ecotaxa, un govern d’esquerres recupera l’impost sobre les 
estades turístiques en temps rècord (abans de complir-se 
el primer any del canvi de govern), i en compte d’enfonsar-
nos, tenim una temporada que bat rècords. A més, els 
testimonis de nombrosos visitants disposats a satisfer 
gustosament el nou impost, dimonitzat durant tants anys 
pel PP, ens ha (re)situat en la llista de destinacions 
turístiques que cobren aquest tipus de tribut amb total 
normalitat. Debat superat, idò.

Ara, per tant, ens podem centrar a planificar les inversions 
i els projectes que es finançaran amb els fons que es 
recaptaran amb el nou impost, i a dissenyar i elaborar les 
mesures necessàries per tal d’impulsar un nou model 
econòmic i turístic, més sostenible des del punt de vista 
econòmic, social i mediambiental. I dic «un nou model» 
perquè som perfectament conscient que l’actual no ho és, 
sostenible. Des del primer moment de la legislatura 
mantinc que l’excessiva dependència global del turisme de 
masses i els efectes negatius derivats de la congestió i la 
saturació fa que les Illes Balears tinguem una economia 
cada vegada més ineficient i insostenible (això, a banda de 
la injustícia que suposa el fet que els beneficis de 
l’activitat econòmica quedin en unes poques mans, i no es 
generi una prosperitat realment compartida). És pur sentit 
comú: si tenim un territori i uns recursos limitats, no 
podem créixer il·limitadament i rebre cada vegada més 
turistes, any rere any.

En aquest sentit el Govern, per primera vegada, comptarà 
amb dades científiques per conèixer els indicadors de 
sostenibilitat, els quals ens ajudaran a establir els límits 
que poden suportar les nostres illes, i a definir les 
polítiques que ens permetin diversificar l’economia i 
compatibilitzar l’activitat turística amb la preservació del 
nostre territori i els nostres recursos naturals.

Cal recordar que, a banda de l’Impost del Turisme 
Sostenible, des del Govern ja hem començat a aplicar 
iniciatives per canviar el model: amb el decret llei de 
mesures urgents en matèria urbanística vàrem modificar la 
llei de turisme (i també la llei del sòl i la llei agrària) per tal 
de recuperar la seguretat jurídica i la coherència amb 
l’ordenació territorial i urbanística. Per exemple, protegint 
els usos propis del sòl rústic (tot prohibint-hi grans 
projectes turístics), o eliminant la possibilitat d’utilitzar 
ampliacions d’establiments turístics com a excusa per 
legalitzar construccions fora d’ordenació. Front al model 
del «tot val» de Bauzá-Delgado-Company, hem recuperat 
la racionalitat territorial i urbanística.

I ara, de cara als propers mesos, preparam modificacions 
legals per introduir aquesta racionalitat en altres àmbits: 
en concret, per establir un sostre de places turístiques i 
per modificar la regulació de l’anomenat «lloguer turístic». 
Concretament, els #AcordsPelCanvi preveuen l’adopció de 
«mesures reguladores del turisme» i la «modificació de la 
llei de turisme per regular el lloguer turístic». Es tracta de 
garantir alhora un equilibri pel que fa a la regulació de 
l’arribada de turistes (reduir la massificació i la saturació) i 
una distribució més equitativa dels beneficis de l’activitat 
turística. Les dues qüestions estan molt relacionades, i 
l’equació perfecta que les lligui no serà fàcil de trobar. En 
el debat públic que s’ha produït aquest mes d’agost al 
voltant de la massificació turística s’han tocat aquestes i 
altres qüestions, sobre les quals pens que és interessant 
fer algunes precisions. 
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En primer lloc, per analitzar la «saturació turística» amb 
correcció i parlar-ne amb propietat hem de comptar amb 
dades fiables. Ara per ara, sabem que aquest estiu estan 
venint més turistes que anys anteriors. Com ja he 
comentat, tenim algunes dades parcials: arribada de 
turistes del mes de juliol, índex de pressió humana, 
arribada de passatgers als aeroports... Però encara falten 
les dades del global de la temporada. I falta conèixer 
també els indicadors de sostenibilitat que ens indiquin en 
quin punt la pressió turística portaria els nostres recursos i 
les nostres infraestructures a una situació de saturació 
real.
Un altre aclariment: sobre la idea de limitar l’impacte del 
turisme, des del Govern el que podem fer és establir un 
sostre de places turístiques. És a dir, modificar la 
normativa actual per tal d’impedir un creixement il·limitat 
de l’oferta turística legal, ja sigui a establiments turístics o 
a habitatges. Actualment hi ha molta oferta hotelera que 
pot créixer il·limitadament (hotels de 5 estrelles, de ciutat, 
rurals, agroturismes, hotels que fan determinades 
reformes...); i la comercialització d’estades turístiques en 
habitatges no contempla cap limitació legal. La voluntat de 
l’Executiu és que hi hagi un nombre màxim de places 
turístiques que es puguin posar en el mercat.

D’altra banda, també he comentat aquests dies que hi 
hauria una manera a través de la qual l’Administració 
podria prendre mesures per moderar l’arribada de visitants 
durant el pic de l’estiu: regulant les nostres portes 
d’entrada, que són els aeroports. Lamentablement, mentre 
la gestió d’aquestes infraestructures, bàsiques per a un 
país d’illes com el nostre, estigui exclusivament en mans 
d’un organisme centralitzat a Madrid com és AENA, els 
interessos de les Illes Balears no hi comptaran per res.

La darrera puntualització: si bé és cert que els darrers anys 
ha anat creixent l’oferta de places hoteleres (nous 
establiments, ampliacions d’hotels existents, regularització 
de places), també és cert que les places de lloguer turístic 
(legal i, sobretot, il·legal) han crescut probablement a un 
ritme encara major. Si a les Illes Balears som prop 
d’1.100.000 habitants, tenim poc més de 500.000 places 
turístiques regularitzades (sumant-hi establiments i 
habitatges) i en els dies centrals d’agost hi han arribat a 
haver més de 2 milions de persones, això vol dir que 
aquells dies hi havia aproximadament 400.000 persones 
que s’allotgen fora de l’oferta reglada.

 L’eclosió dels portals web a través dels quals particulars 
comercialitzen estades turístiques en els seus pisos de 
manera irregular és una de les possibles explicacions 
d’aquestes xifres. La prohibició del lloguer turístic als 
habitatges plurifamiliars (establerta a la llei de turisme de 
Carlos Delgado, de 2012) no ha servit per eradicar aquesta 
oferta. Al contrari, el fenomen es va incrementant cada 
any.

Enllaçant amb la qüestió de la regulació del lloguer turístic, 
el que és evident és que no són desitjables ni la prohibició 
total ni la liberalització total del lloguer turístic a edificis 
plurifamiliars. Com acab d’apuntar, la prohibició total, que 
és la situació actual, s’ha revelat ineficaç (continua havent-
hi lloguer, que en molts casos es fa de manera il·legal, 
amb el corresponent frau fiscal, etc) i arbitrària (per què a 
una casa entre mitgeres sí que es poden comercialitzar 
estades turístiques, i a un apartament davant la mar no, 
per exemple?). A més, hi ha una demanda per part de 
propietaris que volen llogar pisos a turistes (que 
reivindiquen una certa «democratització» de l’accés als 
beneficis del turisme). I també hi ha una demanda real per 
part dels turistes, un nínxol de mercat que s’interessa per 
aquesta oferta.

En l’altre extrem, la liberalització total, que és la demanda 
dels sectors més liberals, tampoc no és la solució, per 
vàries raons. En primer lloc, perquè alimentaria el 
creixement incontrolat de l’arribada de turistes, amb el 
consegüent impacte en el territori, en el consum de 
recursos, etc. També donaria via lliure a una mutació del 
model turístic per primar el turisme residencial per damunt 
de l’hoteler, la qual cosa provocaria una penetració cada 
vegada més intensa de turistes a zones residencials 
(augmentant la percepció entre els residents que «hi ha 
turistes pertot»), i també podria tenir conseqüències 
socials: la possible pèrdua de llocs de feina associats al 
model basat en els allotjaments turístics. Una liberalització 
extrema també podria repercutir en un descens de la 
qualitat de l’oferta turística: no tot val. I finalment, cal tenir 
present els efectes del creixement del lloguer turístic en el 
mercat de l’habitatge. La dificultat dels residents i de 
treballadors de temporada per accedir a un habitatge a 
preus raonables ja és un problema social molt important a 
Eivissa, i ho comença a ser a algunes zones de Mallorca.
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En definitiva, l’objectiu ha de ser trobar un equilibri que 
permeti tenir eines per regularitzar una realitat que ha 
vingut per a quedar-se, però que no pot esdevenir un 
«campi qui pugui» que desfiguri el model turístic, alteri la 
convivència entre residents i turistes i distorsioni el nostre 
mercat de l’habitatge. S’ha de garantir el dret de la 
ciutadania a accedir als beneficis del turisme, però de 
forma moderada i controlada, garantint convivència i la 
sostenibilitat del model global i comptant amb els agents 
socials i econòmics i amb les administracions implicades 
(consells i ajuntaments, que tenen competències en 
ordenació territorial, turística i urbanística).

El compromís del Govern amb un model econòmic i turístic 
sostenible és sòlid. Volem un millor turisme (no més 
turisme): per això estam fent feina per avançar cap a un 
equilibri que garanteixi al mateix temps l’activitat 
econòmica i la generació de prosperitat compartida, una 
oferta turística de qualitat al llarg d’una temporada que 
inclogui la primavera, la tardor i fins i tot l’hivern, la 
creació de llocs de feina cada vegada més qualificats, la 
convivència entre residents i turistes, l’accés a l’habitatge 
per als residents en condicions dignes, la preservació del 
nostre paisatge i la gestió adequada dels nostres recursos 
naturals.

Hem de fer la transició cap a un model econòmic global 
més diversificat, en què, a més d’aquest millor turisme, hi 
guanyin pes la indústria i les empreses innovadores de 
base tecnològica (passar del model de «sol i platja» al 
model de «sol i dades»). 

Sabem que no s’aconseguirà en dos dies, però estam 
assentant ara les bases perquè en el futur en puguem 
recollir els fruits.
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Comissió Executiva d'UGT Illes Balears

El XIV Congrés ordinari d'UGT Illes Balears, celebrat el 
passat 12 de maig, va treballar i va aprovar,  entre altres 
documents, un Programa d'Acció que contempla les línies 
generals d'un conjunt de propostes encaminades a donar 
solucions als problemes de la classe treballadora. 

‘La Unió endavant' va ser el lema del Congrés en què van 
participar 90 delegats i delegades, un lema que volia 
transmetre un doble missatge. D'una banda, la necessitat 
de la unió de la ciutadania per enfrontar-se a les polítiques 
neoliberals que empobreixen la societat. D'un altra, l'aposta 
de la pròpia organització per modernitzar-se amb l'objectiu 
de donar millors respostes a les demandes dels treballadors 
i treballadores. 

El Programa d'Acció d'UGT-Illes Balears planteja als poders 
econòmics i polítics l'exigència urgent de posar per davant 
les necessitats de la gent corrent. La necessitat de portar 
una vida digna, de gaudir de benestar. És l'únic camí per 
garantir l'estabilitat i el progrés social de la nostra societat. 

Les últimes reformes laborals tenen  gran part de culpa de 
la precarització de l'ocupació i la conseqüent pobresa 
laboral. La derogació d'aquestes normatives continua 
essent una de les exigències del sindicat de cara a 
aconseguir un dels nostres objectius prioritaris: l'ocupació 
de qualitat. 

L'ocupació de qualitat, les bones ocupacions amb salaris 
dignes són l'única base possible per a la superació de la 
sagnant crisi econòmica que ha espolsat a la majoria social. 
Sense aquesta premissa no podran revitalitzar-se les arques 
de la Seguretat Social, no es podran assegurar les 
pensions, les prestacions socials i la qualitat dels serveis 
públics, els treballadors dels quals han de recuperar els 

drets robats durant la crisi econòmica. 

La reivindicació de la pujada de salaris és una altra de les 
qüestions reflectida en el Programa d'Acció  del sindicat, un 
increment salarial per al conjunt dels treballadors, però en 
especial per al salari mínim interprofessional, que hauria 
d'arribar als 1.000 euros. 

Perquè es materialitzi la creació d'ocupació de qualitat en 
Balears és imprescindible que es prolongui la temporada 
turística amb productes més enllà del sol i platja que 
atreguin a visitants durant els mesos de temporada baixa: 
gastronomia, cultura, esport, natura etc. 

També, és necessària la diversificació del model econòmic 
perquè la nostra comunitat no sigui tan dependent del 
turisme. Aquesta diversificació passaria per realitzar una 
aposta decidida per la investigació, el desenvolupament, la 
innovació, les tecnologies de la informació i la comunicació 
i les energies renovables. Són línies d'actuació que podrien 
aplicar-se al sector turístic. Així, Balears continuaria sent 
destinació  líder, però amb el plus afegit de modernitat i 
sostenibilitat. 

La crisi econòmica ha deixat víctimes que tindran molt 
difícil el seu reingrés continuat al mercat laboral. Són 
treballadors que necessiten polítiques actives d'ocupació, 
 orientació i formació. Cal augmentar la protecció social per 
a les persones sense treball i crear ponts cap a la jubilació 
per als majors de 55 anys. 

És de llei, és de justícia social,  que les persones disposin 
d'uns ingressos mínims durant el temps que no tingui 
ocupació ni recursos. Per això, UGT exigeix al Parlament 
espanyol que debati i aprovi la Iniciativa Legislativa Popular 
de prestació d'ingressos mínims presentada pel nostre 
sindicat al costat de CCOO. 

Va sent hora que tant els poders econòmics com els polítics 
deixin enrere l'excusa que no hi ha possibilitats d'invertir 
en les necessitats de les persones. Enfront dels retalls de la 
despesa pública, els ingressos de l'Estat augmentarien 
considerablement mitjançant una reforma fiscal integral 
basada en la proporcionalitat, la lluita contra el frau fiscal, 
l'economia submergida, els paradisos fiscals i l'evasió fiscal 
de les grans empreses. 
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I és imprescindible que la nostra comunitat rebi de l'Estat 
un finançament més just. Aquesta reivindicació històrica 
passa per millorar el sistema de finançament, aconseguir 
un nou Règim Especial Balear i garantir les inversions 
estatutàries. 

El XIV Congrés d'UGT-Illes Balears, al qual només es va 
presentar  la candidatura de consens  encapçalada per 
 Alejandro  Texías per assumir la Comissió Executiva, va 
aprovar altres documents, com el Programa Fonamental i 
els Estatuts, que es van adaptar als canvis estructurals que 
UGT ha escomès en tot l'àmbit nacional per construir un 
sindicat més senzill, àgil i transparent. Tot amb un únic 
objectiu: donar millors solucions als problemes de la gent.
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Les Fundacions 

Emili Darder i 
Ateneu Pere Mascaró

 fan balanç del seu primer any juntes

Miquel Rosselló

President de l’Ateneu Pere Mascaró

El passat dia 20 de juliol les Fundacions Emili Darder i 
Ateneu Pere Mascaró celebraren la cloenda del curs 2015 – 
2016, seguint el costum que va posar en marxa l’Ateneu 
els darrers anys. L’acte se va fer, com cada any, als jardins 
de Can Alcover i també seguint l’exemple dels anys 
anteriors va consistir amb una breu exposició de la 
Memòria d’activitats dels curs a càrrec d’Antoni Marimon i 
de Miquel Rosselló i una conferència i debat posterior, que 
continuà mentre els assistents  donaven compte de la 
picada amb què els obsequiava les Fundacions.
Aquest any coincidia que feia 80 anys del cop d’estat 
feixista que donà peu a la guerra civil i acabà amb la 
República. Per aquest motiu fou l’espai d’història de 
les fundacions l’encarregat d’organitzar-lo.
Per la conferència sobre el cop d’estat del 18 de juliol 
del 36 comptàrem amb un prestigiós historiador, en 
Pelai Pagès, professor de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, que no va defraudar als assistents amb la 
seva excel·lent intervenció. Fou presentat pel nostre 
company i també historiador David Ginard. A 
continuació, el debat entre els assistents també va 
estar a l’alçada de l’acte.

No pretenc fer una informació exhaustiva de la Memòria 
d’Activitats, que per una altra banda la teniu a la vostra 
disposició a  , però si remarcar alguns aspectes de la 
mateixa.
Allò més important d’aquesta  memòria, sense cap 
mena de dubte, és la consecució de la confluència 
orgànica de les fundacions Emili Darder i l’Ateneu 
Pere Mascaró. Després d’alguns anys de treballar 
conjuntament hem aprovat i signat un protocol  de 
col·laboració entre les dues fundacions que estableix 
que les Fundacions coordinaran les seves activitats 
sense pressuposar que cada una per separat pugui 
dur a terme les accions que consideri oportú. 
De fet, a pesar que l’esmentat protocol el signàrem el 7 de 
maig, totes les activitats fetes dins aquest curs, del 
setembre del 2015 al juliol del 2016, s’han organitzat i 
implementat per les dues fundacions.
S’ha constituït un Consell de les Fundacions, format per 20 
companyes i companys, que se reuneix de forma ordinària 
una vegada al mes i que és l’organisme de direcció de la 
nova estructura, que a més compta amb un Secretariat 
Tècnic de cinc companys membres que porta l’execució del 
treball del dia a dia.
Però qui realment dóna vida i garanteix la continuïtat 
de les activitats de les Fundacions són les persones 
voluntàries  que participen en al mesura e les seves 
possibilitats a través de les Àrees, que és l’estructura 
de la qual s’han dotat les fundacions. I aquestes són:
* Àrea d’anàlisi i elaboració d’alternatives, que 
s’organitza per espais de treball, que per ara són:
- Espai per un nou model de desenvolupament
- Espai per la renovació i enfortiment del sindicalisme
- Espai d’història.
- Espai de construcció nacional i sobirania.
- Espai per organitzar el bicentenari del naixement de 
Carles Marx.
*     Àrea de debat i divulgació.
*     Àrea de formació.
*     Àrea de relacions sociopolítiques
* Àrea de comunicació que manté la pàgina 
WEB:www.ateneuperemascaro.org  i edita mensualment 
l’Altra Mirada, que podeu trobar a www.laltramirada.cat
Aprofit l’avinentesa per convidar-vos a tots i totes els que 
ho desitgeu a col·laborar amb les fundacions i si voleu 
posar-vos en contacte o podeu fer a traves de: 
ateneu.peremascaro@gmail.com
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Cercant la
 co-responsabilitat en la 

conservació 
Núria Llabrés

del GOB Menorca

 

Una gestió agrària responsable per a la seva viabilitat 
present i futura.

Sovint es considera la conservació del territori com a tasca 
exclusiva de l'Administració, a través de la delimitació i 
aprovació de figures de protecció, com puguin ser els Parcs 
Naturals, Espais Naturals Protegits, les Reserves Marines, 
les zones ANEI, etc. Però, pretendre deixar tota la 
responsabilitat de la protecció del territori en mans de les 
institucions públiques, és probablement un error. 

Vivim en un territori modelat per l'activitat humana, gaudim 
d'un paisatge que s'ha anat configurant al llarg dels anys i 
que, bona part d'aquest, està gestionat per l'activitat 
agrària. Els canvis que es van produint en aquest sector, 
sobretot la seva intensificació o el seu abandó, es 
tradueixen en impactes ambientals i sobre el paisatge, tant 
íntimament relacionat. El què pretén la custòdia del territori 
és implicar a propietaris, gestors i usuaris en la conservació 
dels valors naturals, culturals i paisatgístics. 

A Menorca, aquesta implicació de la societat en la 
conservació s'ha trobat de la mà del sector agrari. Des de 
fa més de 10 anys, el GOB Menorca treballa la línia de la 
custòdia agrària com a eina per aconseguir compatibilitzar 
l'activitat agrària amb la preservació dels valors naturals 
més destacats de l'illa. 

A través d'un acord privat i voluntari, l'anomenat acord de 
custòdia, entre els propietaris i gestors de finques agràries i 
el GOB, s'aconsegueixen implementar tota una sèrie de 
pràctiques agràries que tenen tant beneficis per a la 
viabilitat econòmica de les finques, com beneficis 
ambientals, que  afavoreixen valors com la fauna, la flora o 

el paisatge. 

Com a contrapart al compromís que adquireixen les finques 
en la seva gestió agrària, des del GOB Menorca es treballa 
en diferents línies estratègiques per a donar-los suport i 
recolzament en la seva activitat, ja sigui a través cursos de 
formació, promocionant i generant nous mercats pels seus 
productes, implicant a la societat en jornades de voluntariat 
o en visites a finques, o fent actuacions directes, entre 
d'altres. 

Actualment, ja són 27 els llocs que han signat l'acord de 
custòdia, llocs gestionats per  persones que comparteixen 
una voluntat de contribuir a afavorir als aspectes 
ambientals de l'illa des de la seva gestió agrària, formant 
part de la Xarxa de finques agronaturals de Menorca. 

Transmetre els valors i les externalitats positives d'una 
gestió agrària respectuosa amb el medi ambient és 
fonamental per a fomentar un consum també responsable, 
des del punt de vista social, ambiental i econòmic.

Perquè una gestió agrària responsable, no només alimenta 
les persones, sinó que també alimenta una activitat 
econòmica sostenible, alimenta la identitat mediterrània 
que ens identifica, preserva la biodiversitat i la cultura del 
camp i, a la vegada, alimenta l'atractiu turístic i d'oci de la 
nostra illa. Tot un seguit de valors molt necessaris per una 
societat que pensa en el seu futur i en el de les generacions 
que ens segueixen.

Per a conèixer més sobre el projecte i la Xarxa de finques 
agronaturals pots visitar la pàgina web del GOB Menorca: 
www.gobmenorca.com
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Què pretén el Col·lectiu 
Alternatives?*

Pep Valero

de la Fundació Emili Darder

El passat 9 de maig va ser presentat a Palma el document 
“Un nou model econòmic, sostenible, competitiu, 
cooperatiu i inclusiu”. El presentà el Col·lectiu Alternatives. 
Un col·lectiu plural de persones que, a títol individual, 
volem col·laborar i treballar sota la imatge i el nom 
d'aquesta signatura col·lectiva. L'objectiu d'aquest grup de 
treball és ajudar a construir de manera continuada, un 
discurs d'alternativa estratègica econòmica, social i 
ecològica a les nostres Illes, a partir dels valors de 
l'esquerra.

Es pretén encetar una etapa d'exploració i una nova 
manera d'entendre el diàleg i el debat. Sense renunciar a 
les idees pròpies i als diferents vincles organitzatius que 
poden tenir cadascun dels seus membres, hi ha 
coincidència en què cal fer abstracció de les diferències 
conjunturals de la pràctica política i social ordinària, per 
trobar un espai de reflexió i de recerca de coincidències, 
sobre les finalitats darreres que pretenem i com es crea el 
camí per arribar-hi. Volem assenyalar els temes claus que 
haurien d'identificar un hipotètic canvi de model econòmic, 
social i ecològic a les nostres illes, i com establir un 
estratègic full de ruta de transició, per intentar fer-ho 
viable.

Pretenem incidir públicament en el debat sobre la 
necessitat de canviar l'actual model de creixement. Des del 
rigor i l'argumentació en els debats i les comunicacions. 
Amb la voluntat de posar en valor els diferents, excel·lents, 
i massa vegades desconeguts, treballs dels investigadors 
illencs amb visions crítiques sobre el model econòmic 
dominant. Volem treballar el consens com a mètode de 
funcionament, amb la voluntat d'arribar a les síntesis que 
expressin el pensament col·lectiu del grup. Manifestam la 
nostra intenció d'obertura a tota la gent que vingui des de 
qualsevol camp dels pensaments de l'esquerra, sempre des 
d’uns supòsits de tolerància intel·lectual, esperit 
constructiu i valoració de la importància de la concreció, 
també en el debat estratègic.

El Col·lectiu Alternatives sap que les urgències de la gestió 
política diària, els entrebancs que contínuament s'han de 
sortejar, les mancances pressupostàries, imposen una 
determinada dinàmica. Però massa sovint es tendeix a 
justificar incondicionalment la gestió realitzada com l’única 
possible i a l'inrevés, hi ha gent predisposada a 
desqualificar globalment qualsevol gestió que no canviï 
immediatament les coses al ritme desitjat. Ambdues 
exageracions tendeixen a identificar gestió amb principis 
ideològics, sense tenir present que una gestió sempre té 
unes limitacions i condicionants legals, socials i polítics. El 
que s'ha de valorar d'una gestió és si permet avançar o no, 
en la bona direcció del projecte global que es vol impulsar.

Aquest és el sentit del pensament estratègic. El que pot 
permetre a una gestió política defugir tant de l'oportunisme 
com de l'ideologisme essencialista. No és gens fàcil 
construir un cabdal de coneixement estratègic coordinat, 
consensuat i eficaç en un govern de coalició amb un 
necessari suport extern d'una altra força política. Darrera 
dels acords programàtics aconseguits, hi ha unes 
expectatives ciutadanes que van més enllà del discurs i de 
l'espai polític de cada partit. Hi ha un imaginari col·lectiu 
d’una àmplia ciutadania que reclama la defensa dels 
nostres drets col·lectius, l’exigència d'una política de 
progrés i una major demanda de justícia social. Cal saber 
analitzar aquesta  pressió social i dotar-la d'una perspectiva 
de canvi factible.

Pensam que s’ha de treballar per a construir un full de ruta 
que vagi en el sentit de canviar l'actual model de 
creixement. El Govern de les Illes Balears ho hauria de tenir 
com a una de les seves primeres prioritats, posar-s'hi al 
front,  aconseguir els mitjans adients i fer treballar a totes 
les conselleries amb coherència amb aquest objectiu.

           5.5

construint alternatives



Des del lideratge del Govern, també s'ha de fer participar 
de manera igualitària al conjunt de Consells insulars i posar 
en valor el paper de les economies locals i dels 
Ajuntaments.

Però a la vegada està claríssim que un canvi de model ha 
d'implicar una participació activa, sostinguda i 
estructurada, del conjunt de la societat civil, tant en el 
disseny del full de ruta, com en el seguiment i avaluació 
dels plans d'acció que es determinin. Una certa visió 
estratègica de cap a on volem anar i com fer-ho, és del tot 
imprescindible que ho arribem a consensuar com a societat 
a cada illa i al superior àmbit interinsular.

Ens temem que es parla massa sobre aquests temes i que 
en canvi les passes que es donen, són encara massa 
curtes. Des de la seva modèstia el Col·lectiu Alternatives 
pretén contribuir a estimular aquest debat. 

Per això ens brindem a les administracions i a qualsevol 
altra entitat per parlar, treballar i col·laborar sobre com 
endegar aquesta reflexió estratègica sobre el què volem ser 
com a societat a l’horitzó 2030, a l’hora de definir un model 
de desenvolupament més sostenible, competitiu i inclusiu. 
Sense pauses. I amb una certa pressa.

Foto Ara Balears

COL·LECTIU ALTERNATIVES

* Composen actualment el col·lectiu i per ordre alfabètic: 
Celestí Alomar, Pere J. Brunet, Biel Caldentey, Maria A. 
Carbonero, Josep Lluís García, Andreu Horrach, Gabriel 
Huguet B, Carles Manera, Joan Matamalas, Silvia 
Montejano, Ferran Navinés, Antoni Pons, Josep Lluís Pons, 
Jaume Ribas C, Bernat Riutort, Miquel Rosselló, Josep 
Valero.  

           5.6

construint alternatives

Què pretén el Col·lectiu Alternatives?

Documents a on ha participat el Col·lectiu:

http://ateneuperemascaro.org/IMG/pdf/document_3_fundacions_pdf-2.pdf

http://ateneuperemascaro.org/activitats/activitats-41/jornades-turisme-2016.html

http://laltramirada.cat/spip.php?rubrique63
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Joan Ribas 
Tinent de Batle de l'ajuntament d'Eivissa per Guanyem 
Eivissa

Després d'una legislatura caòtica amb tres alcaldesses i 
múltiples canvis de govern, amb transfuguismes i polèmics 
intercanvis d'acusacions inclosos, el primer que vam haver 
de fer a Vila va ser posar l'Ajuntament en marxa. 
Literalment: donar-li el botó d'encesa a una institució que 
portava massa anys rovellada. Com aquesta vella relíquia 
que es podreix al cantó d'un taller i que saps que si la 
repares, l'engreixes, i l’alimentes amb el combustible 
necessari, recuperarà la posada a punt per a la llarga 
carrera de resistència que ha de durar quatre anys com a 
mínim.

La reparació ha consistit principalment en un re-disseny de 
gairebé totes les àrees per optimitzar recursos i aconseguir 
més eficiència,. L’engreixat s'aconsegueix dotant tots els 
departaments amb els mitjans necessaris, per ser sincers 
amb què els disposem que no son molts, perquè no hi hagi 
regidories de segona ni temes menys importants. Tots 
sabem el lligats que estem de mans amb la tan esmentada 
'Llei d'Estabilitat Pressupostària' -més coneguda com 'Llei 
Montoro'- a l'hora de crear el recurs més necessari, el 
recurs del personal; però malgrat els entrebancs hem 
procurat que tots els departaments, totes les àrees, totes 
les regidories, tinguin el material humà i la inversió suficient 
perquè la seva falta no sigui obstacle per dur a terme cap 
afany. 

El combustible, la benzina que ha fet que en un any s'hagin 
dut a terme més projectes i millores per a la ciutat que en 
els quatre anteriors, és la il·lusió i la motivació. 
Personalment, i estic convençut que tots els meus 
companys comparteixen les meves paraules, la il·lusió i la 
motivació són el que m'han portat a embarcar-me en 
aquest projecte polític. Un projecte que en el cas de la 
ciutat d'Eivissa ha deixat de ser una suma del projecte 
Socialista i del de Guanyem Eivissa per convertir-se en una 
aliança d'esforços en què tots tenim la mateixa veu i se'ns 
escolta per igual, en la qual cosa no es discuteix per quotes 
o càrrecs, en què no hi ha més objectiu que l'objectiu comú 
de millorar el que ens vam trobar en arribar.

La nostra intenció és promoure canvis de model i, sobretot, 
posar els fonaments per elaborar polítiques de calat que 
romanguin en el temps, polítiques valentes que no busquin 
el titular periodístic si no l'evolució progressiva del nostre 
municipi cap a una ciutat més sostenible i bella, més 
amable amb els seus ciutadans, i que asseguri els drets 
socials de tots ells, sobretot dels més desfavorits. 

L'Ajuntament d'Eivissa és una mostra palpable que l'aliança 
de socialistes amb els que estan a la seva esquerra, 
incloent la identitària i sobiranista, és possible i funciona. 
Funciona a Eivissa com funciona al Govern a Mallorca. El 
progressisme en el camí en el qual tots ens trobem, i les 
diferències no són més que reptes per millorar un debat 
polític que ha de traduir-se en accions positives per a la 
ciutadania.

Un any de govern a la 
ciutat d'Eivissa
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L’ urbanisme de la gent

Miquel Àngel Contreras Ramis

Grup municipal MÉS per Palma

Tot d'una que Antoni Noguera es posà al capdavant de 
l'àrea d'Urbanisme ho feu amb un posicionament molt clar: 
la seva àrea passava a titular-se, entre altres coses, "Model 
de Ciutat". Aquest canvi no va ser casual, Noguera i el seu 
equip eren molt conscients des del primer moment què 
implicava parlar de Model de Ciutat. Palma havia de passar 
d'un model especulatiu a un model pensant en la gent, de 
ser la ciutat del ciment i de l'urbanisme a la carta, a ser una 
ciutat verda, moderna i europea. Però per arribar a aquella 
ciutat desitjada era evident que es feia necessària una 
revisió del Pla General d'Ordenació Urbana.

Cal tenir en compte que El PGOU de Palma, vigent a hores 
d'ara, s'aprovà el desembre del 1998. I encara que la seva 
vigència és indefinida, les previsions programades 
contemplaven un període de 8 anys. Per primera vegada, 
des de l'àrea de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge 
Digne, s'ha obert un debat constant i participat sobre com 
ha de ser Palma; cosa que quedarà plasmada en la revisió 
del Pla General que es preveu que sigui inicialment 
aprovada cap a principis del 2018.

Tot aquest procés va acompanyat d'una gran sensibilitat de 
l'equip d'Urbanisme per recollir les necessitats de la ciutat 
des de tots els diferents punts de vista possibles. Però 
sobretot, i el més important, des de l'experiència palpable 
del dia a dia dels veïnats de cadascun dels barris que la 
conformen. Els que caminen pels seus carrers, els que 
toquen les seves necessitats amb les mans. En definitiva, 
els que hi fan vida.

En pocs mesos, des de l'arribada del nou govern municipal, 
Antoni Noguera ha estat capaç de recórrer amb el seu equip 
pràcticament la totalitat dels barris de Palma per conèixer 
de primera mà quines són les seves prioritats en l'àmbit 
urbanístic. Visites a barris amb resultats palpables que han 
derivat en els principals projectes que s'han plantejat des 
de l'àrea de Model de Ciutat per aquesta legislatura: 
recuperació de l'antic velòdrom del Tirador i ampliació de la 
Falca Verda, rehabilitació de s'Aigo Dolça i millora del 
Passeig Marítim connectant Palma amb la mar, posada en 
valor i recuperació del Pla de Sant Jordi, protecció de barris 
emblemàtics de Palma com Es Molinar... En definitiva, 
projectes que sorgeixen de les necessitats dels barris i que 
compten amb la participació activa dels veïnats. Estam 
parlant en lletres majúscules de l'urbanisme de la gent.

No fa gaire vàrem sentir anunciar una de les propostes 
estrella de l'equip Noguera-Riera-Horrach pel que fa a la 
revisió del Pla General: la creació d'eixos territorials que 
afavoriran la mobilitat sostenible a Palma. Aquests eixos 
seguiran la feina feta amb els carrers Fàbrica i Blanquerna i 
afavoriran que la nostra ciutat sigui més amable i que 
faciliti als residents viure-hi, treballar-hi i passar-hi el seu 
temps d'oci.

Tal com ens explica Noguera, cal tenir en compte que a les 
darreres quatre dècades, Palma ha experimentat un procés 
de dispersió de les funcions bàsiques dels seus ciutadans: 
residència, treball, lleure i serveis bàsics. Així com la 
majoria de la població resideix dins la Via Cintura, la resta 
de funcions s'han ubicat de forma dispersa per la resta del 
territori. Des d'equipaments essencials com els hospitals, 
Parc Bit o Universitat, fins a les activitats compatibles amb 
l'ús residencial, que s'han ubicat en els polígons industrials 
perifèrics.

Una de les principals intencions de tot plegat és la de 
trencar aquesta barrera que suposa la Via de Cintura, 
adaptant la ciutat a la zona metropolitana. En aquest sentit, 
s'ha de connectar la ciutat amb l'entorn natural que 
l'envolta per tal de valorar-lo i formar una simbiosi positiva 
entre l'espai urbà i l'espai rural i periurbà.
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Aquests eixos cívics territorials cohesionaran els barris i 
pobles del municipi entre ells i amb el centre de la ciutat, 
donant màxima prioritat a la mobilitat a peu i en bici. Es 
plantegen no només com a projectes de millora de l'espai 
públic, sinó especialment com a intervencions de millora de 
la cohesió social, de re equipament de la ciutat i d'accés a 
la nova xarxa d'espais oberts, els quals permetran 
compensar la manca de zones verdes als barris més 
densos. Crec que tots estarem d'acord que és necessari que 
el vianant recuperi els espais en detriment de l'ús del cotxe 
i aconseguir així una ciutat més ecològica. En definitiva, es 
tracta d'humanitzar i pacificar la nostra ciutat.

El primer eix cívic que es farà realitat serà el de Nuredduna, 
que connectarà el centre amb els barris de Pere Garau, Son 
Gotleu, el Rafal i el Pla de na Tesa – de Marratxí- passant pel 
Vivero. Aquesta intervenció ajudarà a retornar el que els 
pertoca a uns barris que han estat oblidats des de fa un bon 
grapat d'anys. Crec que tots pensam que els seus residents 
es mereixen tenir un entorn en condicions i una qualitat de 
vida digna.

Voldria acabar tornant a remarcar que la revisió del PGOU 
s'està emmarcant dins un procés participatiu, de diàleg 
constant amb els veïnats i amb altres actors substancials de 
la ciutat, per tal que tothom pugui aportar el seu granet 
d'arena en el futur urbanístic de Palma. Antoni Noguera va 
anunciar que aquesta tardor s'iniciarà un procés participatiu 
en la definició del nou Pla General i demana que els 
ciutadans s'impliquin de manera activa en la seva redacció.

El PGOU definirà la ciutat dels propers 15-20 anys amb uns 
criteris basats en la sostenibilitat, la salut i el benestar de 
les persones. Dignificar els nostres barris i tot allò que 
tenim i que també forma part del nostre municipi és també 
estimar el que forma part de la història i identitat de la 
nostra ciutat. I l'urbanisme és una eina fonamental per fer-
ho realitat.

L’ urbanisme de la gent
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Un any de govern, un any 
de feina

Joan Carles Villalonga

Ara Maó

El temps passa molt ràpid quan es tracta de valorar una 
feina a la qual s’està immers tant de ple. Aquest és el cas 
de governar una institució com l’Ajuntament de Maó. El 
trasbals electoral produït en les eleccions, que donava la 
batlia a una agrupació com la nostra, Ara Maó, inexistent en 
l’anterior mandat (de composició bicolor), ja donaven 
mostra de la necessitat de canvi en les formes i en la 
relació entre els governants i la població. I aquest és el camí 
que s’ha seguit. 

Tanmateix, el programa de feina, que es materialitzava en 
el programa electoral, duia també plantejar canvis 
importants en moltes estructures, qüestions que no sempre 
són senzilles i, en tot cas, requereixen de passos a llarg 
termini. La relació amb els serveis principals i de relació 
amb els recursos en són un exemple. El servei de recollida 
de fems i reciclatge necessita d’una revisió de cap a peus, 
que plantegi la necessitat que la població s’impliqui més i 
millor a l’hora de generar els residus i fer la recollida, i 
alhora que l’administració faci un paper exemplar i didàctic. 
De forma similar passa en la gestió de l’aigua. L’escassedat 
de pluges ha posat més a flor de pell una qüestió tan 
delicada de per si com és la fragilitat d’un recurs tan bàsic. 
Tot i la sequera, la qüestió fa molta estona que ha de ser 
afrontada amb valentia, tant la distribució d’aigua potable 
com la gestió de les aigües residuals, que en molts casos es 
mesclen amb les aigües grises, com l’aigua de pluja. 
Invertir temps i diners en infraestructures i en models més 
o menys complexos de gestió que han d’anar, a la llarga, 
donant solucions, és una tasca que duu a terme l’equip de 
govern.

La batlia de la ciutat, representada per Conxa Juanola (amb 
una llarga trajectòria en el món de l’activisme social), 
realitza un paper clau en tot aquest plantejament. Més enllà 
de dur la gestió d’algunes àrees com Personal, importants 
per mantenir la pau (en mal estat de salut durant l’anterior 
mandat) al si de la institució, encapçala la coordinació de 
totes les àrees i projectes, i estableix prioritats, amb 
aquesta visió a mitjà i llarg termini que tant necessària es 
fa. Parlam de projectes com als que hem fet referència, però 
també d’altres necessaris per a un bon equipament de la 
ciutat: l’Escola d’Adults, el Conservatori de Música, 
l'ascensor que ha de connectar el port amb el centre de la 
ciutat. I també una lluita important amb la consecució de 
places sociosanitàries tant necessàries, tant pel nostre 
municipi com per a l'illa en general. 

El cas de l'edifici Verge del Toro és paradigmàtic. L'antic 
hospital general, abandonat després de la inauguració del 
nou hospital Mateu Orfila, ha estat camp de batalla de 
diferents governs, tot i que amb molt poca sort. Durant el 
mandat anterior, el govern municipal se'n desentén (tot i 
haver-ne reivindicat l'ús sociosanitari en la campanya 
electoral) i pretén una reconversió a l'antic propietari, 
l'Estat, que aquest, però, refusa. No mou res més. En un 
any de nou govern la lluita per l'edifici és un fet contrastat, i 
la feina amb la Conselleria de Salut per trobar-hi solució, 
que hi envia tècnics, n'és la principal mostra. Hem passat 
del discurs de no fa falta un sociosanitari a tenir tècnics que 
estan avaluant l’estat de l’edifici per poder decidir. Aquesta 
és una tònica que el govern municipal encapçalat per Ara 
Maó engega. 

Així, aquesta feina i aquesta visió duen a plantejar projectes 
i planificacions que han de dibuixar el futur de la ciutat, en 
plantejaments més generals (el Pla d'Acció del Port) o més 
concrets (l'estudi de l'arbrat a Maó, plantejat com una 
relació i estudi del que hi ha i plantejaments de futur, per 
saber quins individus i espècies són més aptes per a cada 
banda de la ciutat i amb quines condicions). El plantejament 
per a una ciutat més pensada per als vianants i evitant el 
trànsit rodat en la mesura del possible és un element que 
necessita aquesta visió: no és a curt termini, perquè a 
vegades aquests elements són percebuts, tot d'una, com un 
fre a la “comoditat” d'allò que s'ha fet sempre. Aquests 
exemples donen una idea de la importància de comptar 
amb bones eines que donin una visió ampla de la situació i 
un full de ruta a seguir. La necessitat d'algunes grans 
inversions, que necessiten l'ajuda d'altres administracions 
(activició de depuradores, col·lector d'aigües, equipaments) 
són recuperades amb força com a punta de llança 
institucional, i aquest és un dels valors afegits d'aquest 
govern municipal.
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Ara bé, tal i com comentava al principi, aquest seguit de 
mesures i línies de feina, ja apuntades en l'article que 
apareixia al mes d'abril a la mateixa revista i que podeu 
consultar aquí (), necessiten també d'una bona empatia 
entre els governants i els ciutadans, unes bones eines 
d'interrelació i participació ciutadanes, un tarannà proper 
que permeti fer entendre la necessitat de canvis per 
millorar la societat. La creació d'espais com el Consell de 
barris o la fluïdesa entre els agents socials de la ciutat són 
claus per acabar de definir aquest escenari de canvi real, 
que vagi més enllà de la imatge. L'obertura del portal de 
transparència, la major participació dels òrgans i consell 
municipals per part de la ciutadania, el fet de proveir llocs 
clau com les gerències del Teatre Principal o del Geriàtric a 
partir d'un concurs públic (fins ara eren càrrecs de 
confiança) dóna un plus a aquest govern municipal. Però, 
tanmateix, aquesta feina s'ha d'acabar visibilitzant en 
projectes de gran envergadura quant a participació 
ciutadana es refereix, com podria ser un procés per decidir 
el model futur de servei de neteja i recollida de fems de la 
ciutat. O uns pressupostos participatius. I aquest és el camí 
que s'haurà de continuar.

En definitiva, en un any fa la sensació que han passat 
moltes coses. Igualment, també hi ha la consciència que 
just s'ha encetat un camí que ens ha de dur enfora. Un camí 
que ha de conjugar la proximitat de les persones amb la 
població per proveir-los d'eines per al futur i, alhora, amb la 
voluntat ferma d'engegar polítiques bones per a la ciutat i 
que provoquin canvis profunds. Aquest és el repte, no gens 
fàcil. De moment, aquest camí passa per Ara Maó.

Un any de govern, un any de feina



6.1
altres veus

Bernat Joan i Marí 
Professor

La primavera d’enguany s’acomiadava amb una autèntica 
bomba política sobre la Unió Europea: la decisió en 
referèndum del Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del 
Nord de sortir de la Unió Europea. El govern liderat per 
David Cameron s’havia compromès a sotmetre a 
referèndum el fet de seguir o no dins l’UE, tot tenint en 
compte la forta contestació que existia sobre aquesta 
qüestió dins la societat britànica. Estic convençut que, 
havent guanyat el referèndum d’Escòcia, Cameron se 
sentia fort per legitimar per una bona temporada la 
pertinença britànica a l’UE i confiava clarament en la 
victòria. Però li va sortir el tret per la culata. Una majoria de 
ciutadans britànics varen decidir que el Regne Unit sortís de 
la Unió. 

Certament, no va ser una majoria homogènia. Els que més 
votaren per la sortida varen ser els anglesos (tret de 
Londres), amb una correlació d’edat: a més edat més vots 
a favor de sortir de l’UE; a menys edat, més vots a favor de 
quedar-hi. D’altra banda, també s’hi va poder observar un 
component nacional: mentre Anglaterra i Gal·les votaren 
majoritàriament per la sortida, Escòcia i Irlanda del Nord 
votaven per mantenir-s’hi dins. 

La sortida, així mateix, va ser especialment impactant 
perquè els principals partits polítics britànics (Partit 
Conservador, Partit Laborista, Partit Liberal i Partit Nacional 
Escocès) eren partidaris de mantenir el Regne Unit dins la 
Unió Europea, i només sectors conservadors, juntament 
amb el United Kingdom Independence Party eren partidaris 
del Brexit. I, malgrat tot, el Brexit va guanyar. Com es pot 
interpretar el resultat? En primer lloc, demostra la 
desconfiança de la gent envers els partits majoritaris, als 
quals, malgrat tot, continuen votant. D’altra banda, 
demostra que l’empipament pot concentrar-se de tal 
manera que esdevengui més poderós que les maquinàries 
dels partits, fet amb doble cara: afavoreix tant 
l’empoderament de la gent com la possibilitat que triomfin 
els populismes de més baixa estofa. 

Des del meu punt de vista, David Cameron va fer un mal 
càlcul: no va calcular l’impacte que pot tenir entre la 
població el fet que, arreu d’Europa, a la majoria dels Estats 
(potser a tots), els polítics parroquials s’espolsen els 
problemes de sobre atribuint-ne sistemàticament la 
paternitat a Brussel·les. Que es fan retallades, Brussel·les 
en té la culpa. Que es restringeixen determinades 
polítiques... per mor de Brussel·les. Resulta d’allò més fàcil 
atribuir els mèrits al govern de l’Estat i els demèrits a la 
Unió Europea. Al Regne Unit s’ha fet així de manera més o 
manco sistemàtica (però no en major mesura que a la 
resta). La conseqüència és que la gent es posa en contra 
de l’UE, malgrat que formalment el govern del lloc no ho 
estigui. 

Immediatament després d’haver perdut el referèndum, 
Cameron va anunciar la seua dimissió. Algú altre havia de 
liderar la sortida de l’UE, i, per descomptat, trobava que 
havia de ser algú que estigués per aquesta opció, que no 
era la que ell havia votat. Ho vaig trobar impecable. Crec, 
emperò, que hi hauria d’haver hagut algun tipus de 
correspondència des de les institucions europees. Entenc 
que la decisió britànica té prou calat com perquè, posem 
per cas, Jean-Claude Juncker s’hagués pogut plantejar 
també la dimissió. Perquè el Brexit probablement farà mal 
al Regne Unit, però també en farà a Europa. I, des de les 
institucions europees, es varen llançar moltes amenaces i 
retrets, però no vaig sentir arguments positius a favor de la 
permanència britànica. Trob d’un infantilisme i d’una 
prepotència inqüestionables l’actitud de carregar totes les 
culpes del divorci als britànics i no assumir cap 
responsabilitat des de les institucions europees. Si la 
Comissió Europea fos tan arreladament democràtica com 
ho és el govern britànic, en Junker també hauria d’haver 
dimitit. Però no només no ho va fer, sinó que ni tan sols 
s’ho va plantejar. 

La sortida britànica constitueix un perill per a la Unió 
Europea perquè, com s’ha vist des d’un primer moment, ha 
donat ales al populisme (als populismes). Des de França, el 
Front Nacional –que ja deixa sentir el seu alè al clatell de 
socialistes i conservadors- ja ha anunciat que també 
treballarà per a la seua sortida d’Europa i de l’euro, tot 
apel·lant a la sobirania nacional francesa. A Hongria, 
l’inefable Orban ja ha anunciat un referèndum per intentar 
fer la seua pròpia política d’immigració (que ell voldria molt 
més restrictiva del que és habitual dins la Unió Europea), a 
Holanda també ja parlen de consultar sobre la possible 
sortida, i a Àustria s’haurien de repetir les eleccions a la 
presidència, amb un frec a frec congelador entre extrema 
dreta i ecologistes. 

Sobre els impactes del 
BREXIT a la Unió Europea
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Per a alguns, el Brexit suposa un perill evident; per a 
d’altres esdevé una oportunitat. Escòcia va perdre el 
referèndum per la independència, però ha guanyat per 
diferència el referèndum sobre la permanència dins la Unió 
Europea. Aquest argument ja ha estat utilitzat per la 
primera ministra d’Escòcia, Nicola Sturgeon, per reivindicar 
el dret d’Escòcia a decidir pel seu compte. I ha començat 
contactes bilaterals al més alt nivell per plantejar el 
manteniment d’Escòcia en el si de la Unió Europea (cosa 
que podria implicar ser-hi fora del Regne Unit). A Irlanda del 
Nord, els comtats amb major vot a favor de mantenir-se 
dins la Unió Europea varen ser els tradicionalment 
partidaris de la unió amb la resta d’Irlanda. 

Si no es fa autocrítica, si la Unió Europea no canvia el 
rumb, si no es modifiquen determinades pràctiques i 
algunes estructures, la sortida del Regne Unit podria tenir 
un efecte dòmino, de conseqüències incalculables. Perquè 
la Unió Europea assoleixi la condició de projecte 
engrescador ha d’oferir quelcom més als ciutadans. I això 
passa per democratitzar les estructures de la Unió, per 
dotar-les de solidesa, per fer-les operatives a favor d’allò 
que necessita la gent, i per bastir una ciutadania europea 
compartida. Sense europeistes no hi ha Unió Europea.

 I ens hem dedicat a construir estructures polítiques (i, 
sobretot, econòmiques) però hem descurat de mala 
manera allò que li dóna sentit al projecte en conjunt: la 
voluntat de construcció política. Sense que una majoria 
social, als diferents llocs d’Europa, assumeixi la voluntat de 
construir l’Europa política el projecte en conjunt no tendrà 
futur. Ara ja no serveix anar fent la viu-viu, funcionar com 
una suma d’estats, amb unes institucions moltes vegades 
poc democràtiques i poc operatives, amb una ciutadania 
que se’n sent exclosa. S’hauria de treballar perquè la crisi 
que ha ocasionat la sortida del Regne Unit esdevingués una 
oportunitat per a aquells que volem una altra Europa, una 
Europa més sòlida políticament, on les decisions 
democràtiques estiguin per sobre de les suposades 
decisions “tècniques”, i on els ciutadans siguin plenament 
partícips i tenguin la paraula.

Sobre els impactes del BREXIT a la Unió Europea



Una passa MÉS
Joan Pau Jordà

No sorprendrem a ningú si diem que l'estratègia de MÉS en 
els darrers anys ha estat intentar esdevenir el referent 
electoral de tota l'esquerra del PSOE. Ser "un Podemos a la 
mallorquina". Això s'ha fet partint d'una premissa, 
vertadera fins fa poc, que justificava aquesta estratègia: i 
és que no hi havia contrincant real per aquest espai a 
Balears. Els únics aspirants, EU i ERC, són forces 
extraparlamentàries a Mallorca, incapaces d'establir unes 
dinàmiques electorals plenament pròpies i independents.

Aquest context, emperò, ha canviat ràpidament en els 
darrers anys: Podemos ha aparegut amb força. Alhora, 
Catalunya ha iniciat un procés que, en teoria, l'ha de portar 
a la independència, mentre que el bipartidisme -marca del 
'78- s'ha vist tocat per la irrupció de "la nova política". I el 
que és més important, la majoria de la societat illenca ha 
assumit, a parer nostre, una bona part de les velles 
reivindicacions del mallorquinisme polític com la defensa 
de l'ensenyament en català, crítica al mal finançament de 
la Comunitat Autònoma...

Així, creiem que el sobiranisme ha de fer una passa més, 
necessària, per resituar-se en aquest escenari canviant. 
Com fer-ho? Nosaltres creiem que és necessari que els 
sobiranistes prenguin consciència –consciència real- de què 
tenim un Estat a la contra. Que som la perifèria d'Espanya. 
Del fet que per al Govern Central sempre representarem 
l'1% del territori, el 2.5% de la població i una font d'ingrés 
permanent de divises estrangeres. Dit d'altra forma, hem 
d'interioritzar que Madrid mirarà sempre per nosaltres com 
a part minoritària d'un conjunt de 47 milions de persones.

Hem d'entendre, a més, que no és una qüestió del PP. 
També ho és del PSOE i de l'establishment. De la correlació 
de forces internes dins cada partit. En definitiva, és també 
fruit dels interessos creats a partir del model constitucional 
del '78.

Hem d'entendre que el nacionalisme espanyol, totalitari i 
excloent, segueix profundament arrelat a l'ADN de bona 
part dels espanyols. Malgrat que les forces polítiques 
defensores d'un model d'Estat més respectuós amb les 
nacionalitats hagin assolit a les darreres eleccions generals 
el 26% dels vots a Madrid, el 20% a Castella i Lleó o el 17% 
a Castella-La Manxa, dues terceres parts de la població 
espanyola no s'han mogut dels seus posicionaments 
«castellano-cèntrics».

En aquest context hostil per als interessos dels mallorquins 
només hi ha, a parer nostre, una solució: la construcció 
d'un Estat propi (independent?) per a Balears. Dit d'altra 
forma, la gestió de les molles autonòmiques no ha de ser 
un objectiu polític per als sobiranistes de Mallorca. Hem de 
cercar construir unes estructures d'Estat pròpies i eficients. 
La nostra participació en les institucions, la seva gestió, ha 
d'anar encaminada a assolir aquest objectiu últim. Si no,  a 
parer nostre, correm el risc de deixar de ser una força útil 
per als illencs.

Si finalment els sobiranistes prenem consciència real de tot 
plegat, haurem de fer-hi un profund procés de reflexió: Per 
què? Com? Quan? Amb qui?

I en aquest context, creiem que el mallorquinisme 
progressista ha de fer una aposta clara per una candidatura 
de país, plural, sense sigles i quotes, profundament 
democràtica i participativa, oberta a figures independents 
de reconegut prestigi. S'ha de cercar aixoplugar a tots 
aquells que volen una regeneració de la vida política 
d'aquesta terra, defensar el dret a decidir dels seus 
ciutadans, aprofundir en l'autogovern i assolir solucions 
progressistes per als problemes estructurals que sofrim. 
Només així avançarem des del sobiranisme en la 
construcció d'una societat auto-centrada, culta, 
democràtica, social i participativa. El 2019 podem guanyar 
el futur, ho tenim a tocar dels dits!
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La lluita per la 
democratització de la 

Justícia en el 
tardo-franquisme

José María Gago González
Seminari de Fonts Orals- UCM “Mª Carmen García Nieto”

Corrien els últims anys de la dècada de 1960 quan un petit 
nombre de jutges, fiscals i secretaris judicials, establerts 
bàsicament a Barcelona i Madrid, van prendre unes sèrie 
de decisions que afectaven a l'exercici de la seva activitat 
professional, fruit de les seves conviccions polítiques i 
ideològiques, que tindrien repercussió en la situació política 
i social del país, així com en les seves vides personals.

Pocs anys després aquest grup de persones vinculades al 
món judicial es constituiran en una associació il·legal, de 
vida breu, però d'influència decisiva dins i fora de la 
Justícia, que prendrà el nom de Justícia Democràtica, 
inscrita dins dels moviments societaris que van sorgir en 
lluita contra la dictadura franquista (1).

Es tractava majoritàriament de persones nascudes durant 
els anys trenta, que no havien participat directament en la 
Guerra Civil i que anhelaven, en els anys seixanta i setanta, 
canviar la forma d'exercir i entendre la justícia en una 
Espanya molt allunyada, en tots els sentits i sectors, de la 
Democràcia. Una jove generació que compartia i departia, 
amb alguns juristes de major edat dins del mateix grup i 
que alhora van exercir de referent, principis i valors d'un ús 
alternatiu del Dret (2).  Referents com Antonio Burón, 
Antonio Carretero, Eduardo Jauralde, Plácido Fernández 
Viagas o Manuel Peris.

Sortits de l'Escola Judicial, però negant-se a perpetuar les 
injustícies i pràctiques corruptes i servils de molts altres 
jutges i fiscals, de tal manera que van ser prenent 
consciència que calia prendre partit per la ciutadania i no 
pel poder, encara que això els impliqués sancions, crítiques 
i demèrits (3). Guanyant-se  els qualificatius de “jutges 
polítics i jutges delinqüents”.

Partint de conviccions profundes pel que fa als fonaments 
del Dret i la Justícia en una Espanya que en aquests camps 
tenia greus mancances, des que la Dictadura s'havia 
instal·lat en 1939 al nostre país, i en la línia del que ja 
ocorria en bona part d'Europa. Van començar a reunir-se i a 
reflexionar sobre diferents temes relacionats amb la Justícia 
i la seva aplicació, òbviament partint de la pràctica a la 
qual estaven sotmesos; el que els va portar també a la 
lluita política antifranquista amb major o menor intensitat 
segons els casos personals. 

Com assenyalava Antonio Carretero, un dels destacats 
fundadors de JD, allà pel final de la dècada de 1960: 
“Llevem-nos les caretes i anem a conspirar. Anem a crear 
un corrent i una consciència democràtica dins de 
l'Administració de Justícia”(4). Aquest tipus de reflexions 
són les que estan en l'origen de Justícia Democràtica com a 
grup de “lluita”, encara que no es denomini com JD fins a 
1972 i es vagi estenent per diferents zones d'Espanya: 
Canàries, Andalusia, València, Balears, Cantàbria…

Vinguts des de diferents camps ideològics i fins a polítics 
van ser capaços d'obviar aquestes circumstàncies per 
centrar-se en una lluita per la democratització de la Justícia 
que inevitablement suposava una lluita contra el Règim 
franquista no solament tocant a la Justícia i el Dret sinó 
també en el polític. 

Aquest pluralisme polític va ser sens dubte enriquidor i va 
congregar a comunistes, socialdemòcrates, demòcrates
cristians, liberals, i  altres,   tenint els primers un paper 
destacat en el quefer i la vida de l'Associació, per 
l'experiència de la clandestinitat i la lluita contra el 
Franquisme que liderava el PCE. 

Una lluita per la Justícia i la Democràcia, que en definitiva 
es reflecteix en el propi nom de l'Associació, una proposta 
per una Justícia Democràtica en una Espanya que ni era 
democràtica ni justa; uns principis de Democràcia i 
Llibertat que calia aconseguir implantar de manera habitual 
i natural al nostre país. Quan això s'aconsegueixi es farà 
una passa més i s'intentarà a partir dels anys vuitanta que 
els Jutges i Fiscals exerceixin de manera progressista i al 
servei de la Democràcia, però això és “una altra història”.

Pel que fa a la Justícia i al Dret des d'un primer moment es 
van manifestar obertament en contra de la pena de mort, 
de tal manera en cap dels tribunals que presidien o en els 
quals participaven de manera destacada es va dictaminar 
la màxima pena; van apostar per la bondat del Judici oral, 
la humanització de l'exercici de la Justícia, la independència 
del Poder Judicial, l'administració de justícia com a acte de 
sobirania popular, la creació dels Jurats populars, o la 
condemna del malaurat TOP. 
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Van denunciar que l'Estatut jurídic que regia els 
considerava a jutges i fiscals funcionaris del Ministeri de 
Justícia, la qual cosa era un obstacle per aconseguir una 
elemental i veritable independència. Van propugnar que el 
nomenament del President del Tribunal Suprem i dels seus 
magistrats es fes per elecció lliure i secreta entre tots els 
membres la carrera judicial. Un altre tema que 
consideraven crucial era el de la necessitat d'una policia 
judicial dependent dels jutges i no del poder polític. Exigiren 
la instauració d'un procés penal amb totes les garanties, 
presumpció d'innocència, hábeas corpus, assistència 
lletrada des del moment de la detenció i el manteniment 
del jutge natural. Van anticipar que la instrucció del procés 
penal correspondria al Ministeri Fiscal, sense perjudici de 
les decisions que afectessin a la llibertat i al patrimoni que 
s'adoptés pel jutge.

Tot això quedava recollit en els estatuts de l'Associació, en 
les ponències del seu primer i últim congrés en 1977, així 
com en diferents escrits oficials de Justícia Democràtica.

Tocant a la política van apostar clarament per la 
participació en la vida política, juntament amb altres 
col·lectius socials i ciutadans, contribuint a portar la 
Democràcia a Espanya, col·laborant intensament amb els 
moviments polítics de l'època com la Junta i la Plataforma 
Democràtica, integrats per la majoria dels partits polítics 
de l'oposició l'assessorament en la redacció de determinats 
articles de la Constitució de 1978.

Insuficientment estudiada l'aportació dels Jutges 
Demòcrates en la recuperació democràtica i en la 
renovació de la Justícia, l'Associació d'Història Oral el 
Seminari de Fonts Orals “María Carmen García Nieto” va 
promoure entre 2011 i 2013 amb l'ajuda i col·laboració de 
la Subdirecció General dels Arxius Estatals del Ministeri 
d'Educació, Cultura i Esports la realització d'un projecte de 
creació d'un Arxiu Oral en la qual s'han recollit a més de 
nou interessants testimoniatges de membres i cercles 
pròxims de Justícia Democràtica un important arxiu 
documental sobre l'Associació.

 Així mateix es va aconseguir realitzar un “Curs d'Estiu” 
patrocinat pel MECD i la Universitat Autònoma de Madrid 
l’any2013, amb destacada participació d'antics membres 
de JD, periodistes i professors universitaris: fruit d'aquest 
Curs ha sorgit un llibre Los jueces contra el franquismo: 
Justícia Democràtica, de l'editorial Maia, que es presentarà 
a Palma de Mallorca el 14 de setembre de 2016. 

El llibre coordinat per la professora de la UAM Pilar Díaz 
Sánchez i amb pròleg de José Antonio Martín Pallín, recull 
les aportacions de Fernando Ledesma Bartret, Perfecto 
Andrés Ibáñez, Bonifacio de la Quadra, Alfonso Ruiz Miguel i 
la pròpia Pilar Díaz. El llibre compta amb una destacada 
aportació documental i fotogràfica.

Notes:
1. Coneixem que entre els fundadors hi eren a Madrid: 
Clemente Auger, Jesús Vicente Chamorro, Luis Buron Barba, 
Carlos de la Vega, Eduardo Jauralde, Fernando Jiménez 
Lablanca y Julián Serrano Puertólas, per Barcelona: José 
Maria Mena, Carlos Jiménez Villarejo, Antonio Carretero, 
Césareo Rodríguez Aguilera i Juan Peris.

2. Com sosté Perfecto Andrés Ibàñez: "el uso alternativo del 
Derecho está pensado indudablemente para el aquí y ahora 
y pretende algo tan elemental como difícil: abrir el derecho 
a los esfuerzos que por la transformación democrática se 
dan en las otras esferas de la vida social” y reconvertir 
críticamente a este proyecto los propios instrumentos 
jurídicos mediante una clarificación de su auténtico 
significado que exige poner de manifiesto la función 
ideológica que fatalmente están llamados a desempeñar”. 
En Sobre el uso alternativo del Derecho de López Calera, 
Nicolás, Saávedra López, Modesto y Andrés Ibáñez, 
Perfecto. Fernando Torres, editor. Valencia, 1978.

3.Hauríem d’afegir entre altres membres actius i destacats 
de Justícia Democràtica a tota Espanya com Fernando 
Ledesma, Perfecto Andrés, José Antonio Martín Pallin, Juan 
José Martínez Zato, Claudio Movilla, José Antonio Enrech, 
Francisco Bosch, Miquel Miravet, Antonio Doñate, José 
Maria Laso…

4. Recollit a Manuel Peris Gómez Antonio Carretero Pérez. 
Recordando a un juez demócrata.Necrològica 1989
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Els mestres novells
Vicenç Jasso Garau

Doctor en Filosofia i Lletres 

Catedràtic de Teoria i Història de l’Educació a la 
Universitat de les Illes Balears

No és un tòpic assegurar que els 
mestres han exercit una influència 
pregona en la configuració de la 
roda de la nostra vida. Tenc 
presents, assenyaladament, el 
senyor Andreu Ferrer Ginard, a 
l‘escola preparatòria de batxillerat 
de l’Institut Ramon Llull, i  la 
senyora Catalina Bonet,  a l’Escola Unitària de Pàrvuls del 
carrer Rosselló i Caçador de Ciutat, la qual fou alumna de la 
meva mare a S’Alqueria Blanca.   

La Facultat d’Educació de la UIB em va convidar a fer una 
breu conferència als mestres d’ensenyança primària, que 
celebraven la seva graduació el dia 27 de juliol. Resumiré el 
que vaig dir amb  paraules que brollaren, ensems, de la 
ment i del cor.

La decisió de lliurar-se a l’educació sol provenir, adés de 
l’inesborrable record d’un professor, adés del ferm anhel de 
donar ple sentit a la vida, contribuint  al millorament de les 
persones mitjançant l’educació escolar i ajudant els nins i 
les nines en un període decisiu de la seva existència.

L’alumnat és ben conscient de la seva adscripció al grup de 
pertinença d’estudiants de mestre, i van acomodant el seu 
capteniment  al grup de referència dels professionals 
d’ensenyança primària. 

El model tecnològic dels estudis implica un cabal de 
coneixements, que es poden dur a terme: teoria i acció.

Els alumnes de magisteri en el decurs de les pràctiques no 
es senten desorientats, insatisfets o decebuts, com pot 
passar als estudiants que no tenen quasi cap coneixement 
de la seva futura ocupació, ja que han complert, ben bé, 
quinze cursos als diferents nivells d’ensenyament. 

La societat confia al professorat el tresor de les noves 
generacions, i espera que els atorguin un altre tresor, la 
necessària i  irreemplaçable educació escolar, noble i 
fecunda tasca.

Els éssers humans són homes i dones gràcies a l’educació. 
En tots els tractats d’antropologia, adés cultural, adés 
filosòfica, s’atorga a l’educació el primer lloc en la comesa 
de la formació de les persones. 

Als mestres i a les mestres  ens mou una força intensa per 
oferir als nins i a les nines les coses i les paraules, en 
abundància. 

A les nostres aules seguim el curs de l’evolució de la 
ciència i de la cultura, amb l’acompanyament lluminós i 
il·lustratiu de la pedagogia, que facilita els coneixements 

d’acord amb els ritmes evolutius de l’alumnat. Recollim els 
lucres del realisme del segle XVII, atorgant a les ciències 
naturals un lloc privilegiat; del segle XVIII, el missatge de 
l’elogi de la terra, de  la il·lustració i de la bondat natural de 
l’home; del segle XIX,  la lluita per a la implantació dels 
drets humans (polítics, cívics, socials i culturals), en el marc 
d’una societat democràtica, fonamentada en la   llibertat, 
 la igualtat, i la fraternitat; del segles XX i XXI, l’afany per a 
  la pau, la convivència  i l’ajuda mútua entre tots els pobles 
i l’ús de la tecnologia per millorar el coneixement i la forma 
de viure de totes les persones. 

El centre escolar ha d´ésser l’obrador de la humanitat, el 
laboratori d’una societat democràtica  i, en la mesura del 
possible, el principi d’un món feliç.  El   professorat  ha de 
tenir els medis adients, i emprar les millors estratègies, per 
a instruir i formar l’alumnat en el progrés imparable d’una 
societat humana, democràtica i tecnològica.

En el tracte amb els deixebles   i  les deixebles  i amb els 
companys i les companyes sempre hem de tenir en compte 
el fulgent principi  de la dignitat humana que ens fa a tots 
iguals i coparticipants dels mateixos drets i obligacions. 
 L’autèntica relació educativa és fruit de  l’encontre de 
l’aprenent i del docent, que intercanvien llur  cabal  de 
pensaments, afectes i experiències.    Tenguem sempre 
present que els nins i les nines, des d’una edat molt tendra, 
en torn dels dos anys,  són éssers culturals; són 
 conscients, en  cert grau, de la seva relació amb la 
societat, la qual cosa els mou a aprendre llurs formes de 
vida, és a dir, la cultura.

Vull recordar en quatre verbs, sobreplens d’acció, en què 
consisteix l’educació: conèixer, comprendre, estimar i 
ajudar. 

Ens hem d’esforçar en conèixer els membres del grup de 
classe, en l’àmbit global (antropològic, psicològic i 
sociològic), i en la seva individualitat:  problemes, 
 projectes  i  conductes personals palesen  la seva condició 
d'éssers irrepetibles i insubstituïbles.

 La comprensió no serà difícil: la teoria  i l’experiència ens 
ajuden, per més que  sempre hem de pensar en la 
individualitat de les persones,  la qual cosa relega les 
receptes genèriques  a un graó secundari.

 L’amor pedagògic és indispensable; els nins i les nines 
esperen un afecte peculiar de part nostra, que ells entenen 
perfectament, quan diuen: el mestre o la mestra ens 
estima. 

Ajudar és la labor del professorat. Hem de facilitar 
l’aprenentatge, explicar els continguts del curriculum, 
solucionar els dubtes, i encoratjar els que tenen alguna 
dificultat. L’aforisme herbartià conjuga els dos objectius de 
la ajut  pedagògic: educar és instruir i instruir és educar. 

Recordem,  sempre, el valor i l’energia de l’hàbil paraula 
mestrívola: un discurs sincer, afable i familiar, que ha de 
donar confiança, atorgar força  i  manifestar l’alegria que 
sentim en el nostre treball quotidià.
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Pens, sovint: tant de bo!  que tots els qui es dediquen a 
ensenyar, en qualsevol nivell, fossin mestres.

Vull acabar recordant que la meva mare, Magdalena Garau 
Ferrà, era mestra nacional. Va estudiar a l’Escola Normal 
els anys 1913-1917, quan aquesta institució ja era 
totalment estatal i no estava vinculada a una congregació 
religiosa femenina. Adesiara llegesc els seus apunts, 
especialment els d’història, de pedagogia i de literatura. 
Aquelles professores enaltien els lucres de la Corona 
d’Aragó, de la Revolució Francesa i de la democràcia; 
també, les idees pedagògiques de Ramon Llull, Locke, 
Rousseau, Kant, Pestalozzi i Froebel, i la bellesa 
engrescadora de la  prosa i de la poesia.  Ma mare em va 
ensenyar a llegir, em va acompanyar en el procés de 
l’aprenentatge de l’escriptura i em va iniciar en els 
coneixements matemàtics. Anar a passejar amb ella era 
una autèntica lliçó del que ara deim pedagogia ambiental; 
llavors s’anomenava lliçons de coses. Quan creia que ja 
havia parlat de la meravellosa naturalesa i de la ciutat 
educativa, em contava  relats històrics i engrescadores 
anècdotes. 

Els que aquella tarda es varen graduar faran el mateix amb 
la fillada i amb l’alumnat. Han escollit la millor professió. 
Veient la seva ferma il·lusió i jovenívola alegria podem 
estar ben tranquils:  el futur del nostre  poble i  l’educació 
dels qui aniran naixent  i vivint  a  les Illes Balears, està en 
bones mans. Tots els graduats i nosaltres estam 
d’enhorabona.
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Pep Truyol Thomàs

Cinèfil

Aquest estiu del 2016, ha estat ple d’esdeveniments de tot 
 tipus. I encara no ha acabat!

Aquí  ens  volem centrar en un que ha estat important per a 
 Palma, tant per la novetat  com per a la temàtica. 
 Atlantida Film Fest, un festival  en format de mostra , 
que ens ha duit a Ciutat cinema, música  i conferències de 
forma presencial  i per  primer cop a la seva curta però 
interessant trajectòria. Fins  ara Atlantida Film Fest, 
sols s’havia consolidat com un festival online, això sí, amb 
 milers d’espectadors a reu,  a la plataforma que ho va 
impulsar: Filmin.

El 2016 i gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de 
Palma, mitjançant  la Regidoria de Cultura, Atlantida 
Film Fest ens ha arribat  amb diversos formats culturals i 
una sola temàtica : Problemes que amenacen Europa i la 
resposta europea al món.

No cal dir l'interès que ha suscitat aquest esdeveniment 
cultural  amb propostes cinematogràfiques de 10 països de 
la Unió Europea. El cinema com a eina indiscutible per a 
transmetre idees ha estat el gran protagonista del fet, no 
l’únic, ja que hem contat amb la presència de grans 
conferenciants , que han qüestionat la feina europea arreu 
del món, i concerts únics amb cantautores, músics, autors 
reconeguts per la gran tasca de conscienciació i la gran 
qualitat musical. 

Atlantida Film Fest  és el primer festival de cine que 
estrena simultàniament pel·lícules en cinemes, internet i 
televisió. A Palma es veren dos títols que es varen projectar 
a la vegada a Ses Voltes i per IB3.  Una experiència sense 
precedents..

Les projeccions , tècnicament perfectes, es dugueren a 
terme a Cineciutat, Castell de Bellver, Ses Voltes i Museu de 
Mallorca

L’estrena presencial d'Atlantida Film Fest  va tenir lloc 
el 27 de juny  a CineCiutat amb una conferència de Boris 
Pahor i Fabienne Ysarthel, seguida de la projecció del 
documental  “Boris Pahor, retrato de un hombre” i “ 
Bittersweet Days”  , acabant amb el concert de Lili’s 
House.

Dia 28 de juny al Castell de Bellver se projectà  “The 
childhood of a leader” seguida del concert 
 impressionant de De La Purissima.

Dia 29 de juny  començaren les projeccions  paral·leles al 
Museu de Mallorca i a Ses Voltes  que varen concloure dia 3 
de juliol.

Totes les que se realitzaren al Museu de Mallorca anaven 
precedides d’una conferència de temàtica europeista i les 
projeccions que es realitzaren a Ses Voltes anaven 
complementades amb un concert .

Per a consultar la programació completa : https: 
//www.filmin.es/atlantida

L’afluència de públic,  molt nombrosa, fa pensar que tal 
vegada tindrem segona edició l’any vinent.

La necessitat de reflexionar sobre l’Europa que volem i com 
l’hem de dur a terme fa que moltes creadores , no tan sols 
de la mateixa UE, també d’arreu del món, facin propostes 
valentes i exposin les problemàtiques que fan que els estats 
membres no acabin de posar les bases reals i necessàries 
pel bon funcionament de la Unió. 

No basta tenir comissions i delegats dels distints països que 
la formen, hem de tenir lleis fortes que es compleixin per 
tots els Estats de forma igualitària i compromesa.
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Els artistes i creadores són peça fonamental en aquest 
procés de l’Europa dels pobles per què son , juntament amb 
les polítiques  els que aporten visions i maneres de fer que 
ajuden a debatre 

com volem que sigui el nostre futur i sobre tot quin món 
volen deixar i quina terra necessitem.

Atlantida Film Fest és una eina que ajuda a  conèixer 
aquestes realitats i que pel seu format –cine, musica i 
conferencia- arriba a un públic de masses i posa damunt la 
taula de discussió què volem esser i com volem que ens 
vegin.

Filmin, i el seu director Jaume Ripoll, com a creadors del 
festival, les empreses privades que hi donen suport , i el 
compromís de l’Ajuntament de Palma per obrir-se a la 
discussió col·lectiva per un món més just ha estat 
imprescindible per què ens arribés a Palma aquesta 
iniciativa socio-cultural que no podem deixar perdre en anys 
venidors.

Utilitzar les eines que tenim al nostre abast per a crear 
debat i cercar solucions és el compromís que les dones i 
homes d’actitud solidària i visió progressista no podem 
ignorar ni deixar d’utilitzar per arribar a canviar les coses.

Benvingut Atlantida Film Fest! Passa i queda’t!
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Del Myotragus a Cecil 
Metel

 Un viatge a la prehistòria de 
Mallorca i Menorca

Mark Van Strydonck

Maties Garcias

Professor d’EOI

Una visió externa de vegades ens va bé. En el món de 
l’arqueologia mallorquina i menorquina, n’hi ha hagudes 
moltes, de visions i interpretacions fetes per externs: Lilliu, 
Pericot, Waldren, per citar-ne només alguns. Ara també cal 
esmentar Mark Van Strydonck, del Reial Centre d’Estudis del 
Patrimoni Cultural de Brussel·les, que l’any 2002 va publicar 
en flamenc aquesta obra de síntesi sobre la prehistòria 
balear i que –després de les edicions anglesa i alemanya de 
2014– arriba en català. Ho fa gràcies a la traducció d’Antoni 
Puig Palerm, arqueòleg i membre de l’Associació Cultural Sa 
Torre, el projecte “autogestionat, independent i idealista” 
que també ens posa a l’abast la pàgina web 
www.myotragus.org, una eina complementària per resseguir 
els temes i llocs esmentats en el text.

L’explicació de la nostra prehistòria que fa Stryndonck 
abraça des dels primers pobladors fins a l’arribada Cecil 
Metel i la consegüent romanització a partir del 123 aC. 
Apropat a Waldren i altres autors relacionats amb el nucli 
d’estudiosos de Deià, ens ofereix dades de la geografia 
insular remota, del clima d’aleshores i del procés que va de 
la gènesi a l’extinció del famós Myotragus, la cabra-ratolí 
que habità les nostres terres. No hi falten explicacions sobre 
els canvis astronòmics experimentats al llarg dels segles, 
com per exemple el culte a l’Estrella del Sud, abans present 
en el nostre firmament nocturn.

En tot moment, l’arqueòleg flamenc afronta amb mètode 
científic les incerteses i els dubtes que envolten el passat 
més remot de les dues Balears (Eivissa només hi surt 
tangencialment perquè les Pitiüses, com se sap, són un altre 
món prehistòric). Fruit d’aquesta nova visió de l’arqueologia, 
es pot concloure que Mallorca no va ser habitada tan prest 
com es pensava a final del segle XX: només a partir del 
tercer mil·lenni aC  hi ha presència constatada d’humans en 
un procés ràpid i que –segons sembla– aviat passa de la 
presència esporàdica a l’assentament permanent d’unes 
comunitats humanes que no devien venir del llevant 
peninsular, sinó de més al nord, possiblement del 
Llenguadoc actual. 

Així comença el període pre-
talaiòtic, que inclou el neolític 
tardà, l’edat del coure i l’edat del 
bronze, un llarg lapse que pot 
abraçar des del 2.300 fins al 
1.300 aC, poblat, i, com que els 
recursos s’han d’administrar, 
comença un i que deixa vestigis 
com l’abric de Son Matge i les 
posteriors cabanes de Son 
Ferrandell- Son Olesa i 

(Valldemossa), la naveta de Son Colom (arran de mar, a 
Artà) i els dòlmens funeraris de la badia d’Alcúdia: Son Bauló 
(Santa Margalida) i s’Aigua Dolça (Artà). En aquest llarg 
període, ja a partir del 1.800, s’inicia l’etapa mitjana i final 
de l’edat del bronze i els humans habiten en navetes i 
destinen les coves a l’enterrament, unes sepultures que a 
Menorca en un moment donat es fan en espectaculars 
navetes com la dels Tudons (Ciutadella).

Un altre tòpic que combat Strydonck és la procedència 
oriental de la cultura talaiòtica mallorquina i menorquina. 
Aquest és, sens dubte, el moment culminant i més 
esplendorós que la prehistòria balear, amb els poblats de 
talaiots, els santuaris mallorquins i la singularitat 
menorquina de les taules. Tot plegat correspon a l’edat del 
ferro i se suposa que el territori està densament temps de 
complexitat social. El canvi, però, no es produeix per una 
invasió dramàtica, sinó per evolució gradual de la població 
indígena cap a la cultura talaiòtica. Bous, ocells i estatuetes 
de guerrers són elements de culte fabricats amb bronze. Les 
coves esdevenen els espais d’enterrament, a excepció de la 
singular necròpolis de Son Real, un bigarrat conjunt de 
tombes arran de mar.

El món talaiòtic passa per períodes d’aïllament amb relació 
al món exterior (fenicis, grecs), fins que, amb el temps, s’hi 
relaciona fecundament, però sense esdevenir colònia 
púnica, com sí que fa Eivissa (654 aC). També s’hi 
succeeixen moments de pau i de clara violència, i per això 
progressivament apareixen armes i muralles als poblats. Al 
final, els balears excel·leixen com a foners que es lloguen 
com a mercenaris. 
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Molt sovint, però, tot són hipòtesis i es constaten 
divergències entre estudiosos. La difícil conservació de les 
restes no els ho posa fàcil i les fonts d’alguns escriptors 
clàssics no sempre són prou fidedignes. En tot cas, els 
romans, quan ja fa molt que dominen la península, 
desembarquen a unes illes que no els interessen gaire més 
enllà que per esvair un niu de pirates. Malgrat això, 
comença una certa colonització amb la fundació d’algunes 
ciutats (Pollentia, Palma...), però sempre amb la convivència 
amb el món indígena, ja clarament postalaiòtic.

Si ara som on som, és perquè 
també venim d’aquell món 
tan difícil d’escatir. Cal agrair 
la tasca dels qui s’esforcen a 
aclarir-nos el misteri del 
nostre temps remot.

Mark Van Strydonck

Del Myotragus a Cecil Metel 

Un viatge a la prehistòria de Mallorca i Menorca 

Manacor: Associació Cultural Sa Talaia, 2016.
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Joan Mas Verd
 Montuïri, vila republicana

Escrits 1930-1936
 Sant Cugat del Vallès: Associació 

d’Idees, 2016
Pep Traverso

“La revolución es la imposición de un nuevo sentido común 
que reviente el viejo orden”

 Rafael Poch. La Vanguardia, 6/8/2016.

Tal i com diu el cartell, el passat sis de maig, a Montuïri, com 
no podia ser d’una altra manera, es va presentar el llibre 
que ara us ressenyarem; va obrir l’acte en Guillem Mas 
Miralles, l’autor de la Introducció i de les Notes, ens va situar 
històricament al Montuïri d’aquells anys, fotos dels 
personatges més importants d’aquesta valent i dissortada 
història. Na Magdalena Jaume i en Josep Quetglas (autors de 
la recerca documental i de l’edició d’aquest llibre que forma 
part de la col·lecció Associació d’Idees de la Fundació 
d’Investigacions Marxistes a les Illes) ens van parlar de la 
tasca d’investigació feta, del sentit que pot tenir llegir un 
llibre com aquest als nostres dies: “Les restes amagades de 
les víctimes del feixisme no són únicament els ossos 
escampats per fosses i cunetes, que, com escrivia Bernanos, 
s’aferraven a les soles de les sabates de qui sortia a caminar 
pels camps de Mallorca. També són les paraules enfonyades 
dins arxius, solitaris i polsosos, lliurats al consum de les 
arnes i els historiadors.” Amb un col·loqui es va tancar l’acte 
inscrit dins l’any Joan Mas promogut per l’Ajuntament.

Llorenç Capellà diu que Joan Mas Verd, Collet (batlle de  la 
vila entre 1931 i 1936) és un dels grans polítics del Pla de 
Mallorca del segle XX, segurament la seva personalitat 
política i humana, la seva obra necessiten encara de l’estudi 
i valoració que es mereixen; durant el seu mandat 
democràtic va sofrir l’oposició ferotge de l’església del poble 
representada per el pàrroc Gregori Barceló i pel vicari Pere 
Maria Torrens i pels terratinents que podem exemplificar en 
la familia Ferrando; les forces reaccionàries d’aquest país, 
els terratinents i l’església no s’ho van posar fàcil però ell, el 
seu equip de govern municipal, els homes d’Esquerra 
Republicana, l’esquerra montuïrera, en cinc anys van 
desenvolupar una tasca incansable al voltant de l’educació, 
la cultura, la salut i el benestar material del poble. L’escola 
que avui porta el seu nom, escola moderna, única, pública, 
laica va ser admirada ja en aquells anys fora de les nostres 
Illes; aquesta escola és encara monument a la seva obra 
política. Joan Mas Verd, amb trenta sis anys, va ser 
assassinat el dia tres de setembre a Son Pardo, a Palma.

A les elecciones d’abril de 
1931, Montuïri va ser un dels 
pocs pobles de Mallorca on van 
guanyar les esquerres per 
majoria absoluta, el 18 d’aquell 
mateix mes es va constituir 
l’Ajuntament format per 7 
regidors del Front Únic 
Antimonàrquic, 2 conservadors, 
1 liberal i 1 independent. Joan 
Mas, que era membre d’Unió 
Republicana Balear va ser 
escollit batlle per unanimitat, 

10 vots en total (el regidor Miquel Ferrando no havia pres 
possessió). Aquesta Corporació es va mantenir fins l’abril del 
36 en què va dimitir éssent substituïda per una Comissió 
Gestora que va estar en funcions un parell de mesos, fins al 
cop militar.

L’obra de l’alcalde Mas es va desplegar en diferents fronts, 
salubritat pública, festes populars, millora en carrers, 
preocupació per les condicions de vida dels treballadors del 
camp i molt especialment diversos aspectes relacionats amb 
l’educació i la cultura: colònies escolars, menjador escolar, 
biblioteca pública, escola pública pels més petits i l’escola 
graduada. El lector tindrà una idea clara d’aquests treball a 
través de les nombroses actes municipals que conformen el 
gruix d’aquest llibre.

Llorenç Capellà (al pròleg del llibre de Guillem Mas i Antoni 
Mateu, Montuïri. L’esclafit de la crispació) diu, “he entès 
Montuïri com un territori autònom, en el si del qual es 
generen les tensions socials, que realment s’hi generaren, 
amb independència de l’espiral de violència que va afectar 
al conjunt de l’Estat. Aleshores vaig poder entendre el llibre 
de G.M. i d’A.M. sense interferències. I la conclusió que en 
trec és que aquella guerra, a Montuïri, tenia una lectura molt 
simple, ja que era la conseqüència de la por que dominava 
el món terratinent -i la cultura que generava aquest món: 
església, costums, ordre- davant la possibilitat d’haver de 
dialogar amb un d’emergent, que venia abanderat per la 
paraula cultura.” 
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Aquesta reflexió necessitaria algunes matissacions, entre 
elles que és molt difícil entendre aquest microcosmos sense 
el que està passant a la resta de l’estat o que el verb 
dialogar s’utilitza en un sentit molt “metàfòric”; però, creiem 
que té un punt de veritat, els poders, terratinent i catòlic no 
estavan disposats a permetre un canvi en els costums, i 
aquí reivindiquem per a aquest a paraula un sentit molt 
ampli i material, Juan Ferrando, el pàrroc Gregori Barceló o 
el vicari Pere Torrens no estaven disposats a admetre que el 
nou subjecte popular que s’estava configurant acabés 
imposant una nova manera de viure i de ser en societat. 

En aquest sentit hi ha dos texts del llibre que vull dur aquí, 
el primer és de Josep Miralles Garau, Malherba, pagès, 
assassinat a començament de setembre del 36, va aparèixer 
al setmanari republicà Ciutadania, número 15, desembre de 
1930 i diu així: “República, ¿què és? No importa que yo os lo 
diga; la misma palabra lo canta claramente. Re-pública: 
cosa-pública. Es decir, que todas las cosas se hagan en 
púbico, en presencia del pueblo. República quiere decir 
buena administración, tiene que darse cuenta a todo el 
pueblo, y para eso hay que llamarlo y reunirlo sin exceptuar 
a nadie; hay que darle cuenta detallada de lo que paga; 
explicarle por dónde y en qué se invierte su presupuesto, ya 
sea en escuelas, ya en plazas, músicas, etc.; que cada 
peseta y cada céntimo tenga su destino.¡Ese es el verdadero 
sentido de la palabra! ¡República!” (pàgina 23) 

El segon text és de Joan Mas i també a Ciutadania al 
desembre de 1930, parlant del seu partit, Unión Republicana 
Federal, diu, “Su principal misión es reformar las 
costumbres, instruir, dar a conocer a cada uno sus deberes 
ciudadanos, hoy en día tan ignorados; hacer sentir, 
despertar, arraigar en cada corazón un amor grande, puro, 
bello, sublime, patriótico.” (p. 27) En aquests texts, més 
enllà del llenguatge florit queda dibuixat amb claredat la 
proposta republicana, una vida col·lectiva diferente, una 
nova proposta cultural-material-popular, un canvi de 
costums.

És difícil la lectura d’aquest libre, però no per la dificultat del 
seu contingut, les actes dels plenaris municipals que 
conformen el gruix del text tenen la virtut d’introduir-nos en 
la vida quotidiana de la Montuïri republicana; la raó de la 
dificultat està en que a mida que anem pasant pàgines 
veiem com s’apropa de forma inexorable la barbàrie del 18 
de juliol; na Magdalena Jaume i en Josep Quetglas ens ho 
diuen de bon començament: “No entristeix, sinó que 
inquieta, angoixa, exaspera veure la passa cega del 
calendari en aquests documents, ordenats cronològicament, 

condemnats cronològicament 
des de 1930, mentre s’atraca 
dia a dia aquell mes de juliol de 
1936, sense poder fer-hi res.” 
(p. 10) 

No hem dit res de l’esclafit de la barbàrie a Montuïri que es 
va desfermar a partir del 19 de juliol, es troba ben 
documentat a les abundantíssimes notes a peu de pàgina, 
serveixi com a homenatge col·lectiu el rescat del nom del 
que sembla va ser el més jove de tots, ens referim a Miquel 
Garcias Miralles, Baco, assassinat  la nit del 9 al 10 de 
setembre al cementiri de Palma quan tan sols tenia vint-i-
quatre anys.

Amb paraules dels editors acabem la ressenya: “Aquí teniu 
aquelles paraules, aquelles veus. Llegiu-les, feu-les vostres, 
feu-les viure: seran al nostre costat, per ajudar-nos a 
construir el present.”

Acabo la ressenya pensant i sentint que he entrat a una cambra que 
es va fent fosca a mida que vaig avançant, que la única cosa que he 
fet ha estat atravessar un llindar fet de pedres recents; obro el llibre 
que la col·lecció la guerra civil a Mallorca poble a poble dedica a 
Porreres i em trobo amb la fotografia d’un nin, Fèlix Parejo Melià, de 
Can Parejo, nascut l’any 18, rajoler, militant d’Esquerra Republicana 
Balear i soci del Centre Instructiu de Porreres; el 16 d’agost de 1936 
va formar part d’una camionada de porrerencs cap a Manacor, a la 
nit fou afusellat, tenia divuit anys.
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Una visita a Auschwitz
Miquel Àngel Llauger
Professor i escriptor

Abans del passat mes d’agost, quan dèiem a amics i 
familiars que teníem previst passar una setmana a Cracòvia, 
rebíem dues respostes diferents: la dels que feien un acudit 
amb un programa humorístic de la televisió catalana i la 
dels que ens preguntaven si teníem previst anar a 
Auschwitz. Ho feien, normalment, per donar-nos opinió sobre 
si era millor anar-hi o no. Alguns (una minoria, és cert) ens 
varen desaconsellar la visita, bé per estalviar-nos un 
impacte emocional poc adequat per a una setmana de 
vacances, bé per evitar-nos l’experiència de veure un camp 
d’extermini transformat en atracció de turisme de masses.

Hi anàrem, és clar. Auschwitz no és el lloc que un triaria per 
a una jornada estival idíl·lica, però és un lloc que volem 
veure, de la mateixa manera que volem conèixer, llegint 
estudis històrics o novel·les, o mirant pel·lícules, les 
atrocitats de la història del darrer segle: per entendre, per 
encarar el present, per refermar-nos la voluntat de ser del 
costat de la justícia. L’impacte emocional hi és, naturalment: 
l’estrany seria que no hi fos.

No ho podem negar que la massificació també hi és. És 
impossible que sigui d’una altra manera: Auschwitz rep dos 
milions de visites anuals, i hi vàrem anar en plena 
temporada alta. L’arribada és descoratjadora: una gran 
esplanada amb minibusos i autocars, llargues cues per 
accedir al recinte. Cal dir, però, que, una vegada començada 
la visita la sensació d’amuntegament o de trivialització 
turística s’esmorteeix. El lloc és ample, la visita es fa en 
grups reduïts, la gent manté una actitud respectuosa, el 
guia té un to adequat. És clar que a tothom li agradaria 
passejar en solitari entre els barracons, però el que veiem es 
prou corprenedor i ens permet fer abstracció de les 
circumstàncies. Al cap i a la fi, volem que molta de gent 
conegui un lloc així, no? Ens cal compartir-lo.

La vulgarització del turisme de masses se’ns va fer molt més 
aclaparadora, per exemple, en una visita a les mines de sal 
properes a Cracòvia: un lloc que podia tenir interès però que 
el perd per mor de les estretors, de la categoria dubtosa de 
les visites guiades i del kitsch aclaparador de la decoració 
moderna, incloent una estàtua de sal de Karol Wojtyla que el 
visitant troba quan ha descendit més de 100 metres sota la 
superfície. A Auschwitz aquella típica síndrome del turista a 
qui molesta que hi hagi tants de turistes succeeix molt 
menys: el que hi ha és massa important.

Durant un viatge de vacances toca que ens ho passem bé. 
Aprenem, naturalment, però ho feim en un estat d’ànim més 
aviat jovial. La visita a Auschwitz ens deixa més silenciosos. 
Potser no hem après res que no sabíem abans, però ens ha 
tocat l’aura de l’horror. Hem estat al lloc i ens hem dit: aquí 
és on va succeir. 

Passades unes hores, però, el sentiment principal no és 
d’abatiment. Ens sentim més compromesos que abans amb 
la vida, amb allò que els revolucionaris devien voler dir quan 
parlaven de “fraternitat” i amb la dignitat dels homes i les 
dones. Per això s’hi ha d’anar.

7.5
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Domingo Morales, in Memoriam    

Adéu amic, company...*
Lila Thomàs i Andreu

Se n’ha anat en Domingo Morales, amic, company de 
lluites des de fa molts anys. Lluites polítiques, per les 
llibertats, contra la dictadura franquista, de lluites 
sindicals, en defensa dels treballadors i treballadores, de 
lluites socials, pels drets humans, en solidaritat amb els 
pobles en lluita, pel dret a l’habitatge, a una vida digna, 
per la recuperació de la memòria democràtica de tantes 
persones que hi deixaren la vida...

Se n’ha anat en Domingo, company d’Iniciativaverds i de 
MÉS per Mallorca. Company del sindicat de CCOO durant 
anys, molts anys, que compartírem lluites cada un de 
nosaltres des de la nostra branca, com recordava en 
Ginés a l’acte de comiat de diumenge. Company actiu a 
totes les plataformes socials, a la lluita dels padrins i 
padrines flautes. Company imprescindible de la 
plataforma Es Molinar port petit, Salvem Es Molinar.

En Domingo Morales era un lluitador compromès, un 
treballador conscient, un ciutadà actiu. Diumenge 21 
d’agost,  a Bon Sossec,  ens acomiadàrem d’ell, un bon 
grapat de persones que volguérem retre-li un homenatge 
i a la vegada acompanyar n’Amàlia i en Rubén en el seu 
dolor, amb la seva i la nostra tristesa. Ens hi trobàrem 
persones molt diverses. Des d’aquelles que el 
coneguérem quan era membre actiu de l’OIC i MC,  en els 
primers anys de la democràcia, més tard de Revolta, i ara 
company d’Iniciativaverds i MÉS per Mallorca, fins a 
altres que compartiren amb ell les lluites a hoteleria pels 
convenis, pel reconeixement dels drets sindicals avui tan 
malmesos i oblidats. També persones que han treballat 
amb ell a l’associació de padrins i padrines flautes, o de 
memòria de mallorca, o de defensa del port d’Es Molinar. 
I més, molts més, persones amigues, familiars, persones 
que l’estimaven.

A l’acte cívic de comiat conduït per en Toni Pons, hi 
parlaren n’Esther, na Toñi, n’Isidre, en Guillem, en Joan, 
en Biel, na Mariantònia, en Ginés, en David... tots amb 
coratge i contenint l’emoció ens parlaren d’en Domingo 
que hem conegut, de la persona compromesa amb la 
lluita, sense defallir, disposat a sortir els diumenges, els 
dissabtes, els dies feiners, els dijous... el dia que fos si 
així s’havia acordat. El primer als piquet en les vagues 
d’hoteleria o generals.

Treballadors i treballadores d’hoteleria i d’altres 
branques, companys i companyes de lluites, amics i 
amigues de tota la vida... allà, a Bon Sossec li retérem el 
darrer adéu, conscients de la incredulitat del seu traspàs. 
Recordant mil i una anècdotes, vivències, experiències 
viscudes conjuntament. Un matí trist i de condol, de 
solidaritat, de compartir la tristesa que conteníem.

No hi ha dret,  ho clamam davant tanta injustícia que ens 
ha tocat viure. No hi ha dret,  repetim davant els 
retrocessos en els drets laborals, polítics, socials que tant 
ha costat conquerir. No hi ha dret,repetim davant la 
pèrdua, en tan poc temps, d’un company, d’un amic, 
d’un pare, d’un espòs que ha desaparegut de la nostra 
vida.

És cert que en Domingo serà present en tots nosaltres 
quan tornem a sortir al carrer, quan continuem amb el 
nostre compromís per transformar aquesta societat, des 
de l’àmbit que sigui.

Adéu Domingo, amic, company, no oblidarem el teu 
compromís, perquè sabem que has estat, ets i seràs un 
exemple quan recordem les paraules del poeta Bertold 
Brecht: 

Hi ha homes que lluiten un dia i són bons. N'hi ha d'altres 
que lluiten un any i són millors. Hi ha els qui lluiten molts 
anys i són molt bons. Però també hi ha els qui lluiten tota 
la vida: aquests són els imprescindibles.

Com recordava en Bertold,  «El regal més gran que pots 
fer als altres és l'exemple de la teva pròpia vida». 
Gràcies Domingo, pel regal que ens has deixat.

 No t’oblidarem!

*article publicat al www.dbalears.cat el dimarts 23 
d’agost
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Catalunya fa travelar Rajoy

Es admisible intentar utilitzar 
el Banc Mundial com 
a refugi de corruptes?
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