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Perquè MÉS per Mallorca no 
es presenta a les eleccions 
europees i dóna suport a les 
candidatures encapçalades 
per ERC i Compromís?

Biel Barceló
Coordinador de MÉS per Mallorca

La decisió de no concórrer a les eleccions europees 
s’ha pres després d’un procés de consulta i de delibe-
ració amb les bases de la coalició MÉS per Mallorca. 
Com a conseqüència d’aquest procés es va constatar, 
d’una banda, que no hi ha cap candidatura unitària 
que reuneixi el conjunt de partits i organitzacions del 
sobiranisme progressista i l’ecologisme polític i l'eco 
socialisme d’arreu de l’Estat; i de l’altra, que cap de les 
candidatures que s’han acabat conformant generaven 
el consens suficient en el si de la coalició MÉS per 
Mallorca com perquè aquesta es pogués presentar 
conjuntament a les eleccions europees.

En relació a les eleccions europees, la coalició MÉS 
per Mallorca va fer l’any passat la següent proposta: 
“és en el grup Verds-ALE que MÉS per Mallorca, un 
projecte nou i obert que recull sensibilitats molt diver-
ses, vol participar en la impulsió del canvi necessari, 
juntament amb els partits de la Federació PSM-Entesa 
i la cooperativa IniciativaVerds.

Moltes organitzacions d’arreu de l’Estat formen part 
d’aquest grup, i en un moment d’urgència democràti-
ca, consideram que seria una passa endavant molt 
important que les diverses forces que integren Verds-
ALE confluïssin en una candidatura conjunta per a les 
properes eleccions europees, una candidatura oberta 
a les formacions polítiques que s’hi vulguin incorporar 
des del compromís amb aquestes propostes, partint 
de la convicció que cal sumar per plantejar alternati-
ves al bipartidisme estatal, que tanta sintonia ha tingut 
en el disseny de les polítiques neoliberals europees”.

Aquesta proposta no només no ha estat possible, sinó 
que a nivell estatal s’han configurat almenys tres coali-
cions que complirien en part aquests requisits (les 
candidatures encapçalades per ERC, Compromís-
Equo i Bildu-BNG). No s’ha configurat per tant una 
gran coalició que ajunti tot aquest espai que represen-
ta MÉS per Mallorca (esquerra nacionalista i sobira-
nista, esquerra alternativa, ecosocialisme).

Una vegada fetes les assemblees comarcals de MÉS 
per Mallorca, en relació a les pròximes eleccions, s’ha 
evidenciat que no hi havia un consens sobre la candi-
datura europea perquè la nostra coalició hi pogués 
concórrer. Així la decisió fou no participar a les elec-
cions i donar suport a les candidatures més properes 
a la coalició (les encapçalades per Esquerra Republi-
cana i per Compromís-Equo), les quals a més es com-
prometen a defensar al Parlament europeu, les políti-
ques i alternatives que MÉS planteja per a les illes 
Balears.

A partir d’ara, des del conjunt de la coalició MÉS per 
Mallorca podrem centrar els esforços en mobilitzar les 
bases, en escoltar la ciutadania, en elaborar la nostra 
proposta política i, en definitiva, presentar un projecte 
polític sòlid i de futur, que sigui l’alternativa real al 
bipartidisme PP-PSOE i que lideri el 2015 el canvi 
polític en aquest país, i així ho hem començat a fet 
amb la campanya Recuperem el futur #somMÉS.

Disseny i maquetació 
Alexandre Charles Rolland

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



L’ull crític
3

l’ull crític
De l'Europa dels bancs a 
l'europa dels ciutadans

Pere Sampol i Mas
Director de la Fundació Emili Darder

Amb aquest títol l'Ateneu Pere Mascaró i la Fundació 
Emili Darder, el passat 12 d'abril, a Can Alcover, 
celebraren una jornada de reflexió sobre el procés de 
construcció de la Unió Europea, la seva evolució i la 
responsabilitat de les seves polítiques sobre la crisi 
econòmica que patim. En paraules del presentador de 
les jornades, Josep Valero “Europa avança en una 
determinada direcció, frustrant expectatives socials”.

L'economista Ferran Navinès començà la seva interven-
ció amb una pregunta: “Perquè Zapatero, el maig de 
2010 es va veure obligat a canviar el programa polític 
votat per la ciutadania”,? per a respondre que es va 
deixar dur per la lògica dels mercats neoliberals que 
propugnen que no hi ha més remei que aplicar políti-
ques d'austeritat. Però Navinès afirmà que hi havia una 
altra possible resposta des d'un punt de vista 
d'esquerres, amb unes polítiques monetàries i fiscals 
distintes. 

A la vegada, Ferran Navinès posà cara i ulls als mercats 
en forma de grans bancs, especialment alemanys i 
francesos, que haurien acumulat més de 850.000 
milions d'euros de crèdits a l'Estat espanyol. Sorprenen-
tment, el 83% d'aquest deute era del sector privat, majo-
ritàriament de les empreses de l'IBEX 35. Únicament el 
17 % corresponia a les administracions públiques.

Els efectes de les polítiques d'austeritat només han 
servit per pagar als bancs, però no han pogut ser més 
desastroses per a la societat: increment de l'atur, incre-
ment del deute públic (el 8,5% del PIB anual). Comparà 
el creixement de la Unió europea entre el 2010 i el 2013, 
un esquifit 0,5%, amb el creixement dels EUA, el 2,6%, 
atribuint aquest major creixement a l'aplicació de políti-
ques keynnesianes d'estímuls a l'economia en comptes 
de retallades en la despesa pública. Finalment, Navinès 
denuncià que el Banc Central Europeu no pugui 
finançar directament els Estats i ho faci a través dels 
bancs privats. Això ha suposat un sobre-cost financer de 
40.000 milions d'euros a l'Estat espanyol.

El professor de la UIB, Bernat Riutort, autor del llibre 
publicat recentment “La gran ofensiva”, realitzà un 
exhaustiu repàs al procés de construcció de la Unió 
europea, per a concloure que “la Unió europea s'ha 
forjat mitjançant un conjunt de tractats que han gestat 
una forma de governança no democràtica”. 

Així, el Consell d'Europa s'ha convertit en el vertader 
centre de decisió de caràcter inter-governamental, amb 
tres estratègies, la del Regne Unit, Alemanya i França, 
d'acord amb els interessos corporatius financers dels 
seus Estats. Aquests interessos, a partir dels anys 
setanta, estan dominats per la financiarització de 
l'economia. El capitalisme financer s'imposa sobre 
l'industrial. Així, a Maastrich i a Amsterdam s'imposà la 
línia d'Alemanya de construcció europea de model 
neoliberal. Així i tot, Riutort advertí que aquest model 
comptà amb la complicitat dels socialdemòcrates, com 
Blair i Scröheder. Així, Europa té una forma de govern 
atípica, falta de transparència total. El sistema de partits 
ha estat absorbit (liberals-conservadors i socialdemò-
crates). Només s'ha convocat un referèndum per 
ratificar el Tractat, a Irlanda, i es va perdre. Finalment, 
Bernat Riutort va afirmar que es poden construir alterna-
tives a l'actual model, però per això cal canviar la relació 
de forces polítiques, ja que no es pot comptar amb els 
partits institucionalitzats, ja que els socialdemòcrates no 
plantegen polítiques massa diferents que els conserva-
dors.

La darrera ponència havia de ser la de Jaume Garau, 
doctor en economia, sobre les balances fiscals de les 
nacions sense estat amb la Unió europea, però no 
pogué assistir per mor d'una intervenció quirúrgica. Així 
i tot, envià un avanç sobre la imminent publicació d'un 
estudi sobre aquest tema. A manera de conclusions es 
pot avançar que les Illes Balears suporten una de les 
balances fiscals mes negatives de la Unió, aportant més 
que altres territoris que tenen la mateixa renda per 
càpita i rebent una quantitat molt inferior de fons euro-
peus. Garau denuncia que les polítiques de cohesió de 
la Unió s'apliquen a través dels Estats membres, els 
quals, sovint, perverteixen l'esperit d'aquestes polítiques 
assignant els recursos discrecionalment i amb un 
manca absoluta de rigor.
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3. Defensa i promoció de la igualtat, de gènere i LGTB, 
amb una protecció especial dels drets de les dones 
sobre el seu cos i en matèria d’avortament

4. Moratòria de les prospeccions d’hidrocarburs i 
aposta arreu d’Europa per les energies renovables 
com a factor de sostenibilitat, desenvolupament i recu-
peració econòmica, via fons de cohesió. 

5. Reforma de la Política Agrària Comuna per fer-la 
justa i sostenible, que defensi els petits productors, 
impedeixi el cultiu de transgènics i permeti el desenvo-
lupament agro-ecològic a les Illes Balears.

6. Impuls de la cohesió territorial a la UE, tenint en 
compte els desavantatges dels territoris insulars tant a 
nivell econòmic com de transports

7. Implantació d’una taxa europea sobre les emissions 
de CO2 en els vols internacionals, que permeti 
finançar la recuperació mediambiental i la regeneració 
econòmica de destinacions turístiques com Balears

8. Promoció de l’economia local, de l’economia social 
i solidària i de la petita i mitjana empresa com a verta-
der motor econòmic i d’ocupació per sobre dels grans 
centres comercials. 

9. Modificació de la directiva de residus, prioritzant de 
forma clara la reducció, la reutilització i el reciclatge, i 
impedint que el comerç de fems sigui un negoci en 
detriment dels interessos (econòmics, ecològics i de 
salut) de la ciutadania.

10. El Català a Europa: reconeixement i ús institucio-
nal de la llengua catalana al mateix nivell que la resta 
de llengües oficials.

Decàleg de MÉS per a les
Eleccions Europees de
maig de 2014

Executiva MÉS per Mallorca
La ciutadania d’Europa, l’Estat Espanyol i les Illes 
Balears, pateix les mateixes conseqüències d’un 
sistema econòmic profundament injust, ineficaç i 
insostenible, sostingut a través de polítiques abusives 
i sovint opaques. Aquesta combinació ha provocat una 
profunda crisi econòmica, política, social i mediam-
biental a la qual cal donar resposta de manera urgent.

Les diferents vessants d’aquesta resposta són també 
comunes arreu: 

- Establir un sistema econòmic basat en l’economia 
real, local i sostenible i el bé comú

- Protegir el medi natural com a garantia del nostre 
futur i element de millora de la nostra qualitat de vida
Impulsar l’equitat social, la igualtat i el treball digne de 
totes i tots

- Definir mecanismes de participació democràtica real, 
el més transparents i propers possibles de la ciutada-
nia, que garanteixin el dret sobirà que tenen les perso-
nes i els pobles per a decidir el seu futur 

- Defensar uns serveis públics universals i de qualitat 
(educació, salut, serveis socials, justícia, etc...) i prote-
gir els drets humans fonamentals (llibertat d’expressió 
i de manifestació, dret a  la no discriminació, dret a 
l’habitatge, etc...) 

Com a complement i concreció d’aquestes respostes, 
MÉS proposa, de cara a les properes eleccions al 
Parlament Europeu, i tenint en compte la realitat de les 
Illes Balears, les següents mesures: 

1. Recuperació del projecte d’Europa. Davant les 
polítiques d’austericidi de la Troika que no fan sinó 
aprofundir la desafecció i la crisi d’identitat d’Europa, 
des de MÉS defensam la recuperació del projecte 
europeu com a referent de drets socials i laborals, això 
com dels serveis públics de qualitat (educació, salut, 
justícia…), abordant d’una manera seriosa i des de la 
perspectiva dels drets humans el fenomen de la immi-
gració. 

2. Defensa del dret a decidir de la ciutadania i els 
pobles a Europa, amb mesures urgents de democratit-
zació del projecte europeu.



Ni Company ni amic del Medi 
Ambient

David Abril
Diputat del grup MÉS al Parlament de les 
Illes Balears

Al primer pacte de Progrés, durant els anys 1999-2003, 
Gabriel Company ja era dirigent d’ASAJA, el lobby 
encarregat de boicotejar la protecció dels espais natu-
rals amb la creació de parcs naturals, com el de la 
Serra de Tramuntana. Igual que feren els grans hote-
lers amb l’eco-taxa, i amb tanta o més virulència si cal. 
De fet, alguns dels dirigents més recalcitrants de 
l’organització agrària havien estat contractats a nòmina 
del Ministeri de Medi Ambient comandat per Jaume 
Matas per treballar activament contra les mesures 
proteccionistes d’aquell primer parèntesi progressista.
 
A l’esquerra en general i als ecologistes en particular, 
Company sempre els ha tractat abans en l’àmbit privat, 
i ara des de l’esfera pública, d’enemics. I aquesta 
enemistat, sempre acompanyada de la defensa 
d’interessos aliens al bé comú, ha dut a una situació en 
què podem afirmar que s’estan desmantellant les políti-
ques mediambientals a la nostra Comunitat a les totes.

Ja a l’inici de la legislatura vengué una retallada de 
gairebé el 50% dels fons destinats a la gestió dels 
espais naturals, i amb ella, les successives reduccions 
de personal tècnic: biòlegs, naturalistes, ecòlegs... Tots 
ells, qui durant dècades,en alguns casos, han treballat 
per preservar el privilegiat entorn que encara tenim 
malgrat els atacs constants, han estat un dels principals 
focus de l'ira de Company, especialment desfermada 
quan es varen conèixer les festes amb llagosta i Moet-
Chandon a Cabrera. Amb l’atac permanent als treballa-
dores i treballadors públics del seu departament Com-
pany no sols s’ha llevat d’enmig a desenes de persones 
que a més d’estimar la seva feina, estimaven la terra, 
sinó que ha fet malbé els espais protegits, que a més a 
més posa en situació de major risc davant els incendis 
forestals i altres amenaces ambientals.

El Pla Hidrològic, que ja havia superat tots els tràmits, 
inclòs el del Consejo Nacional del Agua, va ser retirat 
del Consell de Ministres de Zapatero per les pressions 
de Company i de l’agro-indústria madrilenya. 

Perquè després vindria la Llei del Sòl, la de l’amnistia 
urbanística més brutal de la història democràtica de les 
Illes (ja pretesa pel decret de mesures urgents per al 
desenvolupament urbanístic “sostenible”). 
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Però clar...perquè legalitzar urbanitzacions il·legals (o 
“assentaments en medi rural”) si no disposam de pous 
per omplir les piscines o regar els camps de golf?

Perquè Ses Fontanelles han d’estar cartografiades com 
a zona humida si les podem eliminar fàcilment i així, 
afavorir la construcció d’un centre comercial damunt la 
darrera zona humida de Palma? Vet aquí només cinc 
cèntims d’una qüestió la de l’aigua, que a pesar de ser 
un bé comú i sensible, ha passat prou desapercebuda 
davant l’opinió pública, una qüestió que avui és denun-
ciada davant la Comissió europea per part de les orga-
nitzacions ecologistes i l’esquerra política.

Després de l’amnistia de la Llei del Sòl resulta difícil 
pensar en alguna cosa que s’aproximi al concepte de 
“seguretat jurídica”, que han fet servir tantes vegades 
de coartada per des-regular fites que havia costat anys 
aconseguir. I ara ve la Llei del sector agrari, i Company 
no vol per als pagesos (sobretot si són terratinents) 
menys facilitats que les atorgades per la Llei Delgado 
del Turisme al sector hoteler, per poder especular amb 
places hoteleres, convertibles a residencials. El debat 
s’acaba d’iniciar, però els precedents tampoc no ens 
fan ser massa optimistes al respecte.

No podem oblidar tampoc altres capítols que mereixe-
rien una discussió apart, com el boicot al tren per part 
de la Conselleria (doblant les tarifes a l’inici de la legis-
latura, amb una nova pujada aquest mes d’abril, i la 
congelació de la línia de tren Manacor-Artà).

 O la connivència amb la pesca d’arrossegament, que 
arriba a paradoxes com el que ha succeït recentment 
amb el Canal de Menorca: mentre el Ministeri de 
Cañete proposa protegir la zona com a LIC (lloc 
d’interès comunitari), en base a estudis científics 
finançats amb diners públics, la Conselleria dirigida per 
Company mira cap a un altre costat perquè sap que 
malgrat que aquesta figura de protecció seria un factor 
afegit per dir no a les prospeccions petrolíferes, la UE 
no permet la pesca de ròssec en fons marins de maërl i 
coral·lígen com els del Canal de Menorca. 

O la rebaixa dels objectius de reciclatge en el Pla de 
mitigació del canvi climàtic, donant així cobertura a la 
importació de residus de l’estranger per cremar a Son 
Reus pretesa pel Consell de Mallorca... I això són 
només les grans línies, perquè si entram en detalls, 
senzillament el que s’ha fet i s’està fent amb el (nostre) 
medi ambient, no té nom.

Hi ha qui diu que Company és “molt millor” que Bauzá. 
Però si poguessin demanar a la terra, a la posidònia, 
als pins cremats, o a la terra encimentada, i parlassin, 
després del seu pas pel Govern, crec que no dirien el 
mateix.
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15A, hem pres la paraula

Josep Valero
Vocal de la Junta Directiva de
FAPA Mallorca.  

El 15 d'abril s'inicià el procés de debat del Llibre Verd de 
l'Educació. Darrera de la “pompositat” del nom, el que 
hi ha és una iniciativa de la Plataforma CRIDA, per 
endegar un debat públic amb tota la comunitat educati-
va i sectors socials interessats, sobre el què volem que 
sia l'educació i què cal fer per aconseguir-ho. Un objec-
tiu molt ambiciós i que cal situar-lo en el context en què 
es produeix.

Estam en un moment estrany en el conflicte educatiu. 
La comunitat educativa majoritàriament segueix en 
contra de les polítiques educatives oficials. La vaga 
dels docents és manté convocada oficialment, malgrat 
no es dugui a la pràctica. El TIL no s'avalua oficialment 
encara, tot l'informe crític de l'associació de directors de 
secundària, perquè la seva aplicació és prou desigual, i 
els seus resultats semblen que no agraden massa a la 
Conselleria. L'aplicació del segon any de TIL i del 
primer any de la LOMQE, augura un curs proper molt 
més tenebrós que l'actual. L'Assemblea de docents 
debat sobre si llançar la proposta d'aprovat general o 
no, per tancar el curs. Els expedients oberts segueixen 
el seu curs, malgrat sembla que la febre inquisidora de 
la conselleria ha perdut virulència. El govern suspèn de 
moment l'aplicació del decret que interpretava encara 
més restrictivament la Llei de Símbols. 

Hi ha com una calma tensa, com la que es preveu com 
a premonició de noves tempestes. I la sensació genera-
litzada de cansament, d'haver de seguir amb una rutina 
mancada d'estímuls i plena d'incertesa, de saber que 
es fa  feina per a l'absurd, de malestar per l'abandó 
oficial de la teoria i pràctica pedagògica innovadora, de 
fàstic per l'esperit burocràtic, quarterer i autoritari en 
què es pretenen tirar endavant les contrareformes 
educatives.

El Llibre Verd és una proposta per intentar pensar en 
positiu el que ens agradaria que fos l'educació. Seguint 
una metodologia semblant en els noms i els continguts 
a la que usa la Unió Europea, el Llibre Verd és un docu-
ment que fa una breu descripció de la situació de 
l'educació i que proposa un seguit de temes clau per a 
debatre, i en cada tema, formula un seguit de preguntes 
per ajudar a orientar el debat obert. De les aportacions 
que es facin, s'intentarà redactar unes propostes més 
elaborades, perquè puguin estar a l'abast de totes les 
forces polítiques i socials, de cara a les properes 
eleccions municipals i autonòmiques del maig de 2015. 

El 15 d'abril s'inicià el sus perquè cada comunitat educa-
tiva de centre organitzi els seus debats, segons les 
seves prioritats i conveniències. Més que la recerca 
d'actes massius, el 15-A intentà insuflar una mica 
d'oxigen i d'esperança als nuclis més actius de les 
comunitats educatives de centre, per ajudar a fer front al 
negre present actual que imposa l'administració educati-
va. Cal seguir amb les mobilitzacions front a les conti-
nues agressions que cauen i seguiran caient el proper 
curs. Però a la vegada cal pensar en com revertir global-
ment aquesta situació. Pensar com cal fer les coses bé, 
per quan sigui possible fer-ho. 

Construir alternatives és també una altra manera de 
combatre la irracionalitat i la mala intenció de la política 
educativa del PP. El Llibre Verd pot ser una bona contri-
bució per intentar-ho. És un nou repte per a les comuni-
tats educatives. I en aquest cas, tan sols depèn del seu 
esforç, la seva dedicació i la seva planificació. Un nou 
camí s'ha obert. Veurem on ens conduirà.
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Un projecte d’il·lusió renovada 
on tot és possible

Vicenç Rodrigo
President de FAPA Mallorca

Tot arriba i tot passa, sortosament, i el 28 de març 
vàrem celebrar la XXV assemblea ordinària de la Fede-
ració d’Associacions de pares i mares d’alumnes de 
Mallorca i dic això perquè els cursos van passant molt 
aviat però curiosament, a causa del conflicte educatiu, 
sembla que no passin els dies.

A l’assemblea, tothom va coincidir en què al llarg 
d’aquest darrer any l’activitat de les APIMA i també de 
la Federació havia estat vertiginosa. Totes les feines 
eren urgents i les circumstàncies ens empenyien a un 
ritme inusual. L’atac a l’educació pública del 2012, no 
només es va mantenir sinó que es va agreujar en una 
interminable relació de conseqüències, moltes d’elles 
irreversibles.

Sens dubte el 2013 va ser una vertadera bogeria i la 
nostra insípida consellera ens va demostrar que per 
malament que es facin les coses sempre és possible 
fer-les pitjor. L’única lliçó que, potser, hem d’agrair a la 
Sra. Camps.

Però com sol passar a la vida, en les pitjors circumstàn-
cies sorgeixen les respostes més virtuoses i les APIMA 
vàrem reaccionar per demostrar a les comunitats 
educatives i al conjunt de la societat el nostre vertader 
potencial, adquirint un relleu que ens va atorgar una 
gran confiança social. Possiblement, el guany més 
preuat d’aquesta croada.

A les conclusions finals de la Memòria, aprovada per 
unanimitat, dèiem que “al llarg del 2013 hem recollit els 
resultats de dos anys treballant amb constància per 
estar més a prop els uns dels altres i per guanyar-nos la 
confiança mútua. 

Hem madurat fins a un punt que ningú podria haver 
imaginat dos anys enrere i les APIMA han crescut de 
forma extraordinària en coneixements, en unitat, en 
capacitat de treball, en prestigi [...]”

Evidentment, aquesta reflexió compartida va generar 
una raonable satisfacció perquè, malgrat l’estat actual 
de l’educació pública, ens trobam en una posició de 
força molt diferent a quan va començar el conflicte. A 
cap APIMA se li escapa que la unitat d’acció aconse-
guida, l’estreta col·laboració amb la resta de la comu-
nitat educativa i la nostra capacitat de feina ens han 
obert moltes portes de cara a la defensa dels drets 
dels nostres infants. Abans o després la classe política 
haurà d’entendre que les famílies no volem el paper 
d’espectadors i que volem participar en la construcció 
de la nostra realitat. Agradi o no, això és un procés 
que ja ha començat.

També és cert que les energies no són les mateixes 
però l’experiència, el seny i la consciència de saber 
que no estam tots sols ens han d’ajudar a mantenir les 
conviccions. Per això el Projecte de FAPA per l’any 
2014, també aprovat per unanimitat a l’assemblea, 
passa per il·lusionar i mantenir la participació de les 
famílies, evitant caure en el desencís que causa la 
insensibilitat de qui ens governa, i per aportar la nostra 
alternativa sobre l’educació que volem.

Les APIMA varen deixar ben clar a la nostra assem-
blea que som conscients del gran repte que tenim al 
davant i que l’any 2014, amb les eleccions a la vista, 
serà l’any de la resiliència. Un terme molt relacionat 
amb la capacitat de resistir i superar amb èxit les 
agressions contínues.

Algú que no conegui el món de les associacions de 
mares i pares podria pensar que somiam truites però 
les APIMA sabem que el nostre compromís és ferm, la 
nostra confiança a tota prova i l’experiència ens 
permet renovar la il·lusió perquè ha quedat clar que 
podem arribar fins on ens proposem.

Assemblea de FAPA Mallorca celebrada el 28 de març 2014
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La declaració, que anirà recollint signatures i suports 
durant els pròxims mesos, és una crida col·lectiva per 
restituir el clima de normalitat que garantesqui la 
convivència escolar i la confiança en els docents 
mitjançant:

1. Una vertadera autonomia dels centres docents per 
adaptar-se a la realitat, amb una gestió democràtica i 
transparent, i amb participació efectiva de tota la 
comunitat educativa.

2.  Uns recursos econòmics i personal suficient per 
garantir el dret a l’educació, per poder implantar 
programes de millora i, especialment, per atendre la 
diversitat dins les aules.

3.  Una nova regulació de l’ensenyament de les 
llengües, dissenyada per experts amb 
l’assessorament de la Universitat de les Illes Balears, 
consensuada, dotada de recursos suficients, adapta-
ble al context de cada centre escolar i que aconse-
gueixi que l’alumnat, al final de l’escolaritat obligatòria, 
domini per igual les dues llengües oficials i sigui capaç 
d’entendre i expressar-se adequadament almenys en 
una llengua estrangera, principalment l’anglès.

4. Un pacte social i polític per l’educació que reculli les 
propostes anteriors i que sigui fruit del consens, per a 
la millora i l’estabilitat del sistema educatiu, indepen-
dentment de qui governi.

Ja ho sabeu, aquest és el nou repte: intentar que qui 
no vol escoltar, a la fi ens senti.

Una marxa i una declaració

Nanda Ramon
Mestra

Les tardanes vacances de Pasqua d’enguany han 
permès tancar el dilatadíssim segon trimestre amb un 
seguit d’actes de mobilització de la comunitat educati-
va.

Un dels actes més rellevants ha estat, sens dubte, la 
celebració de la Marxa per l’Educació, que va tenir lloc 
el 12 d’abril i que va  concentrar milers de persones en 
un expressiu caminoi verd que va anar recorrent la 
distància que separa –i uneix– Inca de Palma.

L’emocionant arribada a Palma va tenir una càlida 
acollida al Pont del Tren, des d’on, ja tots junts, milers 
de ciutadans varen arribar fins al Born per defensar 
l’escola pública de qualitat i per exigir d’una vegada 
voluntat de diàleg i una negociació honesta per part de 
la Conselleria d’Educació.

La Marxa també va ser el moment de presentar públi-
cament la Declaració per l’Educació, que han signat 
conjuntament els agents més rellevants de la Comuni-
tat Educativa: ADESMA (Associació de directors de 
secundària de Mallorca), ADIDE (Associació 
d’Inspectors d’Educació), ADIPMA (Associació de 
directors d’infantil i primària de Mallorca), Assemblea 
de Docents de les Illes Balears, Assemblea de 
Docents desCONCERTATS, Assemblea de Mestres i 
Professors en Català de les Illes Balears, Cooperati-
ves d’Ensenyament de les Illes Balears, FAPA Mallor-
ca, FE CCOO, FETE-UGT, Plataforma Crida i STEI 
intersindical.
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prebes de
cirereta

Per què el cardenal Rouco no va gosar parlar de “cruzada”?

Per què el Sr. Bauzá, que s’auto-defineix com a pocero, no 
ens aclareix si del fons del pou hi ha tret el Srs. Matas, 
Alemany, Cabrer, Company, alguna farmàcia, algun pis 
damunt la murada i alguna botella de vi?

Per què no sabem quants d’aprofitats poca vergonyes s’han 
d’omplir les butxaques abans que arribin les miques que 
cauen de la taula  de la millora  als qui més ho necessiten?

Per què no es veuen gaire brots verds de refloriment de 
valors humans?

Per què els governs del PP s’assemblen cada vegada més 
a una sastreria: que fa vestits (jurídics, econòmics, legisla-
tius) a mida dels seus capitosts?

Per què no declaren el Vicepresident del Govern, Sr. 
Gómez, Doctor Honoris Causa per les seves aportacions a 
la lingüística?

Per què no fan Ministre de l’Interior o, al manco, Directora 
General de Tràfic  la Sra. Esperanza Aguirre?

Per què molts càrrecs polítics semblen més canongies que 
serveis a la comunitat?

Per què, després de veure tants de penitents  amb la cara 
destapada i amb poder per canviar les coses, res ha canviat 
en favor dels preferits de Jesús?

Per què fa tan bon predicar d’amor i dels pobres des d’una 
creu de Jesús convertida en trono de poder, prestigi i 
benestar?

Per què sembla que, en aquest país, com més grossa la fas 
manco càstig  tens?

Per què el PP vol tapar la seva brutícia amb la brutor dels 
altres en lloc d’intentar fer net?

Per què, ja que multen els qui escupen pel carrer, no multen 
els polítics que escupen a la cara dels seus votants incom-
plint el que els prometeren a canvi del vot?

Per què el Ministre Arias Cañete, que se’n recorda de tantes 
coses del passat, no parla per res del lli?

Per què, si multen els qui deixen excrements en el carrer, no 
multen també els qui empesten d’excrements culturals, 
socials i econòmics els Parlaments?

Per què el Presidente Bauzá utilitza tota classe  d' embulla- 
troques en favor dels seus interessos  en lloc de servir a la 
comunitat i a la democràcia , com a President?

Primer de Maig més que mai

Pep Lluís Garcia
Secretari d’organització de CCOO
Illes Balears

El proper 1r de maig els treballadors i treballadores ens 
manifestarem pels carrers de les principals ciutats del 
món, recordant els fets que van ocórrer al 1886 a 
Chicago i que varen suposar aconseguir les vuit hores 
de treball, emperò sobretot representa la unitat de la 
classe treballadora en defensa dels seus drets. 

Avui més que mai necessitem l’esperit del 1r de maig 
per afrontar l’avenç de la ideologia neoliberal que ens 
deixa amb menys estat i més mercat, i que posa en 
perill els drets i les llibertats aconseguides al llarg del 
segle XX.

Emperò una cosa és el que voldríem i un altra la realitat 
que ens envolta, i aquesta realitat diu que el 1r de maig 
els treballadors i treballadores ho prenen com un dia 
més de vacances i no un dia de reivindicació i de 
demostració d’unitat de classe.

Evidentment no podem comparar els moments històrics 
del segle XIX amb els inicis del segle XXI. Mentre al 
segle XIX teníem una  classe treballadora industrial que 
era  incipient i encara minoritària i que lluitava per millo-
rar les seves condicions de vida i de treball, a l’actualitat 
el treball assalariat és majoritari, està sustentat en el 
sector terciari i lluita per no perdre els drets i les condi-
cions de vida aconseguits, sobretot a la segona meitat 
del segle XX.

Assistim  a uns moments en què ha desaparegut la 
consciència de classe i on els interessos individuals 
estan per damunt dels col·lectius, a aquest panorama, 
cal sumar els efectes que té la crisi sobre les persones, 
que es tradueix en resignació i amb un sentiment de no 
poder canviar els esdeveniments i que per tant compli-
ca la tasca sindical tal i com la havíem coneguda. 

Més que mai necessitem la unitat de classe, necessi-
tem mantenir referents i reivindicar la vigència del 1r de 
maig, emperò el moviment sindical per aconseguir-ho 
haurà de canviar les seves maneres de fer, ser més 
proper i legitimar-se front els seus, que no són altres 
que els treballadors i treballadores del món.
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- Es permet de manera generalitzada, sense tenir en 
compte les condicions específiques de cada zona, que 
la distància entre captacions pugui ser només de 100 
metres. Amb aquest sistema es pot passar dels 60.000 
pous registrats (que no són tots els existents, ja que hi 
ha un important nombre de pous no registrats) a uns 
200.000 com a mínim.

- S’incrementen sense cap justificació les dotacions per 
agricultura i ramaderia (quan el que s’hauria de fer és 
cercar l’eficiència en aquest sectors i no l’augment del 
consum) i s’equiparen jardins privats, zones de gespa o 
piscines com a consum agrícola.

- S’afavoreixen els sondejos a la franja costanera, per a 
noves urbanitzacions, deixant per a un futur indefinit la 
delimitació de distàncies mínimes a la costa per a nous 
sondejos.

- Es rebaixen considerablement els requisits tècnics per 
al funcionament correcte de les depuradores, el control 
dels abocaments i la prevenció d’abocaments acciden-
tals.

- Es desprotegeixen les zones humides, es modifica la 
cartografia aprovada amb anterioritat, i s’especifica que 
té caràcter provisional.  És a dir, que es pot modificar 
per afavorir interessos urbanístics. Per altra part, es 
renuncia a recuperar les zones humides degradades 
que apareixien a l’anterior delimitació, derogada pel PP.

- Elimina qualsevol obligatorietat de gestió de la 
demanda, tant pel que fa al consum urbà com a 
l’agrícola. Suprimeix l’obligatorietat d’elaborar Plans de 
Gestió de la Demanda.

ERC, EU, MÉS i PSIB denuncien 
el Pla Hidrològic de Balears 
davant la Unió Europea
S’ha presentat en roda de premsa conjunta, aquests 
dies passats,  la denuncia davant la Unió Europea de 
Pla Hidrològic de les Illes Balears. A la convocatòria hi 
han participat Mercedes Garrido, responsable de Medi 
Ambient del PSIB-PSOE; David Abril, diputat de MÉS; 
Joan Lladó, president d'ERC; Juanjo Martínez, coordi-
nador de l’Àrea de Medi Ambient d’EUIB; Alfredo 
Barón, geòleg membre de la mateixa Àrea i Manel 
Carmona, Coordinador d’EUIB.

La denúncia donada a conèixer se suma a la que ja 
han presentat diverses organitzacions socials i grups 
d’experts, i que justifica en aquests cas la unitat de les 
forces progressistes perquè “trastocar la gestió de 
l'aigua, un bé bàsic, és la passa prèvia a la des-
regulació i el retorn a l'especulació amb el territori”, en 
opinió dels convocants.

El Pla Hidrològic de les Illes Balears aprovat per part 
del PP no és un instrument vàlid per a mantenir la 
qualitat de l’aigua i per assegurar el seu ús racional 
amb prioritats clares i amb voluntat d’evitar la sobreex-
plotació i la contaminació dels aqüífers o la recupera-
ció de les zones humides. Al contrari, és un instrument 
pensat per afavorir els interessos privats que utilitzen 
aquest recurs bàsic en benefici propi i permet noves 
extraccions abusives, especialment al litoral.

El Pla Hidrològic de les Illes Balears, i aquest és el 
fonament de la denúncia, vulnera de manera flagrant 
la Directiva Marc de l’Aigua i tota la legislació europea, 
que és d’obligat compliment per part del Govern 
balear i del govern espanyol. Aquesta vulneració, que 
es desenvolupa extensament en la denuncia presen-
tada , la podríem sintetitzar en els següents aspectes:

- Elimina el caràcter obligatori de les Normes Tècni-
ques d’execució de sondejos, “per a donar més lliber-
tat al projectista i major facilitat a les empreses de 
sondejos”. 

què està
passant?
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Per altra part, ens trobam davant el fet insòlit que el Sr. 
Company va ordenar  retirar un Pla Hidrològic que es 
va trobar aprovat i pendent únicament de la seva ratifi-
cació per part del Consell de Ministres. El Pla retirat 
s’havia elaborat complint totes les exigències de la 
normativa europea, amb un procés de participació 
ciutadana exemplar i amb un grau elevat de consens 
social (només comptava amb l’oposició dels especula-
dors d’aquest bé públic). 

En canvi, el Pla del PP té com objectiu principal la 
desregulació del domini públic hidràulic, infringint clara-
ment aquestes directives. Del que tracta és d’afavorir 
l’explotació urbanística del territori i l’extracció indiscri-
minada d’aigua, fins i tot dels aqüífers que es troben en 
pitjor situació real o potencial.

A més, en la tramitació de la modificació tant substan-
cial del Pla Hidrològic no es va garantir la participació 
ciutadana i es va cobrir l’expedient de manera fraudu-
lenta. Tampoc es va fer una nova avaluació d’impacte 
ambiental, que era exigible donada la magnituds dels 
canvis que s’havien produït en relació al projecte i 
l’avaluació anterior.

Per tot això, els partits denunciants reclamen de la 
Comissió Europea que insti el govern d’Espanya i el de 
la Comunitat Autònoma a no aplicar aquest Pla contrari 
a la legalitat europea, i que dugui a terme totes les 
accions legals pertinents per tal de modificar-lo i 
adaptar-lo a la legalitat comunitària.

IMAGINA UN ALTRE MÒN...
Perquè no ens agrada el que hi ha

DÓNA UNA PASSA...
Totes i tots som importants

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

el nostre esforç individual

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

LA FUNDACIÓ ATENEU PERE MASCARÓ!

Ses Fontanelles
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He mirat aquesta terra

Necessitat d’Europa

Joan F. López Casasnovas 

Al parlament europeu sorgit de les urnes el 25 de maig, 
no hi tindran escó eurodiputats com Raül Romeva, 
Maria Badia, Raimon Obiols, etc. perquè ja no s’hi 
hauran presentat.  Altres no hi seran perquè, tot i 
presentar-s’hi, no hauran estat elegits. Òbviament, n’hi 
haurà que repetiran, i també n’arribaran de nous. 
D’entre els que se’n van, n’hi ha que hi hauran deixat 
memòria. Daniel Cohn-Bendit, amb quatre campanyes 
electorals duites alternativament a Alemanya i França i 
que ha aconseguit els resultats més alts per al grup 
dels Verds, als 69 anys toca el dos. I se’n va amb un 
discurs, on remarca els eixos de la seua concepció 
europea, de què ha fet batalla permanent: la defensa 
de les llibertats i dels drets de l’home. Ressonen encara 
a l’àgora immensa d’Estrasburg les seues interven-
cions més memorables, on, en els cinc minuts regla-
mentaris, la seua paraula expressava el seu talent 
d’orador incisiu i amb un puntet d’insolència. “Som uns 
hipòcrites!” –exclamava davant les cares serioses dels 
eurodiputats (hi ha you tube per reveure-ho) . 

Les institucions europees reben diners a l’1% o al 3% i 
els posen al 6%. Es fa negoci brut. Era el maig del 2010 
i Grècia estava al punt de mira. Dani “el Roig” compri-
mia el seu missatge. “Hi ha altres maneres d’ajudar 
Grècia: desarmant la regió. Que Grècia i Turquia es 
retirin del nord de Xipre. Durant els darrers mesos, 
França ha venut 6 fragates a Grècia (2.500 milions 
d’euros), helicòpters (400 milions) i entre 10 i 30 avions 
de combat (100 milions cadascun), i Alemanya 6 
submarins (1000 milions d’euros). Els prestàvem 
doblers perquè es comprassin armes! Grècia, amb 11 
milions d’habitants, té un exèrcit de 100.000 soldats. 

Retallin aquí; seria molt més eficaç que retallar sous de 
menys de 1000 euros”. 

Si Europa fos conseqüent amb les seues pròpies políti-
ques de drets humans, hauria d’acollir amb els braços 
oberts els africans que li toquen a la porta i demanar-los 
perdó de genollons mentre els ofereix compartir quel-
com del que per temps els va espoliar. 

D’altra banda, són les institucions europees i internacio-
nals les que han de posar fi al deliri dels financers. Es 
tracta de persones i no hi ha dret que el “dret a decidir” 
el tenguin només els Diners. 

Què faran les institucions europees perquè s’acabi 
d’una vegada el greuge a què l’Estat espanyol sotmet 
les illes Balears en matèria de transport? O per evitar la 
destrossa del medi ambient, per part del capitalisme 
insaciable, i de la cultura pròpia, per part del nacionalis-
me espanyol excloent? Per posar-ne només uns exem-
ples, però d’aquests que fan mal... Podrien obligar 
l’Estat Espanyol a acabar amb aquesta vergonya, més 
enllà de parlamentar cinc minuts sobre cada assump-
te? Si la UE mostrava la seua eficàcia en allò concret i 
a la pràctica, és possible que, tal vegada així, els ciuta-
dans no donassin massivament l’esquena a les institu-
cions europees. A les passades eleccions la participa-
ció aquí girava només entorn a un 37%.Una abstenció 
majúscula que palesa la desafecció ciutadana. És com 
per dir-los: despertau del vostre somni estúpid i de la 
vostra fantasia narcòtica dins aquesta Europa tancada. 
Quan parlau emfàticament de llibertat, d’igualtat entre 
els éssers humans i entre les nacions, amb so de fons 
de l’Himne a l’Alegria (lletra de Schiller, música de 
Beethoven: dos genis), a què vos referiu doncs?

En el seu adéu a l’eurocambra, Cohn-Bendit declama-
va en to papal: “No tingueu por! Afrontau les bestieses 
dels euroescèptics! Hom pot ser crític respecte a 
Europa, però si en dubtau de la seua necessitat, serà 
que ja heu perdut”. Així, doncs, com quedam? Que una 
altra Europa ha de ser possible. És necessària.

Fes-te soci a
www.onamediterrania.cat
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Aquest PIB per habitant es situa en un discret setè 
lloc del rànquing de les comunitats autònomes, molt 
lluny d’aquells anys que les Illes Balears tenien el PIB 
per càpita més elevat del Regne d'Espanya.

2. Contràriament a tota la propaganda del PP sobre la 
millora del mercat laboral illenc, la dada que incorpora 
la Comptabilitat Regional és demolidora: L’ocupació 
equivalent a temps complet ha caigut en 10.900 perso-
nes (un -2,5%) l’any 2013 en comparació a l’any ante-
rior. Encara que no es disposi de la dada exacta, i 
prenent en consideració el que ha passat els anys ante-
riors, és gairebé segur que la pèrdua d’ocupació exclu-
sivament assalariada és encara major que el 2,5% 
abans esmentat i que fa referència al total d’ocupació, 
és a dir, inclou el treball no assalariat o autònom.

Els comentaris: 

Les dades anteriors em susciten dos comentaris: 1. 
Cada pic és més important avaluar el tarannà 
socioeconòmic amb indicadors diferents al PIB. Si 
realment ens interessa el benestar de les persones, cal 
prestar molta atenció a l'índex de desenvolupament 
humà (IDH, HDI), a l'indicador de felicitat que elabora l’ 
ONU, o a d’altres indicadors sintètics de felicitat, benes-
tar i sostenibilitat que calculen entitats privades, com 
ara el Better Life Index o el Happy Planet Index. Algun 
dia haurem de dedicar aquest espai de L’Altra Mirada a 
aquests indicadors.

2. Quant al mercat laboral, els canvis que s’hi han intro-
duït -precarització total- aconsellen no fer massa cas a 
les dades de registres com ara el d’atur registrat que, 
en cap cas, no copsa la transformació laboral que s’ha 
produït. Cal tenir en compte que, ara com ara, la inser-
ció en el mercat de treball no garanteix la no exclusió 
social. Convé, idò, reparar en els aspectes qualitatius 
que ens proporciona l’Enquesta de Població Activa 
(EPA) o la mateixa Comptabilitat Regional.

Una lectura: 

El número 17 de la col·lecció QUÉ HACEMOS de 
l'editorial AKAL. Amb el títol de “Qué hacemos con la 
competitivitat”. Bruno Estrada, María José Paz, Antonio 
Sanabria i Jorge Uxó ens presenten un breu text 
-entorn de 70 pàgines- desmuntant les fal·làcies del 
discurs que lliga competitivitat amb empobriment de la 
majoria de la societat. “Ojalá fuéramos bonobos” és 
com comença la introducció del llibret.
 
Una boníssima història de com els ximpanzés són molt 
competitius però infeliços i els bonobos són feliços 
perquè són cooperatius.

L’apunt socioeconòmic

Els comptes (de l’INE)
i els contes (del PP)

Rafel Borràs 

Les dades:

Sens dubte, les dades socioeconòmiques més relle-
vants que s’han publicat des de l’entrega de l'anterior 
“Apunt socioeconòmic” són les de la Comptabilitat 
Regional d’Espanya de l’any 2013. Segons aquesta 
informació, el Producte Interior Brut (PIB) de les Illes 
Balears, és a dir, la suma de tots els béns i serveis finals 
produïts a les illes, tingué una variació negativa del 
-0,4% en relació al PIB regional de l’any 2013. 
Amb aquesta dada, per més que s’entestin els porta-
veus del Govern del PP de Bauzá, tècnicament no es 
pot dir que haguem sortit de la recessió econòmica. 
Tant se val. Si les dades oficials no s’ajusten als desitjos 
de JR Bauzá, se’n “fabriquen” unes que li agradin. Les 
dades de l’INE es publicaren el 31.01.14, i vet aquí que 
uns dies abans, el Butlletí de Conjuntura Econòmica del 
mes de març, que publica la Conselleria d’Economia i 
Competitivitat, informava que les Illes Balears havien 
acabat l’any 2013 amb un creixement del PIB d’un 
0,6%! 

La diferència no és escandalosa, però políticament té 
una importància brutal: Per un costat, els neoliberals 
“PIB-dependents”, es posen eufòrics en proclamar el fi 
de la recessió econòmica (que intenten assimilar a fi de 
la crisi), encara que sigui amb un creixement de PIB 
d’una centèsima. Per una altra banda, una dècima del 
dèficit públic -l’altra droga neoliberal- pot provocar una 
allau de retallades socials de cal Déu. Semblaria, idò, 
que amb una diferència d’un 1% del PIB illenc entre el 
que diu el Govern  i allò que publica l’INE, alguna cosa 
hauria de passar o, si més  no, alguna explicació 
s’hauria de donar.

Tanmateix hi ha dues informacions de la Comptabilitat 
Regional en què hi hem de posar especial atenció:

 1.El PIB per càpita illenc, és a dir, el PIB total dividit per 
la població, és de 23.446 €, la qual cosa vol dir que, en 
termes interanuals, ha tingut una minva del 0,6%. 
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Just avui,que jo sàpiga, tenim: la nostra Fira,  Marxa 
per l’Educació, Diada de Sant Jordi “Reialment 
cremats” Cadena humana contra les prospeccions 
petrolíferes...I a Mallorca l’hi deien “ la isla de la calma”

Però anem realment a allò vertaderament nostro, sa 
Fira: celebram la XV Fira Estatal de Biodiversitat Culti-
vada i la 8a Diada d’Agricultura Ecològica, amb un 
ampli i variat programa que no reproduïm per la breve-
tat  obligada  de l'article.

Vivim temps difícils, la famosa crisi, molts pensam que 
més que crisis és una estafa

Malgrat tot si giram l’ullada cap enrere hi ha hagut 
temps molt pitjors. Permeteu-me unes anècdotes 
familiars. En temps des Moviment, a ca nostra , a ca 
Ses Mendosses d’Estellencs, el dia que tocava menjar 
arengada, aquell peix sec i salat que ja es consumeix 
molt poc, just  en tocava mitja per hom i es duia es 
compte de a qui li tocava el tros del cap o de la coa  
perquè el tros del cap tenia més tita. Per tant , un pic 
cap i l’altre coa.  

A mitjans dels anys seixanta del segle passat, quant jo 
era al·lot i estudiava el batxiller  elemental, estiuejava  
a Estellencs . Tots els meus amics es llogaven a la 
possessió des Collet per collir ametlles i jo amb ells. 

Les dones i els al·lots collíem, fora xarxes,  i els homes 
anaven davant davant espolsant les ametlles. Vuit 
hores i mantinguts. Llevat dels dies que collíem a prop 
de ses casses: anàvem d’escarada. L’amo mos enlle-
polia per nedar dins el safareig : “ au al·lots , si acabam 
aquest tros, un capfico al safareig”. El jornal de les 
dones eren 13 duros, el dels al·lots 10, això vol dir: 
trenta-tres cèntims d’euro! !  tot el dia.

Eren altres temps , més mal que bé la gent anava fent. 
Encara hi havia molta gent  que vivia del camp, però 
l’arribada del turisme va fer que poc a poc es fora vila 
s’anés abandonant.

Diuen que avui sols queden quatre pagesos i tots molt  
vells, que són una raça en perill d’extinció imminent. 
Un d’ells cansat d’haver d’esquitxar un producte per 
cada cosa que sembrava, un bon dia va anar a sa 
cooperativa i va demanar: dau-me un producte que ho 
mati tot!

Malgrat tot els pagesos amb més seny,  alguns tècnics, 
i un grapat de joves espavilats  varen veure que això de 
l’agricultura convencional no anava enlloc.

I començàrem a sentir parlar  de biodiversitat cultivada, 
d’agricultura ecològica  en resum : d'agro-ecologia. 
Dins aquest àmbit les varietats locals són una peça 
cabdal. 

PREGÓ
XV Fira Estatal de Biodiversitat 
Cultivada i 8a Diada d’Agricultura 
Ecològica - Porreres 2014

Manel Vicent Domènech

Bon vespre a totes i a tots. En primer lloc voldria com-
plir un  encàrrec que m’han fet els organitzadors 
d’aquesta fira : recordar a un company que ens ha 
deixat fa poc, de forma sobtada i amb tan sols 37 anys 
em referesc  a Juan Ma González de Red de Semillas 
de Andalucia i molt d’anys coordinador de Red de 
Semillas Estatal : resembrando e intercambiando. 
Aquells que el conegueren i tractaren recorden  la 
seva alegria, constància i entrega en la lluita per els 
drets humans, la justícia i per la Sobirania Alimentària 
. Diuen que una persona és viva mentre algú encara la 
recorda, avui i aquí ho feim. 

No sé a qui li va passar pel cap demanar-me que fes 
el pregó d’aquesta Fira. Els meus mèrits i coneixe-
ments són ben magres. L’única  explicació és la meva 
recent jubilació després de fer durant quasi quaranta 
anys de mestre d’escola. En teoria em toca saber una 
mica “de lletra” encara que just sigui per haver “predi-
cat” molts d’anys. Una  altra explicació podria esser 
allò  que “com estàs jubilat tens poques feines...” 
Aquesta sí que no és vera, no sé si dir que no havia fet 
tantes coses mai . Els temps van remoguts i no queda 
altre remei. Sense anar més enfora , a més d’aquesta 
Fira, avui venc de la Marxa per l’Educació, que ha anat 
des d'Inca a Palma acabant en Es Born, hi ha hagut 
una gentada, no es mereixia manco Sa Moma Trepitja, 
la nostra  inefable Consellera d’Educació. No ha estat 
l’única  activitat d’avui a la Real han fet la 4a diada de 
Sant Jordi sota el lema “ Reialment cremats “, per no 
parlar de la cadena humana contra les prospeccions 
petrolíferes a la Platja de Palma.

El Desgovern de les Illes Balears encapçalat per en 
Joserra Baussà, defensor de “lo nostro” escenificat 
amb una fotografia d’una escala figuerolera plena de 
sobrassades.  A això es redueix “lo nostro” per 
l’impresentable president que patim. Mentre s’omple 
la boca de declaracions en contra de les prospeccions 
petrolíferes i fins i tot va a manifestacions “ mirau, 
mirau”  això sí , a Eivissa perquè per Mallorca ja fa 
temps que no es pot passejar perquè l’escridassen per 
tot allà on va. 

Moltes declaracions però a l’hora de la veritat, els 
diputats del  PP a Madrid, voten sistemàticament en 
contra de qualsevol proposta d’aturar les prospec-
cions.
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I aquí som i enguany, a Porreres, hem centrat els esfo-
rços en les tomàtigues. Segur que ja coneixeu  la cam-
panya de micro-mecenatge impulsada per APAEMA, 
Assoc. Varietats Locals i Red de Semillas  ja s’ha arribat 
al nivell mínim però hem de aconseguir el nivell òptim . 

Animo a tots els que encara no haveu fet una aportació 
que entreu dins això de s’internet  o demanau a algú 
que vos ajudi , és molt fàcil : Goteo . Org / project 
/Tomates Destino Mallorca i faceu la vostra aportació a 
partir de cinc euros.

Com bé diu la motivació d’aquest projecte “ La biodiver-
sitat agrària generada i acumulada per generacions de 
pagesos durant anys, es troba en greu perill d’extinció.

La pèrdua de qualitat de vida a fora vila, la manca 
d’intercanvi generacional i els nous usos  del sòl  (alerta 
amb la llei agrària d’en Company ) i de l’aigua es troben 
entre les principals causes de la destrucció sense 
precedents dels paisatges agraris tradicionals. 

Fires i trobades com les que celebram aquests dies a 
Porreres poden anar endreçant aquesta situació enfor-
tint la xarxa de persones, col·lectius, productors i 
consumidors compromesos  amb la agro-diversitat,  

Per acabar un llarg capítol d'agraïments. 

A qui no tenim gaire coses per agrair  és  al nostre 
Desgovern  de les Illes Balears. Per posar sols un 
exemple: l’opacitat absoluta de la informació respecte 
als cultius transgènics, fa més de tres anys que no hi ha 
comissió de bio-seguretat.
 
Malgrat tot acabem amb alegria, amb il·lusió,  hem 
d’anar endavant, això no ha fet més que començar.

A totes i a tots :   BONA FIRA !
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Neix l’Associació Mercat Social 
Illes Balears

Miquel Rosselló
Secretari de la Junta Promotora de la nova 
associació i President de l’Ateneu Pere 
Mascaró

Com vàrem informar al número 26 de l’Altra Mirada fa 
un any que un grup de persones vinculades d’una 
forma o altra a l’economia social i solidària de Mallorca 
i de Menorca treballem per impulsar la constitució a 
les Illes d’un Mercat Social, que pretén crear un 
mercat d’oferents i demandants de béns, productes i 
serveis entre persones, empreses, entitats, institu-
cions i iniciatives que incorporin “valors afegits socials” 
en les seves decisions de consum, producció, distribu-
ció i finançament, és a dir valors democràtics, ecolò-
gics, solidaris, pensant en el benestar col·lectiu.

El Mercat Social és un instrument, que també s’està 
construint a altres indrets com Catalunya, País Basc i 
altres territoris de l’Estat Espanyol, que vol impulsar 
una nova economia que situï la primacia de les perso-
nes i de la finalitat social i mediambientalment sosteni-
ble per sobre el capital. És a dir una economia basada 
en  una gestió autònoma i transparent, democràtica, 
participativa i ètica. Així com una economia local 
vinculada al territori i a les persones que hi viuen. Un 
component d’aquesta economia és la Banca Ètica.

Doncs bé, després d’un any de reunions, entrevistes i 
debats s’ha creat l’Associació Mercat Social Illes 
Balears. La Junta Promotora d’aquesta associació 
està formada per la Federació de Cooperatives de les 
Illes Balears, que agrupa a les cooperatives de treball 
associat, a les cooperatives agroalimentàries i a les 
cooperatives de consum, la xarxa de l’economia 
solidaria, REAS, Càritas de Menorca, S’Altra Senalla, 
Entre Pobles de Menorca, que agrupa a diverses 
entitats d’economia social i solidaria, la Cooperativa 
Coanegra i l’Ateneu Pere Mascaró.

construint
alternatives

El passat dia 2 d’abril se presentà en societat al Club 
Diario de Mallorca amb la participació de Jordi Via, un 
dels impulsors del Mercat Social a Barcelona i Director 
Gerent de la Cooperativa Arç, d’assegurances i d’un 
dels promotors de la nova associació, Alexandre 
Duran.

Mercat Social Illes Balears ja té establert un full de ruta 
per desenvolupar dins aquest any amb un objectiu molt 
clar: donar suport al foment i creixement de l’economia 
social, solidària i alternativa a les nostres Illes. 

Per això continuarà les entrevistes amb totes les 
xarxes, federacions i entitats de l’economia social i 
solidaria de les Illes per cercar complicitats amb elles i 
incorporar-les al projecte.

Així mateix implementarà un pla de comunicació per 
donar visibilitat a aquestes formes d’economia alternati-
va tant a la societat en general com entre les pròpies 
iniciatives d’aquest sector econòmic.

Promourà espais de coneixement i debat entre les 
iniciatives econòmiques d’aquest sector i en el cas de 
Mallorca intentarà organitzar a final d’any una fira 
d’aqueta economia bassada en les persones i pensada 
pel bé comú.

I per últim  crear una WEB a la qual puguin aparèixer 
totes aquelles iniciatives econòmiques per donar a 
conèixer els seus productes o serveis i promoure 
l’intercanvií comercial entre aquestes iniciatives i entre 
les mateixes i els consumidors interessats.

Cada cop som més el que estem convençuts que una 
altra economia és necessària i  possible i des de 
l’Associació Mercat Social Illes Balears volem aportar el 
nostre granet de sorra en aquesta apassionant tasca.
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SOM MÉS, per recuperar el futur

Macià Calafat

El passat dimecres 16 d'abril, més de 80 persones 
varen participar, a Palma, en l'acte de presentació de la 
campanya SOM MÉS, organitzada per MÉS PER 
MALLORCA amb la finalitat de mobilitzar la ciutadania 
a favor del canvi polític a les Illes Balears. Sota el lema 
"Recuperem el futur", militants, simpatitzants i càrrecs 
públics de MÉS PER MALLORCA, constituïda l'any 
passat com a nou subjecte polític, varen presentar els 
objectius de la iniciativa: fer arribar el  missatge de la 
coalició arreu de Mallorca i comprometre els mallor-
quins i les mallorquines amb el futur polític de les Illes 
Balears. SOM MÉS vol ampliar l'espai i les formes de 
fer política a través de la participació ciutadana. 
L'objectiu de la campanya és adreçar-se als moviments 
socials, als simpatitzants i a sectors tradicionalment 
allunyats de la política, i oferir-los la possibilitat de parti-
cipar en el procés de construcció col·lectiva d'un nou 
país i d'una nova societat. 

La campanya SOM MÉS s'ha marcat com a objectiu 
arribar al màxim de gent possible, tot trascendint els 
partits que formen part de la coalició i implicant-hi 
activament sectors independents, per assolir el canvi 
polític i social que necessita el nostre país. I ho farà 
mitjançant l'organització, entre els mesos d'abril i octu-
bre, d'activitats a diferents poblacions de Mallorca que 
serviran per presentar el projecte i per demanar la impli-
cació de gent a priori allunyada de la política partidista, 
a qui la coalició demanarà ajuda per elaborar el seu 
projecte, tant a nivell local com global. MÉS PER 
MALLORCA vol conèixer l'opinió de la ciutadania en 
aspectes importants, com el programa electoral o 
l'estratègia política. Tot el procés acabarà durant el mes 
de novembre amb la celebració d'unes primàries que 
elegiran tots els integrants de les llistes que es presen-
taran a les eleccions autonòmiques i insulars de l'any 
que ve. La convocatòria serà oberta a tota la ciutada-
nia.

La campanya SOM MÉS combinarà actes de petit i de 
gran format, però el més important serà el tu a tu, el 
contacte directe amb les persones. Es tracta, entre 
d'altres objectius, de reforçar el projecte de MÉS a 
nivell local, tot implicant-hi el màxim de gent possible, i 
de vertebrar accions que donin resposta als sectors 
socials que s'han mobilitzat durant aquests anys (tant a 
nivell general com a nivell local) contra les polítiques 
abusives i destructores del PP. 

Els municipis de Mallorca i els barris de Palma acolliran 
trobades dels principals representants de la coalició 
amb associacions i amb grups de joves, assemblees i 
fòrums ciutadans, per explicar la tasca feta a les institu-
cions i recollir propostes ciutadanes. SOM MÉS pretén 
fer arribar a la societat un missatge encoratjador i 
d'esperança i donar a conèixer un projecte, el de MÉS 
PER MALLORCA, amb vocació de majoria, amb objec-
tius ambiciosos per transformar la realitat de Mallorca i 
per contribuir, fora del nostre àmbit territorial, a construir 
un món més just. Sempre en positiu, però sense oblidar 
el quadrienni negre en què estam ficats la campanya 
servirà també per recordar i per denunciar les polítiques 
bauzanianes i els seus efectes. Davant l'intent, que ara 
es comença a posar en marxa, de maquillar els retro-
cessos dels darrers anys, cal mantenir viva la memòria 
i evitar que les polítiques antimallorquines, antidemo-
cràtiques i antisocials del PP caiguin en l'oblit. 

MÉS PER MALLORCA fa una crida, amb aquesta cam-
panya, a decidir, entre tots, la Mallorca i les Balears del 
futur. Unes decisions que s'han de prendre des de la 
humilitat i que han d'estar basades en la implicació de 
la ciutadania. Dels docents mobilitzats, dels defensors 
de la sanitat pública, dels que es manifesten pel dret a 
l'habitatge, dels que es mobilitzen per la nostra llengua 
i cultura, dels que duen anys lluitant per preservar el 
nostre malmès territori. Per tombar, entre totes i tots, la 
Mallorca que no ens agrada i construir un país per a la 
majoria. Perquè cal, entre tots, recuperar el futur que 
ens han volgut arrabassar.
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FIARE banca ètica se consolida

Miquel Rosselló
President del Ateneu Pere Mascaró, 
entitat sòcia de FIARE

FIARE fa deu anys que treballa per construir una Banca 
ètica, ciutadana i cooperativa. Una cooperativa de 
crèdit en mans i al servei de la ciutadania, en la qual les 
persones que dipositin els seus estalvis sabran sempre 
a què es destinen. FIARE treballa a favor de la xarxa 
social de proximitat i fonamentalment en els camps de 
la cooperació al desenvolupament, la inserció social, la 
sostenibilitat mediambiental o l’economia social i 
solidària.

Paral·lelament a Itàlia naixia fa 15 anys la Banca Popo-
lare Etica, una cooperativa de crèdit amb la que FIARE 
comparteix valors i objectius. Que ja supera els 40.000  
socis dels quals bona part són entitats jurídiques, entre 
elles, les administracions de 9 Regions, 40 Províncies 
(equivalent italià de les Diputacions) i 300 Ajuntaments. 
I amb un capital social que supera els quaranta milions 
d’euros.

El camí d’aquestes dues iniciatives de Banca Ètica ha 
anat confluint a mesura que passava el temps. Primer 
es va prendre la decisió que FIARE treballés com a 
agent bancari de la Banca Popolare Etica. Però a la 
primera Assemblea Estatal que se va celebrar fa dos 
anys a Rivas Vaciamadrid s’aprovà, per una amplíssi-
ma majoria, obrir un procés de fusió de les dues 
entitats. Posició que ratifica l’assemblea de la Banca 
Popolare Etica. 

Des d’aleshores s’ha treballat activament per dur a bon 
port aquesta fusió que ha comportat una gran complexi-
tat tant per la consecució de les autoritzacions adminis-
tratives, l’adequació d’un únic sistema informàtic i la 
fusió dels socis de les dues entitats. 

Des del punt de vista orgànic aquest procés està molt 
avançat, que ja compta amb un President, Ugo Biggeri, 
un únic Consell d’Administració, del que forma part 
Peru Sasia, el Comitè d’Ètica amb la representant de la 
nostra àrea Cristina de la Cruz i amb cinc àrees territo-
rials, quatre d’Itàlia i FIARE que és la cinquena. Cal 
tenir present que per una cooperativa de crèdit la orga-
nització de baix a dalt és fonamental.

Aquesta cinquena àrea, és a dir FIARE banca ètica 
també ha crescut en socis, en extensió territorial i en 
capital social. Compta amb més de 4.000 socis. Té 20 
circumscripcions que amb el seu GIT (grup 
d’intervenció territorial) i el seu coordinador o coordina-
dora. També a les Illes Balears que té com a coordina-
dora a Nuria Brito. Aquesta estructura de base se coor-
dina en tres zones ( Nord, Mediterrani i Centre -sud).

El passat 29 de març FIARE va celebrar a les cotxeres 
de Sants de Barcelona la seva tercera Assemblea 
d’Àrea amb l’assistència de més tres-cents cinquanta 
delegats d’arreu de l’estat espanyol, una important 
delegació de les quatre àrees italianes i un grup de 
companys i companyes de Portugal que tenen la volun-
tat d’estendre la cooperativa de crèdit europea al seu 
país.  Fou un decidit impuls a la fusió de les dues 
entitats. 

El dia abans s’havia celebrat a Barcelona la reunió del 
Consell d’Administració com una confirmació més  que 
el projecte cooperatiu comú té vocació europea.

La bona noticia d’aquesta assemblea és la confirmació 
que el mes de setembre se podrà començar a operar a 
tot l’estat espanyol com un banc reconegut per 
l’autoritat bancària espanyola i que tindrà la seva oficina 
central a Bilbao. Això vol dir que a partir de setembre se 
podrà operar regularment amb tots els productes 
bancaris propis d’un banc on line normal, sense les 
complicacions que hem patit fins ara per la subordina-
ció a la normativa italiana.

Ara resta seguir treballant per reforçar la base social 
tant a títol individual com d’organitzacions, incrementar 
el capital social i donar un gran salt endavant en 
l’augment de clients.

La Banca ha sigut tradicionalment i ho continua essent, 
un motor per l’economia. Els que estem convençuts 
que una altra economia és necessària i possible, ens 
hem de convèncer que el motor d’aquest nova econo-
mia del bé comú ha d’ésser la banca ètica.
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Eleccions mogudes a
Perpinyà i Catalunya Nord

Pere Manzanares, Perpinyà

El resultat de les eleccions municipals dels 23 i 30 de 
març a Perpinyà i a Catalunya Nord, amb alguns mati-
sos, correspon bastant a la resta de l’Estat francès.

El partit socialista, majoritari a la cambra dels diputats i 
al senat com a Catalunya Nord al Consell General i com 
al Consell Regional del Llenguadoc i Rosselló 
(Montpeller) ha patit arreu de l’Estat una davallada 
important,deixant moltes ciutats a la dreta. El desgast 
del president Hollande, el rebuig d’una política social 
afavorint les empreses i una taxa d’atur que va pujant 
(més de 16% a Perpinyà) en són les raons.

El Front Nacional, esdevingut amb el nou lideratge de 
Marine Le Pen una extrema dreta des-acomplexada i 
populista , ha guanyat punts i podria convertir-se fins i 
tot en el partit mes votat a les properes europees. Com 
es nota a cada elecció, els ciutadans desconfien cada 
vegada mes de la classe política i fan pujar l'abstenció 
(37% a Perpinyà) i segurament encara mes alta per la 
pròxima consulta europea.

Catalunya Nord en el seu conjunt es compon de 226 
municipis, entre els quals 70 han canviat d’alcalde. La 
ciutat de Perpinyà amb el seu pes especific (120.000 
habitants) dominant la mancomunitat «Perpinyà, Tet, 
Mediterrània» fou com sempre la protagonista 
d’aquestes eleccions.

A la primera volta, on figuraven 9 llistes, fou el represen-
tant del FN, Louis Aliot (vice-president del partit ultra 
dretà i parella de Marine Le Pen) qui va aconseguir la 
primera posició amb 34,17% dels vots davant el batlle 
de Perpinyà, Jean-Marc Pujol de l’UMP (30,67%), la 
centrista Ripoull (9,62%), el diputat PS Jacques Cresta 
(tan sols 11,87%), l’eco-socialista Joan Codognès 
(Europa Ecologia Els Verds, 5,67%). CDC no va reeixir 
a figurar en cap llista i va finalment sostenir la candida-
tura d’un grup de joves amb un 2,81%.

Per barrar el camí al Front Nacional, el socialista Cresta 
va renunciar a mantenir-se a la segona volta i nomes 
van competir Aliot i Pujol. El moviment associatiu i les 
organitzacions catalanes van manifestar rotundament 
el seu rebuig a Louis Aliot, sense decantar-se pública-
ment cap a Pujol. A la vigília d’aquestes eleccions, Joan 
Pau Alduy, antic batlle de Perpinyà i fins llavors presi-
dent de la mancomunitat va anunciar que es retirava de 
la vida política.

Finalment J.M.Pujol va vèncer amb 55,11% dels vots 
davant L. Aliot (44,89%). El mateix Pujol es va assegu-
rar a continuació també la presidència de la mancomu-
nitat, tot i haver expressat que no hi postularia durant la 
seva campanya. Canvis més profunds es preparen a la 
vista d’aquests resultats: pèrdua d’influència del partit 
socialista a Catalunya Nord i necessària reconstrucció 
de l’esquerra a Perpinyà després d’haver quedat total-
ment derrotada i per tants dificultats per mantenir una 
majoria d’esquerres el 2015 en les eleccions territorials 
(Consell General i Consell Regional).

Dues institucions que tindrien de desaparèixer en el 
proper decenni segons ha comunicat el nou primer 
ministre Manuel Valls, originari de Barcelona però cone-
gut jacobí.

Respecte a la dreta, lluites internes a la dreta catalana 
entre UMP i UDI (centre dreta) per ocupar els càrrecs 
de poder. Amb la retirada de Joan Pau Alduy, la temàti-
ca catalana i les relacions amb Catalunya han desapa-
regut de moment dels programes i del debat públic.

altres veus
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Un pensa que tot això respon a aquella tendència a les 
altures –a unes altures que entranya la solemnitat o la 
permeten-, moviment que cerca  un refugi i inclou una 
lamentable passivitat respecte a les coses  immediates. 
Aquestes coses i aquells responsables tenen veus 
distintes.

I és aquí on apareixerien els trets inquietants de 
l’estafa. Perquè les grans paraules, amb els seus 
supòsits, les seves promeses i. a vegades, les seves 
angúnies, en definitiva s’inspiren en l’humanisme, en 
una referència a l’home com a realitat central i mesura 
de les coses. Les banderes, els obligats discursos i un 
simbolisme obert i present a tot nivell se sostenen, en 
realitat, sobre la significació que tradicionalment es 
concedeix a l’home. I quan aquest home es veu afec-
tat, doncs, per precarietats  que fins el separen del cos 
social i l’aboquen a un desemparament imprevisible, 
topa amb la dura percepció que ell no és, per a la 
societat que coneix, una qüestió a atendre.

Aquest home podrà entendre, més enllà de la boira 
immediata, que part substancial del supòsit social és 
un mer simulacre, una espècie de teatre, i que en 
aquesta mesura és una estafa. Si li dóna més voltes, 
també podrà pensar que, mentre hi ha tot un exèrcit 
per a fer front a certs danys que poden venir de fora, 
un greu i extens dany humà –d’abast físic i personal, 
ocorregut a casa, es contempla com a cosa tolerable, 
de fet, i de segon terme .

Els trets inquietants de l’estafa

Sebastià Mesquida

Les veus solemnes sempre 
podem ser sospitoses. 
Perquè l’home rarament té 
res de solemne, i no deixa 
mai de ser afectat per límits 
rigorosos. Però hi ha circumstàn-
cies que semblen cridar cap a la 
solemnitat, i batecs particulars que empenyen cap a 
ella. Segurament es pot dir que tota solemnitat repre-
senta el pas a uns termes majors, a una mirada supe-
rior, i l’abandó, momentani o no, dels severs termes 
quotidians. Per això la solemnitat fins pot funcionar com 
un refugi, una espècie de paralització cara a les coses 
més corrents de la vida.

Crec que tal allunyament és el que està passant en la 
mena de diàleg que els responsables socials mantenen 
amb les víctimes de la tragèdia econòmica –de la 
fragmentació social- que avui coneixem. Crec que tals 
responsables han cercat sovint, davant la desfeta, 
aquelles paraules especialment sonores que es limiten 
a desplegar un paisatge abstracte i més o manco 
suggerint, que sobrevola la vida concreta sense, fer-li 
front. O que han tractat la situació acudint a certes 
causes majors i d’un altre pla, com si aquella vida 
concreta mancàs d’entitat o significació pròpies. 

butlleta de subscripció

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

Envia el teu nom i adreça de correu electrònic a
laltramirada@gmail.com, i la rebràs cada mes o
accedeix a www.laltramirada.cat
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Mira va manifestar explícitament la seva ignorància 
sobre les conseqüències que tindria la independència 
de Catalunya i va considerar més importants les 
condicions en què es podria produir que no el fet en si 
(independència negociada o no negociada, dins la 
Unió Europea o fora de la Unió Europea...). Per últim, 
va reivindicar el procés de recuperació cultural que 
s'ha produït des dels anys 60, tot i reconèixer-ne el 
caràcter minoritari. Villatoro, tot i reivindicar el caràcter 
democràtic del procés, va manifestar alguns dubtes 
sobre el resultat, i va assenyalar també que els efec-
tes sobre la resta de territoris dependrien del caràcter 
pactat o no del procés. 

La segona jornada, centrada en la societat i 
l'economia, va ser més un conjunt de ponències que 
una taula rodona pròpiament dita. Hi varen prendre 
part Elisenda Paluzie, Rafael Castelló i Jaume Garau. 
Castelló va constatar que la hipotètica independència 
de Catalunya no agreujarà una situació lingüística i 
cultural, la del País Valencià, ja caracteritzada per la 
persecució. El sociòleg va fer una sèrie de reflexions 
sobre el grau de consciència nacional dels diferents 
territoris.

Segons les dades recollides per diferents enquestes, 
Catalunya té una identitat més auto-centrada que la 
resta de territoris, resultat de la seva història al llarg 
del segle XX, mentre que al País Valencià la conscièn-
cia nacional és molt baixa. Les Illes Balears ocuparien 
un espai intermedi, més a prop, però, del País Valen-
cià que de Catalunya. Paluzie va fer una anàlisi de 
l'espoli fiscal que pateixen els tres territoris, molt més 
alt en el cas de Balears que en el de Catalunya. Va 
considerar escandalós que el País Valencià, tot i estar 
per davall de la mitjana espanyola en renda per càpita, 
també el pateixi. 

El futur de les Illes Balears i del 
País Valencià davant del procés 
sobiranista de Catalunya

Macià Calafat

Els dies 3, 17 i 31 de març el Club Diario de Mallorca ha 
acollit el cicle “El futur de les Illes Balears i del País 
Valencià davant del procés sobiranista de Catalunya”, 
organitzat conjuntament per la Fundació Emili Darder i 
l'Ateneu Pere Mascaró. Al llarg de tres setmanes, hi han 
pres part intel·lectuals, polítics i economistes dels 
diferents territoris que conformen els Països Catalans 
(amb permís del PP balear). El format triat en tots els 
casos, la taula rodona amb un representant de cada 
territori, ha permès contrastar idees i reflexions sobre la 
qüestió, d'una gran transcendència per a les Balears i el 
País Valencià, encara que sovint molt propens també a 
la política ficció. De fet, una de les conclusions que es 
poden treure del cicle és que és difícil saber quins efec-
tes tindria una hipotètica independència de Catalunya a 
les Illes Balears i al País Valencià. Entre la visió optimis-
ta que veu el procés català com a l'avançada d'un 
procés similar a la resta dels territoris i la que considera 
la independència de Catalunya catastròfica per a un 
País Valencià i unes Balears que haurien de conviure 
amb un estat espanyol més hostil que mai envers la 
seva pluralitat interna, hi ha hagut una àmplia gamma 
de grisos i de situacions intermèdies.

La primera taula rodona, dedicada a la cultura i a la 
política lingüística, ja va deixar clara la disparitat 
d'opinions sobre la qüestió, si bé cal dir que es va parlar 
més de la situació política que de les seves possibles 
repercussions sobre el tema teòric que havia convocat 
els ponents. Per a l'ocasió estaven convidades tres 
autèntics referents intel·lectuals, Damià Pons, Vicenç 
Villatoro i Joan Francesc Mira. No hi va haver gaires 
dissensions de diagnòstic: els diferents territoris cami-
nen a ritmes diferents en el seu procés de 
(re)construcció nacional; ens trobam davant un estat 
espanyol cada vegada més hostil cap a les cultures no 
castellanes, i el procés català accelera els atacs del 
poder cap a la llengua catalana a les Balears i el País 
Valencià. Però sí que hi va haver debat sobre les reper-
cussions d'una hipotètica Catalunya independent. 
Damià Pons va exposar una visió  negativa sobre els 
efectes nacionalitzadors de 30 anys d'autogovern a 
Balears i va fer una crida a l'activisme ciutadà, al 
reforçament com a comunitat lingüística i cultural per 
part dels mallorquins conscients, única manera de 
continuar avançant en un entorn políticament hostil, tot 
aprofitant la producció cultural de Catalunya.
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Per al valencià, la resposta de l'Estat a una possible 
independència de Catalunya no seria molt diferent a la 
realitat valenciana actual, el tancament i 
l'autoritarisme, i va apostar per construir un espai 
polític i social que permeti resistir.

Jordi Pujol, per la seva banda, va fer un repàs de la 
seva evolució des de l'autonomisme fins a 
l'independentisme, basada en la constatació que 
l'Estat vol residualitzar la identitat i l'autogovern cata-
lans. Va remarcar la importància del procés de cons-
trucció nacional fet durant els darrers 30 anys, que ha 
permès integrar la població d'origen immigrant dins el 
projecte català. Respecte a la qüestió dels Països 
Catalans va defensar la seva actitud de sempre: no 
ingerència en qüestions polítiques, on cada territori ha 
de fer el seu camí, i suport des de Catalunya a la 
llengua i la cultura comunes, amb la recepció de TV3 i 
acords com els que varen dur a la constitució de l' 
Institut Ramon Llull. Va afirmar que la independència 
de Catalunya pot beneficiar el País Valencià i les Illes 
Balears des del punt de vista lingüístic i cultural, però 
que cada territori serà el que vulguin els seus ciuta-
dans. 

Les tres taules rodones han estat seguides amb molt 
d'interès pel públic, que ha omplert de gom a gom el 
Club Diario de Mallorca. Les jornades han tengut un 
gran nivell i, tot i la repetició (inevitable) d'algunes 
idees per part dels ponents i malgrat la impossibilitat 
de predir el futur, han permès als assistents reflexionar 
sobre el moment polític actual i sobre les seves poten-
cialitats de canvi. Passi el que passi durant els propers 
mesos, res no serà igual, ni per a les Illes Balears, ni 
per al País Valencià, ni per a Catalunya. 

L'economista va augurar que les noves balances fiscals 
que prepara el PP perjudicaran especialment les Illes 
Balears, ja que els economistes que les estan elaborant 
deixaran de comptar l'IVA turístic com a territorialitzat. 
Per la seva banda, Jaume Garau va parlar sobre el 
model econòmic de futur per a les Balears. Va enume-
rar aspectes negatius i positius del model actual. I va fer 
la seva proposta de futur: millorar el turisme; promoure 
les activitats tecnològiques d'alt valor afegit i la indústria 
d'exportació, tant tradicional com nova; i mantenir 
l'estat del benestar (sanitat, educació i serveis socials). 

La tercera taula rodona, dedicada a la política, va tenir 
com a protagonistes tres pesos pesats, Pere Sampol, 
Pere Mayor i Jordi Pujol. En aquest cas, el diagnòstic 
també va ser coincident: fracàs de l'Estat de les Autono-
mies, procés de re-centralització i hostilitat cap a la 
pluralitat interna. Què fer, doncs? Pere Sampol va 
remarcar la resposta ciutadana tant a Catalunya -dret a 
decidir- com a Balears -mobilitzacions contra el TIL-. 
Sampol va apostar per aconseguir una majoria social a 
Balears i al País Valencià, sense fer seguidisme de 
Catalunya. La manera d'aconseguir-ho seria denunciar 
el maltractament econòmic per part de l'Estat, fer un 
discurs de mallorquinisme inclusiu i conscienciar la 
societat dels avantatges de ser un país sobirà. 

Va advocar per un suport més actiu a la realitat nacio-
nal balear i valenciana a través dels mitjans de comu-
nicació públics de Catalunya. Pere Mayor va constatar 
el creixement del valencianisme polític de la mà de 
Compromís i la resposta anticatalanista del PP. 
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40 anys després d’aquell
25 d’abril a Portugal

Rafel Borràs
De l’Ateneu Pere Mascaró

Grândola, vila morena
Terra da fraternidade
O povo é quem mais ordena
Dentro de ti, ó cidade ...

Sembla mentida el ràpid que passa el temps. Avui ja fa 
40 anys d’aquell 25 d’abril de 1974 en que esclatà la 
Revolução dos Cravos (revolució dels clavells). A les 
00:20 hores de la matinada, "Grândola, Vila Morena" 
sonà en el programa “Limite de Rádio Renascença" Era 
el segon senyal que confirmava que s’havia iniciat 
l'alçament dels oficials intermedis de la jerarquia militar 
portuguesa agrupats entorn del Moviment de les 
Forces Armades. Els fusells amb un clavell vermell en 
el canó donaren la volta al món. Per a la lluita 
antifranquista va ser alguna cosa més que una bona i 
emotiva fotografia...

El quaranta aniversari del 25 d’abril es commemora 
amb els inspectors de la Troica (Comissió Europea, 
Banc Central Europeu i Fons Monetari Internacional) a 
Lisboa. La presència dels “homes de negre”, 
inspeccionant si la dosi de sofriment és suficient o si, 
per contra, s’ha d’augmentar la ració del verí de 
l’austeritat neoliberal, és una perfecta metàfora del que 
significa l’actual majoria política a la UE. Una metàfora 
que hauria de servir perquè la ciutadania del sud 
europeu diguéssim, el pròxim 25 de maig, “prou!”. 
Sempre paga la pena votar, i en aquestes eleccions 
europees ho paga molt votar contra la troica, i a favor 
del model democràtic i social europeu. Si em permeten 
una altra metàfora, els diré que, vot a vot, hauríem 
d’exigir una mena de política de les Tres D: 
“Democratitzar, Descolonitzar i Desenvolupar” (La 
política que anuncià la Junta de Salvació Nacional 
presidida per António de Spinola el mateix 25 d’abril de 
1974).

Les notícies que m’arriben de Portugal no són massa 
esperançadores en quant a aconseguir donar un tomb 
a la situació política actual. La fragmentació de l'espai 
progressista, més o menys contrari a l’ austericidi, 
sembla un mal endèmic. 
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Però hi ha moviments en la direcció de sumar. El mateix 
Mário Soares -el socialista dues vegades Primer Minis-
tre, dues vegades President de Portugal, i una sòlida 
veu contra la dèria neoliberal- impulsa moviments 
unitaris “excepcionals” per a situacions “excepcionals”; 
el dirigent del Bloco de Esquerda, João Semedo, no 
s'està de declarar que a l’àmbit de l’esquerra portugue-
sa “existeix una diferència entre les divergències de les 
diferents direccions i les de les bases, que no són 
tantes”; o el dirigent socialista, Eduardo Ferro Rodri-
gues, no té manies d'afirmar que la situació del país és 
tan greu que ell advoca perquè el PS elabori un progra-
ma tan ampli que pugui servir de paraigües per a 
moltes formacions: ”Hauria de ser simple, que rebutgi 
l'austeritat però prou obert perquè puguin adherir-se 
uns altres”. “No n’hi ha prou amb l'alternança. És 
necessària una convergència. La democràcia no 
aguanta altres 20 anys d'austeritat...”. Alguna cosa es 
mou.

En un discurs de commemoració del Dia Internacional 
dels Drets Humans, el premi Nobel José Saramago, 
digué:

“Alguien no está cumpliendo su deber. No lo están cum-
pliendo los Gobiernos, ya sea porque no saben, ya sea 
porque no pueden, ya sea porque no quieren. O porque 
no se lo permiten aquellos que efectivamente gobier-
nan, las empresas multinacionales y pluricontinentales 
cuyo poder, absolutamente no democrático, ha reduci-
do a una cáscara sin contenido lo que todavía quedaba 
del ideal de la democracia. Pero tampoco estamos 
cumpliendo con nuestro deber los ciudadanos que 
somos. Nos fue propuesta una Declaración Universal 
de Derechos Humanos y con eso creímos que lo tenía-
mos todo, sin darnos cuenta de que ningún derecho 
podrá subsistir sin la simetría de los deberes que le 
corresponden. El primer deber será exigir que esos 
derechos sean no sólo reconocidos, sino también 
respetados y satisfechos. No es de esperar que los 
Gobiernos realicen en los próximos cincuenta años lo 
que no han hecho en estos que conmemoramos. 
Tomemos entonces, nosotros, ciudadanos comunes, la 
palabra y la iniciativa. Con la misma vehemencia y la 
misma fuerza con que reivindicamos nuestros dere-
chos, reivindiquemos también el deber de nuestros 
deberes. Tal vez así el mundo comience a ser un poco 
mejor.”

Disculpin una cita tan llarga, però recordar aquestes 
paraules pronunciades un desembre de 1998, m’ha 
semblat la millor manera per a commemorar el 25 
d’abril d’enguany. Quanta saviesa tenia el mestre Sara-
mago!
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Mika Noguera Ferrando
Presidenta del GOB Mallorca
Per Pep Valero i Biel Pérez

Mika Noguera Ferrando, 30 anys. Llicenciada en 
Ciències Ambientals, Màster en gestió d’Espais 
Naturals Protegits, i ara està acabant la Formació 
del Professorat. Nascuda a Palma, encara que 
actualment viu a Bunyola. Fa cinc mesos que és 
Presidenta del Grup d’Ornitologia Balear (GOB) de 
Mallorca.

Des de quan estàs ficada en tots aquests temes?
Des de que vaig començar a estudiar he estat ficada en 
diferents associacions i moviments. Tenim una associa-
ció d’ambientòlegs aquí que també és bastant activa.

Com t’inicies en aquest món?
Sempre he tingut molta sensibilitat i inquietud pels 
temes ambientals. Segurament va haver-hi una profes-
sora que em va encendre  la llumeta.  I, a partir de la 
universitat, ja he tingut l’oportunitat  d’agrupar-me en 
moviments en defensa del medi ambient.

I en el GOB?
Fa tres anys que em demanaren per entrar a la Junta 
del GOB. Vaig dir que sí,  va esser tot un honor per a mi. 
Havia estat fent feina en altres organitzacions com 
Greenpeace i altres. Era sòcia del GOB feia uns cinc o 
sis anys, però no estava massa activa dintre de 
l'organització.

Avançam o reculam, en temes mediambientals?. 
Depèn de l’angle des de on ho mirem. Darrerament 
estam reculant, molt, mirant des dels espais naturals i 
protecció del territori. En canvi, des del punt de vista de 
la sensibilització, jo crec que sí que hem fet molts 
d’avanços, i això es percep.  A nivell d’educació s’ha fet 
molta feina i no estam on estàvem. Però, darrerament, 
tot el que ens ve donat des del Govern, són passes 
enrere molt greus. Cada passa endavant costa molt 
d’aconseguir i, després, quan anam cap enrere són 
decisions que sovint són de per vida. Aquest és un dels 
motius que més em va empènyer a ficar-me en aquests 
temes. Veus el que costa mantenir un espai intacte i 
estam lluitant només per evitar que canviï. Una 
encimentada ho canvia  per a sempre.

l’entrevista Podríem dir que els dirigents reculen mentre a nivell 
de sensibilitat del poble hi ha un avanç?
Sí, sí... podríem dir-ho així. Hi ha un avanç, tot i que hi 
ha un acaramullament de tants de factors negatius a 
nivells  social,  que fan que aquest avanç  també 
estigui en risc.

Vols dir que hi ha un cert cansament en aquesta lluita?
No. Jo crec que les persones canvien, però sempre hi 
ha exemples motivadors, coses que estan passant. 
Sempre hi ha frescor, vull pensar. També depèn de qui 
ens estam envoltant, però estan sorgint contínuament 
moviments molt engrescadors. Per exemple, “Som 
energia”. Són exemples pràctics de què les coses 
poden canviar.

Va haver-hi una època en què el GOB copava tot el 
protagonisme al cap davant de la lluita mediambiental. 
Ara sembla haver quedat diluït entre d’altres. Li han 
nascut germans petits al GOB?
Sí... Jo he vist els grans cartells, les grans històries. 
Això ho guardes com un tresor dins el coret; com uns 
mites: Sa Dragonera, Es Trenc! En aquells moments 
fonamentalment hi havia el GOB. Sortíem d’una etapa 
molt fosca i la il·lusió i el moment donava perquè això 
fos tan important. Ara hem de compartir l’espai amb 
molts de moviments, però crec que seguim essent 
igualment de necessaris i el suport que tenim és 
enorme.

Resulta bo de fer compartir aquest espai amb altres?
Ens donam la mà, és un espai compartit i és tracta 
d’una lluita en la qual  som companys. De fet compar-
tim moltes coses; ens ajudam en plataformes 
diferents, Amics de la Terra, Greenpeace, i aportam el 
que cada un pot. I per això som més forts. I no sols 
amb organitzacions d’aquí, també amb l’estranger,  si 
tenim un objectiu comú cream sinergies. 



L’entrevista
25

De fet els nostres locals  acullen  moltes  entitats que 
treballen en temes afins. El que vol el GOB és facili-
tar l’activació de totes les forces (encara que 
llavors no surti el nostre nom). No ens interessa 
penjar-nos la medalla. Si podem aportar-hi coneixe-
ments tècnics i recursos humans també, però que 
cada grup s’apoderi de les seves tasques. Ens neces-
sitam els uns als altres.

Quines són, en aquests moments, les debilitats i les 
fortaleses del GOB? Amb quins reptes vos enfrontau 
en aquests moments?
Hem de distingir entre els reptes interns i els externs. 
A l’exterior estam vivint un moment de múltiples ame-
naces que fa que la gent més activa vagi desbordada. 
Ens hem d’enfrontar a uns poders fàctics molt forts. A 
nivell intern hi ha una feina constant, com a qualsevol 
família, de cuidar les relacions interpersonals. És una 
tasca que s´hi ha d’estar damunt i que és molt neces-
sària. És la relació constant amb els socis. Però passa 
que en el dia a dia t’has d’enfrontar amb temes nous i, 
a vegades, l’urgent passa davant l’important. I estam 
realitzant un esforç gran en cuidar l’important: la base 
social, el voluntariat; cuidar les relacions. Volem 
reforçar el voluntariat i els socis.

El retall d’ajudes de l’Administració vos ha fet replante-
jar coses? 
Durant uns anys hem tingut la truita girada: molts de 
fons venien de l’Administració per a projectes concrets 
i potser un trenta per cent venia de base social. Ara 
l’Administració ens ha tancat del tot l’aixeta (queden 
algunes ajudes per projectes, però molt minses) i hem 
hagut de reforçar moltíssim la base social. Però això 
ens ha fet retornar a les arrels fundacionals del GOB. 
Si us referiu a La Trapa, a les obres arquitectòniques, 
que sempre han trobat moltes dificultats, molts d'em-
perons. I el darrer era un conveni que havíem signat 
amb el Consell per a rehabilitar-ho com un refugi que 
formàs part de la Ruta de Pedra en Sec. L’any passat 
vàrem poder rescindir aquest conveni i es va posar a 
fer-hi feina un grup d’arquitectes voluntaris . Varen 
repensar el projecte i el feren segmentat, per parts, a 
fi de poder-lo lligar a petits donants. Oferir la restaura-
ció amb peces separades.

Ja hem aconseguit les dues primeres donacions. 
Demà tenim una reunió amb els arquitectes. Encara hi 
ha un parell de coses que s’han d’ajustar, però Caixa 
de Colonya ens ha fet una aportació i la Fundació San-
tander una altra. Amb aquestes dues aportacions 
podrem restaurar la capella i tenir un espai d’acollida 
per als voluntaris (de fet és una de les grans dificultat 
que té La Trapa: que s´hi ha de pujar cada dia, i això  
fa perdre moltes energies pel camí). Estam molt satis-
fets del futur que se’ns obri.

La Trapa segueix essent el projecte estrella,  quins 
altres projectes teniu?
Tenim el projecte d’Ornitologia, que té molts de segui-
dors, molts de voluntaris. Ara mateix hi havia una dona 
interessant-se pel “projecte cabots” (un ocell semblant a 
l’oronella, més petit).

Hi ha Educació Ambiental, amb el grups d’Educació 
Infantil i Juvenil. Hi ha més de cent al·lots  que cada mes 
fan una activitat conjunta. Funciona amb monitors 
voluntaris i això és la cantera de futurs activistes 
ambientals. Actualment a la Junta ja en tenim cinc o sis 
que han passat per totes les etapes de la casa. Tenim 
futur. Una altra “estrella” és la secció de Projectes i  
Campanyes. Ara hem fet una Guia d’Itineraris d’Es Pla 
que ha resultat molt reeixit i ha tingut molt bona acollida. 
Reivindica els valors que té la zona d’Es Pla de Mallor-
ca. Té grans valors naturalístics i sempre queda com a 
molt deixada. 

Ho feis tot sols o col·laborau amb altres?
Aquesta està feta a través del Fons de Mallorca Rural 
(un fons de la Unió Europea). S’ha fent amb els page-
sos, perquè l’important és que ells se’l facin propi, i 
també amb caçadors. La idea no és sols fer els itinera-
ris, sinó també identificar quins punts es poden millorar i 
fer feina conjuntament amb ells.

Sou amics dels pagesos i els caçadors?
Ho intentam. Amb els caçadors... nosaltres feim refugis 
de fauna i ells els fan de caça! Però també hi ha punts 
de trobada i el diàleg és necessari sempre.

Teniu altres projectes?
També tenim un projecte relacionat amb el turisme rural 
i les bones pràctiques pel que fa a la conservació. Es 
farà un congrés amb les empreses que tinguin més 
sensibilitat.

I campanyes?
Tenim “Mallorca cap al col·lapse” que pretén aglutinar 
tota aquesta sèrie de projectes i lleis que amenacen el 
medi ambient. Junt amb aquesta campanya hem elabo-
rat un mapa de conflictes interactiu. Està obert perquè la 
gent que detecta un nou conflicte ens el faci conèixer i 
també el posam. Es tracta de visualitzar totes les petites 
amenaces que hi ha i donar-les un cos conjunt amb 
aquesta campanya que vàrem iniciar l’any passat a 
Berlín amb la col·laboració de l’artista Miquel Barceló. 
Ara volem fer el mapa de solucions. També volem fer 
propostes positives. Exemples de transició cap al model 
que defensam; al que creiem que hem d’anar.

Relacions amb partits polítics i sindicats?
Poden esser una possibilitat o un fre. El que a nosaltres 
ens interessa és que si alguna de les nostres denúncies 
poden tenir més força per una via política i es dóna la 
sinèrgia, podem utilitzar-la.
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Això no traurà que després puguem actuar lliurement 
amb aquest grup. De fet ara s’ha fet una denúncia a 
Europa del Pla Hidrològic; ho han fet tots els partits 
polítics d’esquerra en contra del PP. La via política ens 
interessa. Podem tenir aliances estratègiques o 
tàctiques, però amb total independència. A 
l’Administració actual no li agrada el que feim perquè 
estam visibilitzant els moviments que ells fan en contra 
del territori, que són molts. Es clar no els agrada. L’altre 
dia, amb la campanya de recuperació  de socis  que 
estam fent , un em va dir que ja no volia saber res 
perquè es va fer una campanya davant el Consolat i 
vàrem aixecar una paret de totxos durant el primer 
Pacte... Nosaltres hem d’esser independents! Al final el 
vaig fer tornar. Sempre hi haurà qualcú a qui no li agra-
darà.

Ens pots donar alguna xifra de socis, d’àmbits 
d’influència?
Tenim uns tres-mil cinc-cents socis. Influència... et puc 
dir que a facebook  tenim dotze mil seguidors i a twitter 
cinc mil. Dels socis, ara estam intentant connectar amb 
tots ells perquè n’hi ha que fa més de dos anys que han 
perdut el contacte. Des de la darrera assemblea de 
socis, i tenint en compte l’actual situació, hem reformat 
els criteris.  Consideram que el tema econòmic no ha 
d’esser un emperò a l’hora d’esser soci nostre. Vàrem 
reduir la quota estandarditzada, 60€ cada any, i, 
desprès, la quota reduïda, a la meitat. Fins i tot hi ha la 
quota d’amic, a la que tu li poses el preu. Amb aquesta 
flexibilitat, quan intentam la recuperació, gairebé tots 
accepten depenent de la seva situació. L’important és 
anar creant canals de participació i llavors la 
col·laboració es produeix de molt distintes maneres i 
graus.

Teniu bo de fer difondre el missatge?
La crisi ha colpit molt fort molta gent. Això ha provocat 
que la gent estigui molt preocupada per l’immediat i li 
costi més entendre plantejaments més estratègics a 
llarg o mitjan termini. És un repte que tenim. 

Com estau organitzats?
La directiva ens reunim amb els treballadors un pic o 
dos cada mes. I llavors  estam organitzats en grups de 
feina a fi d’avançar en els temes concrets. Tenim el grup 
de socis i voluntariat, que pretén aproximar-se als 
socis, recollir les seves opinions fent enquestes, sentir-
los més propers. Amb el voluntariat també feim xerra-
des. Ara tenim la figura del voluntari del mes... Els 
volem donar els pes que els correspon a l’organització; 
que és molt. Hi ha la Comissió de La Trapa (dins aques-
ta comissió n’hi ha unes quantes). Hi ha la Comissió 
d’educació, la d’ornitologia, de funcionament intern. A 
cada comissió hi participen membres de la Junta, 
alguns treballadors i voluntaris. Qualsevol d’aquests 
grups està obert a tothom; fins i tot als qui no són socis.

Quan dius treballadors et refereixes?
Vull dir treballadors remunerats. Són set,  la majoria a 
mitja jornada. N’hi  ha un de La Trapa, un 
d’Educació;,Ornitologia;, Recursos;, Administració;, 
Coordinació...

Com definiries la Junta actual del GOB?
Hi ha de tot. Hi ha gent de tota la vida en el GOB, 
històrics; hi ha joves que s’han anat incorporant; 
també hi ha gent nova, que no estaven dins el GOB, 
però tenen experiència d’altres camps; també hi ha 
voluntaris de La Trapa... Hem intentat apropar 
sectors que anaven més pel seu aire. Feim esfo-
rços perquè tots puguem sentir el GOB plegats. Ja 
hi ha membres de la Junta que provenen dels grups 
infantil i juvenil. És molt variada. Hi ha moltes ganes 
de fer feina i això facilita la gestió.

Ja has comentat el tema originari del GOB, que va ser 
l’ornitologia. Sabem que aquest tema actualment és una 
font important de clients per a certs hotels, sobre tot a la 
zona d’Alcúdia...
Venturosament hi ha hotelers que ja ho han vist. La 
setmana passada vàrem fer un comunicat aplaudint el 
gest que havia tingut el Club Pollentia, que està a 
S’Albufereta, tot i que ens vàrem oposar com a GOB, 
en el seu moment, a la construcció d’aquest hotel. Ara 
li hem d’agrair que han tingut una política molt propera 
a la conservació. De fet, dins la política de l’empresa, 
hi inclouen donatius dels clients per la conservació de 
S’Albufereta i han assumit part de la gestió que, per 
altra banda, està completament abandonada pel 
Govern. S’Albufereta ha quedat sense Directora, 
estava totalment abandonada. I l’hotel, que està just 
devora, ha vist la necessitat de fer uns aguaits (que 
utilitzaran els seus propis clients i d’altres), fen actua-
cions que repercutiran en la millora. 
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Precisament quan parlam del canvi de model, sembla 
que seria molt important que els hotelers compren-
guessin que el futur ha d’estar vinculat a aquests 
temes...
Evidentment. Al paisatge i als espais naturals.

Als inicis semblava que el tema de l’ornitologia era una 
curolla de quatre il·luminats, però ara veim com hi ha 
agències que s’especialitzen en aquesta classe de 
turisme.
Nosaltres aquí podem tenir tot un camp de 
col·laboració. Estudis, monitors, itineraris, etc. De fet 
ja hem elaborat la guia d’ornito-turisme amb en Maties 
Rebassa, l'antic  Director de S’Albufera. Contínua-
ment van sorgint sinergies en aquests temes. 
Enguany, un dels objectius és apropar les empreses 
pro conservació. L’ornitologia és un tema important. 
És important plantejar quin turisme volem i què ens 
està generant. Volem dir-hi la nostra i mostrar quin és 
el model que a nosaltres ens sembla viable.

El diàleg entre l’Administració i el GOB sembla impres-
cindible.
Amb el Govern actual jo no ho veig possible. Més que 
res, nosaltres hem d’estar fiscalitzant cada llei que 
treuen per veure què hi ha darrere. En aquests 
moments ens consideren una entitat opositora, però 
amb els plans que tenen ells no ens queda més remei! 
No hi ha hagut cap gest de voluntat de diàleg; ni tan 
sols amb el tema de les prospeccions petrolieres. En 
el tema dels residus pot ser s’ha comptat amb la 
nostra opinió, però en general... És molt complicat el 
diàleg; però és que no dialoguen amb ningú! No es 
que sigui un tractament especial cap a nosaltres; 
no som una excepció. I, quan els interessa, també es 
posen de verd; com l’escàndol de la via verda damunt 
les vies del tren a Son Servera i Artà. És per al·lucinar.

Vosaltres teniu la dimensió de Mallorca?
Sí, però també ens articulam amb les altres Illes per a 
certs temes. A Eivissa i a Formentera hi ha el GEM-
GOB, i a Menorca el GOB-Menorca. El mes de juny feim 
la reunió interinsular (enguany toca a Eivissa). Després 
tractam temes concrets per skype. Cada illa  té la seva 
pròpia estructura i tenim coordinació  interinsular; ara la 
Presidenta interinsular està a Menorca. Presentam 
alguns temes de forma interinsular, per exemple, les 
al·legacions a les prospeccions. Les Illes són molt distin-
tes, i ho respectam, però tenim molts de temes en comú. 
De fet estam preparant una proposta de I.L.P. 
(iniciativa legislativa popular) enfront de les polítiques 
actuals. El que pretenem és la mobilització de la gent i 
posar damunt la taula els temes importants pel nostre 
poble. Perquè la situació ho requereix.

És greu la situació?
És alarmant. Tothom parla de sostenibilitat Només 
valoram les dades quantitatives: si han vingut més turis-
tes, si els hotelers augmenten un dos  per cent el 
compte de resultats. Però no augmenta l’ocupació, el 
consum d’aigua és escandalós, feim malbé el territori... 
Sembla que només existeix l’economia amb un sentit 
tradicional,  amb l’excusa de “l’interès general” ho tapen 
tot i enganen la gent. L’interès general del que parlen és 
tan sols el seu!

A veure  si d’una vegada aconseguim que aquests nom-
brosos i vertaders brots verds brotin amb força i puguem 
aconseguir unes Illes més humanes i habitables.
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Però, Miquel Ensenyat entrà el 2005 a la batlia 
després d'una moció de censura i fins ara. Ara, toca 
MÉS, però sense canviar l'essència i sumant-hi les 
sigles de PAS i PSM que tants bons resultats han 
tengut.

En Miquel no li preocupen les sigles, sinó el poble. 
Així, de seguida començam a parlar d'Esporles. El 
problema principal que s'ha d'afrontar és la crisi i 
sense esperar que ningú altre els podrà treure d'ella i 
molt menys Rajoy i Montoro. Aquests l'únic que fan es 
ofegar els pobres Ajuntaments encara més.  

En aquest sentit, PAS-PSM té dues prioritats bàsi-
ques: com fer que els qui han perdut la feina puguin 
arribar a final de mes i com reconvertir els qui han 
treballat en la construcció els darrers anys es puguin 
dedicar a altres sectors. 

Pel que fa la construcció, Miquel afirma que s'ha 
d'oblidar aquest model depredador. I en el cas 
d'Esporles, s'ha d'apostar encara més pel turisme 
sostenible aprofitant les possibilitats del poble en 
relació al senderisme, rutes ciclistes, campanyes de 
suport al comerç local sortejant fins i tot un creuer i la 
divertida campanya “Casa't a Esporles amb la Serra 
com a testimoni” que ha ajudat a tots els agroturismes 
del municipi i ha convertit en Miquel amb el batle que 
més matrimonis ha oficialitzat el darrer any. En aquest 
sentit, es volen promoure la Ruta de pedra en sec, el 
Camí dels Països Catalans que tan polèmic ha estat, 
però que pot suposar grans fonts d'ingressos pel 
poble i fins i tot, la Ruta del Císter. A més, la Fira 
Dolça, constituir el servei de Ràdio-taxi i fomentar la 
Cooperativa de biomassa forestal. Tot plegat, donen 
una nova perspectiva al poble més sostenible i diversi-
ficada. 

Pel que fa a les vies de formació remunerada, s'han 
aconseguit Fons Europeus que han permès la creació 
de tallers d'ocupació i granges escola que treballen 
l'agricultura ecològica a les finques de la Serra poten-
ciant el producte local i a més es gestionen de manera 
cooperativa. D'altra banda, l'Ajuntament ha contractat 
auxiliars forestals, que eren veïns del poble a l'atur 
que ja no contaven amb cap tipus de prestació i que 
han habilitat tota una xarxa de camins públics, cosa 
que fomenta el turisme senderista. El proper objectiu 
és la creació d'un refugi de muntanya.              

Miquel Ensenyat, batle 
d’Esporles:
“Per promoure el poble, tornaria 
a firmar el conveni del Camí avui 
mateix”

Llorenç Carrió

Llegint alguns diaris, algú podria pensar que en Miquel 
és un batle corrupte, un més que fa de cacic donant 
feina a tothom a canvi de favors... “Tots els polítics són 
iguals”. Aquesta és la frase que els agrada sentir a dir 
a aquells polítics que ho fan malament, no?, per així 
poder amagar les seves misèries. 

No siguem innocents, no ens deixem enganar. Si 
anam al poble d'Esporles, hi veurem que s'hi respira, 
que ens diuen els veïns, i en pocs minuts totes i cada 
una de les mentides cauen pel seu pes. No tots els 
polítics són iguals i ara ens trobam davant un de 
diferent. En Miquel és un batle que treballa pel poble i 
no el poble per a ell. Aquestes coses es perceben en 
els petits detalls, les petites coses, i en Miquel s’ho 
sap tot del seu poble, des del nom dels infants que 
juguen a futbol a Plaça fins a on es troben els policies 
locals i quina tasca estan duent a terme.

Per poder entendre com Miquel Ensenyat ha arribat a 
l'Ajuntament, el primer que cal esmentar és el projecte 
i la gent que l'ha acompanyat. En Miquel m'explica que 
MÉS a  Esporles ja fa temps que existeix, el nom no fa 
la cosa. Així, als inicis dels noranta, un grup heteroge-
ni de veïns es constituí en una plataforma i feren 
arribar diferents propostes al regidor de  cultura. 
Aquest regidor no els va escoltar, millor dit se'n va 
riure. D'allò que no s'adonava aquest regidor és que 
aquest grup ja tenia un programa engrescador pel 
poble i davant la negativa dels partits de sempre (PP i 
PSOE) es constituïren com a PAS (Projecte Alterna-
tiu). Amb Pere Trias al capdavant ja varen treure un 
regidor al 1991 i al 1995 ja en foren tres i Pere en virtut 
d'un pacte amb el PSOE fou més d'un any Batle.

Les relacions amb el PSOE no han estat gens fàcils, el 
PSOE ha preferit fins i tot governs del PP en minoria 
que pactar amb PAS-PSM. 

trinxera
municipal
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Aquest Fòrum és el que decideix el Pla d'acció que 
recull les intervencions que s'han de dur a terme i en 
aquest punt en Miquel afirma taxativament que això va 
a missa. Després les accions concretes com per 
exemple la peatonalització del Carrer Major es decidí 
via urna, a dia d'avui no sabem com es pot dir si 
consulta, plebiscit o referèndum. El fet és que ho deci-
deixen els veïns. La participació no era molt gran al 
principi, però cada vegada n'hi ha més quan veuen 
que les decisions els afecten. Pel meu gust, un que viu 
al municipi de Palma, jo trob que això sí que és demo-
cràcia.

Abans d'acabar, volia comentar amb en Miquel els 
temes pel que l'he vist tristament per les notícies. El 
primer és l'incendi d'aquest estiu. Afirma que és molt 
trist tot el que es va perdre, però la gestió va ser 
dantesca. Esporles es va posar a la disposició del que  
necessitaven els veïns d'Estellencs, com ho hagues-
sin fet ells amb els d'Esporles. Ara bé, la coordinació 
del Govern, la transmissió del desastre per IB3 i fins i 
tot les actuacions de la Conselleria de Medi Ambient 
remarquen la necessitat d'un canvi urgent de Govern.

En relació a la imputació pel cas del Camí, afirma tenir 
la consciència molt tranquil·la, segueix pensant que 
aquest ruta senderista és una gran idea que a la llarga 
durà molts beneficis al poble i que tornaria a firmar el 
conveni avui mateix. També afirma que això encara no 
s'ha acabat i que malauradament el Camí dels Països 
Catalans té molts enemics a Mallorca, massa autoodi 
per a una terra tan petita.

Finalment, quan li he demanat quina ha estat 
l'actuació municipal de la qual més orgullós està 
d'haver realitzat, en Miquel ha rigut, se li han obert els 
ulls encara més i ha afirmat en contundència la 
reobertura de la Casa del Poble. M'explica que Espor-
les té una tradició obrera i d'esquerres que es remunta 
als inicis del segle XX i que ha continuat malgrat la 
tràgica història d'aquest segle. Així, la Casa del Poble 
oberta pel Sindicat Obrer d'Esporles durant la II Repú-
blica s'havia convertit en un emblema d'aquesta lluita. 
Durant els darrers anys la titularitat de l'edifici ha 
passat de l'Estat a la UGT i ha tornat a l'Estat amb el 
poble com a testimoni de pedra. Esporles, després de 
negociacions interminables, de projectes participatius 
de rehabilitació i també d'algunes traïcions de gent de 
Madrid i Palma ha aconseguit reobrir l'edifici i que torni 
a ser propietat dels veïns. 

A més a més, per poder ajudar els qui pitjor ho passen, 
des de l'Ajuntament varen treure una partida de 90.000 
euros l'any passat i 120.000 enguany per tal de fer uns 
convenis de col·laboració social amb persones a l'atur o 
que rebien ajudes perquè aquesta gent treballi per 
l'ajuntament depenent de la seva formació, reben 
l'ajuda estatal i l'ajuntament els proporciona la part que 
els manca del darrer sou autoritzat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

El Batle considera que no és la millor solució, però 
explica que els ajuntaments després del crèdit rebut per 
l'Estat, el famós Decret Montoro, s'impossibilita als 
ajuntaments contractar a ningú. Aconseguir aquest 
racó ha estat quasi bé una obra d'enginyeria jurídica 
recuperant un altre decret del ministre Carlos Solchaga.

L'important és poder ajudar ara als qui ho necessiten, 
sense escoltar les crítiques que ara a més ens acusen 
d'amiguisme. D'aquesta manera, l'Ajuntament ha 
contractat una arqueòloga municipal, ambientòlegs, 
una llicenciada en història que treballa a l'arxiu, no 
n'hem contractats més perquè no hem pogut, afirma 
Miquel i subratlla que Esporles també se'n beneficia de 
la qualitat d'aquests professionals i molt.

Pel que fa a la participació ciutadana, s'evidencia que 
ve incrustada en el propi PAS, només cal veure com va 
néixer. Veïns del poble volien col·laborar amb 
l'Ajuntament i ells en canvi, no els volien escoltar Així, 
ells es presentaren i encara hi són. Des de llavors s'ha 
constituït com un eix de la gestió, gràcies a l'Agenda 
Local XXI s'ha constituït ja fa anys el Fòrum ciutadà 
obert a tot el poble i que hi solen participar un centenar 
de persones. 
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Pere Ferrer: Contraban, corrup-
ció i estraperlo a Mallorca 
(1939-1975)

Jaume Mateu i Martí

Per distintes raons, entre les quals l’amistat, he tengut 
el privilegi de ser testimoni de vista de la feina intensa 
que ha esmerçat Pere Ferrer en l’elaboració de “Con-
traban, corrupció i estraperlo a Mallorca (1939-1975).  
Haver seguit en primera línia la construcció de l’obra, 
em permet d’afirmar que el rigor i la precisió han actuat 
tostemps de fars a l’autor.

Pere Ferrer és historiador i, a més, un enamorat de la 
investigació, però que vol difondre els seus estudis com 
més millor sense que, per això, perdin gens de rigor 
acadèmic. Ho ha dit a part o banda, que la missió dels 
historiadors és oferir les dades i les dates necessàries 
per entendre’ns, per explicar-nos com a col·lectivitat, 
com a poble. En aquest sentit, el present, allò que ara 
vivim, és el resultat d’allò que visqueren i com ho 
visqueren els nostres predecessors. Per això, si volem 
créixer i madurar com a societat, hem de conèixer i 
reconèixer d’on i de qui venim.

I és en la difusió d’aquest coneixement que Pere Ferrer 
hi dedica molta tossuderia i molta feina. Es dirigeix a un 
públic no especialista perquè la història no concerneix 
només als que l’estudien, sinó als que la vivim i la 
patim. Així, presenta la seva investigació històrica com 
si fos un relat. No novel·la la història, sinó que historitza, 
per dir-ho així, la vida quotidiana, en aquest cas, la dels 
mallorquins i mallorquines des de l’inici de la dictadura 
de Franco fins que mor el dictador.

El seu mirament extrem a fer-se entenedor el mena a 
cercar el to precís per tractar allò que vol explicar exac-
tament. Si en l’anterior obra, “Sotanes, faldes i tricor-
nis”, s’atansava a la vida quotidiana mallorquina de la 
postguerra a través de relats, ara torna a esplugar la 
misèria d’aquesta postguerra mallorquina centrant-se 
en el contraban i en l’estraperlo; en els seus orígens i 
en les conseqüències tot fugint dels apriorismes, dels 
prejudicis i dels pretextos.

I  si a “Sotanes, faldes i tricornis” feia més de narrador 
que no d’historiador, a “Contraban, corrupció i estraper-
lo a Mallorca”, totes dues òptiques s’equiparen per 
dis-seccionar aquestes pràctiques al marge de la legali-
tat que, d’una banda, feren molts rics a un grapat de 
persones, però que també proporcionaren ingressos 
econòmics a moltíssimes altres que patien de debò una 
postguerra molt allunyada de la pau que pontificava la 
propaganda i tan miserable com sagnant.

Ens calen molts d’estudis sobre la postguerra illenca, 
de la vida quotidiana sota el franquisme; de l’assot de la 
pobresa extrema generalitzada, naturalment, però 
també de la crueltat que manava; de la corrupció que 
dictava i ordenava manu militari. És molt necessari que 
recuperem la memòria d’aquests anys no tan llunyans, 
ni que sigui per comprovar que certes pràctiques abusi-
ves, repressores o manipuladores no s’han esvanit 
gens, al contrari. Ens convé molt no oblidar aquesta 
història. En tocar la justícia, convé no caure en el 
parany parat pel poder que vol fer creure que aigua –o 
injustícia- passada no mou molí.

Quant al llenguatge i a l’expressió literària, som testimo-
ni de l’obsessió de Pere Ferrer per dir la paraula preci-
sa; per trobar la construcció adequada; per determinar 
la puntuació adient. La revisió ha estat constant, com 
ho ha estat el dubte de si ho deia bé o ho podia dir 
millor. Pere Ferrer vol ser col·loquial però sense perdre 
mai la compostura que marquen, entre d’altres, la 
ciència i la docència.

Ens trobam, per tant, davant una obra necessària, ben 
tramada, que fa llegiguera i que, en haver-nos-la 
acabada, queda; roman en el coneixement. Un retrat 
tan precís com calidoscòpic d’un temps que ningú no 
voldria que tornàs, però que cal conèixer molt més a 
fons del que el coneixem per esmenar-ne les terribles i 
horroroses errades.

cultura

Contraban, corrupció i estraperlo a Mallorca 
(1939-1975)
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El nord també existeix 

Julian Assange i la democràcia

Pau Obrador

Quan el 2010 Wikileaks va filtrar milers de documents 
secrets americans són molts els que van pensar que 
s’obria una nova era de la transparència. La filtració 
s’ha qualificat com una de les contribucions més impor-
tants a la democràcia des de la fi de la guerra freda. Jo 
no n'estic tan segur. Ni em convenç la figura de Julian 
Assange ni crec que els secrets que es van revelar 
fossin tan sorprenents. Les meves sospites es van 
confirmar en llegir l’excel·lent ressenya que Andrew 
O´Hagan ha escrit per la London Review of Books 
http://www.lrb.co.uk/v36/n05/andrew-ohagan/ghosting . 
O´Hagan és el ghost writer que havia d'escriure 
l'autobiografia de Julian Assange que no es va arribar a 
publicar mai. 

O'Hagan és implacable amb Julian Assange a qui 
acusa de narcisista, paranoic, conspirador i autoritari. 
La descripció que en fa és la d'una persona amb un 
gran ego incapaç d'escoltar a ningú que es passava el 
dia aferrat a la xarxa mirant el que deien els altres d'ell. 
Li reconeix moltes qualitats però també una capacitat 
innata de barallar-se amb tothom, fins i tot amb els que 
l'han ajudat tan generosament. “Mai he estat amb una 
persona que tingués una causa tan bona  i una orella 
tan pobra”, conclou O'Hagan. Wikileaks respon a la 
personalitat del seu fundador. És una organització 
coratjosa amb una causa noble en la qual però 
l’espectacle sempre anul·la l’estratègia. Wikileaks 
busca per damunt de tot el glamour i l'impacte; fer 
història i sortir als titulars. 

És per això que van treure a la llum pública tots els 
documents de cop enlloc de fer-ho ordenadament i 
facilitar-ne la seva anàlisi. La gran filtració ha estat una 
oportunitat perduda que no ha aportat res de nou a la 
democràcia. De que serveix filtrar milions de docu-
ments si ningú després els ordena? O'Hagan no es 
deixa de sorprendre que una organització que es 
dedica a buscar la veritat sigui tan propensa a les 
mitges veritats i les males pràctiques.

El cas de Julian Assange m'ha fet pensar en la política de 
l'espectacle que avui ho domina tot. Són molts els que 
somien amb salvar el món si pot ser a base de piulades i 
retransmissions en directe des de la plaça de torn. 
L'activisme és més necessari que mai, hem de piular molt 
i guanyar tanmateix l'heroïcitat mal entesa és sovint una 
drecera  falsa que no escurça el camí de la llibertat. En 
l'era de l'internet massa sovint es confon la xarxa amb el 
treball en xarxa, el compromís amb l'impacte, la democrà-
cia amb l'espectacle. La democràcia s'ha de bastir sobre 
unes bases sòlides, i aquestes les trobarem avui demà i 
sempre a casa i al carrer. Perquè la democràcia es fa des 
de baix. Res no substitueix la feina de base. Li vindria bé 
a Julian Assange de saber-ho.
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Miquel Àngel Joan «Llonovoy»
Maceta. Diari d’un indígena 

Maties Garcias
Professor de l’EOI

És habitual que el polifacètic artista Miquel Àngel Joan 
«Llonovoy»  ens regali el seu enginy lingüístic i actoral 
en tota casta d’actes públics de caràcter recreatiu o 
reivindicatiu, com pregons d’inici de festa, clams en 
defensa del territori, gales i aplecs culturals, concentra-
cions de contingut social... La seva entrada en escena 
no deixa indiferent: abillat de manera estrafolària però 
elegant, la seva magra figura es posa a dir aquells 
hilarants monòlegs que esdevenen arma de denúncia 
contra la injustícia i la despersonalització de l’illa. 

Miquel Àngel «Llonovoy» combat amb  ironia i sarcas-
me el poder del diner i de l’estufera, la destrossa de la 
llengua i, en general, la invasió del mal gust i la beneitu-
ra que sol comportar el conreu intens del monopoli 
turístic que caracteritza la nostra societat. Tot plegat ho 
fa amb ironia i sarcasme, i sempre a partir de jocs de 
llengua basats en el doble sentit de mots i expressions, 
o en el contrast de conceptes amb què enfila les seves 
reflexions.

Ara, 88 monòlegs de Llonovoy prenen format de llibre 
amb el títol de Maceta. Diari d’un indígena, que remet 
tant a la idea d’insistència i perduració en la denúncia 
com en la imatge de l’illenc autòcton a qui la realitat va 
deixant com a individu rar i marginal dins del que fins fa 
poc ha estat ca seva.

Un indígena, en el seu cas, que no renuncia mai a fer 
sentir la seva veu de denúncia i vindicació. Això, sí: 
amb el riure garantit.

Miquel Àngel Joan «Llonovoy»
Maceta. Diari d’un indígena.
Lleonard Muntaner, Editor.
Teatre, 12. Palma, 2014.

Miquel Àngel Joan «Llonovoy» amb el
regidor de MÉS, Antoni Noguera.



Cultura
33

Aquesta crònica apressada dels primers sis mesos del 
conflicte és, en paraules de l’autor “un quadern de 
trinxera, escrit sota la urgència d’un setge sense treva, 
enfront de l’ofensiva d’una infanteria de grups ultradre-
tans i funcionaris reconvertits en comissaris polítics, 
davall l’esclat de les injúries i les xiulades del menys-
preu, enmig de l’olor de pólvora cremada de les amena-
ces i els expedients disciplinaris...”.

Una lectura imprescindible per fixar la memòria d’un 
conflicte que no ens és permès oblidar.

Els tentacles de les tenebres.
Un govern contra l’escola

Nanda Ramon
Assemblea de Docents

El tenebrós títol del llibre de l’Assemblea de Docents 
amaga paradoxalment una realitat rutilant: la força 
imparable de la raó, la perseverança i el bon humor, les 
tres senyes d’identitat del moviment assembleari que 
els docents de les Balears han sabut tirar endavant 
amb un èxit sense precedents.

De la mà de Sant Jordi, el fantasiós i benèvol patró dels 
llibres, ens ha arribat enguany la primera fita bibliogràfi-
ca de l’Assemblea de Docents, Els tentacles de les 
tenebres. Un govern contra l’escola, un llibre crònica –i 
document– sobre els principals atacs que ha hagut de 
partir l’Educació i el país de la mà d’un govern ignorant 
i integrista que s’ha marcat com a objectiu liderar el 
rànquing de polítiques ridícules i arbitràries, i superar 
les majors quotes de desafecció per part dels ciuta-
dans.

El gran VERDseller de la temporada ha estat obra de 
Marcel·lí Guerrero i ha estat editat per Lleonard Munta-
ner dins la col·lecció Maregassa.

El llibre, que va superar totes les previsions de venda el 
passat Sant Jordi i que serà presentat en els pròxims 
mesos a pràcticament tots els pobles de Mallorca, va 
néixer a partir del Blog ALÓ CAMPS, de l’Assemblea de 
Docents. Un blog especialitzat a generar campanyes 
de denúncia de les polítiques antidemocràtiques de 
l’actual Conselleria d’Educació i de l’equip que la lidera 
amb tan poca fortuna: Joana M. Camps, Guillem Esta-
rellas, Tomeu Isern i altres noms d’infausta memòria...

Els tentacles de les tenebres explica de manera molt 
amena els principals temes de la mobilització educativa 
i explica les raons del conflicte. Hi podreu trobar com-
plets i documentats dossiers sobre les retallades, el 
TIL, la Llei de símbols, els llibres de text, les coaccions, 
els expedients... I, sobretot, la cronologia i explicació de 
com l’extrema dreta ha anat usurpant de manera abso-
lutament il·legítima les polítiques educatives que 
pateixen els nostres infants.

Representant de l’Assemblea de Docents
signa la Declaració en Defensa de l'Educació
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