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La coronació: per què ara? 

De forma sobtada. Obligant  les Corts a improvisar 
una absurda Llei de Successió que tan sols diu que el 
rei abdica. Fent Rajoy de pregoner solemne, el que 
equival a dir mala premonició per qualsevol cosa que 
es vulgui solemnitzar. Una decisió "presa pel rei en el 
mes de gener"...sembla més una excusa de mal paga-
dor, que diríem per les nostres terres...

I immediatament un soroll escandalós de tots els 
mitjans de comunicació estatals, parlant de les 
excel·lències i de la preparació del nou rei. Una emba-
fada "d'informació" que va avorrir fins i tot als que 
veien amb simpatia a Felip VI. Diu el refrany castellà 
"Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces". 
Els mitjans de comunicació sembla que l'oblidaren. 
L'excés de propaganda a vegades té uns efectes 
contradictoris amb la finalitat que es pretén.

El PP enfoca la successió com si ells fossin els notaris 
d'un contracte privat signat entre un pare i el seu fill. El 
més normal del món. Per això li preparen un discurs 
de coronació, tal com li haguessin fet llegir al seu pare. 
Normalitat absoluta. Tot va bé perquè ja començam a 
sortir de la crisi, gràcies a la seva bona gestió.

José Luis Cebrián, des d'EL PAIS, critica durament als 
redactors del discurs del rei. Demana més compromís, 
més empenta, que les reformes urgents es comencin 
a posar en marxa. Fins i tot el discurs d'abdicació era 
més agosarat.

Reformes urgents, regeneració democràtica, noves 
generacions que han d'assolir noves responsabilitats, 
combat a la corrupció, oblit dels més necessitats i 
afectats per la crisi...Que no anava tot bé?

Sembla que els resultats de les eleccions europees 
han accelerat les pors d'una part de l'oligarquia espan-
yola. Les que no menyspreen el repte de la consulta 
sobiranista de novembre a Catalunya. Les que veuen 
la davallada espectacular del bipartidisme i s'espanten 
amb la versió oficial del PP de què "ells han guanyat". 
Que el PSOE no té líder ni la gent el veu com alternati-
va. Que l'esquerra republicana estatal i les esquerres 
nacionals sobiranistes i republicanes també pugen. 
Que surt un fenomen polític nou com PODEMOS, que 
indica que la temperatura de cabreig de la ciutadania 
està pujant i que pot vessar el tassó del conformisme 
institucional.   

Aquesta oligarquia pensa que cal canviar qualque 
cosa, per poder seguir comandant igual. I sembla que 
s'enfronta a l'altra oligarquia, la tradicional, la de 
sempre, la que creu que amb l'exèrcit i la policia tot 
s'arregla. Que s'arriba a creure que la realitat 
"mil·lenària" d'Espanya és indestructible. Sembla que 
reproduíssim els debats de 1898, sobre el regenera-
cionisme espanyol. Va passar després de les pèrdues 
de Cuba, Puerto Rico i Filipines. Ara parlam de les 
reclamacions al dret a decidir de Catalunya i Euskadi. 
La intransigència en no voler fer cessions va dur 
llavors al desastre.  

Ha forçat aquest sector de l'oligarquia més lúcida 
l'abdicació de Joan Carles? Aposta pel seu successor 
com el vèrtex d'una nova operació semblant a la 
transició del franquisme? Ja veurem el que passa els 
pròxims mesos. El que obliden aquestes lluites palati-
nes d'uns i dels altres, és que hi ha la ciutadania que 
també vol decidir, que hi ha la sobirania que també 
volen exercir els pobles. I aquesta és l'única opció 
guanyadora i amb futur. Respectar-ho és l'única base 
per avançar realment en el diàleg. La resta, són vuits i 
nous i cartes que no lliguen.

Disseny i maquetació   Pàgina Web
Alexandre Charles Rolland   Andreu Caballero
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- 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
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El nou parlament europeu
Josep Valero 
Coordinador d’activitats Ateneu Pere Mascaró

Els resultats a les eleccions (enllaç) al Parlament Euro-
peu ens permeten tenir un panorama bastant complet, 
per analitzar el que està passant a la Unió Europea. 

El primer que hi ha que dir és que el Parlament Europeu 
és elegit per sufragi universal i que cada estat elegeix un 
nombre determinat de diputats, però com qualsevol 
parlament, s'organitza per grup parlamentaris en funció 
dels plantejaments polítics i ideològics dels seus dipu-
tats. Aquest fet es sol tenir poc en compte quan es fan 
les eleccions a cada estat membre. En general prima la 
conjuntura política de cada estat, per sobre de les 
propostes en torn a la Unió Europea, en el moment de 
dipositar el vot.   

També cal recordar que el Parlament Europeu és una 
institució de sobirania popular limitada. Es l'única institu-
ció europea elegida de manera directa per la ciutadania, 
i per tan la que té més legitimitat democràtica europea. 
Té competències per bloquejar pressuposts europeus, 
el nomenament del President de la Comissió Europea i 
l'equip en bloc que proposa, i pot corregir i modificar 
determinades polítiques. Però no té capacitat d'iniciativa 
legislativa, fet que correspon únicament a la Comissió. 
Pot controlar a la Comissió, al President del Consell 
Europeu i a la Alta Comissionada Europea d'Afers Exte-
riors i fer recomanacions. De fet el Parlament passa de 
ésser una institució simbòlica inicial, a una institució 
amb una certa capacitat de poder actual. Ho fa a través 
d'un procés de lluita i reivindicació constant sobre el seu 
propi paper i reclamant el seu protagonisme pel que fa a 
la construcció europea. 

El Parlament Europeu és la institució que diferencia el 
procés europeu dels altres tractats de lliure mercat 
d'altres zones del planeta. Per tan el posicionament 
polític sobre si cal més protagonisme i competències del 
Parlament, si basta mantenir l'status quo actual o cal 
reduir el seu paper, sempre és determinant per analitzar 
el model de UE que es vol construir. Cal recordar que la 
petició que el Parlament obrís un vertader procés consti-
tuent a la UE, insuflant vida democràtica i progressista 
front a les actuals polítiques austericides de la Unió 
Europea, estava en moltes de les propostes dels 
diferents grups progressistes i ecologistes en les 
recents eleccions europees.

El vertader poder a la Unió Europea correspon al 
Consell Europeu. És l'òrgan format pels presidents de 
govern dels 28 estats membres, i ara amb el dos nous 
càrrecs de President i Alt Comissionat d'Afers Exteriors. 
També s'organitza amb consells de ministres sectorials 
de cada estat membre, per aprovar les polítiques euro-
pees sectorials. Aquest òrgan de govern inter-
governamental, és el que en darrer terme aprova i 
sanciona les orientacions de fons de la Unió Europea.

El Parlament Europeu és una institució on conviuen 
moltes formes i maneres d'entendre la Unió Europea. La 
composició dels seus grups i l'amalgama de forces tan 
diverses i peculiars que els conformen, és un reflex de la 
realitat de cadascun dels estats membres. 

http://www.resultados-elecciones2014.eu/es/seats-member-state-absolut.html
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L'explicació és que per apaivagar la davallada del 
grup, els liberals europeus han acceptat les peticions 
de UPyD i Ciutadans. És un grup que té representants 
a 20 estats europeus dels 28 de la Unió. 

El grup de la Esquerra Unitària Europea- Esquerra 
Verda Nòrdica (GUE-NGL) passa del 35 als 52 escons 
amb el 6,92%. A Espanya suma els 4 diputats de 
Esquerra Unida, 1 d'ANOVA, 5 de PODEMOS i el 
diputat de la coalició que encapçala BILDU. Sembla 
que en el grup no hi haurà els dos diputats del Partit 
Comunista Grec (KKE). Tenen representants a 14 
estats dels 28 de la Unió. La pujada dels tres grups 
que aporta Espanya, de Syriza a Grècia i del Sinn Fein 
a Irlanda i Regne Unit, compensa l'estancament a 
Alemanya, Portugal, Xipre i la davallada de França i 
Itàlia. Als antics països socialistes, excepte Txèquia, 
no tenen representació.

El grup dels Verds-Aliança Lliure Europea (Greens-
ALE) passa de 55 a 50 escons. Suposa el 6'39% 
d'escons. Espanya aporta els dos diputats d'Esquerra 
Republicana, el diputat de Primavera Europea 
(Compromís-Equo) i el diputat d'Iniciativa per Catalun-
ya que anava a la llista d'Esquerra Plural. Té repre-
sentants a 17 estats dels 28 de la Unió. Ha avançat en 
alguns dels antics estats socialistes  on abans no tenia 
representació. Té 13 representants a Alemanya ( 11 
dels Verds, 1 del partit Pirata i 1 d'ODP), 6 a França 
(Europe-Ecologie), 6 al Regne Unit, 4 a Suècia i 
Espanya, 3 a Àustria i la resta a Bèlgica, Dinamarca, 
Estònia, Croàcia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Hon-
gria, Holanda, Eslovàquia i Finlandia.

El grup Europa, Llibertat i Democràcia (EFD) passa de 
32 diputats a 48 amb el 6,39% dels escons. Estan a 7 
estats del 28. És un grup que es basa amb el movi-
ment 5 Estrelles d'Itàlia amb 17 diputats i els 24 dipu-
tats del UK del Regne Unit. 

Algunes candidatures són coalicions de diputats que 
després van a diferents grups parlamentaris. Per tan 
el percentatge de vots de les candidatures és una 
dada vàlida per analitzar el sentit del vot ideològic de 
cada estat, però no per determinar la força real poste-
rior que tindrà cada grup parlamentari. Val la pena 
detenir-se un instant en la lectura del quadre sobre els 
resultats a cada estat, i a quin grup parlamentari 
s'inscriuen els diferents electes.

En el conjunt de la UE la mitjana de participació fou del 
43,09%. La composició dels diferents grups parlamen-
taris sembla que serà la següent, pendent de la com-
posició definitiva que no es sabrà fins a la sessió inau-
gural de la nova legislatura, l'1 de juliol de 2014. Per 
poder constituir grup calen un mínim de 25 diputats 
d'al manco set estats membres.

El grup del Partit Popular Europeu i dels demòcrata-
cristians (PPE) passa del 265 diputats a 221 diputats i 
obté un 29'4% dels escons. A Espanya es suma un 
diputat d'Unió Democràtica de Catalunya als 16 que té 
el PP. A tots els estats europeus té representants, 
excepte al Regne Unit, on els diputats del Partit Con-
servador estan en el grup de Conservadors i Refor-
mistes Europeus. Són la força de govern majoritària a 
la majoria d'estats de la Unió Europea.

El grup Aliança dels Socialistes i els Demòcrates (SD) 
passa dels 184 als 191 escons, amb el 25,43% 
d'aquests. També tenen presència a tots els estats. La 
forta baixada dels socialistes espanyols i francesos, 
es compensa amb la pujada a Itàlia, Alemanya, Portu-
gal, Romania i Regne Unit. La gran coalició 
d'Alemanya no ha castigat al SPD. Es configura que el 
grup donarà suport a una gran coalició amb el grup del 
PPE, malgrat Renzi a Itàlia, vol instaurar una suavitza-
ció de l'actual política d'austeritat. 

El grup de Conservadors i Reformistes Europeus 
(CRE) passa de 54 a 68 diputats. és el 9'05% dels 
escons. És un grup contrari a qualsevol avanç polític 
de la UE. Defensen tan sols tractats econòmics i 
sempre des de l'òptica del benefici de l'estat al qual  
pertanyen. El gruix el composen el Partit Conservador 
britànic amb 20 escons, el PIS polonès amb 19 
escons, AFD d'Alemanya amb 8 escons. El seu avanç 
és també significatiu a Holanda, Dinamarca, Bèlgica, 
Finlàndia i Eslovàquia.  Tenen representants a 14 
estats del 28 que composen la Unió.

El grup de l'Aliança dels Demòcrates i els Liberals per 
Europa ( ADLE) passa de 84 a 67 diputats. Obté el 
8'92% dels escons. Espanya aporta l'estranya amal-
gama de dos diputats de Convergència Democràtica 
de Catalunya, 2 de Ciutadans i 4 de UPyD. 

Ska Keller ha estat la cap visible d’Els Verds
europeus durant la campanya electoral.



El partit italià sembla una incògnita pel que respecta a 
les posicions europees que prendrà, i l'UK sembla un 
partit populista, dretà i anti-europeu, més a la dreta 
que el propi partit conservador britànic.  

Finalment el grup de no inscrits suposen així mateix 
43 diputats. Abans eren tan sols 27. Representen el 
5,7% dels escons. Hi ha diputats en 8 estats, que de 
moment no estan adscrits a cap grup, al manco fins a 
la sessió inicial de l'1 de juliol. Corresponen als 23 
diputats del Front Nacional francès, dels 5 de la Lega 
Nord italiana, i d'algunes de les llistes populistes de 
Àustria, Bèlgica, Holanda i Hongria. Finalment també 
hi ha els dos diputats del KKE comunista de Grècia. 

En el moment de redactar l'article hi havia 11 diputats 
pendent d'adscripció, que suposen l'1'46% dels vots 
europeus. La seva adscripció a algun dels grups 
presents o sumant-se a algunes forces que actualment 
estan als no inscrits, igual canvien la composició defini-
tiva dels grups parlamentaris europeus. Corresponen 
als 3 diputats del feixista Amanecer Dorado de Grècia, 
4 diputats d'una llista de Polònia, 2 d'Alemanya, 1 de 
Bulgària i 1 de Romania.

La valoració de les tendències profundes que expres-
sen aquests vots, donen per a escriure moltes línies. 
Tan sols senyalar que responen a les diverses realitats 
dels estats i de les lluites polítiques i socials que es 
desenvolupen a cadascun d'ells. Són tendències a 
vegades diferents, i sovint, totalment oposades. Hi ha 
pujades i davallades de forces d'esquerra i de dreta, ja 
sia en l'oposició o estant en el govern. I un augment 
considerable de forces populistes amb propostes políti-
ques de curt termini i en general anti-europees. Seran 
la coartada per justificar la política de gran coalició 
PPE-SD, que a la pràctica sustentarà les polítiques de 
la Comissió i del Consell Europeu al Parlament. Les 
forces que reclamen un procés democràtic constituent 
europeu, és a dir els grups GREENS-ALE i GUE-NGL, 
tan sols representen 102 escons dels 751 totals del 
Parlament. és a dir el 13'5% del total.

Les polítiques econòmiques de dretes es poden fer 
amb el PPE, el ADLE, el CRE i el EFD. El SD no és 
necessari per impulsar-les i això debilitarà la seva 
posició dintre de la gran coalició. Polítiques de més 
drets civils i democràtics, que abans els grups ADLE, 
SD, GREENS-ALE i GUE-NGL podien aprovar al Parla-
ment, ara tans sols arriben als 360 diputats, lluny dels 
376 de la majoria absoluta. És cert que en el Parlament 
Europeu no funciona tan la disciplina de grup i que 
algunes votacions tenen resultats inesperats. Però en 
general podem considerar que les polítiques conserva-
dores han sortit reforçades dintre del conjunt del Parla-
ment Europeu. Ens esperen anys durs de lluita i resis-
tència.
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prebes de
cirereta

Per què ofeguen les energies renovables si no han d’obrir 
pous de petroli?

Per què els polítics del PP poden tenir conselleries i 
farmàcies i els socialistes no?

Per què el Presidente, que ha utilitzat tants sinònims per 
dejectar l’actitud de l’oposició no ha parlat de “política 
cuartelera”?

Per què, quan hi ha una notícia estrella (corona, república, 
mundial de futbol...) hem d’estar atents a la jugada que ens 
farà per darrere el govern (venda d’Aena, reforma fiscal, 
etc.)?

Per què el PP té la consigna de tancar els menjadors 
escolars durant l’estiu amb l’excusa de no estigmatitzar els 
nins pobres, quan fa anys que ha estigmatitzat els pares 
obligant-los a formar part de les coes als llocs de 
repartiment d’aliments?

Per què cada vegada sembla més clar que, per a saber si 
una acció és delictiva o no, resulta més important conèixer 
si el delinqüent és  del PP que no la jurisprudència?

Per què la pudor dels pobres fa lleig a les ciutats i la ferum i 
la desvergonyida estufera dels poderosos no?

Per què diuen que a la recepció del Rei Felip hi havia 
representats tots els estaments del poble espanyol si no hi 
havia cap aturat?

Per què hi ha tant d’interès i pressa en aforar el Rei Joan 
Carles?

Per què no sabem si cap espanyol s’ha sentit al·ludit quan 
el Papa Francesc ha excomunicat la màfia o ha dit que la 
corrupció mata els pobres?

Per què, mentre el Papa diu unes coses, a Espanya 
presideixen les processons del Corpus personatges que 
han retallat la sanitat, els sous i els habitatges dels més 
desvalguts?

Per què el Ministre Fernández Díaz no ha aclarit si 
Catalunya independent seria un terreny més abonat que 
Espanya per a la delinqüència?

Per què el Presidente Bauzá té la barra de presidir unes 
jornades sobre la defensa del patrimoni cultural de 
l’Església quan fa malbé el patrimoni que està en les seves 
mans protegir?

Per què no sabem si el Sr. Rajoy ha anat a Guinea 
Equatorial per a ensenyar o per a aprendre?

Per què el PP no necessita una comissió parlamentària per 
a saber si hi ha corrupció en els partits?
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A més de la intel·ligència i capacitat de comunicació 
d’aquest nou líder, a darrera hi ha un equip d’experts 
en comunicació política de la Universidad Compluten-
se, amb experiència en assessorament als governs de 
l’esquerra llatinoamericana.

Per últim, al meu entendre, els missatges d’aquestes 
eleccions per a l’espai MÉS són principalment tres: 
major democràcia horitzontal, reforçar el discurs social 
i major visualització dels líders.

Primer, cal incorporar de manera efectiva les formes 
de democràcia horitzontal, en la línia de la seva darre-
ra assemblea celebrada. L’impacte polític i simbòlic de 
Podemos ha posat aquestes formes horitzontals més 
que mai en primera línia. Segon, cal reforçar el discurs 
social, una vegada el discurs nacional ja queda com-
pletat amb escreix amb la incorporació d’Esquerra.

És important subratllar i continuar treballant en la 
vessant social de MÉS en un context de crisi econòmi-
ca, de necessitats socials urgents, tot tenint en compte 
les prioritats de les persones i la realitat demogràfica 
de les Illes Balears. I, tercer i últim, el fenomen del 
líder de Podemos ha subratllat la importància de la 
visualització i identificació dels candidats.

Les eleccions europees com a 
símptoma

Joan Amer i Fernàndez
Sociòleg 

Les eleccions europees han precipitat el final del cicle 
polític del Rei i de Rubalcaba. Déu n’hi dó per unes 
eleccions que encara es consideren de segon ordre 
(tot i que no ho són). S’ha dit que han estat unes elec-
cions decisives, al nivell de les eleccions de 1982 i 
l’entrada de Felipe González. No ens atreviríem a 
afirmar tant, en qualsevol cas, és cert que són un 
símptoma d’un canvi d’etapa. Un canvi d’etapa que 
comença amb un nou monarca exprés i un declivi del 
bipartidisme (declivi que caldrà certificar en el cicle 
electoral de l’any que ve, on tenim eleccions munici-
pals, autonòmiques i estatals).

 I a ca nostra? A les Balears la dinàmica estatal ha 
estat predominant, amb gairebé els mateixos percen-
tatges de descens dels dos partits grans. En conjunt, 
l’espai a l’esquerra del PSOE experimenta un gran 
creixement, però amb matisos. L’esquerra alternativa 
nova (Podemos) i clàssica (Esquerra Unida) creixen 
de manera important, mentre que Esquerra treu un 
percentatge semblant al del PSM en aquest tipus de 
convocatòries.Si bé també és cert que el vot de 
l’esquerra alternativa acostuma a ser fluctuant, mentre 
que el vot sobiranista està una mica més estabilitzat. 
En conjunt, allò original i novedós d’aquestes elec-
cions és el fenomen de Podemos: les diferents anàli-
sis van des de considerar-ho una fabricació mediàtica 
madrilenya a identificar-ho com una consolidació i 
expressió electoral del moviment 15M. Un estudi 
demoscòpic encarregat pel diari El País assenyala 
que el perfil electoral del votant d’aquesta nova força 
política va més enllà de la generació més jove i també 
ha calat entre la generació de 35 a 54 anys. 

La meva diagnosi és que han esdevingut una cruïlla 
on s’han trobat votants desencantats, nous votants i 
votants tradicionalment despolititzats recentment 
polititzats, conjuntament també amb gent 
d’organitzacions a l’esquerra d’Esquerra Unida i 
col·lectius vinculats al moviment dels indignats. Enmig 
d’aquestes anàlisis hi voldria incorporar l’encertat 
diagnòstic del professor de Filosofia Política Joaquín 
Valdivielso: cal visualitzar també la vessant 
d’experimentació de laboratori acadèmic que és el 
fenomen Pablo Iglesias. 

Podemos ha esdevingut una cruïlla on s’han
trobat votants desencantats, nous votants
i votants tradicionalment despolititzats
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I quines conseqüències pot dur això? Ens trobem amb 
països on han externalitzat serveis com ara suport 
educatiu, avaluació, programes destinats a alumnes 
de “baix rendiment”, fins i tot la tasca d’inspecció o 
serveis informàtics. Hi ha escoles que estan espon-
soritzades per una empresa. S’externalitza la formació 
dels docents o directament es traspassa la gestió del 
centre a entitats privades donant lloc a les “escoles 
xàrter”. A aquesta part de privatització se l’anomena 
exògena. A què, ara ja no la veiem tan llunyana?

Seguidament parlarem de la privatització endògena, 
aquella on els canvis tenen el seu inici dins el mateix 
centre. Es basa en un model de direcció /gerència que 
emparat en una lectura esbiaixada de l’autonomia de 
centre, ofereix incentius a projectes específics i 
diferenciats, defensa la professionalització de la direc-
ció i transforma el consell escolar en un òrgan al qual 
sols s’hi va a informar, no a exercir-hi la democràcia 
que ha de ser innegociable a qualsevol espai social.
Avaluar centres, centralitzar proves sense tenir en 
compte els entorns socioculturals de l’alumnat, publi-
car els resultats mitjançant rànquings... dades “objecti-
ves” que “ajuden” els pares a triar centre. Tots voldran 
l’escola millor situada al rànquing pels seus fills... qui 
ho dubta?

Els postulats del Sr. Milton Friedman, tot un referent 
en educació neoliberal: el sistema públic no és bo... el 
“client” no té poder. Cal donar els diners a les famílies 
i que elles facin el que trobin. Llibertat d’elecció. 
Aquest terme també ens és molt familiar a la nostra 
Comunitat Autònoma.

El camí seria aquest. Primer crear una regulació que 
afavoreixi la lliure elecció. Les famílies faran la tria. Els 
centres competiran per ser els triats i d’aquesta com-
petència sorgirà la desitjada eficiència a les escoles i 
millorarà la qualitat. Això ho demostraran sistemes 
d’avaluació externa. Aquestes avaluacions mostraran 
els centres candidats a obtenir incentius per progra-
mes de millora, que novament els situaran millor dins 
la competència entre centres. Hi haurà un concurs 
públic per a contractar escoles privades, i aquest 
concurs tindrà en compte els sistemes d’avaluació, del 
qual sorgiran els informes damunt qualitat escolar que 
són els que tindran de referència les famílies per fer la 
tria d’escola. 

Suposam que a aquestes altures ja tenim tots clar que 
els pares estan convençuts que són ells qui trien 
l’escola, però el que no saben és que en la majoria 
dels casos és l’escola qui tria a l’alumnat. 

El que s’aprèn en una hora…o la 
privatització que pretén la 
LOMCE

Helena Inglada i Cristina Conti
Mares i membres de Junta Directiva de 
FAPA Mallorca

El novembre de 2013, a les “Jornades Lomce” organit-
zades per la Plataforma Crida, assistírem a la 
conferència d’Antoni Verger “La LOMCE i les múltiples 
cares de la privatització educativa”. Aclaridora. Ens va 
obrir els ulls de cop. Després d’anar centre a centre 
com a representants de FAPA Mallorca a parlar de 
LOMCE, vérem la part més obscura del que realment 
significa la privatització de l’educació.

Per posar una mica d’ordre, primer hem de pensar que 
parlem d’una llei “conservadora”. Si, conservadora, 
però no massa, ja que les idees neoliberals apareixen 
en els principis d’autonomia de centres i a la seva 
diferenciació… primera evidència que no havíem 
tingut en compte. 

Que és centralitzadora ja ho teníem clar: s’imposa, 
ataca llengües no comunes a tot l’estat, recentralitza 
continguts, ens retorna a les revàlides i abraça la 
religió… catòlica.

I aquí és quan començarem a ser conscients del que 
hi ha de veres darrere, quan ens formulà la qüestió “I 
com es privatitza l’educació?”. En aquell moment la 
nostra resposta no anava molt més enllà de dir que es 
privatitza concertant centres. Ens faltava massa infor-
mació. Els conceptes començaren a prendre forma i 
coneguérem més factors: les àrees de governança 
educativa: la propietat del centre, la regulació, l’origen 
de la provisió, el finançament i l’organització escolar. 
Una pausa per dir-nos que ”fa 15 anys que no es cons-
trueix cap universitat pública, però al mateix temps se 
n’han obert 16 de privades”. Inquietant, no?

Si les Administracions Públiques amb la LOMCE per 
planificar la seva oferta han de tenir en comte la 
demanda social, i l’Administració es preocupa de 
fomentar el rebuig a l’escola pública -com vivim a la 
nostra Comunitat, ja tenim un exemple d’empenta cap 
a la privatització. La LOMCE ha legitimat els concerts 
a escoles que segreguen per gènere, ha ampliat la 
durada dels concerts i aquests seran renovats 
automàticament. Tot va cap a afavorir l’entrada del 
sector privat amb més força dins un àmbit majoritària-
ment i fins a cert punt necessàriament públic.
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Als centres es produeixen molts de canvis. Els contin-
guts que s'imparteixen s’estandarditzen. Molts de 
docents formen als alumnes per superar un examen 
(revàlides), els millors docents es concentren als 
cursos on hi ha proves estatals. Aquest tipus 
d’aprenentatge, fa que minvi el pensament crític i 
autònom. Els extrems s’ignoren, es treballa per a les 
mitjanes. Els centres educatius ja no cooperen ni com-
parteixen programes i pràctiques d’èxit entre si, ara 
són competidors.
I tot això per no tenir ni un sol informe que digui que la 
millora de l’aprenentatge baix aquest sistema és signi-
ficativa. Per contra, el model condueix a segregar 
alumnat a les escoles per raó de raça, per raons 
socio-econòmiques o per les capacitats del mateix 
alumne. Es perd l’efecte company, aquell en el qual 
uns estiren dels altres i ajuden col·laborant i cooperant 
a l’èxit del grup i lògicament al de l’individu.

Les empreses que s’interessen per l’educació, ho 
veuen des d’un punt de vista merament econòmic, 
volen beneficis i prou. Penseu que a una empresa li 
tremolarà el pols si el resultat del compte de resultats 
no és l’esperat i mantindrà l’escola oberta? No creiem 
que els sàpiga gaire greu tancar i deixar als alumnes 
desemparats. Nosaltres no volem que s’enriqueixin 
damunt l’educació dels nostres fills i filles, ni haver de 
patir les conseqüències d’un resultat no satisfactori 
empresarialment parlant.

Per reblar el clau i posar-li cara al fet teòric, n’Antoni 
ens va il·lustrar amb l’experiència a Santiago de Xile. 
Una per una s’havien anat seguint les passes propo-
sades per Friedman. I el resultat era un mapa de la 
ciutat, on apareixien en distints colors les escoles de 
primera, de segona i de tercera. La distribució no era 
en absolut homogènia. Les escoles “bones” es localit-
zaven als barris “bons”. El primer anell de perifèria 
tenia el gruix de les escoles “mitjanetes”. I als ravals, 
barris marginals i perifèria hi havia les escoles “dolen-
tes”. Les dels darrers llocs del rànquing. Escoles que 
a priori no hi voldria anar ningú, però on hi ha alumnes: 
els infants que no poden triar i que les escoles “bones” 
no volen tenir. El context socioeconòmic és clarament 
determinant en aquest mapa. L’equitat que l’escola ha 
de garantir als infants feta miques. La igualtat 
d’oportunitats que la societat ha d’oferir als nins, on 
està? Si els poders públics no vetllen més per un valor 
molt més important que l’excel·lència acadèmica que 
és la excel·lència en humanitat, malament anem. 

Definitivament, gràcies a qui viatjà fins a Palma per 
explicar-nos el que ens ve damunt. Una hora molt ben 
aprofitada, que ens va ajudar a prendre més conscièn-
cia del problema i a seguir treballant per què, sens 
dubte, aquest no és el model que volem. I ara, la tasca 
segueix essent que la societat ho entengui. 

el poble
té la veu

Neix Marea Blava Mallorca per 
aturar les prospeccions 

Francesc M. Ramis
Secretari de Moviments Socials de 
l’STEI Intersindical

El passat 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient, es 
presentà a Palma Marea Blava Mallorca amb l’objectiu 
principal de paralitzar definitivament qualsevol projecte 
de prospecció d’hidrocarburs pels seus impactes nega-
tius ambientals, socials i econòmics, i demanar a les 
administracions que apostin per un altre model ener-
gètic basat en la implantació i desenvolupament de les 
energies renovables.

Actualment, i a l’espera de progressives adhesions a 
mesura que la societat illenca s’assabenti dels perills 
que per a la nostra economia i per al nostre medi 
ambient representen aquests projectes, la plataforma 
està integrada per organitzacions ecologistes com el 
GOB, Amics de la Terra, Som Energia i Greenpeace 
Illes Balears; organitzacions sectorials, empresarials i 
sindicals, com la Federació Balear de Confraries de 
Pescadors, la Confraria de Pescadors de Palma i 
l’Associació de Llicenciades, Estudiants en Ciències 
Ambientals de les Illes Balears, Pimem Mallorca, Quart 
Sector Mallorca, la Fundació Deixalles, la Plataforma 
de veïns i comerciants de la Platja de Palma-Llucmajor, 
l’STEI Intersindical, Jubilats per Mallorca, l’Associació 
d’Amics del Poble Sahrauí, la Cooperativa Biomassa 
Tramuntana i l’associació creada amb l’objectiu únic 
d’aturar les prospeccions Balears Diu No.
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Marea Blava Mallorca s’ha marcat, per paralitzar les 
prospeccions petrolíferes, tres objectius principals:

1. Conscienciar la població dels perills mediambientals 
i econòmics que representen aquests projectes.
2. Mobilitzar la població per paralitzar-los definitiva-
ment.
3. La lluita legal.

Des de Marea Blava Mallorca denunciam que aquests 
estudis posen en perill els ecosistemes marins, espe-
cialment les poblacions de cetacis. En aquest sentit, 
són coneguts els danys acústics que es produeixen 
sobre els peixos, cefalòpodes, cetacis i coralls. Cal 
destacar que l'àrea d'estudi és enorme i afecta zones 
d’alt valor ecològic i passos de fauna migratòria.

Econòmicament representen un perill per a sectors 
importants de l’economia de les Illes Balears,sobretot el 
pesquer i el turístic. Unes Illes Balears envoltades de 
plataformes petrolíferes és una bomba de rellotgeria 
que pot explotar en qualsevol moment en forma de 
vessament d’hidrocarburs a les nostres costes. Basta 
recordar l’explosió a la plataforma petrolífera Dee-
pwaterHorizon, a vuitanta quilòmetres de les costes de 
Luisiana (Golf de Mèxic) i que quatre anys després 
d’aquella catàstrofe encara arriba petroli a les platges, 
la qual cosa ha suposat un descens de les reserves 
hoteleres de les zones turístiques de la regió.

Pel que fa a les mobilitzacions, i en poc més d’un mes 
del seu naixement, Marea Blava Mallorca ja n’ha 
convocat dues: la primera va tenir lloc el 7 de juny, amb 
el lema “Un sol crit: Balears i Canàries contra les pros-
peccions”.

La concentració va tenir lloc a la plaça d’Espanya de 
Palma en solidaritat amb les Illes Canàries arran de la 
Declaració d’Impacte Ambiental positiva dels projectes 
de sondejos exploratoris a prop de les illes de Fuerte-
ventura i Lanzarote. 

Posteriorment, el 28 de juny celebrarem, conjuntament 
amb totes les plataformes que a Menorca, les Pitiüses, 
al País Valencià, a Catalunya i les Illes Canàries, el “Dia 
d’Acció Global Contra les Prospeccions” que a Mallorca 
es concretà en la construcció d’un mosaic humà a la 
platja de Can Pere Antoni de Palma. 

Com que el perill de les prospeccions petrolíferes i la 
necessitat d’un nou model energètic, basat en l’estalvi i 
les renovables, no és exclusivament una problemàtica 
mallorquina, Marea Blava Mallorca treballa coordinada-
ment amb l’Aliança Mar Blava d’Eivissa i Formentera i 
altres entitats a nivell estatal, les quals, reunides en dues 
ocasions –la primera vegada a València el mes de maig 
i la segona a Palma, el 14 de juny a bord del Rain-
bowWarrior–, plantegen accions i estratègies conjuntes 
per aconseguir que el crit de “prospeccions no” arribi a 
tots els llocs on es plantegin aquesta amenaça.

Des de Marea Blava Mallorca fem una crida a totes les 
entitats ciutadanes, socials, ambientalistes, empresarials 
i sindicals a sumar-s’hi per aconseguir l’objectiu d’aturar 
les prospeccions d’hidrocarburs a les nostres aigües i 
exigir als nostres governants un canvi d’aquest model 
energètic contaminant i insostenible per un altre basat en 
les energies netes i renovables. 

Perquè, “ens sobra energia, prospeccions no!!!”



El poble té la veu
10

El nord també existeix

L’alt servei de Jaume Sastre

Pere Gomila

Al llarg de més de quaranta anys són molts els actes o 
accions en defensa de la nostra llengua en què he parti-
cipat o dels quals he tingut notícia i innombrables les 
persones que han posat esforç, saviesa, energia en 
favor del nostre patrimoni cultural i lingüístic amb la 
humilitat i la força moral que dóna la lluita pacífica però 
decidida per una causa noble i justa. Ara bé, de totes 
aquestes accions potser la que més m’ha impressionat, 
i quan semblava que ja no tornarien els temps foscos 
dels atacs a la nostra llengua, han estat les vagues de 
fam provocades per la política del govern Bauzá en 
contra del català i el seu menyspreu cap a la comunitat 
educativa de les Illes. 

Els quaranta dies de vaga de Jaume Sastre no hauran 
aconseguit el diàleg que es reclamava a Bauzá, cosa 
previsible atesa la prepotència i arrogància d’aquest 
senyor, però hauran servit per a moltes coses. Primer 
de tot ha estat una mostra de l’alta dignitat, de la profun-
da generositat, de l’esforçat sacrifici d’una persona que 
estima de veritat la llengua pròpia d’aquestes illes i que, 
per defensar-la, no dubta a posar en perill la seva salut 
i la seva vida. La determinació de Sastre representa 
una sacsejada important per estimular la continuïtat de 
les accions que s’han duit a terme des de l’Assemblea 
de docents i el comitè de vaga en la reivindicació d’un 
ensenyament de qualitat i en català. 

Ha servit també per unir una sèrie d’entitats de les 
nostres illes en la denúncia de la política educativa del 
govern i el caos provocat per la Conselleria en mans 
d’una persona sense prou cultura i sense preparació en 
un tema tan delicat i important. Ha estat un cop de 
moral per als mateixos docents i ha posat en evidència, 
per si calia, l’autoritarisme i insensibilitat de Bauzá – 
plegat a les ordres de Rajoy i la doctrina emanada de la 
FAES – incapaç d’escoltar un clam al qual s’han afegit 
fins i tot persones sensates del seu propi partit.

El senyor Bauzá ha fet de l’anticatalanisme l’eix de la 
seva acció de govern i ha imposat una sèrie de mesu-
res que ataquen directament la línia de flotació de la 
nostra llengua, cap a la qual mostra constantment un 
menyspreu que és una ofensa per a les persones que 
la parlam i l’estimam i que hem d’exigir que se’ns 
respectin els nostres drets i dignitat. Per molt que es 
disposi d’una majoria absoluta al Parlament, ningú no 
pot sentir-se legitimat a menystenir la llengua i la cultura 
pròpies del país que ha de governar ni, en el nostre cas, 
a destruir tot allò que, des dels temps de la dictadura, 
tants anys, esforços i sacrificis va costar construir amb 
el consens de tota la societat, inclòs el seu propi partit 
quan era dirigit per gent més culta i sensible. Enlloc 
d’intentar folkloritzar, dividir i minoritzar la llengua, la 
seva obligació com a president és la de promoure-la i 
defensar-la, la de servir el seu país abans que les elits 
que manegen un partit polític.

Jaume Sastre reb la visita del Diputat Nel Martí (PSM-MÉS per Menorca)
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He mirat aquesta terra

Votareu cada dia fins que ens 
donareu la raó

Anselm Barber Luz

N’havia vistes de molt grosses però com aquest curs 
res que si sembli. Mentre la nostra Conselleria inverteix 
els esforços en defensar les seves ficades de pota, el 
sistema educatiu va a la deriva entre temporals reals. 
Tenim un sistema socioeconòmic que indueix a les 
famílies a delegar en els centres, només el 15 % de les 
famílies consideren que són els primers responsables 
de l’educació, mentre buidam de recursos les escoles. 
Tampoc tenim una xarxa d’atenció social que pugui 
garantir les condicions vitals dels nostres alumnes. Ni 
una política cultural rica en oportunitats que civilitzin. 
Més bé el contrari: argumentari diari de partit polític, 
xafardeig, festa i futbol. El fracàs que diuen combatre, 
s’escampa.

S’obsessionen amb el TIL mentre els nàufrags 
augmenten pel nombre d’alumnes per aula, per la 
desaparició de molts dels professionals que es dedica-
ven a l’atenció compensadora de les necessitats espe-
cials creixents en alumnat tocat per mala digestió dels 
temps moderns. Tenim un sistema de formació profes-
sional que necessita avançar molt més. Hauríem 
d’innovar i il·lusionar abans que el desencís juvenil es 
generalitzi i opti per vies destructives. Però els recursos 
nous es destinen a demostrar que la consellera tenia 
raó. 

Ens volen convèncer que el seu model polític ens farà 
progressar. Un model de minories amb les butxaques 
plenes i de grans majories “babaies” sobrevivint de 
sous de misèria i submisos entre un estol de corbs que 
sustenten el partit en el poder. D’aquí uns anys les 
desigualtats podrien ser tant salvatges que la cohesió 
imprescindible per un sistema públic d’ensenyament 
sigui massa difícil. El següent pas serà oferir l’educació 
als seus capitals privats perquè en facin un negoci de la 
part còmoda i un hospital de misericòrdia dels “fills de 
les famílies desestructurades”. 

L’estil és el de la prepotència, invertir per guanyar les 
eleccions a costa de tot i després tirar pel dret. La darre-
ra, fer votar reiteradament els claustres de professors 
que rebutgin el projecte de TIL. Com poden votar 
obligats a favor d’allò que consideren contrari a la racio-
nalitat que han adquirit com a experts i professionals?

 La Conselleria vol validar institucionalment allò que ha 
imposat per compromís amb els radicals del seu partit. 
I menysprea els temps, les prioritats de veritat i totes 
aquestes despeses com a ofrenes a la vanitat del partit 
en el poder. Déu, on és la gent amb seny i dos dits de 
front que també hi havia dins aquest partit?
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Es Guix

Antoni Alorda, marrai 

Qui era Batle d'Escorca el 2008, Antonio Gómez, anun-
cià una querella criminal contra tots els membres del 
Consell de Mallorca que votessin per la preservació d' 
Es Guix. Ho heu llegit bé: Mentre desfilaven pels jutjats 
un reguitzell de casos de corrupció, el PP amenaçava 
amb la presó... a l'ecologisme polític. L'acompanyava 
Jaume Font, qui era portaveu del PP al Consell, en una 
altra vida. Recentment, el Tribunal Superior de Justícia 
ha ratificat la protecció de Es Guix, donant així la raó al 
Consell de Mallorca i a milers i milers de ciutadans que 
havien estampat la seva rúbrica contra aquella urbanit-
zació.

Escorca no arriba als 300 habitants (potser alguns més 
devers eleccions...), però el seu planejament li permetia 
arribar als 4.000 (i encara molts més abans de la llei 
d'espais naturals). Afortunadament, el Consell ho ha 
desbaratat: Primer eliminà 2.000 places a Cala Tuent 
(el 2004, per unanimitat...), una protecció que arribà al 
Tribunal Suprem. Després, 1.000 en Es Guix, malgrat el 
PP hi volia una “aldea turística” (quin poc gust); no, i 
encara li vol, perquè parlen de recórrer la sentència... Al 
meu parer, en canvi, el que fa falta és intervenir sobre el 
centenar llarg de solars a Son Macip: qui vol perpetrar 
una urbanització al bell mig d'un alzinar?

La sentència és enèrgica, i redreça camí després de les 
dures destralades de Muleta i El Vilar (que també 
convindrà tenir molt presents). La Sala diu que Es Guix 
no ha tengut mai condicions legals per edificar-hi, mai. 
Sembla que, quan s'aprovà la LEN, de les sis cases 
que hi havia (sis), cap tenia llicència. La Sala renya 
l'ajuntament i li entima que no pot pretendre “que la 
implantación ilegal de servicios urbanísticos es  inmune 
a la protección jurídica anudada a intereses supramuni-
cipales”. Al revés, li recorda obvietats (massa sovint 
obviades a Mallorca): que no es pot urbanitzar en base 
a parcel·lacions il·legals, que, davant la il·legalitat, s'ha 
de reaccionar per restablir la situació legal, i, quan ja no 
s'hi és a temps, per prescripció, la figura escaient és el 
fora d'ordenació, amb la conseqüència  que “no cabrá 
ya obra cualquiera en los edificios existentes y, menos 
aún, la construcción de nuevos”. 

Per contrast, és inevitable pensar en les lleis urbanísti-
ques Company/Bauzá, perquè pretenen just el contrari: 
premiar l'infractor.

La Sala n'és ben conscient; de fet, quan l'Ajuntament 
s'hi vol acollir a la doctrina Company, no només no li 
admet, sinó que adverteix que acudiria al Constitucio-
nal si es trobés en el destret d'haver d'aplicar tals 
conseqüències.. El magistrat-ponent és Pablo Delfont, 
gràcies.

Mentrestant, un altre ajuntament en fals: Escorca ha 
declarat terrenys urbans fraudulentament, ha rebut la 
urbanització sense acabar (sense exigir càrregues als 
promotors, sense socialitzar la plusvàlua urbanística), i 
ha atorgat llicència per 165 edificis (!). Ja ballam: un 
altre Llucalcària, un altre Ses Covetes... 

Antonio Gómez, el de les querelles criminals, ha ascen-
dit a Vice-president del Govern, la mà dreta de Bauzá.

Ja ningú pot qüestionar l'enorme valor ecològic i paisat-
gístic d' Es Guix. “Lluc és sagrat”. O ja no hi ha res 
sagrat? Molta gent se mobilitzà en la Plataforma 
Salvem Es Guix (com sempre, el GOB en primera línia), 
permeteu-me, tanmateix, una especial felicitació a la 
valenta Associació d'antics blauets, que fins i tot patí 
persecució per defensar l'entorn de Lluc. Arcades 
ambo. La pròxima pujada de la Part Forana ha de ser 
una festa.

I encara una altra felicitació: als consellers que votaren 
la desclassificació. La mobilització és molt important, 
decisiva sovint, però això no lleva que darrera les 
proteccions (com darrera les desproteccions) hi ha 
sempre decisions polítiques a les institucions demo-
cràtiques, hi ha d'haver “polítics” que aixequin el braç, 
en un sentit o altre, polítics que poden ser temptats en 
favor de projectes desenvolupistes o amenaçats 
d'haver de respondre d'indemnitzacions amb el propi 
patrimoni o amb querelles criminals. 
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Explicar la divergència dels indicadors agraris balears 
amb els de la resta de l’estat sols és possible si es 
consideren els determinants físics i econòmics: la 
insularitat i el model econòmic basat en el turisme i la 
construcció. El desmantellament neoliberal del siste-
ma de regulació de preus i mercats, sense assegurar 
la igualtat de condicions competitives per als produc-
tors insulars, és el principal fet que explica 
l’esfondrament del nostre sector primari. I si no hi ha 
mesures compensatòries és per la mateixa raó que no 
hi ha polítiques agràries: la deserció dels governants 
balears en la defensa de la pròpia pagesia. La liquida-
ció de la conselleria d’agricultura, la passada legislatu-
ra, és una mostra de la transversalitat de la renúncia.

En aquest escenari la Llei Agrària no pot ser desquali-
ficada de bones a primeres sense una mínima anàlisi. 
Tracta coses que havien estat oblidades, com és el 
cas de l’ús dels fems en fertilització, la gestió dels 
residus o la disponibilitat d’aigua per als pagesos. 
Altres temes, com el cooperativisme o el foment de 
l’agricultura ecològica, passen sense pena ni glòria, 
mentre que els cavalls hi tenen un tractament privile-
giat. Però el bessó és en els usos permesos en sòl 
rústic, on es recull el que havia fixat el Decret 
147/2002 i se li dóna més força jurídica, reafirmant 
que la transformació i comercialització directa són 
activitats complementàries de les explotacions i, per 
tant, permeses en rústic, alliberant-les del requisit de 
parcel·la mínima. La llei eixampla el nombre 
d’explotacions agràries beneficiàries, creant la catego-
ria d’explotació preferent al costat de la d’explotació 
prioritària, i amplia també les activitats complemen-
tàries, en algun cas de manera discutible 
(agroeqüestre, agroteràpia natural...).

Les activitats complementàries es condicionen a què 
estiguin ubicades en explotacions pageses i que 
siguin una aportació a les rendes agràries, que en el 
cas dels pagesos professionals han de representar 
com a mínim el 50 % de la renda total. Des d’un punt 
de mira pagès i de preservació del sòl agrari això no 
és objectable, ja que és impensable ubicar moltes 
activitats complementàries fora de l’espai físic de les 
explotacions i, tampoc, no es preservarà l’activitat 
pagesa sense fomentar activitats amb valor afegit, 
sense les quals sovint no és possible la supervivència 
de les explotacions. 

Ens restarà el dubte de si la norma serà burlada per 
promoure activitats edificatòries poc relacionades amb 
la pagesia. El perill és real, però més greu és el fet que 
tot el sòl rústic sigui edificable amb finalitats residen-
cials. Les bufetades al paisatge agrari vendran més de 
les intrusions residencials i de l’abandonament de 
l’activitat pagesa que no de les iniciatives per revisco-
lar el camp. 

La llei agrària, un debat urgent 

Mateu Morro Marcé

La Llei Agrària pretén adoptar mesures que potenciïn 
el sector primari. Vol cobrir el buit provocat per la 
inexistència, des del començament de l’autonomia, de 
normatives d’impuls agrari. Aquest forat legislatiu es 
relaciona amb l’absència d’una política agrària balear 
que, en el marc de les pròpies competències, hagi 
donat suport a la pagesia. La inacció autonòmica ha 
estat ocupada per mesures comunitàries i estatals, i 
es podria pensar que amb això ja n’hi ha prou, però no 
és així, i menys quan hi ha fets tan específics com la 
insularitat. El balanç d’aquests trenta anys 
d’autonomia i d’ UE és d’un rotund fracàs i du a dubtar 
de les possibilitats de supervivència, en aquestes 
condicions, d’un sector primari consistent.

Les estadístiques, i l’observació directa, indiquen que 
l’agricultura balear comparteix amb la resta de l’estat 
un retrocés en producció, en actius ocupats, en super-
fície conrada i en grau de suficiència alimentària. El 
que crida l’atenció, però, és l’existència d’un important 
diferencial en negatiu que mostra un grau de destruc-
ció de l’economia agrària molt més fort que a altres 
territoris. 

Mentre que el PIB balear en el període 2000-2010 va 
augmentar un 15,4 %, el PIB agrari balear va caure un 
17,7 % (la mitjana estatal sols va caure un 2,8 %). La 
renda agrària balear en aquest període va caure un 
40,1 % mentre que la mitjana estatal va créixer un 8%. 
Entre el 1999 i el 2009 han desaparegut 9.000 explo-
tacions agràries balears (el 45,68%) i la superfície 
agrària útil ha perdut 40.000 ha (el 21,8%). La produc-
tivitat per ocupat agrari balear és ínfima: 6.114 € per 
UTA (Unitat de Treball Agrari), front a la mitjana estatal 
de 25.160 €/UTA i el mateix passa a la indústria 
agroalimentària: 29.500 € per ocupat a les balears 
front a 53.000 € de mitjana estatal1.

1. Totes les dades són extretes de l’Esborrany del Programa de 
Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020. 
Govern de les Illes Balears, Conselleria d’Agricultura, Medi 
Ambient i Territori, FOGAIBA, maig de 2014.

què està
passant?



Què està passant?
14

L’apunt socioeconòmic

Pressupostos familiars,
salaris i benestar

Rafel Borràs Ensenyat

Les dades: En el mes de juny s’han publicat dos 
clàssics en la producció estadística de l’INE, per un 
costat, l’ Enquesta de Pressupostos Familiars de l’any 
2012 i, per l’altre,    l’Ìndex de Cost Laboral del primer 
trímestre de 2014. També hem conegut una molt 
interessant novetat: El Mòdul de Benestar de 
l’Enquesta de Condicions de Vida de 2013.

L'Enquesta de Pressupostos Familiars proporciona tal 
quantitat d'informació (tant de les llars com de les 
persones) que excedeix l'espai d'aquest apunt 
socioeconòmic. Potser el més rellevant és que, des que 
governa JR Bauzá (2011) fins a l’any de l’enquesta 
(2013), les llars illenques baixen més d'un 5% la seva 
despesa mitjana (dels 29.154,49 € de l'any 2011 als 
27.664,37 € de l'any passat). Aquesta despesa baixa 
en: aliments i begudes no alcohòliques; begudes 
alcohòliques, tabac i narcòtics; articles de vestir i calçat; 
habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles; 
mobiliari, equipaments de la llar i despeses corrents de 
conservació de l'habitatge; salut; transports; comunica-
cions; oci, espectacles i cultura; i hotels, cafès i restau-
rants. L'únic grup de despesa que augmenta és, igual 
que al conjunt del Regne d’Espanya, el d'ensenyament, 
amb un increment del 24%. Hi ha dues dades que em 
semblen prou importants: La despesa mitjana de 2013, 
tant de les llars com de les persones de Balears, en 
educació superior i en transports aeris són les més 
grans que s'han registrat en la història d'aquesta esta-
dística.

Pel que fa a l'Índex de Cost Laboral del primer trimestre 
de 2014, al conjunt de l’ Estat espanyol, i una vegada 
desestacionalitzat, té un creixement d'un inapreciable 
0,1%, és a dir, pràcticament està congelat.

I per acabar la novetat: el Mòdul de Benestar de 
l’Enquesta de Condicions de Vida de 2013 Aquesta 
enquesta cada any -a més a més dels continguts habi-
tuals sobre taxa de pobresa, risc d’exclusió social, 
carències materials de la població, etc.- demana sobre 
un assumpte específic i, per primera vegada, durant la 
primavera de l'any passat es varen fer un conjunt de 
preguntes que mesuren diferents aspectes de la quali-
tat de vida que van més enllà de la dimensió material o 
dels ingressos percebuts. 

La selecció de les preguntes incorporades és fruit del 
treball d'un grup d'experts de diferents Estats membres 
de la UE i d'Eurostat, que han seguit les diferents reco-
manacions internacionals en matèria de mesurament 
multidimensional de la qualitat de vida. És a dir, els 
resultats són de tota solvència estadística i, no deba-
des, s'utilitzaran en la construcció d'indicadors de quali-
tat de vida que s'estan desenvolupant en l'àmbit inter-
nacional. Però atenció, són resultats subjectius.

Idò, els resultats de valoració mitjana (nota de 0 a 10) 
de les diferents dimensions incloses a aquesta enques-
ta de benestar a les illes Balears són les següents: 7,3 
en satisfacció global amb la vida, 5,9 de satisfacció 
amb la situació econòmica, 7,7 pel que fa a satisfacció 
amb l'habitatge, un 7,3 de satisfacció amb el treball 
actual, 8,0 en satisfacció amb les relacions personals, 
un escàs 2,4 de confiança en el sistema polític, un 
modest 3,5 en confiança en el sistema judicial, un 5,9 
pel que fa a la confiança en la policia, un 6,3 de 
confiança en els altres, i el 80,7% de persones tenen 
una bona percepció quant a la seva seguretat 
(persones que se senten “bastant segures” o “molt 
segures” caminant soles de nit). Val a dir que el punt 
més important d’aquest tipus de resultats és la seva 
evolució. Malauradament serà complicat perquè la 
repetició del mòdul està prevista de forma periòdica, en 
principi cada sis anys.

Els comentaris:
1.- Els pressupostos familiars i personals de l’any 
passat, en coherència amb la situació de crisi social, 
d’ocupació i de disponibilitat de renda, segueixen 
reduint-se. Lògicament són dades mitjanes i, per tant, 
amb tota seguretat les desigualtats en els pressupostos 
familiars i individuals han tinguin un estirabot important 
en aquests últims anys. Les retallades a la gratuïtat a 
l'àmbit educatiu, particularment intenses en el cas de 
Balears, no permeten a les famílies retallar els seus 
pressupostos en aquest grup de despesa. Els illencs i 
les illenques cada pic han de dedicar més part dels 
seus pressupostos a l'ensenyament superior i al trans-
port aeri. Comencen a notar-se els efectes segregadors 
de les polítiques del PP 
en matèria 
de beques i 
taxes univer-
sitàries? A més a més, 
cal estar alarmats amb l’anunci 
de la privatització d’AENA, segur 
que haurem de dedicar més pressu-
post per poder exercir el nostre dret 
a la mobilitat. 
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2.- En relació a la pràctica congelació dels costos labo-
rals, només es pot dir que es va pel bon camí en la 
devaluació salarial i social. Cal recordar que aquest, i 
no un altre, era l’objectiu de la Reforma Laboral de 
2012.
3.- Sobre el Mòdul de Benestar de l’Enquesta de Condi-
cions de Vida de 2013 convé apuntar dues coses: a) 
Els resultats són percepcions subjectives i, per tant, 
poden estar esbiaixats. Val a dir que els indicadors de 
qualitat de vida objectius, que malauradament no estan 
regionalitzats, són els de Quality of life indicators i els 
de Eurofond, ambdós d’Eurostat. b) Malgrat les seves 
limitacions, la publicació d’aquestes dades, vol dir que 
els que reclamem altres indicadors més enllà del PIB, 
no anem desencaminats.

Una lectura: La investigació “ Repensant el concepte 
de treball. Quines ocupacions per a quins joves? Trobar 
feina o crear feina? ENLLAÇ

L’equip format per Joan Subirats, Margarita León, 
Andreu Camprubí i Imma Quintana investiga com 
“generar nou coneixement sobre les causes, els 
processos i les perspectives de canvi relacionades amb 
joves en situació d'exclusió social i la seva repercussió 
en polítiques públiques concretes. En segon lloc plante-
ja establir tipologies d'ocupació en el si de l'economia 
social, posant especial èmfasi en els nous filons 
d'ocupació i sectors emergents”. Tot i que s’han basat 
en dos estudis concrets del Vallès Occidental i Garrotxa 
(Catalunya), hi ha moltes reflexions i conclusions que 
són perfectament aplicables a casa nostra.

http://jovesinsercio.files.wordpress.com/2013/10/informe-final-igop-joves_recercaixa.pdf
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Fes-te soci a
www.onamediterrania.cat

Objecció fiscal

Carles Valentí

Quan la injustícia és llei 
La desobediència és l’únic camí

Mai ens havien donat tantes raons per qüestionar la 
forma en què els Governs fan ús dels nostres doblers a 
través dels nostres impostos. Si originàriament 
l’Objecció Fiscal només contemplava deixar de pagar 
aquelles partides que anaven destinades a finançar la 
guerra ara en podem afegir algunes altres com el 
control social, la monarquia, l’església o el deute sobirà. 
Actualment l’Estat Espanyol dedica un 25 % dels Pres-
suposts Generals de l’Estat en pagar un deute que 
majoritàriament és il·legítim, provocat sobretot per 
l’especulació financera, el malbaratament dels doblers 
públics (aeroports sense avions i ascensors que no 
duen enlloc) i la corrupció. 

No hem de permetre que els recursos destinats a 
Educació, Salut, Serveis Socials, Cooperació, políti-
ques d’habitatge o polítiques actives d’ocupació es 
vagin retallant mentre es malbaraten doblers públics en 
una institució monàrquica que ningú ha elegit ni en 
rescats a bancs que a més d’haver-se forrat durant 
molts anys es dediquen a deixar diàriament centenars 
de famílies al carrer.

L’Objecció Fiscal esdevé per tant, un instrument de 
desobediència gairebé obligat, el qual ens permet 
desviar part dels nostres impostos a projectes autoges-
tionats que treballin per a la transformació social.

Fer Objecció Fiscal és molt senzill. Es tracta de decidir 
l’import que volem objectar i descomptar-nos-ho en una 
casella de la nostra declaració de la renda de forma 
que, en cas de que ens surti a pagar pagarem menys i 
en cas que ens surti a torna ens tornaran més doblers. 

Llavors aquest doblers que restam de la nostra declara-
ció els donam a qualsevol dels projectes que podeu 
trobar a la nostra web www.objecciofiscalmallorca.net o 
al projecte, col·lectiu o associació que considereu més 
adient. A la web us explica en detall què és l’Objecció 
Fiscal, com fer-la i els projectes als quals poder destinar 
els doblers.

No vull acabar aquest article sense esmentar que la 
campanya de repressió i criminalització dels moviments 
socials i, en general de qualsevol iniciativa o col·lectiu 
que qüestioni l’status quo també ens ha arribat a nosal-
tres. Si a l’anuari de contrainfo del 2012 se’ns mostrava 
un mapa de la repressió a Mallorca ara ja ens hi poden 
afegir a nosaltres. Enguany una trentena de persones 
hem rebut una notificació de l’Agència Tributària on 
se’ns demana explicacions sobre la nostra Objecció 
Fiscal. Després de fer algunes assemblees, ara per ara 
dues persones han decidit recórrer amb tot el suport 
professional i econòmic de l’assemblea d’objectores 
fiscals.

Sabem que tenim raó, com també la tenien els que en 
el seu moment objectaren contra el servei militar, com 
també la tenen les encausades per haver ocupat la 
Conselleria d’Educació i que properament tendran el 
judici.  Seguirem lluitant i si l’any passat objectàrem 62 
persones desviant més de 20.000 € intentarem 
enguany ser més. T’hi vols apuntar? Si vols més infor-
mació pots consultar la web que abans hem esmentat.
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El mercat social a les illes
comença a caminar

Miquel Rosselló
Secretari de l’Associació Mercat Social Illes 
Balears i President de l’Ateneu Pere Mascaró

El passat 2 d’abril se presentava a Palma, al Club 
Diario de Mallorca, la recent creada associació Mercat 
Social Illes Balears. Des d’aleshores s’està fent camí. 
Se prepara un pla de comunicació, se contacta amb 
futurs nous socis de les tres Illes, se prepara l’obertura 
de la WEB i l’organització d’una Fira de l’economia 
social i solidària a celebrar dins el 2015.

Però podem destacar dos esdeveniment interessants. 
Per una part la celebració d’unes jornades formatives 
a Menorca els dies 13 i 14 de juny, per crear espais de 
coneixement, debat i intercanvi entre els membres i 
potencials subjectes del mercat social.

El divendres dia 13 a la Biblioteca Pública de Maó na 
Mónica Vargas, de l’Observatori del Deute en la 
Globalització, va parlar sobre el Tractat de lliure 
comerç entre la Unió Europea i els Estats Units (TTIP). 
A grans trets, va exposar, se tracta de facilitar el 
comerç entre UE i EUA tenint unes normes úniques. I 
per treure el màxim de traves possibles al comerç 
entre ambdues potències, se rebaixen els criteris 
socials i  ambientals. Suposa treure drets, protecció, 
precaució, capacitat de decisió, etc. Entre altres 
coses, aquest tractat suposarà la reducció de normati-
ves  sobre seguretat alimentària, una major des-
regulació del sistema energètic per facilitar la posada 
en marxa de projectes de fractura hidràulica o una 
major liberalització dels mercats d’inversió.

 I així, amb  l’agreujant que s'està negociant 
d'espatlles a la ciutadania. Podeu trobar més informa-
ció a: http://noalttip.blogspot.com.es/

construint
alternatives El dissabte matí en Jordi Via, gerent de la cooperativa 

d’assegurances Ars, a Es Mercadal va dissertà sobre 
les estratègies per desenvolupar empreses de 
l’economia social i solidària  en el marc de la crisi 
estructural i sistèmica en què estem immersos.

Les dues idees bàsiques per construir empresa i 
economia amb uns criteris diferents, segons Jordi Via, 
són fer visible una altra manera de fer economia, i 
possibilitar i potenciar la inter-cooperació.Comentà 
que cal trencar la idea massa estesa que  l’economia 
solidària és una economia pal·liativa i de beneficència. 
Així mateix va posar damunt la taula la possibilitat 
d'utilitzar l'eina del balanç social que ja tenen funcio-
nant a Catalunya.

Després d’un 
berenar amb 
productes de la 
Cooperativa San 
Crispin, es va fer 
un taller per mirar 
de triar quins 
criteris haurien de 
regir el mercat 
social de Menorca 
i del les Illes que 
volem construir. 

També el mateix 
13 de juny es va 
fer una presenta-
ció del projecte de 
Mercat Social a 
Eivissa. 

A la seu de la cooperativa Integral d’Eivissa, a Sant 
Antoni, un representant de la Junta Promotora de 
l’Associació va exposar el projecte a membres de la 
pròpia Cooperativa Integral, d’Aspanadif, de Deixalles, 
d’Apaeef, de Fiare i de Som Energia. El debat fou molt 
interessant i quedaren en debatre aquest estiu la 
incorporació a l’associació i en conseqüència la crea-
ció d’un grup insular d’Eivissa.

Mercat Social Illes Balears pensa celebrar la seva 
assemblea constitutiva el proper més de setembre, on 
elegirà la seva Junta Directiva i aprovarà el full de ruta 
pels propers mesos.



Construint alternatives
18

L'ARA Balears és el nostre diari

Cristina Ros
Directora de l’ARA Balears 

No és un caprici, sinó un principi que creim necessari i 
que està molt lligat amb la nova manera d’entendre el 
periodisme i la seva ètica. Des del primer dia que es va 
publicar l'ARA Balears, el 23 de maig de 2013, fa poc 
més d'un any, tots els qui feim el diari hem insistit molt 
en la importància del fet que aquest sigui un projecte 
col·lectiu i que, a més, sigui de les Illes Balears. 

Si bé és cert que l’ARA Balears té els avantatges d’un 
diari internacional en tots els sentits –gràcies a l’acord 
amb el diari ARA de Catalunya i els convenis que 
aquest manté amb The New York Times i The Econo-
mist, entre d’altres, el nostres lectors poden tenir infor-
mació elaborada al mateix lloc on sorgeix la notícia, a la 
vegada que tots podem llegir en català a Paul Krug-
man, Noam Chomsky, Umberto Eco o Lula da Silva, per 
esmentar només algunes de les veus que es pronun-
cien també a l’ARA Balears. Si bé això és un gran valor 
–deia- per a un diari local com el nostre, un valor únic 
entre els diaris de les Illes, no és menys cert que l’ARA 
Balears ha fet durant aquest primer any un esforç 
immens per tenir una redacció petita però integrada per 
excel·lents periodistes que ens conten i analitzen allò 
que passa al nostre voltant. Un esforç al qual, a més, 
s’hi ha de sumar el d’una nòmina de col·laboradors i 
articulistes entre els quals es troben alguns dels princi-
pals intel·lectuals de Balears. Damià Pons, Guillem 
Frontera, Marisa Goñi, Sebastià Alzamora, Joan Melià, 
Celestí Alomar, Maria Magdalena Crespí, Miquel Àngel 
Maria, Antoni Janer, Mateu Xurí, Pep Toni Mendiola o 
Josep Quetglas, són alguns dels articulistes que contri-
bueixen a generar debat sobre les qüestions que a tots 
ens preocupen. La mirada local s’eixampla i s’obre al 
món. I aquest és un dels motius per què ens fa dir que 
l’ARA Balears és el nostre diari.

Una altra raó, també fixada com a seguit de principis: 
Volem fer país. I això vol dir que només entre tots i totes 
el farem. Volem fer país, defensant la normalitat del 
català com a llengua de comunicació a Balears, donant 
suport a l’educació pública, de qualitat i en català (la 
qual cosa no significa renunciar a altres llengües), 
prenent partit per la salvaguarda del territori i pel 
respecte al medi ambient, posicionant-nos al costat de 
la salut per a tothom, defensant els pilars de l’Estat del 
Benestar, contribuint a fer i difondre la cultura i, entre 
molts altres aspectes, sense oblidar que l’economia i 
l’emprenedoria són motors essencials perquè tothom 
pugui viure millor.

 

En aquest sentit, des de l’ARA Balears volem promoure 
el debat sobre el model de país en el que volem viure. 
Mostrar-nos crítics, però també ser pro-positius. I això 
només ho podem fer entre tots, des de la col·lectivitat 
d’un projecte que reuneix periodistes, lectors, subscrip-
tors, socis i inversors.

Més motius per dir que l’ARA Balears és el nostre diari: 
Defensam i feim periodisme independent, rigorós, 
valent, crític i al marge de qualsevol pressió 
d’interessos particulars o partidistes. El fet que aquest 
mitjà de comunicació, en digital i en paper, sigui possi-
ble gràcies a persones que, perquè creuen en el projec-
te, hi inverteixen (en aquests moments, l’ARA Balears 
supera els 50 petits i mitjans inversors, una xifra que no 
atura de créixer), garanteix la independència dels seus 
continguts. 

Davant el descrèdit al qual havien arribat els mitjans de 
comunicació pel fet d’estar sotmesos a uns partits o uns 
altres, a unes empreses o unes altres, només un 
projecte d’una col·lectivitat transversal (entre els socis 
de l’ARA Balears hi ha persones de partits diametral-
ment oposats) avala el rigor i la independència de les 
informacions i anàlisis que s’hi llegeixen.

Hem creat una comunitat ARA Balears, formada pels 
que hi treballem, pels que impulsaren el projecte, pels 
inversors, pels socis, pels subscriptors, anunciants i 
lectors. Tots feim part d’aquesta comunitat i tots podem 
dir que l’ARA Balears és el nostre diari. Quantes més 
persones siguem, més viable, amb més recorregut i 
millor podrà ser aquest mitjà que és nostre. Sumar-se a 
l’ARA Balears és fer-lo possible. Totes i tots hi estau 
convidats.    
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butlleta de subscripció

Edita 

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

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

II Assemblea de MÉS una passa 
per recuperar el futur

Fina Santiago
Coportaveu de MÉS per Mallorca 

El passat dia 7 de juny al municipi de Santa Maria es va 
celebrar la segona assemblea de MÉS, més de 400 
persones varen participar, des de militants de les 
formacions polítiques que formen part de MÉS, a 
afiliats i afiliades de MÉS i que no pertanyen a cap 
partit, i simpatitzants de MÉS.

La I assemblea de MÉS es va celebrar el mes de 
novembre de 2013,  a Palma, en aquella ocasió: es  va 
constituir aquest moviment polític, es  va elegir el nom 
de MÉS, es va aprovar el manifest programàtic, es va 
triar el portaveu i la coportaveu, i es va triar assem-
bleàriament l’executiva de MÉS. Una executiva, sense 
quotes de partit, es varen presentar les persones que hi 
volien participar i cada persona present a l’assemblea 
va votar  a les persones que va voler.

En el manifest programàtic, aprovat a la  I assemblea, 
hi havia vàries idees força. Una d’elles era que  la políti-
ca és  una eina útil per a canviar la realitat i que qualse-
vol canvi es farà només si la societat vol. Per això fèiem 
una crida a la confluència, a MÉS per Mallorca, de totes 
les persones d’aquest país que s’identifiquen amb les 
idees progressistes, ecologistes i sobiranistes.  Des 
d’aquesta crida a la confluència de les persones i de les 
forces polítiques  a la II Assemblea de MÉS es va incor-
porar Esquerra i Independents de Santa Margalida. 

Una altra idea força del manifest programàtic, era la 
radicalitat democràtica, el compromís de millorar la 
democràcia representativa i avançar amb la democrà-
cia participativa.

Inherent amb aquest compromís, era assumir també 
una millora de la democràcia interna de MÉS. Per això 
a la II assemblea es va dur a debat, i es va aprovar, el 
procés de primàries per elegir els candidats i candida-
tes que ens han de representar a les institucions, es va 
acordar:

- Primàries per triar el cap o la cap de llista al Parla-
ment, al Consell, al Congrés , al Senat i al Parlament 
Europeu.

- Primàries per escollir a totes i tots els candidats de les 
llistes electorals del Parlament, al Consell, al Congrés , 
al Senat i al Parlament Europeu. És la primera vegada 
que es farà a Mallorca, primàries per a totes les perso-
nes candidates
 
A les primàries, tant per ser candidat com per poder 
elegir-los hi podran participar totes  les i els militants i 
afiliats així com  les ciutadanes i ciutadans que ho desit-
gin, que s’identifiquen amb el perfil polític de MES i que 
no militin a un partit supramunicipal.

La democràcia també passa per la paritat, per això 
MÉS va avançar en aquest compromís  en aprovar que 
totes les llistes electorals serien paritàries, entesa la 
paritat com un 50% de cada sexe.
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Les persones elegides per representar-nos a les institu-
cions tindran una limitacions de mandats, no podran 
cobrar dos sous de l’administració pública, i hauran de 
donar comptes de la seva feina a l’assemblea de MÉS, 
si aquesta considera que no compleix adequadament 
amb la seva tasca representativa la podrà  reprovar i 
demanar el seu cessament.

Pot semblar que la II  assemblea va ser molt organitza-
tiva  i que hi va haver poc de debat polític, però les 
formes i el fons han d’anar plegats, debatre com s’ha 
d’organitzar un moviment polític, també es debatre de 
política. La coherència del que dius, del missatge 
polític, s’ha de veure reflectit amb les formes de 
l’organització que els emet. 

Si diem que defensam polítiques que garanteixin la 
igualtat de la ciutadania, i especialment d'homes i 
dones, hem de ser paritaris internament; si diem que 
creiem  en  l’accés equitatiu a tots els llocs de responsa-
bilitat, hem de fer primàries per a totes i tots els candi-
dats; si  creiem en una democràcia basada en 
l´apoderament de la ciutadania, en què el poder de 
decisió sorgeixi d'abaix,  hem de facilitar que el ciutadà 
i ciutadana estigui en els processos de decisió 
començant per la nostra organització. 

Per aquesta necessària coherència  MES funciona 
assembleàriament el que  suposa, cessió  de sobira-
nies dels partits  a l’assemblea, no quotes de partits si 
no que una persona un vot, renuncia de les sigles del 
partit per un nom comú MÉS,  els ciutadans i ciutada-
nes que no militen a MÉS amb capacitat de decisió 
sobre quin han de ser el seus candidats, amb capacitat 
de decisió sobre les polítiques que realitzarà MÉS...
Des de la II Assemblea MÉS és més plural i més fort per 
l'entrada de noves forces polítiques i de noves perso-
nes que s’han incorporat, MÉS és més democràtic per 
les formes amb les quals ha acordat funcionar interna-
ment, avui MÉS està més present a la societat mallor-
quina, avui MÉS està en millors condicions de 
promoure un canvi polític a les Balears, i ens congratu-
lem. 

La II assemblea de MES va tenir un missatge clar 
demanam al conjunt de la societat mallorquina que 
s´afegeixi a aquest projecte. Ens trobam en un moment 
històric difícil però ple de reptes, que ens ha d'impulsar 
a unir-nos i a treballar per tombar la Mallorca que no 
ens agrada i construir un país per a la majoria. Entre 
totes i tots, recuperarem el futur!.
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Consells ecològics a tocar de mà 

Biel Salas
Ekomind

Vivim un temps de canvis i els consumidors cada 
vegada tenen més clar que cada compra transforma el 
nostre entorn. Amb la idea de fer cada vegada més fàcil 
el consum responsable neix el projecte Ekomind, la 
iniciativa d’un grup d’emprenedors mallorquins que 
s’han marcat per objectiu facilitar la transició cap al 
consum just, sostenible i responsable. Malen, Biel i 
Jorge han creat una app directori que facilita localitzar 
els establiments, professionals, productors i entitats on 
es pot fer aquest tipus de consum, tant a les balears 
com arreu del món. Acutalment el projecte compta amb 
més de 400 punts d'interès, ekopoints, 100 de Balears i 
la resta del món que usuaris del projecte van compar-
tint.  

A més l’app d’Ekomind incentiva compartir les expe-
riències. Actualment la recomanació boca-orella o d’un 
amic genera molta més confiança que un anunci, per 
exemple. Els consumidors acudeixen a Internet per a 
llegir opinions d’allò que necessiten comprar. Així, 
Ekomind proposa un directori de caràcter internacional 
on es poden trobar de manera senzilla empreses i 
associacions sostenibles.  

Ekomind proposa un joc on es posa en valor el consum 
responsable i d’una forma divertida competir i compartir 
amb els amics les bones experiències.Cada més es 
premia als usuaris més actius en comentaris i en reco-
manació de llocs nous fent un ranking de participació. 
Així el directori creix amb la participació dels usuaris i 
s’estableix una xarxa dels Ekopoints i dels consumi-
dors. 

Es poden aconseguir premis intangibles, medalles 
establertes al ranking de major participació. Així com 
també premis tangibles com productes, servicis 
ecològics proporcionats per les empreses del directori. 

També vol servir com a eina de fidelització, una eina 
que facilita la comunicació entre els ekopoints i els 
consumidors, donant facilitats per a què es puguin 
comunicar entre ells, explicar novetats i enviar 
promocions. Segons Malén Salas, cofundadora del 
projecte: “és una eina que ajuda a l’usuari a consumir 
millor en el seu dia a dia i per a les empreses i entitats 
és una eina per a doner a conèixer la seva visió de 
consum sostenible”. 

Els creadors del projecte, Malén Salas, Biel Salas i 
Jorge Oceja creuen en la difusió del projecte entre els 
ciutadans, empreses i entitats que estiguin 
sensibilitzades amb les problemàtiques socials i 
mediambientals i vulguin sumar-se a aquesta iniciativa 
aportant el seu "granet d’arena" per a  generar un canvi 
en el nostre entorn. 

Durant els dies 9, 10 i 11 de juny es celebrà 
l’eko-gimcana, un joc per a descobrir mitjançant pistes i 
un poc d’orientació els indrets on es pot fer aquest 
consum alternatiu. Com a acte de cloenda, el passat 11 
de juny es va fer un eko-berenar, una trobada de 
professionals i usuaris del projecte. Amb coques i 
pastissos eco i sense gluten, gelats vegans i cervessa 
artesana a l'Espai MentePensante. 

Participar a Ekomind és molt fàcil, visita  
www.ekomind.com, descarrega l’aplicació de mòbil o 
segueix el facebook d'Ekomind 
(facebook.com/mindyoureco).

Per a qualsevol dubte o suggerència pot posar-se en 
contacte a info@ekomind.com

http://www.ekomind.com
http://www.facebook.com/mindyoureco
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Passen coses
(panorama postelectoral) 
Antoni Alorda

La precipitació i densitat dels esdeveniments remouen 
la placidesa d'un panorama polític que, confiat en la 
seva inexpugnabilitat, vivia indiferent al bull social. 

Res sorgeix del no-res. Les eleccions europees anun-
cien un nou mapa polític, però no neix per generació 
espontània. Ho sabem, hi érem quan passava. La reac-
ció popular a la successió del Cap d'Estat (per via here-
ditària masclista) no ha estat disneyniana i ens serveix 
com a pulsòmetre del canvi significatiu en l'imaginari i 
els sentiments polítics, amb profundes implicacions 
simbòliques. I, tanmateix, sorprèn la contundència com 
es confirma aquesta transformació.

Encara ara, el sentir majoritari deu seguir essent que, al 
cap i a la fi, no passarà res. Però hi ha dubtes. I només 
això ja és nou, i fecund, perquè la possibilitat estimula 
els canvis, i hi ha un moment en què, resistir-s'hi, les 
excita encara més (com sentències incomprensibles 
sobre incompatibilitats). Solem oblidar que la història 
n'és plena de moments que passen coses (per bé i per 
mal, i amb mescles diverses).

Al polvorí social de la desesperació de tantes famílies, 
s'hi suma una sensació àmpliament estesa, lúcida, que 
el sistema viu amb indiferència el seu neguit, com si fos 
un mal necessari, o, encara més perversament, que la 
precarietat i la manca de perspectives és deliberada-
ment perseguida, un objectiu per a una nova escalada 
de cobdícia sense ànima. Aquí, l'actitud arrogant dels 
hotelers hi fa la seva contribució. Mentrestant, el 
descontentament s'esforça en fer-se propositiu, 
desacomplexadament propositiu, amb propostes 
congruents al moment, contemporànies, engrescado-
res (potser no totes igualment realitzables).

El càstig sobre els dos partits  dinàstics (una descripció 
que torna resultar rigorosament escaient) ha estat 
sever. PP i PSOE no han volgut promoure ni una petita 
revolució tàctica, gatopardista, perquè tot segueixi 
igual, resultat: no repleguen, junts, ni el 50% del vot. És 
històric. El PP, vencedor, se situa per davall el 30% de 
votants (10% de l'electorat), perdent un terç de vots. 
Només a Bauzá se li podia ocórrer sortir el dia després 
a reivindicar majories absolutes; un paradigma, a curt 
termini, esmicolat. 

A un any vista no hi ha temps de replegar els trossos. 
No ho redreçarà Bauzá. I el pèndol no durà al PSOE. 
Potser fins i tot s'inicia un nou cicle, amb renovació de 
protagonistes, tot i que, tard o d'hora, és més que 
probable el retorn a un bipartidisme hegemònic. Men-
trestant, però, el panorama és obert, heurístic. Amb 
interrogants, certament: sobre el PI i UPyD, per exem-
ple, i com poden afectar a la continuïtat del PP. O sobre 
enteses “d'Estat” PP-PSOE: No oblidem Catalunya i 
l'empenta electoral que ha rebut l'independentisme, 
liderat per ERC, un órdago polític de primer ordre (al 
meu parer, menystenim el terratrèmol que comportarà 
sobre el paràmetres de la política mallorquina). 

Podemos ha estat la revelació electoral. Fa estona que 
notàvem la recerca d'un instrument per canalitzar un 
missatge, fins i tot (això no fa tant) per dur-lo a les 
institucions; i que hi havia resistències a assignar 
aquest paper a IU que, en tot cas, en recolliria una part. 
Dubtàvem si l'ona se fragmentaria en mil bocins o si 
seguiria, aquesta vegada inquieta i mal-a-pler, 
instal·lada en l'abstenció... Podemos hi ha connectat, 
per encerts propis, indiscutiblement, i per un oportunís-
sim suport mediàtic. La seva irrupció és poderosa i els 
posa en disposició d'hegemonitzar aquest estat d'ànim 
social, que encara pot créixer molt sobre PSOE i IU (i 
sobre d'altres...). Les enquestes electorals confirmen 
aquesta premonició, que molts sentírem el mateix dia 
de conèixer els resultats europeus. 

És un misteri si Podemos sabrà gestionar l'enorme 
il·lusió que ha generat, o si implosionarà entre els 
“no-era-això”, les vanitats, el cainisme i la impaciència. 

altres veus
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D'això depenen bona part de les expectatives d'IU, que 
també va obtenir un molt bon resultat, però amenaçat 
des del primer dia per l'ona expansiva de Podemos. 

Es fa difícil calibrar la traducció electoral a nivell munici-
pal i autonòmic, on la implantació territorial, la credibili-
tat personal, i altres, modulen altres factors. MÉS hi té 
bases molt rellevants, i, tot i haver eludit una avaluació 
en aquestes eleccions, ningú qüestiona que també és 
una oferta atractiva en aquest nou clima social. MÉS no 
es va presentar a les europees, atesa la (lamentable) 
divisió de l'espai ALE-Verds en diverses candidatures, 
especialment Esquerra pel Dret a Decidir i Primavera 
Europea. Prendre posició com a MÉS tenia greus 
contraindicacions, així que es va optar pel suport 
extern, malgrat unes possibilitats electorals notables. 

Som del parer, ben minoritari, que calia que els partits 
integrants de MÉS fessin gala obertament, festivament, 
de la seva pluralitat, i s'havien d'haver presentat per 
separat, negant cap mena de fractura, i contribuint, més 
activament, a canalitzar l'expressió popular delerosa 
d'enviar missatges aquest dia. 

El PSM hagués empès (i contribuït a una lectura 
diferent) dels resultats d'Esquerra, que són molt bons 
en aquest context, i, a l'ensems, crec que seria clarifica-
dor (honest), i estabilitzador per a MÉS, la combinació 
feliç d'un PSM-PSM, expressió inequívoca del naciona-
lisme progressista, i un PSM partícip destacat, i que 
s'auto-dilueix, en la gestació de MÉS; mentre que IV 
hagués pogut concórrer amb alguna de les Iniciatives 
(certament la seva divisió en vàries candidatures no va 
facilitar la meva posició).

Altres veus

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

DÓNA UNA PASSA...
Totes i tots som importants

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

el nostre esforç individual

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

LA FUNDACIÓ ATENEU PERE MASCARÓ!

 En tot cas, i malgrat que confio que la decisió de no 
presentar-se no es repeteixi en el futur, hem de conve-
nir que no ha tengut cap efecte nociu sobre el potencial 
de MÉS, que segueix intacte, a l'alça i sumant suports. 

L'espai de MÉS, Podemos i IU és gran, superior al vot 
del PP en aquestes eleccions!, amb interseccions tan 
importants que potser fan difícil justificar tres candidatu-
res (amb l'amenaça d'haver de superar un tall, antide-
mocràtic, del 5%). Com gairebé sempre, pugnen dues 
exigències, contràries i indefugibles: la necessitat 
d'enteses per facilitar l'alternativa, i la necessitat de 
mantenir les propostes diferenciades que donen sentit 
a un projecte, la seva ratio essendi, amb el clavatge 
decisiu del sobiranisme i la identitat. 

I encara un altre condicionant, avui, al meu parer, deter-
minant: la necessitat d'apoderar les bases, sense que 
una candidatura pugui limitar-se a un acord de cúpules 
de partits (tret, potser, si és una pura join venture  per 
tàctica electoral i així s'explica clarament). En tot cas, 
no és tan important arribar al punt de fer servir un 
eslògan resultón: “junts, Podem Més”; com participar i 
contribuir a un clima propens als acords entre les diver-
ses forces progressistes i confirmar les expectatives 
amb resultats, no només resultats electorals, sinó, 
sobretot, els resultats de fer efectives les polítiques 
anhelades.

MÉS és l'actor més potent hores d'ara per trencar el 
bipartidisme. Fins on pot créixer? E chi lo sa
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Una monarquia obsoleta per a 
un model d'Estat obsolet

Miquel Gallardo
Politòleg

Som nascut un any després de la celebració del 
Referèndum Constitucional de l'any 1978. El model 
polític que llavors es va instaurar encara és vigent i, si 
no fos per les pressions que es fan, tant des de Cata-
lunya com des de les forces d’esquerres, no es parlaria 
de possibles reformes. Form part d'una immensa majo-
ria que no ha votat aquest model d'Estat. Només una 
quarta part de la ciutadania que avui té dret a vot va 
votar afirmativament l'any 78 la Constitució Espanyola 
que incloïa el model de monarquia parlamentària1.

Aquest fet, per si sol, no seria motiu per fer una consulta 
entre la ciutadania, com no ho és tampoc en la majoria 
de democràcies consolidades del món occidental. Però 
en el nostre cas hi ha diversos factors que cal tenir en 
compte. El pacte constitucional per passar del franquis-
me al model de monarquia parlamentària que tenim 
avui es va aconseguir fer enmig d’una forta polarització 
social entre partidaris del franquisme i demòcrates 
convençuts. A més, diversos grups armats enterbolien 
el debat polític amb els seus atemptats. 

L'objectiu d'aquest article no és discutir la idoneïtat o no 
del pacte a què es va arribar en aquell moment per 
establir el model d'Estat que ens regeix encara avui en 
dia. Només vull constatar que actualment hi ha un canvi 
social i demogràfic suficientment gran com perquè sigui 
necessari replantejar-se el model d’Estat.

Han passat 36 anys i els poders fàctics de l’Estat, repre-
sentats en el PP i el PSOE, segueixen entestats en 
perpetuar el sistema polític actual. L'abdicació del 
monarca i la successió hereditària pròpia dels temps 
medievals que hem viscut aquest mes ha tornat a posar 
damunt la taula la necessitat de posar en mans de la 
ciutadania el dret a decidir. 

1. En el referèndum de 1978 tenien dret a vot 26.632.180 
ciutadans. D'aquests, varen votar a favor de la Constitució 
15.706.078 (el 88,54% dels votants, però “només” el 58,97% 
del cens, atès que hi va haver una abstenció del 32,89%). 
Segons el darrer cens, a l'Estat espanyol hi ha 15.300.114 
ciutadans majors de 54 anys (els qui el 1978 tenien 18 anys o 
més). Si aplicam una regla de tres (que no és exacta però si 
aproximada), tenim que poc més de 9 milions votaren a favor 
de la Constitució. A les darreres eleccions europees, el cens 
era de 34.727.835...

Dret a decidir qui ha de ser el cap d'Estat, a decidir si 
volem seguir formant part d'aquest Estat cada dia més 
centralitzat i uniformitzador i també a decidir si volem 
seguir mantenint les desigualtats que permet i fomenta 
el model econòmic actual, avalat per la Constitució 
Espanyola i per la reforma que els dos partits grans 
varen fer-ne de l'article 135, on equiparaven el concep-
te d'estabilitat pressupostària a la resta de drets consti-
tucionals.

El debat important, per tant, no és el de la successió, ni 
el que hi ha entre republicans i monàrquics. Ni el de si 
en Felip VI està preparat o no. El model d'Estat és 
important, però no és el bessó de la qüestió qui és i com 
s'escull el cap d'Estat. El debat real ha de ser entre 
demòcrates i partidaris de l'status quo. Entre els qui en 
nom d'una suposada estabilitat neguen la pluralitat i 
volen perpetuar un model d'elits i els qui en nom de la 
democràcia creim que és la ciutadania qui té dret a 
decidir sobre els aspectes fonamentals que ens afec-
ten. Entre els qui volen urnes amb xecs en blanc cada 
4 anys i els qui volem decidir entre tots i totes moltes de 
les coses que ens afecten.

En una societat lliure, formada i preparada com se 
suposa que és la nostra, no hauríem de tenir por a plan-
tejar debats d'aquesta mena i decidir a través de vota-
cions deliberatives quin model preferim. Ara bé, si a les 
properes eleccions no hi ha un resultat electoral que 
signifiqui la fi de l'hegemonia del PP i PSOE com a 
garants de l'immobilisme, voldrà dir que, o bé estam 
davant un sistema favorable als interessos particulars 
d'una part substancial de la societat molt més gran del 
que suposam, o bé que no tenim la societat lliure, 
formada i preparada per a apoderar-se que se suposa 
que hauríem de tenir. 

Ja vos avanç que queda molta feina per fer i insistir 
perquè n'hi ha molts que encara no perceben que vivim 
en un sistema obsolet.
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Republicans monàrquics 

Pere Sampol Mas
Director de la Fundació Emili Darder

Fa uns anys, un batle del PP de la Part Forana em va 
entimar, tot convençut: “jo som un conservador 
progressista”. En el fons, reconeixia que era populista, 
de fet, n'era un autèntic mestre, que deia a tothom allò 
que volia sentir, ja fos de dretes o d'esquerres. I així, va 
guanyar diverses majories absolutes. El cas dels socia-
listes és semblant. Es defineixen com a profundament 
republicans..., però voten a favor de la monarquia. 
Encara que hi ha una diferència amb l'antic batle del 
PP: aquell guanyava vots amb la seva ambigüitat i els 
socialistes els perden a mans plenes amb la seva 
incoherència. Diuen que són fidels al pacte constitucio-
nal, i deixen de banda que tal pacte va néixer condicio-
nat pels militars i per les oligarquies franquistes. Des 
d'aleshores, el PSOE ha jugat amb el model d'estat. 
S'ha definit com a republicà i federal i mai no ha defen-
sat la república ni ha explicat quin és el seu federalis-
me. I, quan ha arribat l'hora de la veritat, ha mostrat el 
llautó: defensa entusiasta de la monarquia i vot en 
contra del dret a decidir del poble de Catalunya. 

En la definició del model d'Estat que defensa el PSOE, 
ha jugat un paper fonamental El País, un dels diaris de 
major tirada en llengua castellana i de referència per a 
la gran majoria d'espanyols progressistes. De la mà de 
Juan Luís Cebrián, El País ha empès el PSOE  a trair 
els seus principis ideològics fonamentals. Ho hem vist 
aquestes darreres setmanes, just després de 
l'abdicació del Rei, El País s'ha convertit en un dels 
grans aduladors de la Casa Reial. Igualment, El País ha 
estat decisiu a l'hora d'estendre entre la gent progres-
sista la idea que el nacionalisme és burgès i contrari a 
l'internacionalisme de manual que han de defensar els 
socialistes. D’aquesta manera, ha impedit que 
l'esquerra espanyola plantàs cara a l'espanyolisme del 
PP amb la defensa d’un vertader model federal que 
hauria modernitzat l'Estat. No hem d'oblidar que 
Cebrián, que ha acumulat una gran fortuna gràcies al 
salari d'alt directiu d'El País, és un dels membres nats 
del Club Bilderberg, el qual és considerat un govern 
mundial a l'ombra que imparteix directrius als governs 
de tot el món.

I no parlem de l'accionariat propietari del Grup Prisa: el 
40% pertany al Group Liberty Adquisicions LLT, en el 
qual participen Goldman Sachs, Credit Suisse, Deuts-
che Bank, Morgan Stanley, Bank of America...; un 20% 
està en mans del Banco de Santander, La Caixa i HBC; 
un 7% és de Telefónica; un 10% de ProPu SL, en el 
qual tenen participacions personatges com Ramón 
Mendoza (expresident del Reial Madrid) o Jesús de 
Polanco. 

Aquest és el diari que ha condicionat la política del 
principal partit “progressista” de l'Estat i que l'ha abocat 
a defensar el neoliberalisme, l'estat centralista i la 
monarquia. Per no parlar de les pàgines de política 
exterior, autèntica corretja de transmissió del Ministeri 
d'Exteriors i del Departament d'Exteriors d'EUA. No 
debades, Julian Assange passà els seus cables a altres 
mitjans informatius després que El País no en publicàs 
alguns que demostraven la submissió del Govern 
espanyol al nord-americà en el conflicte ruandès.

Ah! I no oblidem el delegat d’El País a Mallorca des de 
l'any 1990. Un personatge que fou el primer cap de 
premsa del president Gabriel Cañellas i que, des de les 
pàgines d'El País, ha fustigat obsessivament l'esquerra 
nacionalista de Mallorca.

Tot plegat pot ajudar a entendre les bandades de 
l’esquerra oficial espanyola i a explicar el perquè d’unes 
actuacions incomprensibles que incapaciten el PSOE 
per liderar un autèntic canvi de les estructures políti-
ques espanyoles.
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Joan Manel “Nel” Martí Llufriu
Diputat de PSM Menorca
Per Pep Valero i Biel Pérez

Nascut a Ciutadella de Menorca l'any 1967, te ara 46 
anys. Està casat i té tres fills. Es professor de 
secundària de matemàtiques. Des de jove, formant 
part del moviment escolta, ja manifesta inquietuds 
pels temes culturals, de defensa de la llengua, de 
protecció del territori. Posteriorment milita en 
diversos col·lectius, com l'Ateneu Alternatiu Sa 
Sínia o el Comitè de Solidaritat amb Amèrica Llati-
na. Ingressa en el Partit Socialista de Menorca l'any 
1991. Des de el 1999 al 2003 es regidor d'educació a 
Ciutadella. Del 2003 al 2005 es Director Insular de 
Cultura del Consell Insular de Menorca i a partir del 
2005 al 2007, es anomenat Conseller de Cultura del 
mateix Consell. Tornà a la docència al 2007 i final-
ment al 2011 fou elegit diputat al Parlament de les 
Illes Balears, per la circumscripció de Menorca, 
representant al PSM-Més per Menorca. Els quatre 
diputats de MÉS per Mallorca i ell, conformen 
actualment el grup parlamentari MÉS 

Com es viu des de Menorca el fet de ser parlamentari 
d'una institució amb seu a Mallorca? Com afecta a la vida 
quotidiana?
El que és cert, és que el Parlament de les Illes Balears, 
es veu com una realitat "una mica enfora" des de la 
percepció més insular de Menorca. Implica també 
l'inconvenient dels desplaçaments. Quasi sempre impli-
ca dedicar-hi jornades senceres. A vegades per una 
reunió de comissió que dura trenta minuts, hi has de 
dedicar tot un dia, per problemes d'horaris i de connec-
tivitat. En els períodes ordinaris de sessions, he d'estar 
dos dies a la setmana com a mínim a Mallorca. Ho 
intent compaginar amb la meva vida personal i familiar. 
Tinc tres fills i a vegades per necessitats familiars, he de 
tornar a dormir a Menorca i partir al dia següent. 
S'arriba a fer dur, però és la realitat interinsular que 
tenim. Per això els que som diputats de les illes que no 
són Mallorca, valorem especialment que els treballs 
parlamentaris estiguin ben plantejats i que no ens facin 
perdre el temps amb beneitures. També aprofit els 
viatges, per tenir contactes amb entitats de la societat 
civil de Mallorca i fer reunions amb gent i associacions 
que tenen relació amb els temes que tinc assignats en 
el grup parlamentari.  

l’entrevista Quines activitats de les que has desenvolupat conside-
res que han pogut ésser més profitoses, o de les que 
més content has sortit d'haver pogut defensar?
Malgrat haver sortit derrotat per la majoria absoluta del 
PP, vaig estar molt content d'haver pogut defensar que 
no es modifiqués la Llei de Funció Pública, i que es 
mantingués el català com a requisit, en els criteris 
generals per poder accedir als llocs de treball de les 
institucions públiques de les Illes. També poder denun-
ciar l'aberració de la Llei de Símbols, i en general els 
atacs a les nostres senyes identitàries que promou 
contínuament l'actual Govern de Bauzá.  La nostra 
defensa és sempre una explicació raonada i argumen-
tada, que pensa amb els interessos generals del poble 
i no amb interessos de facció o de grup. Malgrat perdre 
en les votacions, sabem que té repercussions el que 
defensam, i ens esforçam amb ser coherents i prou 
clars amb el que deim.

Com ho fas per ser escoltat a Menorca? 
He de fer un esforç suplementari. Els debats sobre 
Lleis, interpel·lacions, mocions, etc. procur difondre'ls a 
Menorca, posant exemples sobre situacions específi-
ques pròpies de l'illa. Els mitjans de comunicació amb 
edició menorquina, prioritzen els temes dels ajunta-
ments i especialment del Consell Insular. La informació 
parlamentària és molt residual i de tractament desigual. 
Intentam des del partit i per part meva, que els efectes 
concrets dels debats parlamentaris tinguin una "traduc-
ció" sobre com repercutiran en concret a cada ajunta-
ment o en com poden afectar a decisions que hagi de 
prendre el Consell Insular. 
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Com està la realitat de Menorca per avançar cap un 
procés d'unitat de l'esquerra transformadora, sobiranista 
i ecologista?
És veritat que hi ha a Menorca diferents formacions prou 
arrelades i que hi ha hagut diverses experiències històri-
ques d'acords i aliances. Amb les seves coses bones i 
dolentes. Cada formació fa les seves reflexions. En el 
PSMe ens presentarem com PSMe-Més per Menorca. 
Des de el partit veiem interessant poder eixamplar la 
vessant de Més per Menorca, per convertir-la amb una 
plataforma més ampla, més autònoma i amb un funcio-
nament assembleari. On hi pogués haver una doble 
militància del propi PSMe, IniciativaVerds-Equo, ERC...

Cal demostrar capacitat real de poder i voler sumar. Hi 
ha molta gent dispersa defensora dels principis de 
l'esquerra, de l'ecologia i del sobiranisme. Gent que 
pugui coincidir en reconèixer la capacitat de decidir des 
de Menorca. Que el poble de Menorca ha de tenir capa-
citat d'autodeterminació per poder dissenyar el projecte 
d'estat i de futur on vol participar en condicions d'igualtat 
amb altres pobles. El PSMe aposta perquè l'entitat Més 
per Menorca sigui més forta i ens transformi amb una 
assemblea més oberta. Ja veurem en el futur en que pot 
quallar. 

Juana Maria Camps era ja així de tancada a Menorca, o 
ha de fer el paperot que l'imposa Bauzá?
Juana Maria Camps és la darrera responsable dels 
seus actes. Dóna un suport acrític a les encomandes 
ideològiques de Bauzá. A la vegada demostra una 
manca de sensibilitat absoluta del que és i significa 
l'educació. La mostra més evident en la manera de 
tractar als docents.

En què te veus més fort i en què te veus més vulnerable 
en el teu treball parlamentari?
Uff...! És difícil parlar per un mateix...El que m'agrada a 
mi es tenir temps per poder preparar un bon raonament 
amb una argumentació sòlida i prou documentada. I el 
que veig que domin menys, és la capacitat 
d'improvisació per encertar en la millor resposta 
adequada. Si el debat és normal i civilitzat, me'n en surt 
més o manco bé. El que jo no havia sofert mai, és el 
grau de provocació i de confrontació dialèctica grollera, 
com la que exerceix  la bancada popular, i que conforma 
la seva estratègia parlamentària amb l'oposició. Ara que 
ja duc tres anys coneixent-los, ja tendeix a intentar la 
ironia com a arma dialèctica per esquivar les seves 
provocacions. 

Amb la consellera Camps  les tengueres...
Me va empipar molt que la Consellera, a una crítica 
meva a la seva política educativa, mesclés la seva 
contestació amb referències a  la qualitat de la meva 
feina particular. No era tan sols un atac personal, era un 
atac al conjunt de docents i a la posada en qüestió de la 
seva qualitat educativa.  Va ésser un atac barroer. Una 
consellera que no procedeix del món educatiu, hauria 
de fer un esforç d'empatia per intentar comprendre el 
sentit i les motivacions de les mobilitzacions dels 
docents. Això era el que li volia dir, quan li recordava que 
ella no coneixia aquest món. Ningú critica per gust. El 
que no puc tolerar és que en la contesta utilitzi termes 
excloents, per no entendre el que és una critica política i 
la interpreti com un atac personal. Per això la seva 
resposta, tenia més d'atac personal, que no argumenta-
ció política. I si no me parlava com a parlamentari de 
l'oposició, sinó com a mestre, la seva posició encara era 
més abusiva, autoritària i intolerable.  
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Cada desnonament o cada cua per a recollir menjar és 
un gran fracàs, humà i polític. I la política de MÉS ha de 
ser un instrument per acabar i evitar tot això.

Vols afegir qualque cosa més?
Deia abans que el Parlament cau enfora de Menorca, i 
que una de les meves feines com a diputat per Menorca 
era apropar el Parlament -la seva feina, les lleis que es 
tramiten..- a Menorca; però també a l'inrevés, apropar, 
fer que s'escolti la veu de Menorca, i que els problemes 
de Menorca formin part de la preocupació del Parla-
ment. Algunes vegades les prioritats de Menorca no són 
les prioritats de Mallorca (trasllat de malalts i familiars, 
transport aeri entre illes, competències, finançament 
consells,...) i el nostre deure, com a partit menorquinista, 
és fer arribar a la cambra de control al Govern i cambra 
legislativa els fets difencials de Menorca, perquè els 
menorquins I menorquines no siguin ciutadans de 
segona.

Moltes gràcies Nel per dedicar-nos una estona del teu 
temps. Al sofà de l'edifici del Parlament, amb una esca-
pada dels treballs ordinaris del Ple, amb una interrupció 
perquè arribava el temps de presentar la seva moció, 
hem pogut realitzar l'entrevista. Fins i tot la forma de 
fer-la ens explica les dificultats afegides dels treballs 
dels parlamentaris illencs no residents a Mallorca. Una 
comunitat interinsular costa entendre-la sinó la potsviu-
re. Amb Nel, a més d'explicar la seva bona feina parla-
mentària, ens ha ajudat a comprendre-la una mica 
millor.

Salut, molta sort, i bona feina.

 

Els ha convertit amb enemics. Es suposa que volia 
neutralitzar a una "minoria nacionalista polititzada" i s'ha 
trobat amb les manifestacions més massives dels 
darrers temps a totes les Illes. No ha reconegut pública-
ment cap dels esforços dels docents per garantir el dia a 
dia educatiu. I si ho fa, és per parlar bé d'uns i menys-
prear els altres. Qüestiona contínuament la representa-
ció de què s'han dotat. És cert que el diàleg és sempre 
cosa de dos, però el governant és qui té més responsa-
bilitat per facilitar-lo. I aquí el seu fracàs i el del seu equip 
és estrepitós. A Menorca havia estat fa uns anys conse-
llera d'Hisenda a l'Ajuntament de Ciutadella. Després va 
ésser Directora General de Treball a l'equip anterior de 
Rafel Bosch. Quan Simó Gornés, l'anterior conseller de 
Funció Pública, fou cessat per Bauzá, sembla que 
Juana Maria Camps, ocupà la "quota menorquina" del 
govern del PP. La veritat és que abans d'ésser conselle-
ra, no era massa coneguda per la seva gestió política 
anterior.

Com valores l'activitat global del grup parlamentari 
Més? 
Crec que intentam ser la veu de la gent que pateix amb 
més força la crisi i les polítiques anti-socials del PP. I en 
aquest sentit hem fet molta feina, i moltes propostes. 
Hem presentat iniciatives per a definir un nou model 
econòmic per a les Illes, capaç de generar i repartir 
riquesa. Però sobretot hem defensat que ningú, ningú, 
pot ser relegat als marges de la misèria i la marginació: 
quedar-se sense casa, sense cap ingrés, sense 
sanitat,... 
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El que també he pogut veure en acció, en Miquel m’ho 
presenta com la gran força de MÉS al poble, és la parti-
cipació ciutadana. Aquí, en Guillem comenta que al 
principi no ho veia clar, hi havia certs temors, després 
de què l’Agenda Local 21 no funcionés, però que s’ha 
demostrat molt útil i engrescador. Tant és així que 
l’Ajuntament comença a demanar tímidament l’opinió a 
altres sectors a l’hora d’organitzar les festes, una 
passa.

Així, em parlen de com es reuniren molts de veïns i 
sobretot membres de l’AMIPA per parlar sobre com 
resoldre el gran problema de l’escola. M’expliquen que 
fa ja quinze anys que el poble reclama una escola nova, 
abans i tot del creixement desmesurat, però el Consis-
tori encara no havia fet res, pitjor encara havia dedicat 
l’únic solar públic que tenia per a fer un pavelló esportiu, 
quan tothom pensava que serviria per fer la nova 
escola. Des del Fòrum es reclamà una solució definiti-
va, comprar un nou solar i mentre posar solucions de 
cara el dia a dia. Ara mateix, la cosa funciona millor i el 
Batle preveu finalment posar-s’hi de veres. 

El Fòrum ciutadà també ha reclamat que es recuperin 
una sèrie de camins públics que hi ha pel poble. Fins a 
sis camins comptabilitzà el Consell Insular en el seu 
catàleg que haurien de ser públics. En canvi, el Consis-
tori, mostrant un tarannà poc cívic, ha posat l’advocat 
defensor dels propietaris, no del poble. Vergonya cava-
llers!

Miquel Gallardo i Guillem Villa-
longa, MÉS per Mancor:
Seguirien construint si no 
hagués estat per la crisi.
De camí cap a Mancor de la Vall ens trobam amb uns 
dels desastres urbanístics més tristos de Mallorca. A 
l’entrada, hi ha adossats i xalets que tal vegada un per un 
no estan malament, però que el conjunt ha espenyat la 
fisonomia d’un dels municipis més interessants de la 
comarca del Raiguer. Una vegada som al mig del poble, 
la cosa canvia, els carrers empedrats li donen un encant 
que altres pobles no tenen i el fet d’estar engalanat per 
ser les festes li dóna més alegria.

En Miquel i en Guillem m’esperen al cafè Can Bernat on 
estan reunits amb altres veïnats. Tots ells estan prepa-
rant una activitat pel poble que serà, però encara no en 
podem dir res, un èxit. El que és una constant pels muni-
cipis que ja he visitat és que on hi ha gent que treballa pel 
bé del poble no n’hi ha mai cap que sigui del PP.

Ambdós m’acompanyen a una altra taula i comença la 
conversa. Els dos són regidors, en Guillem es va presen-
tar pel PSM i en Miquel com independent proper a Inicia-
tivaVerds, però treballen junts colze a colze, fent front 
comú, fent MÉS per Mancor. La realitat del poble 
s’assembla molt a d’altres municipis populars com 
m’expliquen. Els populars no tenen idees i l’immobilisme 
absolut ha arribat a ser ja nociu per ells mateixos.

A les darreres eleccions, els populars aconseguiren cinc 
regidors i Bernadí Coll repetí com a Batle davant els tres 
regidors nostres i un altre del PSOE. Però com a conse-
qüència de què Coll es convertís en el Conseller de 
Cooperació Local i també perquè durant les seves legis-
latures havia estat incapaç de resoldre el grans proble-
mes del municipi, hi havia hagut nou Batle, Juan Antonio 
Ripoll. Han passat els cent dies de gràcia, més i tot, molt 
bones paraules, però moltes coses segueixen igual. El 
darrer nyap que ha deixat Bernadí va ser donar la 
concessió per uns xalets que al final han estat il·legals. 
Bernadí prometia que la gent de Mancor no pagaria res, 
però al final la cosa no ha estat així i això ha hipotecat el 
pressupost municipal (un terç del d’enguany). 

trinxera
municipal
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Així, els doblers per fer el tancament de vidre ha sortit 
del Pla E de Zapatero i el Consell actualment ha finançat 
que s’insonoritzi.

Per acabar de repassar el que ha passat al poble, en 
Guillem m’esmenta que és un poble amb un gran poten-
cial econòmic, però s’ha de saber veure i el PP no ho 
sap fer. Explica que des de que es varen tancar les 
darreres fàbriques ha fet que el poble és convertís en un 

poble dormitori, però si es recuperen els camins públics 
i es potencia el paisatge és poden fer rutes senderistes, 
potenciar el turisme rural, tenir més vida. Ara que són les 
festes del poble, resulta que no és poden fer activitats 
fins al capvespre perquè tothom fa feina a fora. 

Finalment, en Miquel és mostra molt engrescat amb el 
projecte de MÉS. Com a bon llicenciat en Ciències 
polítiques entén que presentar-se junts supera la suma. 
Així, també reclama una nova manera de fer política, 
més participativa, més humana fins i tot. A Mancor, això 
es demostra en el Fòrum ciutadà que ha exemplificat 
com la gestió del poble la pot fer el poble mateix.

En aquest moment, la conversa comença a agafar una 
mica més de força, en Guillem fa una exposició de la 
història del poble en els darrers anys: “El poble ha cres-
cut desmesuradament, sense preocupar-se de les infra-
estructures. Sense previsió hem passat de vuit-cents 
habitants a mil tres-cents. L’única obra que han fet han 
estat les rondes i un pavelló, però de l’escola res de res. 
El més trist, però, és que seguirien construint si no 
hagués estat per la crisi”. Res a afegir, així anam.

Pel que fa Medi ambient, també esmenten un altre cas 
fallit que mostra la manca d’idees del Consistori. 
L’Ajuntament a l’anterior legislatura va signar amb ajun-
taments de tot Europa el Pacte dels Batles, per tal 
d’aprofitar més les energies alternatives, fins aquí bé. 

Ara bé, en l’únic solar municipal buit que hi havia ja no 
es va fer l’escola, si no un pavelló amb la intenció de 
posar-hi plaques solars. Al final, ha estat un pavelló mal 
construït que no genera l’energia suficient per recuperar 
la inversió i que ha consumit totes les ajudes que podia 
aprofitar el poble. 
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Climent Picornell
Palma, crònica sentimental

Maties Garcias
Professor de l’EOI

Climent Picornell passeja diàriament per Ciutat. Tresca 
a poc a poc, fent aturades i marrades, segons convé, i 
mira tot quant l’atreu i escolta tot el que li arriba a 
l’orella. Adesiara, en un cafè o onsevulla, trama conver-
sa amb qualcú, conegut o no. D’aquesta manera 
alimenta la seva passió per Palma, la seva ciutat natal i 
vital, i acreix el seu desig per conèixer-la millor, per 
viure-la i estimar-la. Com a escriptor, ho fa igual que 
quan tracta el Pla de Mallorca i en especial el microcos-
mos de Sant Joan, l’altre referent vital seu. És a dir, 
coneix i estima els llocs on viu i la seva gent, i de tot 
plegat en fa literatura bastida amb fragments dels 
diàlegs captats, dels racons trepitjats, dels llocs que ha 
pogut ullar...

A Palma, crònica sentimental, il·lustrada amb fotogra-
fies de Jaume Gual, Climent Picornell fa memòria de la 
seva infantesa, i retrata la família on va néixer i el barri 
on va créixer, al costat del Pont del Tren; recorda els 
anys de joventut quan a les acaballes del franquisme, ja 
llicenciat, posa en marxa cafès i xibius on s’hi apleguen 
joves inquiets i alternatius; es fixa en artistes urbans i 
estàtues humanes que capten unes monedes i entrete-
nen vianants; entra als cafès i hi fa estada intentant 
convertir en realitat el pensament d’Stenier: “Mentre hi 
hagi cafès la idea d’Europa tendrà contingut”, i el 
Bosch, el Niza, el Líric esdevenen àgores ciutadanes. 

Palma és la ciutat literària de Rosselló-Pòrcel, de Rafel 
Jaume, Llompart i els costumistes. És la ciutat feta obra 
d’art per Sagrera, que va bastir la Llonja amb l’Àngel 
dels Mercaders –que Picornell veu cada matí just en 
obrir la finestra i badar els ulls sobre l’antic raval de 
Mar–; per Miró, que es va comprometre per fer-la més 
bella i oberta, encara que no sempre hi va ser acceptat; 
o per Miquel Barceló i la seva capella de la Seu, on el 
vianant entra tot sovint per oir mitja missa dels canon-
ges i extasiar-se davant  la Creació del felanitxer...

El llibre de Climent Picornell, doctor en Geografia, no és 
una guia de la ciutat monumental i turística. És una visió 
de la Palma d’intramurs i de la ciutat nova, que ha cres-
cut amb plans generals que la volien orientar i amb 
desordres urbanístics que mai són innocents. La Palma 
de Climent Picornell és sempre plena de detalls i  habi-
tada per persones i fins i tot per personatges. És una 
ciutat que canvia, que de vegades millora, però que 
també perd llegat patrimonial. Sobretot és una ciutat 
que podria perdre la memòria d’ella mateixa. La literatu-
ra de Climent Picornell, però, hi posa fites i ajuda a 
preservar-ne la consciència i mantenir la personalitat. 

Climent Picornell.
Palma, crònica sentimental.
Fotografies de Jaume Gual.
Ifeelbook. Palma,  2014.
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Els professors Joan Miralles, Joan López Casasnovas 
de l'Institut Menorquí d'Estudis i Enric Ribes de l'Institut 
d'Estudis Eivissencs també recordaren les aportacions 
des dels organismes de la Universitat -institució oficial 
de consulta en matèria lingüística segons el nostre 
Estatut d'Autonomia-i des de les illes amb les inestima-
bles tasques fetes per Francesc de Borja Moll i Marià 
Villangómez.

El degà de la Facultat de Filosofia i lletres Nicolau Dols 
va tancar l'acte amb contundència i força: “ Ni gramàti-
ques ni modalitats, el principal problema de la llengua 
catalana avui és que el Govern de les Illes Balears no 
fa allò que hauria de fer: impulsar la normalització de la 
llengua catalana a tots els àmbits... Amb la política del 
govern autonòmic el que s'aconsegueix és perjudicar la 
unitat i la integritat de la llengua” 

Una taula rodona de filòlegs i savis reconeguts,  comptà 
amb un nombrós públic que omplí l'espai, i del qual 
també en formà part la filòloga Aina Moll que rebé un 
gran aplaudiment en entrar a la sala.

Un acte on es recordaren les barbaritats recents que 
hem escoltat i llegit per part d'aquells que menyspreen 
la saviesa i les autoritats acadèmiques. Cal per tant 
continuar amb orgull la lluita per fer possible que la 
nostra llengua recuperi el prestigi i la presència a tots 
els àmbits des de la funció pública, passant per 
l'ensenyament i els mitjans de comunicació. I podem 
concloure amb el Terminator:

 Si estau llegint això, ja sou part de la resistència!

Si estau escoltant això...vosaltres 
sou la resistència

TERMINATOR 2009

Lila Thomàs  i Andreu

El títol d'aquest article són les paraules que posaren 
punt i final a l'acte organitzat per l'Institut d'Estudis Cata-
lans i la Universitat de les Illes Balears, del dimarts 3 de 
juny al Club Diario de Mallorca, amb el títol : Per una 
llengua plenament normal. Paraules  finals de Nicolau 
Dols, recentment elegit membre de la secció filològica 
de l'IEC.

L'acte començà amb  la vice-rectora de Cultura i Projec-
ció social de la UIB, Maria Antònia Fornés que introduí 
Isidor Marí president de la secció Filològica de l'Institut. 
Aquest explicà una vegada més que totes les llengües 
necessiten una modalitat estàndard i precisament aque-
lles que no el tenen són les més amenaçades a 
desaparèixer. Explicà la trajectòria històrica de la confi-
guració del nostre estàndard, des de Ramon Llull 
passant pels membres illencs de l' IEC com Joan Alco-
ver, Miquel Costa i Llobera, Salvador Galmès, Francesc 
de Borja Moll i Marià Villangómez. En resposta a aquells 
que diuen que aquesta modalitat és una imposició de 
Barcelona, va respondre les valuoses aportacions fetes 
des de les Illes per a la creació de la modalitat comuna, 
i recordà l'aportació de Francesc de Borja Moll, el 1978 
en una polèmica semblant a l'actual.

A continuació el doctor Joan Veny denuncià l'absurda 
confrontació que alguns han volgut crear entre modalitat 
estàndard i les modalitats insulars de la llengua catala-
na, amb exemples clarificadors d'altres llengües com 
l'andalús parlat i el castellà de la televisió andalusa. 
Recordà com s'elaborà l'estàndard  català, multi-
dialectal, a diferència d'altres llengües com l'italià que 
n'adoptà un, el toscà, com a uniformador de la llengua 
comuna.

Foto- Bm.Ramon Diario de Mallorca
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Però, no hem de ser negatius, sempre hem de veure el 
tassó mig ple, la fira del llibre és necessària, és l’única 
forma d’acostar el llibre al ciutadà, que gaudeixi de 
fullejar un llibre, de llegir una sinopsi, un altre, 
d’anar-se’n a casa satisfet de què una mica de lectura li 
ha donat molt en què pensar, d’això també es tracta la 
fira del llibre, i això cada any s’aconsegueix amb 
escreix. I si de qualque cosa estem esperançats és per 
l’èxit d’assistència dels conta-contes que dóna una 
esperança al sector del llibre i del llibreter, per què les 
noves generacions acompanyats dels seus pares, 
participen d’aquesta mostra.

La Fira va començar amb un pregó, glosat, a càrrec 
d’en Pere Estelrich, el qual va lloar la forma literària, No 
salat, com ens volen imposar, quatre que quan escriuen 
ho fan en castellà. Va fer una “crida” (en doble sentit) al 
llibre de paper i a les virtuts i plaer del mateix. I mentres-
tant, les autoritats, miraven l'entorn, per no dir una altra 
cosa. Una vegada acabat el pregó com ja és tradicio-
nal, el nou president del Gremi, en Toni Sureda va fer 
d’amfitrió i passejà al pregoner i a les autoritats pels 
diferents estants. 

I si la fira va començar bé, com hem dit, també  va 
acabar bé, amb un concert de jazz i amb una manifes-
tació dels llibreters solidària, amb en Jaume Sastre, 
professor que aleshores feia ja un mes que estava en 
vaga de fam, encenent unes lluminàries, per demanar 
també un acord entre el Govern i el món educatiu.

La fira del llibre es seguirà fent, això ja ho diem ara, 
segurament amb noves idees, per atreure encara més 
al públic, que és el nostre aval de continuïtat, i la fira 
seguirà creixent en més activitats, en més casetes 
(sempre que podem arribar a un acord amb els propie-
taris de la Clinica Rotger, i que entenguin que la cultura 
no agreuja als seus hospitalitzats), si això ho entenen i 
en bona sintonia, segur que podrem créixer i beneficiar 
al món del llibre i de la cultura. 

Un poble culte, és un poble lliure, i avui la llibertat ningú 
la pot posar en entredit.

Ara a remar tots junts per una nova edició de la fira del 
llibre.

El mòn del llibre a Mallorca
necessita un revulsiu

Josep Mallol
Assessor empresarial
i Secretari del Gremi de Llibreters

Fa uns dies que va finalitzar la 32ena edició de la Fira 
del Llibre, a Ciutat, i un any més el lloc escollit pels orga-
nitzadors per albergar aquest esdeveniment, va ser la 
Via Roma i La Rambla, aon un total de 29 carpes esta-
ven instal·lades i oferien una gran quantitat de lectura 
diversa a tothom que en tingués ganes.

Ara es hora de fer balanç, per part dels organitzadors, si 
val la pena realitzar aquest esdeveniment. Tant d’esforç 
per poc fruit, en poc espai de temps hi han molts 
d’esdeveniments del sector llibreter a Ciutat: recordem 
que principis de març sempre tenim l’esperada “Setma-
na del llibre en català”, el 23 d’abril Sant Jordi “Dia Mun-
dial del Llibre”, i un mes després la “Fira del llibre”. Hi 
han tants lectors consumidors a Mallorca per realitzar 
tres esdeveniments tant continuats?  Aquesta és la 
pregunta que els llibreters s’han de plantejar, i a la qual 
li hauran de donar resposta.

I qui haurà d'assumir el repte i el protagonisme serà la 
nova junta que des del mateix mes de maig, una setma-
na abans de la inauguració de la fira, va ser escollida. 
Gent jove amb ganes de tirar endavant nous reptes, i fer 
del món del llibre i de la cultura un referent a Mallorca, 
per tots els ciutadans. 

Les primeres estimacions de la fira d’aquest any, no han 
estat bones, la crisi, de la que tot el poble en parla, 
menys els que ens governen, aquests ja veuen la sorti-
da a la mateixa, ha arribat als llibreters que aquest any 
han acudit a aquesta XXXII edició. I això, que s’han 
programat més activitats que mai, per atreure al públic. I 
com per cercar excuses no ens farà millors encara que 
em podem trobar  i moltes com: el “gran” bon temps i la 
calor del darrer cap de setmana, va fer que la gent li 
costés sortir de casa i passejar-se per les diferents 
casetes. I com no, el nostre estimat “vaixell insígnia” en 
Rafel Nadal, que un any més va arribar a la final del 
torneig de Roland Garros. A ben segur, que els organit-
zadors ja pensen demanar-li una col·laboració l’any 
proper per compensar el que arribi a la final i que la 
guanyi. El Mallorca que també es va jugar la seva 
permanència a segona, són possibles arguments de la 
davallada d’assistents el darrer cap de setmana, que va 
fer que acabés la fira en un gust agredolç. 
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Us desitjam bon estiu!
i tornam el setembre


