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Un curs polític decisiu

Miquel Rosselló
President de l’Ateneu Pere Mascaró

L’alto el foc a Gaza, a pesar de que el conflicte conti-
nua enquistat i la guerra embruta molts d’indrets del 
planeta, ens permet començar aquest nou curs polític 
amb una bona noticia.

Lamentablement les bones noticies s’acaben aviat. La 
Unió Europea liderada per Merkel i governada per un 
pacte de la dreta conservadora i la socialdemocràcia 
està decidida a continuar la política econòmica de 
l’austeritat que tant de mal ha portat a milions de ciuta-
dans i ciutadanes europeus, especialment de l’Europa 
del Sud, a pesar que cada cop hi ha més veus en 
contra.

I per facilitar les coses a França François Hollande i 
Manuel Valls han canviat el govern, deixant fora els 
ministres contraris a aquesta política i fent un brusc gir 
cap a la dreta. Mentre na Merkel i Rajoy als peus de 
l’apòstol Santiago s’han jurat fidelitat per seguir escan-
yant a la majoria de la ciutadania amb les polítiques de 
retallades. Si algú dubtava que els triomfalistes anun-
cis de sortida de la crisi eren un bluf, ara ja no hi ha la 
més mínima dubta.

En Luis de Guindos, probable nou cap de l’Eurogrup, 
això sí d’aquí a un any, ja ha “tranquil·litzat als 
mercats” amb unes declaracions a on assegurava 
noves retallades de cinquanta mil milions d’euros fins 
el 2017, especialment en massa salarial estatal, és a 
dir funcionaris i transferències socials, molt especial-
ment amb el subsidi d’atur.

El  PP està decidit a seguir aplicant polítiques de 
retalls en les llibertats democràtiques. Cal impedir 
l’apoderament de la ciutadania, per tant confrontació 
total amb el procés sobiranista català, votar és dolent 
i il·legal.  No moure un dit per facilitar el procés de pau 
a Euskadi, si cal posar-li pals a les rodes. Seguir en la 
política de recentralització usurpant competències a 
les autonomies, quan menys poder tinguin les institu-
cions més properes als ciutadans millor. I per si algú 
encara dubtava de la deriva autoritària de la dreta 
espanyola aquí està l’anunci de la nova llei electoral 
pels municipis. Un intent més de que el PP mantingui 
el poder als municipis, alhora que escanya a les mino-
ries i apuntala una de les potes decisives del biparti-
disme. Si a això s’afegeix la pretensió de canviar les 
regles del joc a pocs mesos de les eleccions i amb tots 
els altres partits en contra, ens troben davant un verta-
der intent de cop d’estat per mantenir un sistema insti-
tucional que fa aigües per tots costats.

A les nostres Illes tot igual. En Rajoy només si acosta 
per veure al Rei, els illencs l’importem ben poc i de 
passada anuncia que mantindrà l’infaust i injust siste-
ma fiscal que ens està escanyant. Ara no toca parlar 
d’això.   

Mentre en Bauçà i la seva inefable consellera 
d’educació estan decidits a que s’ensorri el mon si cal 
abans d’assentar-se a negociar amb la comunitat 
educativa,  els ciutadans encara no sabem qui men-
teix sobre les perforacions petrolíferes fetes el 2013 a 
aigües de les Illes si en Company o en Bauçà, encara 
que cada cop som més que pensem que el dos i pels 
que es pensaven que la corrupció de l’època Matas ja 
havia sortida tota a la llum, aquí està Son Espases.
Però aquest nou curs polític acaba amb les eleccions 
autonòmiques i municipals per tant el poble te la 
paraula.

Disseny i maquetació   Pàgina Web
Alexandre Charles Rolland   Andreu Caballero
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l’ull crític
Perspectives de final de 
legislatura i com afrontar el 
canvi necessari

Biel Barceló
Coordinador de MÉS per Mallorca

Afrontam el final de la legislatura igual que va 
començar: amb una decisió exemplificativa de les 
prioritats de Bauzá. Quan el novembre de 2011 les 
entitats de discapacitats reclamaven al Govern el paga-
ment de les quantitats endarrerides, Bauzá prenia la 
decisió de destinar 10 milions d’euros a Acciona pels 
endarreriments de la construcció del Palau de Congres-
sos. Primer els poderosos.

Ara, i després d’haver acomiadat segons les xifres 
oficials del propi Govern a 449 docents (el 2012 arriba-
ren esser 929) i a 1.324 professionals de la sanitat amb 
l’excusa de l’estalvi, el Govern acorda destinar 36 
milions d’euros a acabar el Palau de Congressos. Reta-
llades de serveis públics per poder pagar obres faraòni-
ques innecessàries. 

La casualitat ha volgut que aquesta decisió coincidís 
pràcticament amb l’entrada a presó de l’ex-president 
Matas, promotor d’aquesta i altres grans infraestructu-
res absolutament qüestionades que hauran costat als 
ciutadans més de 650 milions d' € més interessos 
(PalmaArena, autopistes d’Eivissa, metro i Palau de 
Congressos) i que seguirem pagant durant molts anys. 
Però sobretot promotor de la construcció de l’hospital 
de Son Espases adjudicat per 634 milions però que al 
final n’haurà costat 1.034, operació que després de la 
confessió de l’ex-consellera de Salut és investigada per 
la Fiscalia. I Bauzá amagat com si la cosa no anàs amb 
ell.

Després d’haver actuat amb gran prepotència, protago-
nitzant récords d’aturats, estalonant un sistema econò-
mic cada vegada més estacional i precari, enfonsant la 
indústria balear, sense cap idea de model econòmic de 
futur, protagonitzant el conflicte educatiu més gran des 
de que tenim autonomia, permetent que el govern 
Rajoy ens deixi sense inversions, enfonsant els serveis 
socials i la sanitat pública...

Ara al final de legislatura el govern del PP es vol rentar 
la cara amb un pacte per a l’ocupació insuficient i que 
arriba tard, amb alguns pactes parcials educatius però 
seguint amb l’autoritarisme i la persecució als docents i 
sense arreglar el problema de fons (la imposició d’un 
model educatiu no consensuat a través de la LOMQE 
de'n Wert i el TIL). Bauzá espera que la rentada de cara 
i les rebaixes fiscals de Rajoy facin canviar d’opinió als 
ciutadans empipats i cansats de tantes mentides i 
retallades.

No ens enganaran més. Els ciutadans i ciutadanes 
després d’haver vist com s’enfonsaven les seves pers-
pectives de futur per rescatar la mala gestió de directius 
bancaris, pels doblers robats per la corrupció, i per 
pagar l’estafa de les elèctriques, ja no creuen més en 
els que han permès aquesta situació, ara el PP, abans el 
PSOE.

MÉS ha començat a caminar aquesta legislatura per 
posar les bases pel canvi necessari. Radicalitat demo-
cràtica, prosperitat compartida, economia del bé comú i 
dret a decidir de la ciutadania són les nostres propostes 
més importants. Amb un sistema assembleari 
començant pel nivell local estam establint MÉS  a cada 
barri, poble i ciutat de Mallorca, i establint aliances 
també a Menorca, Eivissa i Formentera.

Volem comptar amb tothom que hi vulgui participar. Per 
això hem establert sistemes de llistes obertes en els 
quals podran participar els ciutadans i ciutadanes que 
vulguin un futur fet des d’una perspectiva progressista i 
sobiranista. També hem començat a elaborar el progra-
ma de 2015 amb les aportacions d’entitats, associa-
cions, ONGs i tots aquells que vulguin a títol particular. I 
no només el programa pel 2015. També la Mallorca i les 
illes Balears que volem pel futur.

La incorporació a MÉS de grups independents locals és 
una demostració de què estam bastint un instrument de 
participació política amb un gran potencial i que ha de 
servir per fer front al bipartidisme empobridor que tant  
de  mal ha fet i que ha de ser un revulsiu per la nova 
política que cal. 

Una política que es faci des de la base de la participació 
ciutadana i que miri per tots i no perquè guanyin els que 
més tenen, com ha passat sempre fins ara. Comptam 
amb la participació de tots i totes per fer-ho possible.
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Privatització d'AENA i la 
indefensió dels ciutadans de 
balears

Antoni Verger
Portaveu MÉS per Palma

Els ciutadans d'aquestes Illes patim des de sempre 
AENA i tot el que significa, un sistema aeroportuari 
centralitzat, aberrant, una autèntica anomalia a Europa. 

A tot el món occidental els sistemes aeroportuaris 
s'articulen amb aeroports autònoms, lligats als seus 
territoris, i que gestionen els seus trànsits, connexions i 
taxes amb total independència i en funció dels seus 
respectius interessos i els de l'economia de la regió.

A un país insular, com el nostre, que té com a peça 
bàsica del dret a la mobilitat dels seus ciutadans els 
aeroports, i que viu del turisme i dels visitants que 
arriben cada any, estar en mans d'AENA ha significat, i 
segueix significant, greus perjudicis econòmics i de 
drets. 

Fa anys que patim unes taxes aèries elevades, que 
limiten i encareixen les connexions dels nostres aero-
ports, fa anys que veim com els beneficis que genera 
Son Sant Joan es dilapiden en somnis de grandesa 
absurds com la T-4 de Madrid o en mantenir una xarxa 
aberrant de 52 aeroports (Alemanya només en té 39, 
per exemple). Fa anys que tot això passa i des de les 
Balears mai hem pogut decidir absolutament res del 
relacionat amb la infraestructura més important de cada 
una de les tres illes.

L'Estat central s'ha negat a atorgar als aeroports un 
sistema de gestió més modern i d'acord amb la resta 
d'Europa. AENA és "la joia de la Corona" del poderós 
Ministerio de Fomento i s'ha resistit sempre a atorgar la 
"cogestió aeroportuaria" a les comunitats autònomes 
com les Illes Balears, malgrat estigui inclosa dins el 
propi Estatut d'Autonomia.

Davant això em direu: és possible que aquest escenari 
pugui empitjorar? Lamentablement la resposta és que 
sí. Només hi ha una cosa pitjor que l'AENA centralitza-
da que patim, una AENA centralitzada i privatitzada.
 
Doncs la privatització d'un 49% d'AENA és precisament 
el que va acordar el consell de Ministres presidit pel Sr. 
Rajoy el passat dia 13 de juny. El govern de l'Estat vol 
obtenir recursos per "eixugar déficit" a costa de vendre 
pràcticament la meitat d'AENA a inversors que abonin 
5.000 milions d'€ a l'Estat espanyol.

La proposta ja està en marxa i es preveu que aquest 
mateix novembre AENA faci la seva "triomfal" sortida a 
Borsa. Les conseqüències pels ciutadans que vivim i 
treballam a Balears poden ser funestes. Significarà 
caure en mans de grans corporacions o fons d'inversió 
únicament interessats en extreure el màxim benefici a la 
seva inversió, independentment del mal que això pugui 
causar a una societat sencera com la balear. Els ciuta-
dans de Balears som "clients" captius dels nostres aero-
ports. Malgrat pugin els preus, una majoria els seguirem 
emprant, i pagant el que costin els bitllets!, perquè ho 
necessitam, perquè no tenim alternatives. En aquest 
tema la demanda és "inelàstica", com se sol dir en teoria 
econòmica. 

Amb una AENA centralitzada, on a sobre s'imposi com a 
únic criteri de gestió la maximització dels beneficis, les 
taxes aèries als aeroports de Balears pujaran si això 
incrementa el repartiment de dividends entre els accio-
nistes. 



Així de senzill. Les conseqüències per les condicions 
laborals dels treballadors d'AENA també poden ser molt 
negatives. 

La qüestió és molt greu. El govern de l'Estat està arris-
cant la nostra economia i els nostres drets i pràctica-
ment ningú és conscient. Ho diré d'una altra manera, el 
PP i Rajoy estan posant en mans de fons d'inversió, i en 
mans de centres de decisió completament opacs, les 
infraestructures més importants per als ciutadans de les 
Balears i la seva economia. 
Com de costum, el Govern Bauzá es mostra submís i 
plegat als designis dels seus caps de Madrid. Malgrat 
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears atorgui al 
Govern de les Illes Balears la cogestió dels aeroports, el 
Govern Bauzá ha assumit impassable la privatització 
d'AENA, sense ni tan sols formular la més mínima 
protesta. La demostració més clara de que tenim un 
govern que no ens representa ni ens defensa.

Des de MÉS s'ha d'assumir com a línia estratègica 
l'oposició frontal a la privatització i impulsar l'articulació 
d'un front social i polític contra aquest atemptat i exigint 
la cogestió. Ens hi jugam molt. La ciutadania ha de ser 
conscient dels riscos que representa la privatització i el 
Govern de Madrid ha d'assumir que no tolerarem més 
imposicions i que exigim una rectificació de la decisió 
del Consell de Ministres.
 
Les Balears volem que els aeroports se gestionin 
d'acord amb l'interès general, des d'aquí, per ventura 
amb participació privada de sectors econòmics balears, 
però mantenint el poder de decisió i la majoria en mans 
públiques. D'aquesta manera es garantiria el dret a la 
mobilitat dels mallorquins, i sobretot dels menorquins i 
dels pitiüsos, i s'aprofitarien els beneficis que genera 
actualment l'explotació dels aeroports de Son Sant Joan 
i Es Codolar per incentivar la creació de noves rutes, 
amb la península, amb Europa i amb la resta del món.

Els nostres aeroports tenen un potencial de desenvolu-
pament enorme, en favor de la generació d'activitat 
econòmica i la creació de llocs de feina a les Illes. Però 
les decisions presses pels successius governs de 
l'Estat, en mans del PP i del PSOE, ho han impedit. I la 
privatització és la darrera de les decisions en contra dels 
nostres interessos com a ciutadans. No ho podem 
permetre.

Com de costum, el Govern Bauzá es mostra submís i 
plegat als designis dels seus caps de Madrid. Malgrat 
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears atorgui al 
Govern de les Illes Balears la cogestió dels aeroports, el 
Govern Bauzá ha assumit impassable la privatització 
d'AENA, sense ni tan sols formular la més mínima 
protesta. La demostració més clara de que tenim un 
govern que no ens representa ni ens defensa.
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prebes de
cirereta

Per què les nostres autoritats polítiques i econòmiques 
estan tan preocupades pel que pareixem els mallorquins i 
tan poc pel que som?

Per què ens preocupa tant la clovella i tan poc el bessó?

Per què tant d’escàndol pel “mamading” sexual i tan poc per 
l’econòmic, l’ecològic, el laboral...?

Per què no han incorporat a l’equip que cerca una solució a 
les fel·lacions de Magaluf els qui participaren en l’embolic 
del Rasputin, tan bé com ho varen gestionar i tapar?

Per què al PP el preocupa tant el populisme dels altres?

Per què en lloc de netejar la corrupció s’intenta corrompre o 
eliminar els netejadors?

Per què ens serveix un Cap de Govern espanyol que just ve 
a Mallorca per deixar-nos merda, pixum i mentides?

Per què el PP es dedica a quantificar els milions d’euros que 
pot costar l’independentisme  català i encara no ha 
quantificat el que el partit ha robat als espanyols?

Per què els liders polítics tenen la desvergonya de dir-nos 
que anam millorant quan els sous són pitjors, les hores de 
treball minven, les pensions baixen, etc. Mentre ells hi 
guanyen més euros d’any en any?

Per què els plenipontenciaris d’Alemanya i Espanya, Merkel 
i Rajoy, no s’han trobat a Hendaya?

Per què, si tingués dos dits de vergonya i estimàs els nins, 
ja faria estona que seria a ca seva? 

Per què no ens diuen si estimar els nins és retallar o llevar 
el sou dels pares, llevar les ajudes socials a pares i padrins, 
retardar l’atenció als malalts, privar-los de la seva llengua, 
putejar els mestres...?

Per què fa mal dir si és el Conseller Company el qui diu 
mentides o les diu el President Bauzá; o en diuen tots dos?

Per què, atenent al que manifesten tants d’imputats, abans 
de dedicar-se a la política no els fan un test de memòria?

Per què, ja que tenen tants doblers per importar auxiliars de 
conversa, no duen algun especialista en bones pràctiques 
polítiques, a veure si encara té remei?

Per què els frares de La Real són tan bons al·lots que 
creuen que personatges com el Sr. Bauzá o les senyores 
Cirer, Cabrer, etc. són capaços de llegir (i en qualsevol cas 
entendre’l) el “Llibre de les bèsties” de Ramón Llull?
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Jaume Matas, Francisco Camps i Alberto Ruiz Gallar-
dón varen sucumbir lliurant més de sis milions d'euros 
als Fòrum Illes Balears, els València Summit i encà-
rrecs per Madrid 16, però només el primer ha resultat 
imputat. Al valencià el va salvar el Tribunal Superior de 
Justícia de la seva comunitat i al madrileny, avui minis-
tre de Justícia, ni se l'ha gratat. També van captar 
importants quantitats en grans companyies privades 
que res reclamen. 

Com res queda d'aquella amistat professional forjada 
en la dura soledat del combat a la corrupció a les 
Balears entre Castro i Horrach, trencada per les seves 
discrepàncies en la imputació de la infanta. Sense 
dubte, el capítol més trist. El jutge es presenta amb 
l'únic aval de l'acusació popular davant el mateix tribu-
nal que li va ordenar investigar els delictes fiscals i el 
blanqueig de capitals en el comportament de Cristina 
de Borbó, després de descartar una imputació més 
àmplia per dos vots contra un. El fiscal, acompanyat per 
l'Agència Tributària i l'Advocacia de l'Estat, insisteix en 
la tesi del desconeixement de la trama per part de la 
germana del Rei a qui , no obstant això,  reclamarà 
responsabilitat civil per haver gaudit dels beneficis d'un 
negoci il·lícit que va arribar a allotjar en el seu propi 
domicili.

Després de la resolució de l'Audiència sobre la compo-
sició de la banqueta, les parts presentaran els seus 
escrits de qualificació provisional al jutjat on assenyala-
ran les penes que demanen per a cada acusat. Arribarà 
el judici i els recursos al Suprem. Però digui el digui la 
sentència ferma, el 'cas Nóos' ja ha fet història.

‘Cas Nóos’, segona part

Marisa Goñi
Periodista

El 'cas Nóos' entra en una nova fase, allunyada ja dels 
dominis del jutge José Castro que va mantenir la impu-
tació de la infanta Cristina per delictes fiscals i blan-
queig de capitals en l'acte de tancament de la instrucció 
del juny passat. El focus mediàtic es trasllada aquesta 
tardor a la secció segona de l'Audiència de Palma, on 
tres magistrats -Diego Gómez Reino, Mónica de la 
Serna i Juan Jiménez resoldran els recursos presentats 
i decidiran quins imputats de la llista de Castro 
s'asseuran definitivament en el banc dels acusats del 
futur judici. Entre els inclosos, els Ducs sense Rambla i 
residència a Suïssa i l'ex-president Matas, pres a Segò-
via. 

Sense estar en aquest llistat, Nóos li ha costat el tron a 
Juan Carlos I, més perillós passant la corona extractiva 
que caçant elefants en companyia de l'altra del 
moment. La investigació, i sobretot els correus electrò-
nics aportats, han deixat al descobert una manera de 
regnar, on s'exercia la influència per aconseguir 
contractes, negocis, llocs directius ... tot el que fes olor 
de diners. Una pudor que, a més d'altres decadències, 
exigia un tallafocs extrem anomenat abdicació, amb 
aforament exprés inclòs. Urdangarín va cometre l'error 
de no camuflar la seva presència en el mannà del 
Institut Noos, error que va tractar de redreçar el seu 
sogre, enviant-li  un dels seus assessors, Manuel 
Romero, comte de Fontao. Així va néixer el tercer dels 
xiringuitos altruistes, la Fundació Cultura, Esport i 
Integració Social, on el handbolista va seguir operant 
parapetat a la Junta de Patrons. Segons un correu 
aportat a la investigació, Urdangarín va demanar al seu 
cunyat Felipe que rebés a Moscou, on era per una 
viatge oficial, al testaferro català que va posar els diners 
inicials. Per  a què? No s’ha arribat a demanar.

El 'modus operandi' de Nóos no aporta grans novetats 
a l'enginyeria de l'espoli. Sota aparença altruista es 
contracta amb administracions corruptes que lliuren 
sense concurrència ni control cabals públics per a 
esdeveniments vacus o encàrrecs sense contingut o 
interès, desviant després bona part dels fons mitjançant 
mercantils fantasma, participades pels mateixos líders 
de la fundació:  Urdangarín i el seu ex soci Diego 
Torres, a més de les seves respectives esposes. Una 
treballava a les oficines, l’altra era vocal i sortia en 
fulletons de captació, que encara hi ha classes.

Rajoy, Camps i Matas
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És entre aquests moviments que, des de fa uns anys 
també va sorgir el de MÉS PER MENORCA. Un projec-
te menorquinista que té l’objectiu de fer possible que 
puguem decidir, des de la nostra illa, sobre qüestions 
vitals que afecten el territori i la nostra gent. Menorca és 
un subjecte polític que hem de fer créixer sense exclu-
sions, de forma aglutinadora, participativa i plural 
perquè els menorquins tenguin la clau del seu futur. El 
menorquinisme polític pot i ha d’actuar de denominador 
comú d’un ampli sector social de procedències molt 
diverses i de posicions ideològiques diferents. El 
menorquinisme polític ha de ser una suma de sensibili-
tats, més enllà de la rigidesa de les sigles dels partits 
polítics, que tenguin en comú entendre Menorca com el 
nucli central de l’activitat política.

Així, a MÉS PER MENORCA, hi conflueixen persones, 
alguns moviments socials i un conjunt de partits (que en 
aquests darrers anys havien apostat per l’obertura i la 
participació des de baix, a partir d’una organització 
assembleària), que defensen un model de desenvolu-
pament i de govern per a Menorca molt semblant i amb 
una idea clau: fer confluir la política ciutadana amb la 
política institucional. Perquè, recuperar el protagonisme 
de la política local i insular i fer canvis profunds, no es 
pot fer d’esquena al moviment ciutadà. És per això que 
MÉS PER MENORCA valora de forma molt positiva 
altres nous processos socials que, a través de la partici-
pació, es vinculen amb noves formes de fer política.

MÉS PER MENORCA vol treballar en projectes i 
programes coherents i alternatius, que donin solucions 
completes, creïbles i a llarg termini als reptes socials, 
democràtics i mediambientals. Integrar els tres aspec-
tes en les polítiques locals i insular és clau per invertir 
en un model socioeconòmic que tengui ben present les 
persones, amb principis i mecanismes senzills i direc-
tes de participació ciutadana, horitzontalitat i trans-
parència. 

En aquests moments, creix la convicció que l’espai 
polític menorquinista, d’esquerres, sobiranista i ecolo-
gista és la clau per als canvis necessaris a Menorca. I 
som conscients que, perquè aquest canvi sigui possi-
ble, és necessària l’adhesió de les persones i col·lectius 
que comparteixen aquest projecte. Un projecte que ens 
ha de permetre recuperar l’esperança. Recuperar, en 
definitiva, la capacitat d’una vida digna en el si d’una 
societat més justa.

I és amb aquest esperit que avui feim públic aquest 
moviment, aquest projecte de MÉS PER MENORCA . I 
ho feim amb la intenció de sumar totes aquelles perso-
nes que defensen i creuen en aquesta Menorca que 
volem. Amb un esperit positiu i il·lusionant. Perquè, més 
que mai, la política local i insular s’ha de fer per a les 
persones.

Un futur millor és a les nostres 
mans

MÉS per Menorca

Menorca necessita, més que mai, d’una gestió política, 
a nivell local i insular, que tengui en compte les singula-
ritats de l’illa i que sigui capaç, sobretot, d’escoltar allò 
que la societat reclama als seus representants, que han 
d’estar, sempre, al servei dels interessos col·lectius. En 
aquest sentit, MÉS PER MENORCA considera que la 
participació ciutadana és, i ha de ser, una eina fona-
mental en tot aquest procés. Per tant, el diàleg entre les 
administracions i les associacions i entitats ciutadanes 
ha de ser constant i fluid, per la qual cosa volem poten-
ciar tots els òrgans de participació existents i crear-ne 
de nous per tal d’assegurar que la presa de decisions 
sigui sempre el màxim de consensuada i transparent.

En aquests moments, les directrius del Govern Central 
i del de la Comunitat Autònoma, que emanen del seu 
laboratori ultraliberal i més dretà, han prioritzat actua-
cions de poc o nul valor social, reduint drets i llibertats, 
potenciant una austeritat desigual, privatitzant serveis 
com a única alternativa per sortir de la crisi; posant 
l'accent en els interessos econòmics per damunt de la 
majoria de les persones i blindant els grans partits 
polítics a costa de la pluralitat i la diversitat social, en 
comptes de potenciar el diàleg i el pacte amb els ciuta-
dans.

Així, des de Menorca, s’han impulsat, amb l’excusa de 
la crisi econòmica, polítiques contra els sectors més 
febles de la nostra societat, contra els drets socials, 
contra les llibertats, contra la igualtat de la justícia, 
contra el territori, contra la llengua i la cultura. Polítiques 
que dibuixen un nou model territorial i de desenvolupa-
ment en què la prioritat és l’urbanisme a la carta i posar 
l’interès individual davant del col·lectiu. Un model que fa 
aparèixer noves desigualtats i que potencia l’ individua-
lisme i la competició enfront de la cooperació i que ens 
aboca al treball precari i temporal. Unes receptes que, 
en definitiva, només fan recular els drets i el protagonis-
me de les persones, la seva qualitat de vida, la cohesió 
social i territorial o la protecció del territori insular.

En aquest context, hem de destacar la vitalitat que, en 
els darrers temps, els moviments socials han tingut a 
Menorca. La presa de consciència de la responsabilitat 
i de la capacitat individual i col·lectiva en la transforma-
ció social ha permès que moltes persones hagin cana-
litzat el seu activisme polític en moviments ciutadans de 
tot tipus. I, també, i ho hem de tenir ben clar, a favor 
d’una democràcia real i participativa i contra l’actual 
sistema de blindatge del poder polític establert.

PER MENORCA
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 No comptàvem amb els mitjans suficients, a més 
crèiem que era necessari realitzar una investigació 
prèvia de les fosses existents a Mallorca, ja que érem 
conscients que malgrat que la llista -tant d’autors com 
de treballs-  era molt llarga i de gran qualitat, no hi havia 
cap estudi de les fosses comunes de la Guerra Civil.

El mes de novembre de 2010, Memòria de Mallorca va 
signar un conveni amb el Govern Balear pel qual es 
comprometia a elaborar el “Mapa de les fosses de la 
repressió a Mallorca”. Aquesta treball intens i exhaustiu 
-absolutament ignorat per l’actual govern de les illes, 
que ha incomplit tots els compromisos que havia adqui-
rit després de la signatura del conveni- va possibilitar la 
localització d’un total de 48 fosses repartides per tota la 
geografia mallorquina i al mateix temps, ha estat el punt 
de partida perquè, davant la manca de resposta de les 
principals institucions de l’illa, Memòria de Mallorca 
decidís iniciar el procés per anar obrint les fosses del 
franquisme. 

Després d’analitzar les nostres capacitats i possibilitats 
decidírem realitzar una intervenció a una fossa petita. 
Així, seleccionàrem la fossa de Sant Joan. Es tractava 
d’un enterrament de tres homes, identificats, compta-
ven amb un informe històric de localització molt complet 
i un estudi preliminar arqueològic respecte de la viabili-
tat de l’obertura de la fossa. A més, les famílies estaven 
localitzades i volien obrir la fossa. 

Així, el passat 16 de juny, s’inicià, amb tècniques 
arqueològiques i amb la participació d’un equip 
d’antropòlegs físics i forenses dirigits per Cristina 
Rihuete, Beatriz Palomar i Paqui Cardona, l’exhumació 
de la primera fossa comuna, que estava situada al solar 
de l’antic cementeri de Sant Joan. Allà, de qualsevol 
manera, una nit d’octubre del 36 foren tirats els cossos 
de Jaume Gual Mas, Joan Gual Genovard i Miquel 
Salom Ribot. Uns dies abans els tres mariandos foren 
tirotejats a les costes de Puntiró per un grup de fusellers 
de Falange. 

el poble
té la veu

La fossa de Sant Joan: un exem-
ple d’autèntica normalitat demo-
cràtica

Bartomeu Garí
Historiador i vocal de Memòria de Ma-
llorca

Pens que l’any 2006, amb la fundació de l’Associació 
per la Recuperació de la Memòria Històrica de Mallor-
ca, ara Memòria de Mallorca, fou un moment d’inflexió 
pel que fa al coneixement de l’abast de la repressió de 
la Guerra Civil a Mallorca, a més, és indubtable que el 
seu posicionament va possibilitar obrir un debat 
anomenat “de la recuperació de la memòria històrica” 
que ha tengut moltes repercussions en molts àmbits de 
la societat mallorquina.

Ara bé, també és veritat, que des del món acadèmic, 
des de la història i altres camps, fa anys que s’estudia i 
s’analitza la memòria i la història del conflicte bèl·lic, la 
seva interrelació, les problemàtiques existents, les 
possibilitats d’enriquiment o de xoc entre ambdues. 
També, és cert que el món polític s’ha encarregat de 
recuperar l’estantís regust de la repressió i honorar 
alguns dels personatges més destacats que foren forta-
ment represaliats.

Tot plegat ha generat, durant aquests darrers anys, 
l’aparició d’una allau de reportatges, testimonis fami-
liars, publicacions i tota mena d’actes i homenatges que 
han ajudat a conèixer uns fets de la nostra més recent 
història que pareixia s’havien amagat, i el que és molt 
important, molts familiars han pogut conèixer la seva 
història segrestada i ocultada durant tants anys, és per 
això que ens plantejaren la ferma possibilitat de 
recuperar-los. 

Sabíem que obrir una fossa comuna i desenterrar els 
ossos de les indignes sepultures on havien estat sote-
rrats pares, mares i joves, era una tasca difícil i compli-
cada.
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Tot i que els resultats foren positius i ens enorgulleix 
haver acabat amb 80 anys d’impunitat hem de dir que 
obrir una fossa no és un procés que es pugui resoldre 
en un tres i no res. Precisa d’una feina seriosa, detalla-
da i exhaustiva, enormement responsable perquè 
treballam amb la memòria, les emocions i els senti-
ments de molta gent. Per això, sempre hem estat 
prudents i continuam dient que aquesta ha de ser, 
obligatòriament, una feina de les institucions illenques, 
que no poden tancar els ulls davant aquesta realitat. 

No vull acabar sense destacar, en lletres grosses, el 
paper i el compromís de l’Ajuntament de Sant Joan i de 
la seva batlessa, Catalina Gayà Bauzà, una dona 
valenta i decidida que sense la seva empenta per obrir 
aquesta fossa no hagués estat possible. Cal destacar 
també el posicionament ferm i clar del batle de Maria de 
la Salut. Ambdós demostren a les institucions de les 
illes -als batles d’altres pobles- que obrir una fossa és 
perfectament possible i resulta tot un exemple 
d’autèntica normalitat democràtica.

Llavors, els dugueren a tirar dins d’un pou anomenat 
Camp de Jesús a Son Fred, devora la possessió de 
Son Brondo, del terme de Sant Joan. Un jove se 
n’adonà que uns peus guaitaven pel coll del pou. 

Posteriorment, el jutge va ordenar que traguessin els 
cossos i que els traslladessin al dipòsit municipal de 
Sant Joan, on els van fer l’autòpsia i els van enterrar.

El capvespre de dia 19 de juny i després d’uns dies 
d’intens treball, Cristina Rihuete en veu baixa, ens va 
comunicar que havien localitzat les primeres restes. 
Ens abraçàrem, no vam poder aguantar l’emoció. 
D’aquesta manera, durant el quart dia d’excavacions es 
va descobrir la fossa comuna amb els cossos de Joan 
Gual, Jaume Gual i Miquel Salom. Unes jornades més 
tard, la fossa fou totalment exhumada. No hi havia 
dubtes, les despulles dels cossos portaven els signes 
de la violència feixista. Un d’ells tenia un forat al crani 
degut a un impacte de bala, a l’altre li havien destrossat 
la mandíbula d’un cop de fusell i l’altre el colze romput 
a conseqüència del tiroteig de Puntiró. 
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XV conveni col·lectiu d'hostaleria 
de Balears 2014-2018

Ginés Díez González
Secretari General FECOHT-CCOO
Illes Balears

Signat i ja publicat al BOIB núm. 103 de 31 de juliol de 
2014 el XV Conveni Col·lectiu d'Hostaleria Illes Balears, 
toca fer una reflexió de com s'ha donat aquest conveni. 
La primera sorpresa que ens trobem és el canvi, 
legítim, per part patronal del negociador des de l'any 
1976.

Seguim amb declaracions del president de la Patronal 
en roda de premsa sobre quins  beneficis van obtenir la 
temporada anterior i alhora anunciant el 0% de pujada 
salarial per al conveni del sector d'Hoteleria. El dia de 
lliurament de la plataforma sindical conjunta de CCOO i 
UGT, ens fan saber també la patronal,  en el seu 
conjunt,  de les seves reivindicacions per al conveni, 
que eren d'allò més reaccionari i regressiu de la nego-
ciació dels últims 37 anys en el sector i pretenien donar 
un gir copernicà al conveni.

 Tot un seguit de mesures negatives en la contractació i 
des-regulació de la figura contractual dels fixos discon-
tinus. Aquestes mesures eren relatives a  la seva crida 
i mitjanes garantides, adaptació del conveni dels 
acomiadaments col·lectius, suspensions dels contrac-
tes i reduccions de jornades empitjorant l'existent i 
aplicant la Reforma Laboral en tota la seva profunditat i 
cruesa. Jornada irregular i la seva distribució i treball a 
torns  empitjorant les condicions actuals, igualment 
modificar tot el tema del descans setmanal, dels dos 
dies lliures consecutius, vacances, inaplicació de condi-
cions de treball, IT, pujada salarial del 0%, externalitza-
ció dels serveis en l'Hoteleria i altres.

En plena negociació tensa del conveni, la Patronal 
hotelera de Mallorca va a Madrid a posicionar-se a 
nivell de tot l'Estat i presenta les 50 mesures per a un 
Règim especial per als Establiments dedicats a 
l'Allotjament Turístic (REAT), per a mi un programa 
polític situat a l'extrema dreta d'aquest país semblant 
als ultres de França, Regne Unit...

Es fan algunes reivindicacions laborals que són unes 
perles per emmarcar: Seguretat Social: ajornament 
dels deutes sense interessos addicionals, bonificacions 
empresarials del 75% per contingències comunes de 
contractes indefinits.

Congelació de conversió a fixos dels contractes tempo-
rals de termini superior a 24 mesos, flexibilització de 
requisits i reducció de terminis en les modificacions de 
les condicions de treball, terminis de negociació i notifi-
cació col·lectiva, desvinculació entre el 10 i el 20 % 
respecte del salari previst en el conveni, això si respec-
tant el salari mínim interprofessional, indemnització 
única extinció de contractes equivalent a 8 dies per any 
de servei, possibilitat de fer contractes de posada a 
disposició, i promulgació d'una llei de vaga adaptada a 
les necessitats empresarials actuals o, si no en 
l'hostaleria regular modulant el dret a vaga en tempora-
da baixa. 

En aquesta situació de prepotència patronal i d'atac a 
les conquestes dels XIV convenis anteriors del sector, 
presentem els sindicats tota una bateria de propostes i 
de resistència,  de no pèrdua de drets anteriors i mante-
niment dels mateixos i trencar la tendència a pujades 
zeros i passar simbòlicament l'1% de pujada salarial. 
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La negociació col·lectiva és una institució política i 
econòmica central de gran transcendència, determi-
nant de la regulació de les condicions de treball. És 
l'instrument a través del qual s'han produït els avenços 
cap a la igualtat i la cohesió social que amb la Reforma 
Laboral del Partit Popular es vol desvirtuar i individualit-
zar les relacions laborals. Des del salari fins a les 
pensions són conseqüència de la negociació col·lectiva 
del que no només s'han beneficiat els treballadors i 
treballadores de la branca de producció, aquestes es  
deuen a les lluites dels treballadors i treballadores, a la 
intervenció sindical, sense la força negociadora dels 
sindicats mai hagués hagut Estat social. 

No havíem de deixar que el conveni col·lectiu més 
important de Balears,  el d'hostaleria,  que afecta en 
plena temporada a més de 125.000 treballadores i 
treballadors directes, i milers indirectes, el que més 
afecta l'economia balear, s'afeblís.

La patronal  està amenaçant el dret a la negociació 
col·lectiva, la nostra pràctica sindical s'ha de centrar a 
defensar els elements centrals de la mateixa i en la 
presència permanent del sindicat en tot el procés nego-
ciador dels acords i conveni col·lectiu. Hem d'enfortir el 
paper contractual del sindicat, dinamitzar la negociació 
col·lectiva i enfrontar-nos a les polítiques recessives de 
la Patronal i governs. 

Hem aturat  aquest intent de debilitament del nostre 
conveni d'hostaleria, ara ens toca fer-lo complir en els 
centres de treball perquè la patronal intentarà buidar-lo 
de contingut i donar-li interpretacions no ajustades a 
dret. 

Hem guanyat ,amb aquest conveni , una batalla més 
però atenció!, que encara no s'ha guanyat la guerra. 

I finalment,  patronals del sector, per a aquest viatge no 
calia alforges.

Equip negociador del conveni d’hoteleria, CCOO i UGT.
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El primer imputa els ingressos al territori on resideixen 
les persones que finalment suporten la càrrega fiscal i 
les despeses on resideixen els beneficiaris, indepen-
dentment d'on es produeix el servei públic o es realitza 
la inversió. 

En canvi, el mètode del flux monetari imputa els 
ingressos al territori on es localitza la capacitat econò-
mica sotmesa a gravamen i les despeses al territori en 
què aquests es materialitzen, independentment del 
lloc geogràfic on s'ubiquin els beneficiaris ''. 

No hi ha de fet una resposta sobre quin enfocament és 
el millor, sinó que cada un respon a qüestions 
diferents. Així, l'enfocament càrrega benefici explica el 
grau de redistribució territorial implícit de l'actuació 
pressupostària del govern central, mentre que 
l'enfocament del flux monetari tracta de respondre a la 
pregunta de quina capacitat de despesa podria tenir 
un territori en favor dels seus ciutadans,  si en lloc de 
ser finançat a través dels fluxos fiscals centrals fos a 
partir dels seus propis recursos.

El primer enfocament (...) es justifica argumentant que 
els territoris no compten i que només compten els 
ciutadans. En canvi, en el segon enfocament sí que 
importen els territoris, ja que valora l'impacte econò-
mic d'aquesta despesa sobre el territori. (...) Cal 
també assenyalar que l'enfocament del flux monetari 
és molt més objectiu, ja que evita haver de plantejar 
múltiples i discutides hipòtesis sobre qui suporta la 
càrrega impositiva i qui és el beneficiari de la despesa, 
com requereix l'enfocament càrrega-benefici ''. 

Fi de cita, i per la meva part de discussió. Els comptes 
regionals no són balances fiscals, almenys com s'han 
entès des de gairebé un segle ja a Catalunya, i com 
les interpreta en tot cas avui el seu Parlament. De 
totes maneres, benvinguda la conclusió de l'equip 
contractat pel ministre Montoro, que com a mínim una 
part del saldo fiscal és pura discriminació. Recordem 
la quantia: diverses vegades la retallada que han 
soferts els catalans en la despesa sanitària. 

No són balances fiscals 

Guillem Lopez i Casasnovas
Universitat Pompeu Fabra

La balança fiscal calcula la diferència entre les despe-
ses que el govern central realitza en un territori i els 
ingressos fiscals que s'obté d'aquest.  Notem la defini-
ció: despesa A un territori. No PER als ciutadans 
beneficiaris. Posem èmfasi: des d'aquesta darrera 
concepció, on es produeixen els serveis que generen 
aquests beneficis o es gasten els recursos que aquells 
ingressos permeten, no compta. És igual que es faci a 
Madrid, ja que si és a compte i benefici de catalans, 
imputat queda als ciutadans del territori català.

 Això són efectivament comptes regionals territorialit-
zades, versió incidència càrrega benefici per a més 
precisió. Ja ho diuen els seus autors que el que fan és 
construir una "administració central augmentada a la 
qual corresponen tots els recursos tributaris '. Acabés-
sim: no importa en el còmput que ens va presentar a 
el Ministeri on es gasta sinó, des de la superioritat 
d'algú que interpreta els beneficis que ens mereixem 
els ciutadans, 'per a qui' es gasta. A més, si 'no comp-
ten "els territoris -per què tenir una Generalitat si més 
efectiu, algú pensa que sap, seria centralitzar-ho tot ?. 

La regionalització de beneficiaris no són balances 
fiscals: almenys com s'entenen a Catalunya: no pel 
que pensen alguns acadèmics, sinó a partir del que 
diu el mandat al Govern dels seus legítims represen-
tants, en qüestió més propera a la de qual seria el 
dividend de la sobirania fiscal respecte del que ho és 
avui una hisenda subordinada o de transferències.

Cito a partir d'aquí per major autoritat,  l'Informe de 
l'Institut d'Economia de Barcelona (IEB% 
20REPORT% 201_2014.pdf), que es va publicar.  '' A 
Espanya hi ha un debat entorn a la metodologia 
aplicable per al càlcul del dèficit fiscal.

Acadèmicament i internacionalment, estan homolo-
gats dos enfocaments: el de càrrega-benefici i el del 
flux monetari.

què està
passant?
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L’apunt socioeconòmic

No s’albira cap
recuperació social

Rafel Borràs Ensenyat

Les dades: Complicada tria la d’aquest mes. Malgrat el 
tarannà estiuenc, el mes de juliol i els primer dies 
d’agost han estat molt prolixos en dades socioeconòmi-
ques. En comentarem tres força importants: L’EPA del 
segon trimestre de 2014, l’Enquesta Anual de Costos 
Laborals de 2013, i els resultats sobre l’ estructura i 
dinamisme del teixit empresarial segons el Directori 
Central d'Empreses (DIRCE) a 1 de gener de 2014.

Aquesta EPA (publicada el 24-VII-2014) era excepcio-
nal donat que les circumstàncies eren extraordinària-
ment favorables perquè es palesaren millores tangibles 
en el mercat laboral. En un sol trimestre han coincidit 
les vacances de Pasqua, l’inici de la temporada turísti-
ca, una certa suavització de les irracionals polítiques 
d’austeritat, una lleugeríssima millora del crèdit, i la 
consolidació de la pobresa laboral com a nou paradig-
ma de les relacions laborals. 

Pel que fa a les Illes Balears, en un trimestre -insistesc- 
excepcional en una economia excepcionalment esta-
cional, i en un context en què la població activa (les 
persones que poden i volen treballar) s’ha reduït en 
10.000 persones en relació a l’any anterior, i amb una 
taxa d’activitat (66,77%) de les més baixes de la història 
de Balears en un trimestre estiuenc, les dades no són 
positives: En relació al volum de l’atur: a) la taxa d’atur 
es situa en el 19,04% (118.000 persones); b) la taxa 
d’atur juvenil (menors de 25 anys) ha crescut del 42,7% 
al 44,08% en el darrer any; c) l’atur baixa un 11,33% en 
un context de minva de la població activa i de la taxa 
d’activitat; d) tot i que la població i l’atur registrat 
d’estrangers va a la baixa, la taxa d’atur de la població 
estrangera torna incrementar-se fins a fregar 22,5%, 
mentre que l’any passat era del 21,79%. És a dir, no 
migrar té cada pic manco possibilitats d’ocupació a 
l’economia regular.

 Pel que fa la descohesió social: 1r En relació a l’atur de 
llarga i molt llarga durada, un 14,4% de la població 
aturada ho és des de fa més d’un any i un 33,9% des de 
fa més de dos anys. 2n El nombre de llars amb tots els 
seus membres actius en atur és de 37.300. 3r La taxa 
de protecció per desocupació és baixa, situant-se en el 
26,3 %, es a dir, gairebé només una de cada quatre 
persones aturades percep alguna prestació (entre 
contributives i subsidis). 

Quant al deteriorament de les relacions laborals: Per 
una banda, el percentatge de població assalariada amb 
contracte temporal és el 27,6% (el més alt dels darrers 
anys: 25,9% en 2013 i 25,6% en 2012), i, per una altra, 
es consolida el nombre de persones ocupades a temps 
parcial i l’índex d’estacionalitat sembla que segueix 
escalant posicions.

L’Enquesta Anual de Costos Laborals de 2013, que 
l’lNE publicà el passat 29 de juliol, ens informa que el 
Cost Laboral Brut de l’any passat en el conjunt del 
Regne d’Espanya va créixer un minso 0,1% en relació 
a l’any anterior (se situà en 30.686,71 €/any), mentre 
que a l’àmbit illenc baixava un -0,6% (situant-se en 
28.236,87 €/any).

El DIRCE és una estadística que, entre altres objectius, 
té el de proporcionar dades estructurals del nombre 
d'empreses operatives. Amb les dades publicades l’1 
d’agost podem saber que l’any 2014 s’inicià amb 
84.270 empreses operatives a Balears, la qual cosa vol 
dir que es manté la tendència a la baixa de la demogra-
fia empresarial illenca, un descens de gairebé l’1% en 
relació a 01.01.2013. El més significatiu potser sigui 
que d’aquest total d’empreses n’hi ha 44.451 -el 52,7%- 
sense cap persona assalariada i 36.587 -43,4%- amb 
plantilles d' entre una i nou persones assalariares.

Els comentaris: Les dades del mercat laboral ens 
permeten afirmar que és possible parlar d’una lleugera 
millora d’alguns indicadors macroeconòmics, però és 
impossible albirar símptomes de recuperació social. Els 
costos laborals semblen indicar una major devaluació 
salarial a les Illes Balears que a la resta del Regne 
d’Espanya. Finalment, el DIRCE de 2014 posa, una 
altra vegada de manifest l’hegemonia de la micro 
empresa en el teixit empresarial illenc i els seus proble-
mes associats: dificultats de sindicació per part dels 
treballadors i treballadores, i dificultats de competitivitat 
de les empreses.

Una lectura: Un llibret titulat “Rescatem les persones. 
Preguntes i respostes sobre la Iniciativa Legislativa 
Popular per la Renda Garantida de Ciutadania” de 
l’editorial Icaria-Asaco. El text de Jordi Arcarons, Sixte 
Gargante i Dioslado Toledano ens permet conèixer a 
fons el procés d’aquesta ILP presentada en el Parla-
ment de Catalunya. Una experiència força interessant 
de la qual es podria prendre exemple a la llum de les 
dades de descohesió social a les Illes Balears. 

Amb la lectura d’aquest llibre s’aconsegueix, addicio-
nalment, aclarir tots el dubtes sobre les diferencies 
entre la Renda Garantida de Ciutadania (o qualsevol 
altra prestació condicionada) i la Renda Bàsica (que 
per la seva pròpia naturalesa és incondicional) i, alhora, 
assabentar-nos que a Catalunya, a més de decidir 
sobre la seva independència, també volen decidir 
d’altres coses. Quina enveja!
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He mirat aquesta terra

Agost

Josep Ma. Foguet Coll

Agost. Temps de vacances, de desconnexió, de relax. 
En teoria és així. Pels illencs, i en concret pels menor-
quins potser no és ben bé així. Cues a la carretera 
general, platges que no s'hi cap, restaurants plens, 
jornades de  feina esgotadores pels treballadors del 
sector turístic. I més. Són les contradicccions del nostre 
model econòmic i de la nostra forma de vida. No és res 
de nou, només que cada més d'agost es repeteix. I és 
clar, ens diuen, vivim d'això i no podem queixar-nos. No 
hi ha alternativa?

Enguany, amb ca meua en overbooking, com no pot ser 
d'altra manera, vaig decidir anar de camping tres dies i 
fer de turista de motxilla a Menorca mateix. Un dia vaig 
fer ruta pel Camí de Cavalls des de cala Galdana a cala 
Es Talaier, a la costa sud. Gairebé sis hores, entre anar 
i tornar. L'experiència mostra la contradicció de la que 
parlava abans. Podies passar una bona estona pel 
camí sense trobar ningú i gaudir del silenci i la tranquili-
tat en ple mes d'agost. En canvi, arribant a les platges, 
no hi havia manera de trobar un espai on posar la tova-
llola. Em va fer pensar. 

A Menorca venem un destí turístic de platges paradisía-
ques i verges, amb unes imatges espectaculars i poca 
gent. I què es troben? Espais massificats, tot i que si fas 
l'esforç de caminar pots tenir premi. 

Per altra banda, el Cami de Cavalls ha esdevingut un 
GR cada cop més conegut, tant per fer a peu, en 
bicicleta o a cavall. Un orgull per a tots els menorquins. 
Però fer-lo en ple mes d'agost és una mica suicida. 

Són dos exemples significatius que poden servir per 
fer-nos pensar què és el que volem. Ningú posa en 
dubte que vivim del turisme, que és el sector que 
genera més recursos i benestar pel conjunt de la socie-
tat menorquina. Però és aquest el model desitjable?. 
Des de diferents àmbits i des de fa temps es venen 
plantejant alternatives, però són poc escoltades per qui 
les ha d'escoltar.

Quan es proposa que en el trajecte del Camí de Cavalls 
hi pugui haver algún tipus d'allotjament, com per exem-
ple petits albergs amb zona d'acampada, el sector hote-
ler s'hi oposa perquè ho considera competència 
deslleial. Així mateix, encara hi ha moltes dificultats per 
autoritzar més campings.

De la mateixa manera, es projecten i executen macro-
rotondes a la carretera general, que serveixen per un 
mes a l'any, l'agost. En bona part passa el mateix amb 
l'oferta lúdica i cultural. Molta oferta al mes d'agost, 
però reduïda la resta de l'any. Amb barcos i avions 
tenim un problema similar.

Tot això genera desequilibris molt importants, que afec-
ten a la economia i a la vida de menorquins i menorqui-
nes. Hi ha alternativa, però? Jo crec que sí, i d'altres 
també ho creuen. Fins ara, i amb matisos, s'insisteix en 
seguir pel mateix camí. No s'escolta a qui s'hauria 
d'escoltar. Comença a ser urgent baratar el full de ruta. 
Insistir en la demanda i no en la oferta és un error. La 
sortida de la crisi passa també per aquí.  
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El nord també existeix

Premi als infractors ?

Mateu Martínez Martínez

Després de 30 anys amb competències urbanístiques, 
finalment el Parlament va aprovar el març passat 
l’anomenada Llei d’ordenació i ús del sòl. Malgrat haver 
estat definida com una norma bàsicament instrumental, 
té diverses disposicions d’un contingut que va força 
més enllà, i que estan resultant polèmiques. Potser la 
que més debat ha provocat ha estat la transitòria 
desena, que fixa un procediment extraordinari 
d’incorporació a l’ordenació d’edificacions existents en 
sòl rústic. Perquè ens entenguem: és la via per a la 
legalització d’aquelles edificacions (llegeixi’s habitat-
ges) que s’han anat construint il·legalment en el sòl 
rústic de les illes durant les darreres dècades.

Aquesta disposició preveu un període limitat a 3 anys 
perquè els propietaris d’aquests habitatges puguin 
legalitzar-los, sempre que la infracció hagi prescrit, 
previ pagament d’una “prestació econòmica” progressi-
va en el temps. Una amnistia urbanística, clara i 
llampant, prèvia l’aportació a les arques municipals de 
la corresponent prestació.  

La principal crítica per part de l’oposició és que aquesta 
és una mesura que “premia els infractors”.  Malgrat que 
aquesta crítica té una certa justificació, el que està clar 
és que no val ignorar una situació que és present. 
Pensem que, només a Menorca, estem rallant --pel cap 
baix-- de més de 2.000 habitatges il·legals. Aquest 
panorama és el resultat de la manca de voluntat real de 
les institucions, al llarg d’aquestes dècades, d’exercir 
amb responsabilitat les seves competències, per no 
rallar dels interessos, si més no electorals, amagats 
sota el “deixar fer”. De forma constant s’ha anat parlant 
del problema del rústic, però les decisions efectives han 
estat inexistents. 

Així les coses, què en fem, tenint en compte que la 
immensa majoria d’aquests habitatges han passat a 
una situació de fora d’ordenació, és a dir, que no es 
poden esbucar, amb la única conseqüència (aquesta 
situació jurídica) que els propietaris tenen limitades les 
possibilitats d’actuació en les seves edificacions?   

Val, idò. Incorporem-les a la legalitat. Ara bé, les inten-
cions proclamades amb l’aprovació de la norma 
solament serien creïbles si aquesta amnistia anés 
acompanyada d’altres mesures, especialment dues. En 
primer lloc, el reforç clar dels mecanismes i dels instru-
ments d’aplicació de la disciplina urbanística, és a dir, 
d’una decisió ferma, posada en pràctica, de no perme-
tre més desgavells en el sòl rústic. En segon lloc, la 
norma hauria d’haver introduït mesures reals 
d’integració paisatgística i, principalment, ambiental. 
Aquests habitatges il·legals en rústic estan provocant 
un greu impacte en el medi, fonamentalment com a 
focus de contaminació en no tenir els necessaris meca-
nismes de tractament de les aigües brutes.

 Però s’ha perdut la possibilitat d’obligar a introduir 
mitjans per a la reducció de l’impacte, malgrat que la 
disposició en qüestió parli de “mesures d’adequació a 
les condicions generals d’integració ambiental i paisat-
gística que l’ordenació, si procedeix i a efectes 
d’aquesta incorporació, estableixi”, la qual cosa ningú 
sap el que vol dir i que significa que cada ajuntament 
farà el que podrà i voldrà. 

I dels assentaments urbans en medi rural (l’altra via 
col·lectiva de legalització), què en deim? Bé, aquest 
tema més val deixar-lo per un altre dia ... 
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Fes-te soci a
www.onamediterrania.cat

Ona Mediterrània, el millor ins-
trument per avui, la millor aposta 
per demà

Tomeu Martí i Florit

El 15 de setembre comença la segona temporada 
d'Ona Mediterrània la ràdio associativa que es pot 
escoltar a través de la web (onamediterrania.cat) a 
través de la Freqüència Modulada (98.0) i a través de 
tots els dispositius mòbils i de tots els sistemes de 
potcast.

Ona Mediterrània és una ràdio de proximitat, pensada 
en clau de Mallorca, un mitjà de comunicació multi-
plataforma, modern i de referència, una ràdio genera-
lista pensada per a tots els públics, un espai 
d’informació rigorosa i d’opinió plural, una ràdio en 
llengua catalana, un altaveu per a la producció cultural 
de les Illes Balears i una eina essencial per als nouvin-
guts que volen aprendre la nostra llengua.

Per això, aquest segon curs, la nostra programació es 
dividirà en tres franges ben clares: la primera, que 
seria la pròpia d'una ràdio generalista, que la confor-
maran els continguts generats per l'equip d'Ona Medi-
terrània i que oferirà la millor informació d'actualitat i 
els millors continguts d'entreteniment de la radiodifu-
sió de les Balears. La segona, que la conformaran els 
continguts musicals i culturals i que intentarà cobrir el 
buit gravíssim que existeix a les Balears pel que fa a la 
cultura generada des de Balears.

construint
alternatives

La tercera cobrirà un altre buit: Ona Mediterrània, 
durant unes hores cada dia serà la veu dels movi-
ments socials mallorquins, la majoria dels quals fan un 
feina excel·lent que no troba cap mitjà que en parli i 
encara menys que els posi els seus altaveus a plena 
disposició.

Tots els experts diuen que el futur d'internet el confor-
maran els continguts que es puguin escoltar mentre 
ens desplaçam o feim altres activitats i aquesta és 
l'aposta d'Ona Mediterrània: som un mitjà de comuni-
cació preparat per afrontar el futur, som generadors i 
distribuïdors de continguts àudio que poden ser escol-
tats en qualsevol moment i a través de qualsevol 
dispositiu.

Però en el futur més immediat, aquest curs que 
comença i que serà tan decisiu a tants nivells, és 
evident que Ona Mediterrània hi jugarà un paper 
essencial.

Per tot això, per aquest futur immediat en que farà 
falta un instrument com Ona Mediterrània i perquè un 
mitjà com el que anam construint serà el més ben 
adaptat a la realitat d'un demà que ja s'apropa, cal que 
totes les persones que llegiu això vos impliqueu en 
aquest instrument imprescindible per qualsevol 
projecte de transformació social. 

Participau! Associau-vos a Ona Mediterrània avui 
mateix:

 http://www.onamediterrania.cat/associat/
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La campanya “Som MÉS, recu-
perem el futur”: mobilització i 
participació per construir una 
nova Mallorca

Macià Calafat

El 16 d’abril més de 300 persones varen participar en 
l’acte de presentació de la campanya “Som MÉS, recu-
perem el futur”, organitzada per MÉS per Mallorca amb 
l’objectiu de mobilitzar la societat i promoure la partici-
pació ciutadana amb la vista posada en la construcció 
d’una nova Mallorca, nacionalment lliure, socialment 
justa i mediambientalment sostenible. 

La campanya ha anat avançant amb força i no ha aturat 
ni durant el període estiuenc. Ja hi han pres part milers 
de persones, que s’han volgut implicar en la construc-
ció d’una alternativa política a l’estat de coses actual, a 
uns governs del PP que estan sotmetent la nostra 
societat a la penúria social, a la destrucció del territori, 
a la persecució de la nostra identitat i a greus retroces-
sos democràtics –el darrer, un intent de tupinada als 
ajuntaments. 

En aquests sentit, els mesos de maig, juny, juliol i agost 
han estat un contínuum d’actes que han servit per 
acostar les propostes ciutadanes a la coalició i les de la 
coalició al conjunt de la societat. Els actes de “Som 
MÉS” s’emmarquen en un procés de constitució 
d’Assemblees de MÉS a diversos municipis de Mallor-
ca i d’incorporació de noves formacions i col·lectius que 
han contribuït a reforçar el projecte. Així, durant aquests 
mesos s’han sumat a MÉS Esquerra Republicana i 
organitzacions d’àmbit local com els Independents de 
Sencelles o els Independents de Santa Margalida. A 
més, el 19 d’abril, a Sant Joan, es va constituir 
l’Assemblea de MÉS Joves, que incorpora els mem-
bres de les organitzacions juvenils de tots els partits 
membres de la coalició i les persones independents 
que n’han volgut formar part.

Fins ara, els municipis que han posat en marxa proces-
sos de constitució d’Assemblees de MÉS han estat 
Alaró (27 d’abril), Pollença (31 de maig, finalitzat el 15 
de juliol); Algaida (14 de juny), que va incloure també un 
fòrum ciutadà; Binissalem (12 de juliol), amb una 
Assemblea oberta; Maria (25 de juliol), amb una 
Assemblea Oberta; i Calvià, amb una ruta contra la 
privatització de la costa el 21 de juliol i una Assemblea 
Oberta el 30 de juliol. 

A més, s’han fet actes de presentació de MÉS a Sant 
Jordi (2 de maig), amb un debat obert; a Marratxí (14 de 
juny), amb una Assemblea Oberta; i a Santa Margalida 
(22 de juny), amb la presentació als veïnats de l’acord 
d’incorporació dels Independents a MÉS i amb un 
debat obert.

Un dels puntals d’aquesta campanya, pel gran nombre 
i la gran varietat de les activitats realitzades, ha estat 
Palma. La capital de Mallorca és un dels llocs estratè-
gics de cara a les properes eleccions. Durant aquests 
mesos, MÉS per Palma ha organitzat una paradeta per 
Sant Jordi (23 d’abril); l’acte “La ciutat dels infants” (10 
de maig, al carrer Blanquerna), una proposta per fer de 
Palma una ciutat més habitable per als més petits; un 
debat sobre propostes culturals a Palma, amb repre-
sentants de diferents sectors (29 de maig, Can Alco-
ver); una Assemblea Oberta per parlar del model de 
serveis socials a Palma (4 de juny); i una ruta cultural 
per Dalt Murada (14 de juny). 

A més, els regidors han fet una sèrie de sortides infor-
matives a diferents barris: a Santa Catalina (15 de 
maig) i al Molinar (19 de juny). Un fet destacable ha 
estat la presentació d’una nova eina de participació, 
“Volem saber”, dins el portal www.CortObert.cat (3 de 
juliol), on els ciutadans poden fer les seves demandes 
al grup municipal. Un dels moments més importants de 
la campanya ha estat la celebració de la tercera Assem-
blea de MÉS per Palma (28 de juny, s’Escorxador), que 
ha marcat la línia de feina política per als propers 
mesos i ha servit per iniciar el procés de primàries a 
Palma.

La campanya també ha comptat amb l’organització 
d’una sèrie de taules rodones i debats de reflexió sobre 
temes d’interès social, econòmic o mediambiental. Ha 
estat el cas de les taules rodones “Prosperitat comparti-
da”, sobre el model econòmic de Balears, amb David 
Abril i Jaume Garau, que han tengut lloc a Manacor (27 
d’abril) i a Cala Rajada (23 de juliol) i de les xerrades 
d’explicació dels efectes negatius del projecte de llei de 
ports que prepara el Govern, a càrrec de David Abril, 
amb actes a la Colònia de Sant Jordi (27 de juny), al 
Port d’Andratx (9 de juliol) i al Port de Pollença (12 de 
juliol).

La campanya tendrà el seu punt culminant els mesos 
de setembre i octubre, amb actes a més pobles i amb 
l’organització ja encaminada cap a les primàries ober-
tes del mes de novembre, on els candidats de MÉS per 
Mallorca al Parlament, al Consell i a l’Ajuntament de 
Palma seran elegits per tots els ciutadans que hi 
vulguin participar, tal com va aprovar l’Assemblea de 
MÉS per Mallorca que va tenir lloc el 7 de juny a Santa 
Maria. Un repte que la coalició haurà d’assumir amb 
totes les seves conseqüències i amb una consciència 
clara del que ens hi jugam com a país.
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El conflicte palestino-israelià: 
l´ocupació continua, s´estén 
el boicot

Enric Gonyalons Sureda
Membre de l´espai de solidaritat de MÉS 
per Mallorca i coordinador de
l´ONG Mundubat a Palestina

Un cop més, una nova escalada de tensió i un agreuja-
ment del conflicte armat entre Palestina i Israel tornen a 
posar d'actualitat aquesta confrontació interminable. Un 
cop més, cal tornar al rerefons d'aquesta situació, que 
va molt més enllà de l'explicació a curt termini que inter-
preta la conjuntura actual com una conseqüència direc-
ta del segrest i assassinat de tres joves israelians a la 
Palestina ocupada.

En aquest sentit, l´operació Marge Protector posada en 
marxa per l´exèrcit israelià no és més que una nova 
expressió de la violència que es produeix quan un 
Estat, Israel, ocupa militarment un altre Estat, Palesti-
na. Desgraciadament per a la població palestina, 
aquesta ocupació va acompanyada de la colonització 
de Cisjordània, a través de la construcció de centenars 
de colònies il·legals, l´apropiació de Jerusalem Est, 
reconeguda internacionalment com la capital de Pales-
tina, la construcció del "mur de la vergonya", declarat 
il·legal per part de la Cort Internacional de Justícia, i la 
creació d'un gueto de població palestina a la franja de 
Gaza, que evoca el gueto de Varsòvia.

I tot això se sosté sota la implantació d'un règim polític, 
que presumeix de ser l'única democràcia de l´Orient 
Mitjà, quan en realitat practica un sistema d'apartheid, 
que és considerat un crim de lesa humanitat. Així 
doncs, i per posar alguns exemples clarificadors, dins 
de l´estat "democràtic" d'Israel, la població d´origen 
palestí amb ciutadania israeliana no pot comprar terres; 
als palestins de Jerusalem només se'ls atorga el permís 
de residència; la població palestina de Cisjordània està 
subjecta a la jurisdicció militar mentre que els colons 
israelians ho estan a la civil, i als refugiats palestins 
se'ls denega el dret a retorn a la vegada que Israel 
promou que la població jueva de tot el món, encara que 
no tingui vincles amb Israel, es mudi a Israel i 
n'adquireixi la ciutadania.

A part, cal recordar la divisió de Cisjordània, ocupada 
en zones A, B i C, estant només la zona A sota control 
ple de l´Autoritat Nacional Palestina, és a dir, un 18% 
del territori, conformat bàsicament per les ciutats pales-
tines i els seus voltants, el que tristament rememora els 
bantustans sud-africans. No en va, alguns dels màxims 
exponents de la lluita contra l´apartheid sud-africà, com 
ara Nelson Mandela i Desmond Tutu, han catalogat 
Israel com un règim d'apartheid. També intel·lectuals 
com Noam Chomsky es posicionen en la mateixa línia, 
i fins i tot un informe de l´any 2007 del relator especial 
de Nacions Unides per als territoris palestins ocupats, 
John Dugard, compara la política de segregació israe-
liana amb la de l'apartheid sud-africà.

Pel que fa a les suposades negociacions de pau entre 
palestins i israelians, s'ha anat acumulant un fracàs 
rere l´altre. Després de més de 65 anys de conflicte no 
s'ha arribat a un acord de pau final, i cada vegada 
sembla més evident que Israel no té un interès real a 
pactar una solució justa i digna per al poble palestí i 
israelià.

 Les principals raons que expliquen aquest posiciona-
ment són, d'una banda, que l´ocupació de Cisjordània 
és econòmicament molt rendible per a Israel, i, de 
l´altra, que la perpetuació d'un estat d'alerta continu 
manté unida la població jueva israeliana, el que al seu 
torn evita que sorgeixin confrontacions internes al si de 
la pròpia societat israeliana, una societat molt estratifi-
cada en funció de l'origen i molt fragmentada entre 
jueus laics i religiosos. 

En aquest sentit, un altre aspecte a destacar és que 
l´Organització per a l'Alliberament de Palestina ha reco-
negut Israel com a Estat sota les fronteres anteriors a 
1967, mentre que Israel és un dels nou països al món 
que no han reconegut Palestina com a Estat. Cal 
ressenyar així mateix l'incompliment sistemàtic per part 
d'Israel dels acords d'Oslo i la construcció de colònies 
il·legals a Cisjordània, fins i tot durant les converses de 
pau. Igualment cal recordar la iniciativa de pau àrab de 
l'any 2002, renovada el 2014, que planteja un reco-
neixement explícit d'Israel, segons fronteres reconegu-
des internacionalment, per part de tots els països que 
conformen la Lliga Àrab i que Israel rebutja.

Arribat a aquest punt, i tenint en compte també els 
múltiples fracassos de la diplomàcia internacional, es 
planteja la següent qüestió: com pressionar Israel per 
acabar amb l´ocupació de Palestina, permetre la torna-
da de la població refugiada i desmantellar aquest règim 
d'apartheid?

altres veus
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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

L´any 2005, davant la situació descrita, 171 organitza-
cions de la societat civil palestina van fer una crida per 
a la posada en marxa d´una campanya de "Boicot, 
desinversions i sancions" (BDS) a Israel perquè respec-
ti els drets humans i el dret internacional humanitari. 
Aquesta campanya, que emula en els seus principis la 
campanya internacional de boicot contra la Sud-àfrica 
de l'apartheid, cada vegada té més simpaties i adhe-
sions (partits polítics, sindicats, universitats, bancs, 
empreses, intel·lectuals, artistes, particulars, etc.). 

La campanya advoca pel boicot institucional, econòmic, 
acadèmic, cultural i esportiu a l´estat d'Israel, així com 
l'aplicació de sancions i desinversions a aquelles 
empreses estrangeres i israelianes que participen o es 
lucren de l´ocupació. Actualment, la campanya del BDS 
està creixent exponencialment i va adquirint major 
repercussió, alhora que el Govern d´Israel es mostra 
temorós; de fet, per tal de contrarestar-la, la Knesset 
(Parlament d´Israel) ha aprovat un gran nombre de 
mesures per combatre-la i millorar la seva imatge exte-
rior.

Sigui com sigui, el camí ha 
començat i no hi ha marxa 
enrere. Ahir Sud-àfrica, avui 
Palestina.
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Bauzá, esquitat de petroli

David Abril
Diputat del grup MÉS

Les prospeccions petrolíferes a les nostres costes han 
estat i sembla que seran fins al darrer minut un dels 
grans temes de la legislatura. Es tracta d'una qüestió 
que ve d'enrere, de la Llei d'Hidrocarburs d'Aznar, 
primer, i d'un regal nadalenc en forma de decrets dels 
darrers temps de  Zapatero, amb l'oposició frontal de 
l'ecologisme social i polític. Prospeccions que són un 
dels productes tòxics d'un bipartidisme que es retro-
alimenta, entre altres, amb l'oligopoli energètic de grans 
companyies, per cert altres temps públiques com 
Repsol, Endesa o Iberdrola, que ara nodreixen els seus 
consells d'administració amb ex-ministres d'uns i i dels 
altres.

Però no és fins enguany, que es tornen a activar els 
permisos concedits amb aquests decrets a finals de 
2010, que esclaten totes les alarmes: l'amenaça dels 
sondejos ja és aquí, i sembla real. Tres projectes de 
tres multinacionals (Seabird, Cairn Energy i Spectrum) 
envolten gairebé tota la mar balear, amb l'objectiu 
d'explorar i extreure, si fos el cas, petroli o gas. Des del 
primer moment, el govern de Bauzá ha volgut fer veure 
que era un tema d'Estat, i que estava disposat a donar 
la batalla contra el Ministre Soria, del seu propi partit i 
ministre no sols d'Indústria, sinó també, no ho oblidem, 
de Turisme. L'activisme de Bauzá i els seus, no obstant, 
no ha passat de les declaracions i del respecte escru-
polós (massa i tot) al procediment, emetent els corres-
ponents informes tècnics negatius, pel que fa a 
l'impacte ambiental que els sondejos, en qualsevol de 
les seves fases, des del sondeig sísmic, fins a 
l'extracció i explotació.

Canàries ens duu avantatge, tant en la lluita social 
contra les prospeccions, com en l'estat d'aprovació del 
projecte, de fet a inicis d'estiu el govern d'Espanya va 
emetre la Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) positi-
va, que dóna llum verda a la primera fase dels sondejos 
promoguts per Repsol. I és aquí quan es va posar 
clarament en evidència una de les principals contradic-
cions del discurs del PP al voltant de les prospeccions: 
volen prospeccions a Canàries, però no a Balears. 
Difícil d'explicar, quan fins i tot l'arxipèlag germà del 
nostre gaudeix de nivells de protecció de reserves i 
recursos marins superiors als balears. Com difícil 
d'explicar seria que el Ministeri decideixi, la propera 
tardor, dir que no als sondejos balears, quan ja han dit 
que sí a les Canàries. 

Necessitem un front comú de Canàries i Balears per fer 
front a uns projectes emparats per un govern central 
amb actituds neocolonials, però el PP de Bauzá “no ho 
veu”, i troba que com amb tot darrerament, “anam per 
bon camí”.

Però la història no acaba aquí, i és que al PP balear li 
falta valentia, o li sobra covardia, si voleu, i aquest estiu 
han fet el ridícul més espantós davant la denúncia del 
grup MÉS de què el Govern de les Illes Balears 
coneixia des de fa més d'un any l'existència de sonde-
jos sísmics sense autorització a la mar balear, promo-
guts per les companyies prospectores, i concretament 
per Seabird, el projecte més antic. A un informe del 
departament de recursos marins, el tècnic respectiu 
informa al Ministeri que tenen constància de sondejos 
sísmics, registrats mitjançant hidròfons i a intervals de 
10 segons, en dies concrets durant el mes d'abril de 
2013. 

A pesar de la gravetat dels fets i l'alarma pública, Com-
pany es va limitar a “informar” el Ministeri, que 
sol·licitava contra-arguments al raonament interessat 
de les empreses que volen fer els sondejos... Però els 
sondejos ja s'estaven fent! I Bauzá, segons va dir, era la 
primera notícia que tenia... Per ser un “tema d'Estat”, i 
m'atreviria a dir que el gran “tema d'Estat” de la legisla-
tura, el Govern de Bauzá ha mentit descaradament 
(com ja va fer amb la seva farmàcia), o si m'apurau un 
dels seus principals Consellers no li ha dit tota la veritat 
sobre un tema clau, la qual cosa no sé si és encara 
pitjor.
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El Govern de Bauzá ho sabia, i el Ministeri també ho 
sabia. I des de juliol de l'any passat, data en què es va 
remetre aquesta informació, ningú no ha fet res. El 
Govern de les Illes, que en els seus propis informes 
reconeix l'impacte que poden tenir els sondejos sísmics 
en els cetacis, en els recursos pesquers i en els fons 
marins, no ha fet ni el més mínim seguiment malgrat la 
certesa reconeguda de què els sondejos s'han produït. 

I el govern central no és que no hagi fet res, és que és 
pitjor: ha autoritzat els sondejos a les Canàries, i 
segueix els tràmits sobre els projectes de prospeccions 
a les Illes Balears amb absoluta “normalitat”. Si això no 
és connivència amb qui vol foradar els nostres fons 
marins sí o sí senzillament per lucrar-se, què és ?

Ni una sola dimissió, ni una sola explicació, no semblen 
ser la millor manera de reparar l'esquitada de petroli 
que en ple mes d'agost, ens han fet Bauzá i els seus 
sequaços, que igualment han callat davant les declara-
cions del portaveu del PP al Congrés dels diputats, qui 
per justificar el no a la sol·licitud de compareixença del 
Ministre Soria per donar comptes d'aquests fets, va dir 
que no trobava més arguments que la justificassin que 
la connexió mental de l'oposició amb les balenes.

Una profunda manca de respecte cap al poble que s'ha 
manifestat unànimement contra les prospeccions. Un 
menyspreu que des del control parlamentari que exer-
cim des del grup MÉS, procurarem que no li surti gratis 
al PP.
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Esterilitzar els pobres, sí, però 
mai garantir el seu dret a 
l’existència

Daniel Raventós
Membre de la Xarxa Renda Bàsica i de 
la revista SinPermiso
Els candidats a alts càrrecs deien a la gent que la respos-
ta als problemes del país era enriquir als més rics per tal 
que de la seva taula caiguessin més molles a les boques 
dels pobres, i alguns, al pensar en aquesta gran injustícia 
es preguntaven si no era millor prescindir fins i tot 
d’aquestes molles. 

John Connolly, 2012

La persona aturada pot estar-ho per distintes circums-
tàncies, segons expliquen els manuals i alguns mals 
articles acadèmics: perquè vol canviar de feina, perquè 
té un determinat cost d’oportunitat en relació a treballar, 
perquè així maximitza la seva funció d’utilitat que al cap 
i a la fi és la representació matemàtica del seu ordre de 
preferències, perquè prefereix el lleure, perquè 
l’empresa en la que treballava ha tancat o ha reduït 
personal o l’ha acomiadada directament... Fixem-nos 
quants subterfugis aparentment sofisticats s’acostumen 
a adduir per “explicar” l‘atur. Per explicar una situació en 
la qual la immensa majoria de la gent aturada ho està 
per la darrera “circumstància”: acomiadament directe, 
tancament de l’empresa o reducció de personal. Les 
altres possibilitats són anecdòtiques des del punt de 
vista quantitatiu, però serveixen per omplir manuals, 
articles acadèmics, i encara més per muntar tertúlies i 
programes televisius. 

Més conseqüències socials que aquestes astracanades 
explicatives de l’atur té encara la culpabilització de les 
persones que sobreviuen mitjançant algun subsidi o 
prestació públiques. Llavors les pseudo-explicacions 
acadèmiques ja deixen lloc a l’insult i al menyspreu: es 
tracta d’escòria o de dropos o de fracassats o de poc 
ambiciosos (encara es poden trobar més variants sobre 
el mateix eix). És tracta del que amb excel·lent base 
documental el jove investigador Owen Jones ha batejat 
com “dimonització de la classe obrera”.

En contrast, els qui no són “classe obrera” perquè supo-
sadament pertanyen a una mítica classe mitjana tan 
vaporosa conceptualment que ningú sap definir cohe-
rentment, o perquè formen el grupet dels més rics, ho 
serien per mèrits propis. Així com els qui han de viure 
d’alguna subsidi són gent dropa o fracassada o poc 
ambiciosa, “ells”, els de la classe mitjana i els rics serien, 
en contrast, gent treballadora, exitosa i ambiciosa. 

Són una autèntica gernació els acadèmics i polítics (els 
tertulians, grup que no exclou a polítics i acadèmics, 
són poca cosa més que una evidència permanent de 
què la ignorància és atrevida) que han fet declaracions 
per intentar convèncer  la població que els més pobres 
i més dèbils són els responsables de la majoria dels 
seus mals. Segons aquesta fantasia tan estesa, els rics 
ho són perquè han fet mèrits per ser-ho. No fa falta ser 
un estricte partidari de la sentència segons la qual al 
darrera de tota fortuna hi ha un crim (i si no és evident 
és que no s’ha investigat amb cura), per constatar la 
sequera d’estadístiques per sostenir sense problemes 
la correlació riquesa-mèrit. En molts de casos les corre-
lacions més consistents són d’un altre tipus: riquesa-
corrupció, riquesa-frau fiscal, riquesa-herència, 
riquesa-robatori, o una combinació de totes. 

Són una gran munió els qui volen culpabilitzar la gent 
que viu d’un subsidi. Aquests campions suposats del 
mèrit i de la lluita contra els fracassats i aprofitats que 
viuen dels subsidis públics no es exclusiva d’una nació 
en particular, la podem trobar a qualsevol lloc. A Cata-
lunya, una de les primeres mesures del govern Mas va 
ser realitzar una ofensiva contra els que vivien imme-
rescudament de la misèria de renda per a pobres que la 
Generalitat atorgava. Va costar més el control que va 
fer-se que no pas els pocs desgraciats que van desco-
brir en situació irregular. Per la mateixa època si fa no 
fa, Durán i Lleida, aquest polític reaccionari entre esper-
pèntic i ridícul, va fer referències als qui cobraven subsi-
dis i“anaven als bars” andalusos. 

Al Regne d’Espanya, polítics del PP han culpabilitzat 
als pobres, especialment els qui tenen dret a un subsi-
di, de ser-ho. Però en això, com deia, no hi ha moltes 
diferències amb altres indrets. Per posar un dels molts 
exemples a mà. John Ward és un regidor del partit 
conservador a Kent, que va declarar: ”hi ha cada cop 
més raons per a l’esterilització obligatòria de tots 
aquells que tinguin un segon fill –o tercer, etc.- mentre 
cobrin prestacions socials”. Tema aquest de 
l’esterilització dels pobres que no és precisament inno-
vador. La idea d’esterilitzar els pobres té maníacs 
il·lustres. Thomas Nixon Carver va ser catedràtic de 
política econòmica a la Universitat de Harvard entre 
1902 i 1935 i també va ser escollit l’any 1916 president 
de l’American Economic Association (una institució que 
ha estat presidida entre d’altres per economistes com 
ara Kenneth Arrow, Amartya Sen, Wassily Leontief, 
James Tobin o John Kenneth Galbraith). Aquest acadè-
mic de Harvard, que va viure un munt d’anys (1865-
1961) i que formà part del primer grup d’economistes 
que va assessorar professionalment al Partit Republi-
cà, va defensar en nombroses ocasions, per lluitar 
contra l’atur i la pobresa (sic), l’esterilització dels “mani-
festament ineptes”. 
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Però el meu exemple preferit, potser per la part en que 
hi estic implicat, de menyspreu als qui viuen d’un subsi-
di públic és el de l’actual governador del Banc 
d’Espanya. A l’any 2001, Luis. M Linde va escriure a la 
Revista de Libros una llarguíssima ressenya del meu 
llibre El derecho a la existència. Sense poder entrar 
aquí als diversos aspectes de la seva crítica, el títol era 
magnífic per exemplificar la culpabilització a la que feia 
referència: “¡Todos al subsidio!”En la breu resposta que 
vaig escriure uns mesos després a la mateixa revista 
deia: “El títol-consigna ja és tota una declaració 
d’intencions: «¡Tots al subsidi!». Ve a ser alguna cosa 
així com ara: «¡A viure tots del mòmio!» o «¡Què bo que 
és viure sense fer res gràcies a l’Estat!».” 13 anys 
després no cal afegir res més.

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!

El que en aquell llibre, editat el 1999, defensava i que 
tan criticat era per Luis M. Linde era una assignació 
monetària universal a tota la població, una mesura 
coneguda com a renda bàsica (RB). 

Aquesta proposta ja forma part dels programes 
d’algunes candidatures electorals de les passades 
eleccions al parlament europeu. Unes ho van fer de 
forma clara i altres més confusament, però moltes 
candidatures a l’esquerra del PSOE van defensar la RB 
en les esmentades eleccions: Podemos, Bildu, Anova, 
IU-ICV, Equo... La RB, entesa com a dret a l’existència 
de tota la ciutadania i de les persones residents és una 
proposta que molta gent, especialment a partir de les 
conseqüències per a la immensa majoria de la població 
no rica, que estan tenint les polítiques econòmiques 
imposades des de l’inici de la crisi, està essent assumi-
da per una part de la ciutadania cada cop més gran 
com una mesura que val la pena defensar. 

Com la “descabellada”idea que va ser en determinats 
moments històrics del sufragi universal per a tots els 
homes i dones, independentment de la seva condició 
social, religió (si alguna) i sexe, la RB està cridada a 
obrir-se pas entre totes les persones interessades en 
propostes que garanteixin el dret a l’existència. Com va 
dir el gran Thomas  Paine, no és caritat el que es 
demana, és justícia.
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David Abril Hervás
Coordinador d’IniciativaVerds i Diputat 
de MÉS al Parlament de les Illes Balears
Per Biel Pérez i Pep Valero

D’on véns?
He nascut a Inca l’any 1975, fill de pares andalusos, 
vaig començar a fer feina als 14 anys a una fàbrica de 
sabates, com els meus pares. La primera nòmina va 
ésser als setze, però havia començat als 14. Hi vaig fer 
feina tres anys i em va quedar clar que jo no volia 
passar tota la vida fent feina a una fàbrica. Als 17 anys 
vaig començar a donar classes de repàs.

Som llicenciat en Geografia i Història i doctor en Peda-
gogia, amb una tesi sobre l'aprenentatge de la ciutada-
nia al llarg de la vida. He fet feina en política, també en 
diverses institucions, he tingut càrrecs de responsabili-
tat i he treballat amb distintes entitats socials en temes 
d’intervenció socio-educativa, sobretot amb joves i amb 
immigrants. He anat alternant: temporades he fet feina 
en política i d’altres en entitats socials. I a la universitat, 
on encara hi don classes de postgrau.

Has passat per distintes entitats polítiques, no? 
Uhh... això és una mica complicat. Ideològicament he 
estat sempre allà mateix , naturalment he anat evolu-
cionant; perquè si pensàs exactament el mateix tampoc 
seria molt sa, però sí que el meu despertar polític va 
esser a Inca dels anys vuitanta.

Com  et neix  aquesta inquietud?
Jo era un nin i tancaven les fàbriques. Varen tancar la 
fàbrica on feia feina mon pare, mumare també feia feina 
al sector, i d’alguna manera et consciencia el que està 
passant. Veies que els guanys se’ls enduien els empre-
saris a un altre lloc i deixaven el poble pràcticament 
mort a nivell social. Això i el que llegeixes em va desper-
tar. La meva experiència política va esser la campanya 
europea del 94, els missatges, tan actuals. contra 
l'Europa del capital, amb Anguita com a referent 
d’Esquerra Unida, eren els anys bons d’IU. Vaig anar a 
un míting al meu poble i hi havia quatre o cinc persones 
(gairebé totes de Comissions Obreres) i, a partir d’aquí, 
em varen enganxar, o m'hi vaig enganxar. A partir de 
llavors varen començar quasi vint anys de militància 
política, la major part d'ells a Esquerra Unida.

l’entrevista Crida l’atenció trobar un pedagog ficat en política, 
sembla que aquesta tasca s’adiu més amb economis-
tes i juristes...
Volia estudiar periodisme, però a ca nostra no hi havia 
doblers per sortir a defora. Però des de sempre m’havia 
agradat l’educació i és amb el que m’agradaria seguir 
professionalment. No sé si el que manquen són peda-
gogs en política, però sí cal molta pedagogia: si no 
s'entén de què parlen els polítics, a qui podem repre-
sentar?

La classe política fa perdre al papers al pedagog? El 
fan dubtar sobre la validesa dels seus mètodes?
Jo crec que l’acció política dels darrers tems, i particu-
larment de qui ens governa, i la lògica dels gran partits 
fa perdre els papers a molta gent independentment de 
la seva capacitació o formació. És tan evident que no hi 
ha una actitud de servei... Aquests dies mateixos, en 
què està sortint  la corrupció de Son Espases, el Sr. 
Bauzá pensa que pel fet de no haver posat imputats a 
les llistes ja ha fet net el PP i té cinquanta mil persones 
que varen participar del major episodi de la història de 
la corrupció a les Illes: Na Mabel Cabrer, Na Lourdes 
Bosch que era la mà dreta d’En Rodrigo de Santos, Na 
Catalina Cirer que era la batlessa de Palma... Amb tot el 
que està sortint, que ja són confessions directes 
d’aquesta gent, que va participar directament d’aquest 
pastís, gent que està cobrant doblers públics per exer-
cir un càrrec. Que haurien d’estar totalment inhabilitats 
en un país democràtic normal.
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Segurament que resulta fàcil deixar-se agafar per les 
xarxes d’aquesta “casta”, i, malauradament molta gent 
amb poc sentit crític vos hi posa a tots dedins. Això fa 
mal?
Personalment duc molt malament que es diguin menti-
des sobre mi o sobre el que he fet. I hi estàs  molt expo-
sat. Com més surts en els mitjans de comunicació, més  
exposat hi estàs. Hi ha el risc de sortir-ne afectat perso-
nalment, per això també és sa, estar de pas per la políti-
ca, no tenir-ho com a vocació professional.

El que surt a la premsa ja és escandalós, insuportable, 
però segur que vosaltres encara coneixeu més coses 
sobre corrupció, que no podeu denunciar perquè no hi 
ha proves. Ara és temps de melons i en trobes algun 
que té un trosset dolent, però li lleves, i te’l pots menjar. 
D’altres just pots aprofitar-ne unes poques tallades. N’hi 
ha que estan tan perduts que els has de tirar sencers al 
fems. Té remei aquest sistema, se’n pot aprofitar res?
Jo dic un conte als meus fills: Hi havia un rei ,i això que 
jo soc republicà! que tenia tres fills i, per veure a qui li 
havia de passar la corona, va fer aquesta prova: crida el 
fill més gran i li dóna un melicotó mig podrit. Aquest 
l’agafa i el tira perquè no és bo. Fa el mateix amb el 
segon. Aquest li lleva la part podrida i es menja la part 
sana. Dóna un altre melicotó mig perdut al petit. Aquest 
li lleva la part podrida i es menja la sana, però, a més, 
sembra el pinyol del melicotó.

Però aleshores s’abracen a l’Apòstol Santiago o a la 
Mare de Déu de la Salut...
Això sí! “Por la gracia de Dios”, no? Com que està tan 
clar que no tenen una vocació de servei al poble, sinó 
que es dediquen exclusivament als seus interessos, i, 
de fet, aprofiten la política per fer els seus negocis 
privats... necessiten legitimar-se d'altres formes, i la 
religió, si més no el ritualisme, forma part d'aquesta 
legitimació.

Diuen “casta” i tu respons...
Jo crec que hi ha “casta”. Hi ha casta amb la mesura 
que en aquest país s’ha fet una transició política que en 
segon quins aspectes ha estat més transacció que 
transició. Segurament es va aconseguir, i qui va liderar-
ho per part de l’esquerra va aconseguir el que va poder, 
però està clar que hi ha determinats estaments, com és 
la Justícia clarament, com és l’Exèrcit, i com és bona 
part dels alts funcionaris que fan possible o impossible 
l’Administració, que configuren una autèntica “casta”.
 
Els dos episodis de Govern de Progrés, que no 
d’esquerres -perquè aquí, cada vegada que hi ha hagut 
Pacte de Progrés no vol dir que hagi guanyat 
l’esquerra-, no s’han pogut fer moltes coses perquè hi 
ha una casta instal·lada de funcionaris, de gent influent, 
de lobbys locals que fan que això no sigui possible  i de 
polítics al seu servei, que també es podrien considerar 
casta.
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I no podria esser que quan la gent sent parlar de trans-
parència, d’honestedat, d’una nova cultura, sorgeixi el 
fantasma de la por a perdre certs privilegis, els estalvis, 
les petites coses que han aconseguit?
Jo crec que hem arribat a un punt de no retorn, des del 
punt de vista material i de les condicions de vida, i hi ha 
moltíssima més gent que no té res. Més aviat hi ha la 
sensació del no puc perdre res més! Al mateix temps hi 
ha molta gent que pensa que sortir d’aquesta crisi serà 
tornar al que teníem fa cinc o sis anys, quan la gent vivia 
“per damunt de les seves possibilitats”. Hi ha un punt de 
veritat en aquesta sentència, que la dreta ha fet servir 
per justificar les retallades. Però també és ver que n’hi 
va haver que visqueren per damunt de les seves possi-
bilitats. No de les possibilitats que ens oferia el sistema; 
perquè semblaves beneit si no demanaves un préstec 
per comprar-te qualsevol cosa. Però de les possibilitats 
reals i de dur una vida digna potser sí que hauríem de 
fer una reflexió sobre com hem viscut i com volem i 
podem viure, que al cap i a la fi és una reflexió sobre la 
felicitat. 

Però el missatge del Govern és: començam a sortir, 
tornau-nos votar i tornarem a fa deu anys.
Jo crec que ara mateix el tema de l’estat del benestar 
està en un punt crític. No m’atreviria a dir que ni de resis-
tència, sinó de retrocés claríssim. Amb el que ens ve a 
Europa, ara amb el Tractat de Lliure Comerç amb els 
Estats Units, és un indicador claríssim d’això. El que es 
fa és, pràcticament, vendre l’estat del benestar a les 
multinacionals,sobre tot a les nord-americanes. L’inici 
de la privatització del sistema sanitari  d’aquesta legisla-
tura és una primera passa cap a això que ve. 

Ahir mateix el Govern d’Espanya, el Sr. Guindos, 
tranquil·litzava els inversors estrangers dient-los que hi 
hauria cinquanta mil milions més de retallades fins al 
2017 i que això aniria a costa dels serveis públics. De la 
gent que hi fa feina i mantén aquests serveis públics i de 
les prestacions d’atur. 

Per tant, l’estat del benestar, quan canviï la relació de 
forces a Europa, no només a Espanya, i especialment al 
Sud d’Europa, s’haurà de replantejar de bell nou. Però 
també és una oportunitat per introduir propostes políti-
ques innovadores, com és el tema de la Renda Bàsica, 
la Renda Ciutadana. Potser si tothom pot tenir un salari 
mínim, fins i tot sense fer feina -això amb un sistema 
fiscal just es pot fer i hi ha estudis que ho demostren- la 
xarxa de lluita contra la pobresa no hauria de ser tan 
forta com ho és en aquests moments. Perquè no els 
queda més remei. Darrerament el PP s’umpl la boca 
dient que obri línies de subvenció per lluitar contra la 
pobresa, sobre tot contra infantil. El que suposa un reco-
neixement de què les polítiques d’austeritat el que fan 
és trepitjar la majoria de la gent.

Aquest tindrà la corona. De fills petits n’hi ha molts en la 
política i en la vida, hi ha molta gent sana dins la política 
i molta gent gent sana que vol entrar dins la política. 
Aquesta és l’esperança: és amb la política que canvia-
rem les coses. No només amb la política de partit o amb 
la política institucional, però sí que és una part neces-
sària.

I aquest missatge, com el pots fer creure al poble?
Uf! Amb molta pedagogia política. Que això és bo de 
dir i mal de fer. Perquè polític és tot el que surt tots els 
dies en els mitjans de comunicació i no només en els 
telediaris. Són els models socials que es transmeten. 
Si a tu et transmeten que, per triomfar no importa que 
tinguis estudis ni que facis res, sinó que siguis un xulo, 
o un maltractador, o que cantis bé... Naturalment està 
bé que cantis, però que no tenguis res a darrera, que 
no tinguis un projecte personal, que no tenguis unes 
idees. Això són uns valors que es transmeten i, al final, 
és una concepció política de com ha de funcionar la 
societat.

I batallar amb tot això...
Implica, no sols tenir un missatge polític encertat i els 
instruments per fer-los arribar, sinó també aspirar a 
canviar la cultura, que diria Gramsci.

Potser a nivell de carrer ens trobam que la gent es cerca 
la vida cercant influències amb el cacic que et pot donar 
feina, fent petits treballs sense IVA, etc. Això crea una 
consciència de què tothom fa trampa i així es toleren les 
més grosses?
De fet, jo crec que part de la crisi democràtica i de 
valors, i econòmica també, però la més important per 
mi l’altra vessant, té a veure amb la manca de respon-
sabilitat de la gent en general. Això no vol dir que en la 
crisi econòmica no hi hagi uns culpables i uns respon-
sables més que els altres, amb noms i llinatges, però 
una manca de l’evolució de la societat democràtica 
espanyola ha estat la no assumpció de responsabilitats 
ciutadanes.

 Amb el “canvi” que va protagonitzar el PSOE d’En 
Felipe González va haver-hi una certa cessió. Així com 
durant la transició política hi havia un moviment social 
potent, sindicats, veïnats, etc. que d’alguna manera 
empenyien al canvi des de baix i apoderaven i culturit-
zaven democràticament la societat. No sé si va esser 
consigna de partit o no, però quan va arribar el PSOE 
va haver-hi com una relaxació. No dic que fos respon-
sabilitat seva, però sí responsabilitat de la gent que va 
arribar a la conclusió, ajudada per la cultura de 
masses, que els polítics són els qui m’han de represen-
tar i han de fer les coses bé, els empresaris són els 
que han de dur l’economia... I la teva responsabilitat 
personal i individual, fins i tot a l’hora de consumir, on 
queda? 
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O se n’ha d’anar la gent, o ens organitzam de tal manera 
que el milió de persones que vivim en aquestes Illes 
puguem menjar i viure dignament. Aquest és l’horitzó a 
plantejar i per això el canvi de model. Cal un canvi de 
correlació de forces a nivell social: sindicats, societat 
civil, moviments socials. I no sols els lobbys dels gran 
hotelers.

Qui canvia o posa el Govern, el poble o els hotelers?
(Somriu...) Els governs els tria el poble, una altra cosa 
és, al final, a qui serveixen en funció de molts altres 
factors, podem dir que és un fenomen complex, com la 
vida també ho és. Ja ho he dit abans, quan aquí hem 
tingut un Govern de Progrés, no vol  que dir que hagi 
guanyat l’esquerra. S’han aconseguit coses, però han 
estat mediatitzats per una Unió Mallorquina que afortu-
nadament ha desaparegut i que feia una política basada 
en el clientelisme.

Resulta penós veure que no es varen prendre mesures 
fermes en temes tan importants com Son Espases, el 
Palau de Congressos i altres herbes...
Crec que la lliçó apresa és que pràcticament ningú en 
condicions de formar un Govern realment d’esquerres 
en aquests moments acceptaria menjar-se aquests 
calàpets. Perquè, ara mateix, el panorama que tenim és 
que o governa el PP o governa l’esquerra en sentit 
ample. I, a més, en aquesta esquerra amb un pes 
important de forces alternatives com pugui esser MÉS. 
A part de demanar, primer de tot, a la gent què vol que 
facem: si entram o no entram en un Govern, quines són 
les condicions per governar... Estic per posar la mà en el 
foc que ningú acceptaria errors com els que ens hem de 
menjar amb Son Espases.

Nacionalisme mallorquí, fins a quin grau?
Jo no som nacionalista, primera cosa. Entenc que el 
nacionalisme és una idea romàntica del segle denou 
que defensa la nació identificada amb el teu poble, els 
seus valors de cultura, llengua, etc. Ara, tenc molts 
d’amics nacionalistes i per ventura en aquest moment 
de la història jo em podria definir, i venc de tradició 
d’esquerres i ecologista, com a sobiranista també. A 
més, amb la unió d'aquests tres conceptes, m’hi sent 
molt còmode, és el meu projecte polític actual, amb 
Iniciativa Verds, naturalment, que és el meu partit i dins 
MÉS que és capaç de fer una síntesi d’aquests tres 
elements que jo consider indestriables. 

Sembla que estàs plantejant un canvi de model. Això 
suposa que estan oberts tots els fronts. Aleshores es fa 
necessari prioritzar algunes línies per a no quedar 
perdut en un ventall infinit?
El canvi, o ve a nivell europeu o mundial, o no ve. De fet 
el que estam patint, és una opinió molt personal, és un 
procés d’ajustament a nivell global. Ara hi ha una sèrie 
de països emergents com són Xina, Rússia, Índia... 
Record que fa vint anys deien: “si els xinesos tinguessin 
tots paper higiènic, no bastarien els arbres d’aquest 
planeta”! Idò ha arribat el moment que no sols volen 
tenir paper higiènic, sinó també cotxe i moltes altres 
coses. Tenen millores salarials, perquè estaven treba-
llant amb preus d’esclaus, i això implica que ha 
d’haver-hi un procés d’ajustament. I aquí, Europa, érem, 
érem! una referència a nivell mundial en relació al nostre 
estat del benestar. Ara hi ha un procés d’ajustament a 
nivell mundial i perquè uns pugin els altres han de 
baixar. I la política lamentablement a Europa està al 
servei d’aquest procés d’ajustament. El Tractat de Lliure 
Comerç amb els Estat Units ajuda a accelerar aquest 
procés. 

Per tant, des de la defensa del que tenim, a nivell de 
serveis públics no crec que haguem viscut per damunt 
de les nostres possibilitats, a Balears fins i tot estam per 
davall de la mitjana espanyola en temes com la Sanitat 
o l’Educació, que són temes bàsics i fonamentals, 
també tenim un punt de partida molt bo, en relació amb 
altres regions europees, com és el turisme. Pràctica-
ment tenim assegurat que, només posant una foto dels 
nostres paisatges a qualsevol fira internacional o a inter-
net, vendran milions de persones cada any. En aquests 
moments aquest potencial no s’està aprofitant per 
repartir, per generar prosperitat compartida. El turisme  
ha d’estar més repartit en el temps, més repartit entre 
els distints sectors econòmics. Pot servir de punt de 
partida per plantejar un canvi de model a mig o llarg 
termini. Em sembla un punt de partida bàsic.

Tu lideres un projecte d'esquerres, ecologista i sobira-
nista, que convida a replantejar tot el sistema polític, 
social, cultural, econòmic... podem esperar que el 
veurem en un temps raonable o hauran d’esser els 
nostres néts o renéts?
Crec que ja es tracta d’una qüestió de necessitat. L’any 
2012 varen emigrar més de 3.600 joves de les Illes 
Balears, la major part d’ells amb estudis superiors. Això 
són no sé quantes promocions de la UIB, quan tenim la 
taxa d’universitaris més baixa de tot Espanya fins i tot de 
Ceuta i Melilla. Això no s’ho pot permetre cap país. Per 
tant, és urgent i necessari, no plantejar un canvi de 
model a cinquanta anys vista, sinó en un termini màxim 
de quinze o vint anys per qüestió de supervivència.
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Això ens du al tema de les aliances. O els que defensen 
un model alternatiu s’uneixen o ad calendas graecas...
Les aliances són necessàries. Fàcils no ho són mai, 
perquè quan un intenta ajuntar gent, partits amb cultu-
res polítiques diferents, líders, etc., evidentment hi ha 
d'haver cessions, d'uns i altres. Però jo crec que tenim el 
repte de situar el pol de forces alternatives al sistema al 
mateix nivell que PP i PSOE. Aquesta és la meva 
aposta, i a partir d'aquí conformar governs d'esquerres 
des de la força de la nostra opció. 

No hauríem constituït MÉS si no creguéssim en aquesta 
voluntat d’aliances. Aquest és un projecte en construc-
ció que va molt més enllà d’unes eleccions. I, a part 
d’això, hi ha Podem i Esquerra Unida, amb qui compar-
tim moltes coses. Però s'han de posar condicions, i si bé 
és cert que la gent vol unitat, també ho és que no vol 
“componendas”: jo em qued el 40%, tu el 37, ell el 20.... 
El que vol la gent és democràcia, participació ciutadana 
a  tots els nivells, control del que fan els polítics, que els 
processos d’elaboració de llistes siguin el màxim de 
democràtics possible... Si això es pot fer, hi haurà 
acords...

Això suposa haver de menjar-se calàpets, MÉS s’ha 
hagut d’obrir la porta a Esquerra Republicana, que li 
havia fallat no fa molt...
Crec que la pregunta no està ben plantejada. Crec que 
l’entrada d’Esquerra Republicana al projecte de MÉS és 
bona. Però és bona en la mesura en què s’entengui quin 
és el projecte de MÉS, on tots els partits que en formam 
part, i moltíssima gent que no forma part de cap partit 
feim una cessió de sobirania a un projecte assembleari 
on la gent, vengui d’on vengui, decideix quina és la 
política, quin és el missatge. Però, fins i tot jo, que som 
el coordinador d’uns dels partits, no surt mai a fer reco-
manacions del que ha de fer MÉS ni marcar territori. 
Entenc que és un projecte unitari en el qual els partits 
també qualque dia haurem de plantejar què feim amb 
aquests partits. 

Encara que ja ens has comentat que el canvi de model 
s’ha de fer a nivell internacional, a nivell europeu, consi-
deres que els elements de defensa d’una economia 
pròpia, d’un model local poden constituir un element 
revolucionari enfront de la globalització?
Totalment d’acord. De fet, tot i que som a Europa i que 
som un continent que sempre ha mirat els altres (i sobre 
tot els països empobrits) des de la superioritat crec que 
tenim molt que aprendre del que s’ha fet en el Sud i de 
com altres -tot i que no estic d’acord amb el model- ara 
son països emergents, fins i tot amb major creixement 
del PIB, amb estat del benestar que s’està consolidant 
en les noves constitucions com és el cas d’Equador, 
entre d’altres. Com ha estat possible aquest canvi? 
Segurament tot va començar arrel de la reconstrucció 
democràtica després de les dictadures dels 70 a Amèri-
ca Llatina, però va pegar un bot molt important a partir 
del 2001 i el primer Foro Social Mundial, que precisa-
ment era això: petites experiències a nivell local compar-
tides, identificant aquestes bones pràctiques i fent xarxa 
i plantejant accions conjuntes per poder superar-se. Tot 
això, al final, ha duit als canvis polítics. I, per tant, la 
reconstrucció política, democràtica i social del sud 
d’Europa ha d'anar per aquí també.

A vegades, quan es parla dels problemes del poble 
(amb el llenguatge que el poble pot entendre) des de les 
altures es diu que és populisme. Potser aquest sigui part 
del secret de Podemos...
Si, jo crec que Podem té moltes coses positives. Una, 
que hauríem d’aprendre molt bé, és com han estat 
capaços de canalitzar tota aquesta indignació, aquest 
malestar ciutadà. També té una part negativa, dins 
aquest ambient de malestar se t´hi pot colar qualsevol 
tipus d’element.

I això fa complicat que una idea molt bona, com és 
Podem, es pugui implementar organitzativament, pugui 
arribar a tenir assemblees de base on la gent no es tiri 
els trastos pel cap. Tu pots compartir el malestar, però si 
un pensa que això s’arregla pegant contra els banquers 
i governs corruptes i un altre pensa que s’arregla pegant 
contra els immigrants, serà complicat posar la gent 
d’acord.

Però la idea és molt bona,  de què la política avui en dia 
ha de fer molta pedagogia. Com també ho és tenir la 
sort de poder fer aquesta pedagogia des dels grans 
mitjans de comunicació, una porta que els altres tenim 
absolutament tancada. 
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Tu has citat Grècia. Allà hi ha hagut el fenomen Syriza. 
A Espanya la realitat territorial és molt més complexa, es 
pot pensar en un procés d’unitat d’esquerres de baix a 
dalt?
Abans he fer referència al Foro Social. És clar que aquí 
no es pot aplicar matemàticament qualsevol cosa, ens 
dirien que som bolivarians i no sé quantes coses més, 
que ja ho fan! Qualsevol procés de canvi s’ha de cons-
truir des d'allò local; els moviments socials i també els 
polítics. I en un estat plurinacional (a pesar del Govern i 
del PSOE) com és l’espanyol, a diferència de Grècia 
que és molt més uniforme, hi ha la qüestió territorial que 
l'Estat espanyol ha estat incapaç no sols de resoldre, 
sinó de respectar. Un projecte de canvi a Espanya 
passa necessàriament per projectes autònoms de canvi 
a nivell territorial, de fet aquest debat, a pesar de 
l'actualitat del procés català, no és nou, és el mateix que 
plantejava Marx respecte a la qüestió irlandesa: que 
ajudaria a  la revolució de les classes populars a Angla-
terra. I d'entrada, dret a decidir.

Sabem que estàs a punt de publicar un llibre sobre un 
dels temes sobre els que fas el seguiment en el Parla-
ment
El Sr.Bauzá, un dels polítics més lamentables dels que 
han passat per aquesta terra, va dir una frase arran de 
les prospeccions petrolíferes (que tenen el rebuig, supo-
sadament unànime, de tota la societat balear): “el nostre 
petroli és el turisme”. Jo, amb la intenció d’aportar una 
reflexió sobre molts dels temes que hem tractat en 
aquesta entrevista, li vull replicar que “el nostre petroli és 
la terra”. Fins i tot el turisme ha estat possible gràcies a 
la nostra terra. A qualsevol fira internacional de turisme, 
quan et parlen de Magaluf no et posen imatges de 
Magaluf, sinó d’Es Trenc, on el Sr. Bauzá volia aixecar-
hi un macro hotel de tres-mil places. El millor recurs per 
a poder sobreviure el milió de persones que habitam 
aquestes Illes és la nostra terra. Saber-la gestionar, 
cuidar-la, ens farà menys vulnerables del que ara som.

Moltes gràcies, David, i que aquest tresor que és la 
nostra terra, embolcalli uns ciutadans dignes de tal nom 
amb l’ajut de tots els qui hi aportau la vostra lluita i les 
vostres capacitats.

Teresa Caimari i Toni Marimon, 
MÉS per Son Sardina i Sa 
Garriga: “Som més gent que mai”
Llorenç Carrió

Em trob Antoni Marimon llegint el diari al Cafè Can Ros 
de Son Sardina, com sempre ha arribat més que 
puntual. En Toni i jo fa molts anys que ens coneixem, ell 
va ser professor meu a la carrera d’història, un dels que 
més petjada m’ha deixat. Així, sempre el recordaré 
explicant, entre d’altres esdeveniments, el segle XIX 
espanyol amb tots els seus problemes de fons. Llàsti-
ma que en aquest Estat, on ens ha tocat viure, en lloc 
de triomfar els canvis, s’imposin les restauracions. 
Malgrat això, record que amb la paciència i el to conci-
liador en què en Toni ens ho explicava feia possible 
somiar en un futur millor. 

Tot seguit ha arribat Teresa Caimari. Na Teresa és una 
dona d’empenta, ecologista, feminista, d’esquerres, 
podria afirmar que hereva del maig del 68 i amb més 
il·lusió que mai. Ella i en Toni són les persones més 
visibles de MÉS per Son Sardina i Sa Garriga. 
D’aquesta manera, no és difícil entendre perquè les 
coses han començat a canviar al poble.

Son Sardina i Sa Garriga com també les urbanitzacions 
de Son Bassó i Cas Patró formen part de la part forana 
de Ciutat que tan malmenada ha estat pels governants 
de torn i les seves obres faraòniques i especulacions 
urbanístiques. En canvi, cal recordar que els seus 
veïnats no són en cap cas de dretes. Com també ha 
afegit l’espòs de na Teresa, Pep Truyols “molta gent de 
Son Sardina ha hagut de lluitar durament durant molts 
anys perquè el perímetre del poble no cresqués més”.

En aquest sentit, pel que fa les eleccions, mentre que el 
PP aconseguí guanyar les darreres municipals, la suma 
PSOE, EU i MÉS fou majoritària. I ara, en les darreres 
europees, el PP ha tret els seus pitjors resultats i sense 
comptar altres formacions, la suma de les candidatures 
que tenien el suport de MÉS empaten amb els popu-
lars. Si a això se li suma que, com apunta en Toni, des 
de que som MÉS, “som més gent que mai”, podem 
afegir que els temps estan canviant de veres.

trinxera
municipal
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Davant això MÉS no només s’oposa i també vol canviar 
el model de poble, cosa que està aconseguint a poc a 
poc. Així, demana aparcaments de bicicletes; MÉS 
rememora la Segona República i demana que es retiri 
la placa franquista que hi ha a la Creu; reclama fer una 
vorera pel camí que arriba a la Universitat i que actual-
ment a més té un revolt molt perillós; i fins i tot també es 
demana crear una zona escolar pròpia. Actualment, 
molts nins del poble se n’han d’anar a estudiar per tot 
Palma... D’aquestes propostes sortirà el compromís del 
programa de MÉS.

Finalment, de la cosa que més orgullós estan els 
nostres amics és que a Son Sardina hi segueix ben viu 
el sentiment de poble, de mallorquinitat, que arriba als 
nouvinguts i que permet al poble tenir un teixit propi 
amb moltes dones implicades com apunta na Teresa. 
Així, hi resisteix el petit comerç i es creen iniciatives 
noves, algunes d’elles molt preocupades en l’ecologia. 
Tot plegat,  permet il·lusionar-se amb el futur que ens 
espera.

D’altra banda, si ens fixam en el dia a dia del Govern 
popular, ens adonam que només han servit per anar 
perdent drets, serveis i qualitat de vida dels veïnats. 
Així, s’ha deixat de fer la recollida selectiva, cada 
vegada hi ha menys freqüències de bus i metro, han 
eliminat una aturada de bus i fins i tot han tancat el 
Casal de barri. En aquest sentit, na Teresa apunta que 
allò que fa por del Casal no és el seu cost econòmic, 
que no ens enganin, sinó donar veu i espai al poble, 
l’autogestió de part dels propis membres de les asso-
ciacions, la participació ciutadana és poderosa i perillo-
sa. A Sa Garriga la deixadesa de l’Ajuntament s’hi fa 
ben patent. Aquestes coses no passen a segons quins 
barris.

I encara més, no hem d’oblidar la gran espasa de 
Damòcles que assetja al poble i que segueix essent la 
construcció desaforada. Sembla que n’hi ha que no 
n’aprenen mai, sinó no s’entén com encara el PP vol fer 
passar per Son Sardina una nova Via connectora i vol 
fer créixer la urbanització de Son Bassó. Això demostra 
el model que té el PP per Mallorca, destrucció i més 
destrucció.
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Sayed Kashua, les identitats 
complexes i la guerra

Miquel Àngel Llauger
Professor i escriptor

A principis d’aquest any va aparèixer en català la 
novel·la Segona persona del singular. La premsa que 
se’n feia ressò destacava una dada que, efectivament, 
resultava cridanera: és l’obra d’un àrab, d’un palestí, 
que escriu en hebreu. Sayed Kashua és originari de 
Galilea, la regió de procedència de bona part dels 
anomenats àrabs israelians, és a dir, la minoria de 
cultura i llengua àrab que resideix a l’interior de les 
fronteres reconegudes de l’estat d’Israel. Són ciutadans 
d’Israel i gaudeixen del dret a vot, però són, per dir-ho 
sense fer sang, ciutadans de segona categoria. La seva 
és una identitat complexa: se senten germans dels 
palestins de Cisjordània, de Gaza i de l’exili, però han 
desenvolupat una certa identitat pròpia, potser difícil i 
contradictòria. Estan minoritzats però tenen alguna 
opció de prosperar a la societat israeliana: Sayed 
Kashua, guionista d’una sèrie d’èxit a la televisió israe-
liana i articulista al diari Haaretz, n’és una mostra. O ho 
era, com veurem. Escriu en hebreu en part perquè és la 
llengua en què va ser educat i en part per voluntat de 
donar a conèixer el punt de vista de la minoria palestina 
a la majoria jueva del país. O hi escrivia, com també 
veurem.

Segona persona del singular és un bon reflex de la vida 
dels àrabs palestins i, en especial, d’aquells que viuen 
a Jerusalem, han assolit una certa bona posició social i 
econòmica, i es mouen en la teranyina de la pertinència 
complexa: el laberint de la lleialtat als orígens, el pes de 
la cultura d’origen, la modernització i l’assimilació. És 
una novel·la de dos protagonistes: un advocat d’èxit 
que es vol d’idees liberals però que arrossega el llast de 
la cultura tradicional i patriarcal, i un jove tímid a qui 
l’afany de seguir el propi camí el porta a una singular 
peripècia de personalitat. No és una novel·la que s’hagi 
de llegir pel seu valor documental sobre els àrabs israe-
lians o sobre la troca de la identitat. S’ha de llegir 
perquè és una novel·la magnífica: ben construïda, àgil, 
subtil, divertida. No és una novel·la de màrtirs ni de 
resistents, ni de forces tel·lúriques, és una novel·la 
urbana del segle XXI. Les coses no sempre responen 
als clixés.

El passat 4 de juliol, Sayed Kashua publicava al Haa-
retz un article (després reproduït a altres diaris del món, 
entre ells l’Ara) en què anunciava que se n’anava de 
Jerusalem, que se n’anava del país, per sempre. Poc 
abans, un grup d’israelians exaltats havia cremat 
l’adolescent palestí Mohammed Abu Khader en 
represàlia per l’assassinat de tres adolescents israe-
lians a Cisjordània. L’article és un text esfereïdor, una 
renúncia demolidora a l’esperança de construir ponts 
entre àrabs i jueus. “Si em demanen d’on és el meu 
accent i de quin país sóc, els diré que vinc d’un lloc 
espantós on homes i dones amb vestits i uniformes 
inciten les masses a odiar, matar, saquejar i venjar-se, 
de vegades en nom de la religió, d’altres en nom de 
Déu, però sempre pel futur de la mainada.” La seva 
decisió també té un costat lingüístic: “Escriuré en 
anglès sobre les experiències d’un emigrant que es 
troba en un nou país, sobre un sol·licitant d’asil polític, 
sobre refugiats que fugen de la guerra.”. Dissortada-
ment, els temps són molt, molt difícils per a les identi-
tats complexes.
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No volem que
aquest sigui el
nostre horitzó 


