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Les primàries de MÉS

Pere Sampol
Director Fundació Emili Darder

La participació de més de cinc mil persones en les 
primàries de MÉS ha estat extraordinària, l'ambient 
festiu, els cara a cara dels candidats amb els electors 
molt educatiu: en resum, una autèntica festa demo-
cràtica. Aleshores, perquè el president d’ERC les ha 
desqualificat amb acusacions de racisme i tupinada?

El primer que cal dir és que el sistema Borda elegit per 
a les primàries, mitjançant el qual cada elector puntua, 
en aquest cas, de l'1 al 9 els candidats escollits va ser 
proposat per Esquerra Republicana i acceptat per la 
majoria de l'assemblea. Aquest procediment complica 
extraordinàriament el procés i, a més, tal com va 
defensar el ponent d'aquesta esmena, està pensat per 
“afavorir que un grup minoritari” tingui oportunitats de 
situar algun dels seus membres en posicions capda-
vanteres. Precisament aquest concepte de pertinença 
a un grup és el que la filosofia fundacional de MÉS 
pretenia superar mitjançant unes eleccions totalment 
obertes en que cada candidat tIngués les mateixes 
oportunitats. 

Inicialment, les coses pareixien funcionar. Per part de 
l'executiva de MÉS no sols es convidava a la participa-
ció, sinó a que la gent s'animàs a presentar-se com a 
candidats, cosa que es va produir. Però les alarmes 
sonaren quan, per part d'ERC, es començà a recoma-
nar el vot únicament als candidats del seu partit. Així, 
mentre uns convidaven alegrament a la presentació 
de candidats, amb la previsible dispersió del vot que 
es podia produir, altres concentraven el vot en pocs 
candidats.

El resultat era previsible: el grup minoritari maniobrava 
per copar els primers llocs de cada llista, excepte el 
cap que anava en una elecció a part.

El que ve a continuació ja és de domini públic, tots els 
partits recomanaren els seus candidats preferencials 
per tal d'evitar la dispersió de vot i quedar-se sense 
representants a les principals institucions. Ara bé, 
d'això a desqualificar globalment les primàries amb 
l'acusació de joc brut hi ha un abisme. Ningú va ser 
pressionat o violentat per elegir un candidat. Tothom 
que va acceptar seguir les indicacions dels partits ho 
va fer lliurement, sense coaccions. Així i tot, el resultat 
és prou plural ja que, entre els dotze primers de la 
candidatura al Parlament hi ha sis candidats del 
PSM-Entesa, tres independents, dos d'ERC i un 
d'Iniciativa-Verds. Altra cosa és que no es tingui prou 
confiança en que MÉS pugui treure més d'una dotze-
na d'escons, però, donada la situació de daltabaix 
electoral que es donarà, MÉS hauria d'aspirar a supe-
rar el PSOE a Mallorca i poder liderar un nou govern 
progressista.

I cara el futur, què? Malgrat tot, el sistema de primàries 
ha estat un èxit de mobilització. Potser alguns hagin 
quedat decebuts dels resultats, però, cara el futur, el 
sistema pot funcionar segons el que havien previst 
inicialment els seus impulsors. Avui els independents 
inscrits per a votar en les passades primàries ja supe-
ren els afiliats al conjunt dels partits. Si això va en 
augment, amb el temps les sigles dels partits s'aniran 
difuminant dins MÉS. Ara bé, arribarem a veure que 
un candidat sigui elegit sense el “padrinatge” de cap 
dels partits? És possible, sempre que els futurs candi-
dats es formin adequadament, intervinguin a les 
assemblees i demés òrgans de participació de MÉS, 
participin i destaquin dins distintes associacions i, en 
definitiva, resultin atractius a la majoria d'electors, no 
per la seva militància a un partit, sinó per la feina feta 
dins MÉS i dins la societat.
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l’ull crític
9N: Catalunya trenca amb el 
règim espanyol

Macià Calafat

El 9 de novembre que, segons el govern espanyol, era 
impossible, finalment va tenir lloc. 2.305.290 catalans 
varen anar a votar. Certament la consulta, ja de per si 
descafeïnada, es va reconvertir en un procés participa-
tiu sense validesa jurídica. Però sobretot va ser un gran 
acte de protesta i de mobilització de masses, festiu i 
alegre això sí. Ja a primera hora del dematí hi havia 
coes davant els col·legis electorals. Durant tota la jorna-
da varen sovintejar els actes d'alegria de gent que era 
conscient d'estar fent història. El dia va transcórrer 
gairebé sense cap incident destacable, i sempre des 
del bàndol contrari a la consulta.

Al final de la jornada hi havia participat un 36,61% del 
cens. I la independència -el famós Sí Sí- va aconseguir 
un 80,76% dels vots. Sí hi afegim els que varen votar 
només Sí o els que varen introduir dins l'urna una pape-
reta de Sí No, queda clar que una proporció important 
de la població catalana ha girat l'esquena a Espanya o 
com a mínim al règim constitucional espanyol. Aquesta 
com a mínim va ser la lectura que en va fer la premsa 
internacional. Malgrat les mancances tècniques, tota la 
litúrgia va ser la d'una jornada electoral normal, amb 
recompte, dades de participació i compareixences del 
govern català per donar compte dels resultats. 

L'endemà va quedar clar el ridícul fet per un govern 
espanyol que mana des de l'autisme i des del desco-
neixement. De res no ha servit la suspensió de la Llei 
de Consultes per part del Tribunal Constitucional -per 
cert, encara reim de les corredisses per part del Consell 
d'Estat i de les sessions extraordinàries de l'alt tribunal, 
totalment impagables. Qui diu que l'administració a 
Espanya és lenta. Tampoc no han estat útils la segona 
pseudosuspensió per part del Constitucional, l'intent de 
fer intervenir la fiscalia durant el procés o el boicot fet 
des de Correus -en algun cas violant el secret de 
correspondència. Els intents de l'aparell de propaganda 
habitual de desqualificar el resultat per la seva baixa 
participació no tenen en compte les circumstàncies en 
què s'ha produit la votació: sense base jurídica legal, 
sense cens, pràcticament sense mitjans econòmics i 
sota les amenaces d'intervenció de la fiscalia i del 
govern espanyol. 

Davant això, i per primera vegada en un procés en què 
de moment ningú no havia trencat cap plat, hem assistit 
a un acte massiu de desobediència. Segons el govern 
espanyol, l'oposició i els mitjans de comunicació espan-
yols, no era possible, però ha passat.

Els efectes polítics del 9N duran coa. L'èxit del procés 
participatiu ha reforçat Artur Mas i CiU, però amb un èxit 
que pot ser només temporal: les polítiques de retallades 
de l'Estat del benestar i la corrupció estan massa 
presents. Esquerra i la CUP han demanat eleccions 
anticipades per obrir un procés constituent cap a la 
independència a través d'unes eleccions plebiscitàries. 
Un moviment que no convé a ICV ni a UDC, que 
s'haurien de posicionar més clarament, amb Podem 
mirant-s'ho també des d'una certa indefinició. 

L'immobilisme i la incompetència del govern espanyol 
han quedat en evidència, però la capacitat del PP de 
continuar-se equivocant és infinita. La darrera mesura 
impulsada, la querella contra Artur Mas, un altre cas d'ús 
de la fiscalia amb finalitats polítiques, només pot tenir un 
efecte bumerang. La ràbia i el desconcert acumulats 
entre la caspa espanyola i la seva representant a la terra, 
la Brunete mediàtica, només poden conduir a decisions 
precipitades i imprudents, que reforçaran el procés. La 
incapacitat de Rajoy i companyia, presoners dels seu 
propi aparell de propaganda, de presentar una contra-
proposta. Com a partit anitisistema, el PP està massa 
ocupat en el seu procés de demolició de la constitució 
del 78, un text del qual considera vàlid només un dels 
articles.

Independentment de com acabi tot això -unes eleccions 
plebiscitàries són l'escenari més probable, amb llista 
única entre CiU i ERC o no, amb una declaració unilate-
ral d'independència o no-, ens trobam davant una acce-
leració de la crisi del règim del 78. Una situació que ens 
obliga, des de Balears, a estar preparats per als canvis 
que ben segur es produiran. Vista la feblesa relativa de la 
nostra posició, quines propostes hauríem d'impulsar per 
no perdre-hi en el procés (o processos) constituents que 
s'acosten? Però això és un tema per a un altre article. 
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Integrar els tres aspectes en les polítiques locals i 
insulars és clau per invertir en un model socioeconòmic 
(amb principis i mecanismes senzills i directes de parti-
cipació ciutadana, horitzontalitat i transparència) que 
tingui ben present les persones.

Més per Menorca es va començar a gestar ja fa gairebé 
2 anys i es va fer públic el passat mes de juliol en la 
presentació del manifest “Un futur millor és a les 
nostres mans”. En aquesta presentació una trentena de 
persones mostraven el seu acord i la seva voluntat de 
fer feina per una Menorca millor, tenint present les 
persones i les ganes de recuperar la capacitat d’una 
vida digna en el si d’una societat més justa. A dia d’avui 
més de 300 persones ja s’han adherit a aquest manifest 
i volen una Menorca millor.

El passat 8 de novembre Més per Menorca va fer una 
altra passa endavant i va celebrar la primera assem-
blea. Més de 75 persones van debatre l’ideari polític 
que havia de tenir el moviment per constituir-lo i per 
començar a assentar les bases del canvi que ha 
d’aconseguir recuperar la política local i insular feta per 
les persones i per a les persones. Va ser un debat molt 
enriquidor que va rebre aportacions de tot tipus: des de 
la constatació que hi ha una crisi de l’estat de dret i que 
el model estatal que hi ha actualment no funciona, 
passant per temes d’economia i d’ecologia, fent una 
reivindicació del model educatiu que els professionals 
ara presentaran en un pacte educatiu, definint què 
s’entén per sobirania i quins temes ha d’englobar, fins a 
una clara defensa de la paraula i del contingut de la 
llibertat. 

Actualment des de Més per Menorca s’està treballant 
per acabar de definir el document d’ideari polític, el 
reglament que ha de regir el procés de primàries que ha 
de definir una persona candidata per encapçalar la llista 
al Consell Insular i al Parlament de les Illes Balears i per 
preparar totes les comissions específiques que deter-
minin les línies polítiques estratègiques en tots els 
àmbits d’actuació.

Més per Menorca és un moviment jove que creix i que 
s’espera que tingui molt futur ja que, com diu el mani-
fest impulsor, “Un futur millor és a les nostres mans”. 

Es pot contactar amb Més per Menorca a través de:

Correu electrònic: mespermenorca@gmail.com
Facebook: 
https://www.facebook.com/SomMesPerMenorca
Twitter: @SomMesMenorca

I es pot llegir tota la informació sobre el manifest i el 
moviment Més per Menorca a:
Blog: http://mespermenorca.blogspot.com.es/

He mirat aquesta terra

MÉS per Menorca
Oriol Baradad

Més per Menorca és 
un moviment polític 
m e n o r q u i n i s t a , 
ecologista i 
d’esquerres que neix 
després de veure 
que a Menorca en els darrers anys s’han impulsat, amb 
l’excusa de la crisi econòmica, polítiques contra els 
sectors més febles de la societat, contra els drets 
socials, contra les llibertats, contra la igualtat de la 
justícia, contra el territori, contra la llengua i contra la 
cultura. S’han impulsat polítiques que dibuixen un nou 
model territorial i de desenvolupament en què la priori-
tat és l’urbanisme a la carta i l’interès individual davant 
del col·lectiu; un model que fa recular els drets i el 
protagonisme de les persones, la qualitat de vida, la 
cohesió social i territorial, i la protecció del territori 
insular.

Actualment aquest moviment està format sobretot per 
persones independents i per persones que formen part 
de partits polítics. Fins avui hi donen suport PSM Més 
per Menorca, Iniciativa-Verds, Equo i Esquerra Republi-
cana de Menorca, i resta obert a noves incorporacions 
i/o a confluir amb altres moviments i projectes polítics 
que hi ha a Menorca. 

Més per Menorca busca sumar totes aquelles persones 
i tots els col·lectius que defensen i creuen en una 
Menorca d'esquerres, social, democràtica i verda. Més 
per Menorca és la suma de sensibilitats amb Menorca 
com a referència i té l’objectiu de fer confluir la política 
ciutadana amb la política institucional a través de la 
participació i de noves maneres de gestió pública.  Es 
tracta d’un moviment que assumeix que el model polític 
i democràtic actual necessita un canvi i que les políti-
ques d’avui en dia ja no són vàlides per a la major part 
de la ciutadania. Aquest moviment menorquinista té 
com a objectiu fer possible que des de Menorca es 
pugui decidir sobre qüestions vitals que afecten la gent 
i el territori a través de la participació ciutadana. Més 
per Menorca aposta pel menorquinisme polític, per la 
suma de sensibilitats, més enllà de la rigidesa de les 
sigles dels partits polítics.

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. 

PER MENORCA



Unes primàries per recuperar el 
futur

Macià Calafat 

Fer unes primàries a totes les llistes, per primera vegada 
a les Illes Balears, era un gran repte. Fer-les obertes a 
tota la ciutadania ho feia encara més complex. A més, el 
sistema de votació -candidatures paritàries i numerades 
seguint el sistema Borda-, el fet que l'elecció fos separa-
da per als caps de llista i per a la resta de les llistes i que 
el mateix dia hi hagués primàries al Parlament, al Consell 
i a l'Ajuntament de Palma (Esporles i Marratxí en feren 
també, però només per al candidat a la batlia), ho com-
plicava encara més. Finalment l'examen ha estat supe-
rat, i amb nota. Les primàries de MÉS per Mallorca han 
estat un èxit esclatant de participació.

Ja era un bon presagi que s'hi haguessin presentat més 
d'un centenar de candidats, uns quants d'ells indepen-
dents. Això donava una idea de què aquestes primàries 
no deixaven ningú indiferent. El més important ha estat, 
però, la implicació ciutadana, amb gairebé 7.917 perso-
nes inscrites a Mallorca (de les quals 1.987 a Palma), la 
majoria allunyades de la militància política. Una quantitat 
que demostra que la gent està cada vegada més interes-
sada en la política. Les Primàries, gran exercici de parti-
cipació, han estat un indici de la voluntat dels ciutadans 
de deixar enrere, quant més aviat millor, el malson que 
han suposat aquests anys de retrocessos en els drets 
nacionals, socials i democràtics. 

El procés d'organització de les primàries ha estat 
laboriós, i aquí cal reconèixer la gran feina feta per la 
Comissió de Primàries. Gestionar l'elaboració del cens, 
posar en marxa els col·legis electorals, formar els mem-
bres de les meses, coordinar la recepció de les dades 
del recompte... i aconseguir que tot això funcioni sense 
incidents destacables ha estat una tasca gens fàcil. 
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Aquestes primàries han comptat amb 42 col·legis electo-
rals, 41 a Mallorca (tres d'ells a Palma) i un a Barcelona 
(per als mallorquins desplaçats). A més, també hi havia 
l'opció del vot telemàtic per a aquelles persones que el 
demanassin. 

La jornada de votació ha estat tot un èxit. Ja a les 13.00 
hores el nivell de participació era del 29% al Consell i al 
Parlament i del 33% a l'Ajuntament de Palma. Finalment, 
a l'hora de tancament del col·legis havien votat 5.221 
persones (65,73%) a les llistes de Parlament i del 
Consell; 4.499 persones al cap de llista del Parlament i 
4.568 al cap de llista del Consell. En el cas de Palma la 
participació havia estat una mica més baixa: 1.613 
persones (60,78%) i 1.586 per a l'elecció del cap de llista. 

En quant als resultats, la principal característica de les 
llistes ha estat la pluralitat ideològica i territorial dels 
seus components. Biel Barceló, que optava a cap de 
llista al Parlament, ha aconseguit 4.100 vots (91,13%), 
per 399 en blanc; Miquel Ensenyat que es presentava 
per a cap llista al Consell n'ha aconseguits 4.245 
(92,92%), per 323 en blanc. A l'Ajuntament de Palma, 
l'únic lloc on es presentaven dos candidats, Toni Nogue-
ra ha tret 1.336 (84,24%), Joan Josep Pasqual 226 
(14,25%) i hi ha hagut 24 vots en blanc (1,51%). 

Per a la resta de la llista al Parlament, i per ordre de 
major a menor, han estat elegits Margalida Capellà 
Roig, David Abril Hervàs, Joana Aina Campomar, Antoni 
Reus Darder, Bel Busquets Hidalgo, Josep Ferrà Terras-
sa, Agustina Vilaret González, Miquel Gallardo Esgleas, 
Aina Maria Bernad Barceló, Joan Lladó i Binimelis, 
Maria Antònia Font Gelabert, Miquel Gaià Pasqual, 
Margalida Miquel Perelló, Pau De Vílchez Moragues, 
Maria Magdalena Lladó Plazas, Josep Muncunill Ribas, 
Núria García Caballería, Xavier Bacigalupe i Blanco, 
Rosa Cursach Salas, Xavier Villalonga Rubiales, Catali-
na Munar i Etxaniz, Albert Abad Pérez, Maria Antònia 
Llompart Hernández, Isidre Mateu i Sabater, Maria Mag-
dalena Obrador Colom, Joan Marc Tur Roig, Roser 
Gallardo Ferrer, Carles Gonyalons Sureda, Aina Maria 
Calafat Busquets, Rafel Àngel Valls Pasqual, Catalina 
Esteva Jofre i Biel Cerdà Buades. 



prebes de
cirereta

Per què ens diuen que “estabilitat” i “continuïtat” vol dir 
seguir robant i enganant.

Per què per a ells tot és tan petit “hilillos de plastilina” del 
Prestige, “unos cuantos” del Gürtel, “fets puntuals” a 
Magaluf, els votants del 9N a Catalunya, les aventures d’en 
Monago, etc.?

Per què no ens diuen quin temps fa que el Presidente 
Bauzá i el Conseller Sansaloni  no han anat al seu Centre 
de Salut com a usuaris?

Per què posen els immigrants dins els camions del fems i 
els corruptes a les habitacions privilegiades de les presons?

Per què no ens diuen si hi ha més lloses avariades a la 
Plaça d’Espanya o càrrecs corruptes en el PP?

Per què el Sr. Rajoy no ens diu si el Sr. Monago és un 
“referente” per a ell en la manera de viatjar?

Per què al Sr. González Pons el preocupa tant el padrí d’en 
Pablo Iglesias i tan poc els padrins de la majoria de càrrecs 
del PP?

Per què el PP compta els que no han participat a la consulta 
catalana i no compta els que no han votat el PP a les 
eleccions generals?

Per què als capitosts del PP els fan tanta gorradura els 
sobres  dels catalans i els resulten tan dolços els sobres del 
carrer Génova?

Per què tenen la barra d’omplir-se la boca dient que 
respecten la Justícia quan l’estan ofegant negant-li els 
mitjans?

Per què el PP sols ajuda Balears al Parlament quan 
s’equivoca?

Per què el Director General d’Institucions Penitenciàries 
s’ha oblidat de dir en quina societat estava perfectament 
arrelat el Sr. Matas?

Per què cada mes podem afegir noves aportacions 
mentideres del Presidente Bauzá?

Per què es manifesten contra l’avortament i no mouen un dit 
pels qui moren a les reixes de Ceuta i Melilla o esperant que 
els cridin des de les llistes d’espera dels hospitals públics?

Per què el “pequeño Nicolás” no se n’ha gloriat d’haver 
conversat amb el nostre inefable Presidente?

Per què els partits polítics s’entesten, una i altra vegada, en 
demostrar que l’home és l’únic animal que sopega dues 
vegades amb la mateixa pedra?

Per què MÉS no demana l’assessorament dels Srs. Bauzá 
i Rodríguez per a resoldres els seus conflictes interns?
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Per a la resta de la llista del Consell han estat elegits 
Margalida Puigserver Servera, Joan Font Massot, 
Mercè Bujosa Estarellas, Lluís Enric Apesteguia Ripoll, 
Apol·lònia Miralles Xamena, Pere Fuster Nadal, Marta 
Jordà Català, Sebastià Gaià Riera, Liniu Siquier Capó, 
Andreu Caballero Romero, Maria de Lluc Bauzà Amen-
gual, Miquel Àngel Sureda Massanet, Immaculada 
Salamanca Rosselló, Pep Florit Antich, Teresa Maria 
Sastre Bestard, Rafel Sedano Porcel, Margalida Vaquer 
Fiol, Lluís Segura Seguí, Margalida Vidal Company, 
Esteve Amer Montserrat, Carme Rosselló Ferragut, 
Jaume Alzamora Riera, Francisca Antònia Torres De la 
Fuente, Antoni Llompart i Maura, Margdalena Palou 
Cànaves, Magí Moranta, Agnès Ambrós Costa, Joan 
Francesc Canyelles Garau, Esperança Mateu Ramis, 
Rafel Lluís Gelabert Soler, Aina Maria Calafat Busquets 
i Nicolau Jaume Barceló Montserrrat.  

I finalment, a Palma els elegits han estat Neus Truyol 
Caimari, Miquel Perelló Oliver, Mercè Borràs Dalmau, 
Llorenç Carrió Crespí, Helena Paquier Aguiló, Antoni 
Servera Saletas, Xisca Prats Parrón, Carmen Rojas 
Matas, Marcos Augusto Lladó, Madiop Diagne Seck, 
Joana Maria Coll i Martorell, Fanny Marí Torres, Joan 
Josep Pasqual Aguiló, Isabel Simón Serra, Guillem 
Caballero Aycart, Xisca Mir Socías, Gabriel Fiol Garí, 
Aina Maria Calafat Busquets, Alexandre Moll Jofre, 
Maria de les Neus Homar Santaner, Magí Moranta 
Morey, Lourdes Martín Clemente, Antoni Aguiló, Marga-
lida Vaquer Fiol, Xesc Mainzer Cardell, Catalina Cardell 
Fluxà, Albert Llabrés Darder i Aina Domínguez Mora. 

A més han estat escollits per àmplia majoria Maria 
Ramon com a candidata a la batlia d'Esporles i Joan 
Francesc Canyelles a la batlia de Marratxí.

Les primàries han estat un exercici de democràcia 
sense precedents i deixen obert el camí per al següent 
repte de la coalició, que serà l'elaboració del programa 
electoral. A pocs mesos de les eleccions, MÉS per 
Mallorca comença una llarga campanya d'activació de 
cara a les eleccions de maig de 2015. Unes eleccions 
que, després de la calamitat que ha suposat el govern 
Bauzá, han de servir per recuperar el futur. Per això 
caldrà mantenir, ben segur, un nivell d'implicació com el 
que hi ha hagut en aquestes primàries.
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A través d’ell es commemoraran les fites i les dates més 
destacades d’aquesta Guerra, es donaran a conèixer 
els protagonistes, però també es parlarà del dret que 
tenen el pobles de llaurar-se el seu futur, això és, de 
decidir democràticament i lliure el seu futur. Es repas-
sarà minuciosament aquesta part obscura i poc espin-
zellada de la nostra història per treure’n la conclusió 
que ens cal avançar cap al dret a decidir per mirar de 
refer allò que perdérem com a poble: la nostra sobira-
nia.

Mallorca i la resta d’illes es troben novament en una 
cruïlla històrica tres-cents anys després de perdre el 
seu estatuts de poble lliure i aquesta Comissió Cívica 
creu que no es pot perdre novament el tren que ens pot 
presentar al món amb veu i vot propis. Ens espera, per 
tant, un any apassionant i tant de bo es converteixi en 
el punt d’arrencada d’un nou temps per a una nova 
Mallorca.

el poble
té la veu

Tricentenari 1715-2015: del decret 
de nova planta al dret a decidir

Jaume Mateu i Martí

La Guerra de Successió espanyola comença en morir 
l’últim rei de la casa d’Àustria, Carlos II, l’Embruixat, 
sense descendència, fent hereu el Duc d’Anjou. Carles 
d’Àustria, també candidat al tron, no accepta aquesta 
decisió, com tampoc no l’accepten els regnes d’Aragó, 
València, Mallorca i el Principat de Catalunya, que s’alien 
a la seva causa. Va ser una guerra cruenta que afectà 
tota Europa en enfrontar bèl·licament els seus imperis.

Pel que fa a nosaltres, l’inici de la fi de la nostra sobirania 
comença el 25 d’abril de 1707 amb la derrota d’Almansa 
i es clou definitivament el juliol de 1715 amb la capitula-
ció de Mallorca i Eivissa.

Amb aquesta Guerra, s’anul·laren els nostres drets, els 
nostres usatges i començà l’assimilació castellana. I 
malgrat la transcendència que per a nosaltres tingué 
perdre-la, a nivell popular es coneix ben poc del que 
comportà l’entronització dels Borbons. Més enllà del 
“Decret de Nova Planta”, sobretot pel que fa a la substitu-
ció lingüística (el català, a partir de llavors, és bandejat), 
poca cosa més n’ha quedat en el record col·lectiu.

Per això, per restituir la memòria d’aquests anys, s’ha 
creat l’”Obra Cultural Balear – Comissió Cívica del 
Tricentenari 1715-2015” que té un lema ben aclaridor: 
“Del Decret de Nova Planta al dret a decidir”. Es tracta 
d’analitzar i divulgar com més millor què va passar, 
quines foren les conseqüències de la pèrdua dels 
nostres drets a tots els nivells i no solament lingüístic: 
també a nivell econòmic, sobretot, perquè l’espoli fiscal 
que s’imposà immediatament no deixà res per verd; a 
nivell social (la militarització de la societat, per exemple, 
o la introducció de nous usos), i a nivell cultural, òbvia-
ment.

Aquesta Comissió Cívica és molt heterogènia i està 
formada per historiadors, lingüistes, mestres, activistes 
culturals i membres d’entitats molt diverses que hores 
d’ara estan elaborant el calendari d’actes que es duran 
a terme durant tot l’any vinent. El catàleg incorpora des 
de conferències, exposicions, material audiovisual, 
recorreguts pels indrets més destacats i un etcètera 
generós. 



El poble té la veu
8

20 anys de Ben Amics

Jandrx Gómez
President Ben Amics
Fa un parell de setmanes Ben 
Amics, l'associació de Lesbia-
nes, Gais, Transsexuals, 
Bisexuals i Intersexuals celebra-
va els seus 20 anys al Teatre 
Xesc Forteza amb una gala de la 
qual se’n va parlar molt.

Entre els/les convidats/des es va comptar amb Vivian 
Caoba, tot un referent del col·lectiu, David Gilabert i 
Silvia Petit per presentar l'acte. Com artistes en aquesta 
ocasió van pujar a l'escenari Dani Garcia, les Phussyon i 
el MGMC (Mallorca Gay Men 's Chorus).

Entre artistes i convidats/des l'associació va comptar 
també amb una exposició al rebedor del teatre formada 
per diversos documents de l'arxiu històric, revistes, 
fotografies i fins i tot els primers exemplars de mapa gai 
que en aquell moment va realitzar l'entitat.

No hi ha dubte que l'existència d'aquesta petita associa-
ció segueix sent vital per al col·lectiu LGTBI ja que en 
moltes ocasions cobreix necessitats bàsiques com aten-
ció psicològica, suport i assessorament a joves LGTBI i 
fins i tot acompanyament a persones trans durant el 
procés d'hormonació i / o operació.

Ben Amics es constitueix el 1994 amb un objectiu clar, 
eradicar qualsevol tipus de discriminació per motiu 
d'orientació afectiva-sexual i identitat de gènere, aconse-
guir una igualtat plena i una justícia social. No obstant 
això a dia d'avui, el més bàsic i alhora més complex dels 
nostres objectius segueix sense complir-se. 

Cada vegada arriben a l'associació més persones joves 
amb problemes en l'àmbit familiar o educatiu (fins i tot 
per casos d'assetjaments escolar o joves expulsats de 
casa en sortir de l'armari), casos de discriminació laboral, 
casos d'homes i dones trans que no saben com accedir 
al procés transsexualitzador o parelles de dones que 
busquen informació respecte a reproducció assistida. 

La diversitat del col·lectiu LGTBI fa que les demandes 
siguin complexes i requereixen d'uns recursos humans i 
econòmics dels que a dia d'avui l'associació es veu 
escassa ja que amb prou feines rebem cap subvenció, 
tot i estar realitzant en moltes ocasions el treball que 
haurien exercir les administracions públiques.

Arribats a aquest punt els principals objectius de 
l'associació a curt i mitjà termini s'estructuren en tres 
eixos:
• Educació en la diversitat d'orientacions i identitats de 
gènere, en la diversitat d'expressions de gènere, en la 
diversitat familiar, ja que considerem aquesta com un 
dels pilars bàsics per millorar la societat, eliminant preju-
dicis des de l'arrel.
• L'àmbit jurídic que ofereixi una cobertura legal al 
col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i 
intersexuals ja sigui en defensa dels drets LGTBI o en 
contra de l'Homofòbia, Bifòbia i Transfòbia. Lleis que 
afavoreixin la igualtat de tracte o fins i tot una llei integral 
per a persones trans com va aprovar fa poc Canàries.
• Combatre la desinformació de la població en general 
per eradicar prejudicis i estigmes que segueixen pesant 
sobre el nostre col·lectiu i reduir així el nombre de delic-
tes d'odi que es cometen a Balears, ja que últimament 
estem patint un alarmant increment de violència cap al 
nostre col·lectiu.

El camí és dur però esperem complir aquests objectius i 
no tenir la necessitat de complir 20 anys més.
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Com es podrà comprovar, al darrera de tota la bateria 
publicitària, hi ha tan sols la gran reforma de la xocolata 
del lloro. La part menys anecdòtica de la reforma és la 
referida a l'IRPF. Aquest es paga amb un tram estatal i un 
tram autonòmic. El Govern no havia esgotat les possibili-
tats màximes de recaptació que permet la Llei, com si ho 
fa la Generalitat de Catalunya, com es pot comprovar a 
la tabla 1.

Trams prevists 2015 CAIB Percentatge CAIB 2015
De 0 a 10.000€      9,5%
De 10.000 a 18.000€   11,75%
De 18.000 a 30.000€   14,75%
De 30.000 a 48.000€   17,75%
De 48.000 a 75.000€   19,25%
Més de 75.000€   21,50%

En la tabla 2 es descriuen els nous trams autonòmics del 
IRPF, prevists pel Govern de la CAIB, pel 2015.Sembla 
que la proposta és una “avançada” de la reforma estatal 
que pretén el ministre Montoro.

D'entrada el disseny dels nous trams autonòmics, 
s'aturen als 75.000 €, i “s'obliden” dels trams superiors 
que sí contemplen el tram estatal i Catalunya, amb més 
lògica de progressivitat impositiva. No aplicar una escala 
progressiva als majors ingressos al tram autonòmic de 
l'IRPF a les Illes Balears, tal com ho fan Catalunya i 
altres comunitats autònomes, ha comportat una minva 
d'entrades a les arques autonòmiques, de tal volta uns 
100.000.000 d'euros anuals. 

Un govern “esplèndid” amb les rendes més altes, tot i 
que té un marge de dèficit públic  de tan sols el -0,5% pel 
2015, encara inferior al -1% que el govern central obliga 
pel 2014 a totes les autonomies. El que perd de segur, 
uns 250 milions d'euros segons el propi govern, el se 
juga a recuperar-ho a la loteria de la previsió de la recu-
peració econòmica de les Illes. Una recuperació que 
alguns veuen en globus per l'estancament de l'economia 
a la zona euro, el molt  feble creixement de l'economia 
espanyola i l'estancament del consum intern.  

La “reforma” fiscal del govern 
de la CAIB pel 2015

Josep Valero
Coordinador d'activitats de l'Ateneu Pere 
Mascaró

Amb això que  les eleccions estan ben aprop, el Govern 
del PP va tenir l'ocurrència d'anunciar en el debat de 
política general la proposta electoralista que sempre treu 
en els seus programes electorals: Baixar els impostos!

Sembla que no ho havien pogut fer-ho abans per les 
exigències de retallades del dèficit públic. I ara, com ja 
anuncien que sortim de la crisi econòmica, ja podrien 
complir les seves promeses electorals. La teoria és prou 
coneguda. La baixada d'imposts dóna més liquiditat a la 
gent: amb més diners la gent consumeix més; consumint 
més es reactiva l'economia; amb l'economia en funcio-
nament es poden recaptar més quantitat d'impostos; 
amb més ingressos per imposts es poden prestar més 
serveis socials...Ergo conclusió: baixant els imposts 
s'aconsegueixen més ingressos fiscals, i per tan és 
“demagògic” dir tot el contrari.

La proposta del govern es centra en les seves possibili-
tats d'actuació competencial. Segons les seves pròpies 
previsions les baixades es produirien en els següents 
conceptes:

Tram autonòmic del IRPF: -234 milions d'euros.
Reforma impost patrimoni: - 4 milions d'euros.
Reforma impost successions: - 8 milions d'euros. 
Transmissió vehicles 2a mà: - 1 milions d'euros.
Reducció de taxes  - 3 milions d'euros.

què està
passant?

Tabla 1

Tabla 2
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De la resta d'impostos, el mateix caràcter regressiu. 
S'augmenta de 700.000 a 800.000€ el mínim conside-
rat exempt de declarar a l'impost de patrimoni i es baixa 
l'impost del 3,75% al 2,5%.  Sobre l'impost de succes-
sions, es baixen les tributacions per herències a fami-
liars propers que no siguin fills. Sobre aquest punt 
podria haver una certa comprensió de la mesura, 
malgrat que la prudència aconsellaria consultar amb els 
experts sobre les diferents casuístiques possibles, 
abans de reduir tan alegrement els imposts. 

En definitiva una mesura presentada amb coets i molta 
parafernàlia, que després dels fums i renous publicita-
ris, es queda amb una petita quantitat de retall  
d'ingressos per imposts propis del 7'8% del pressupost 
previst pel 2015, que suposadament es recuperaran no 
se  sap quan, per la reactivació econòmica. Que a la 
majoria de la ciutadania amb pocs recursos no els 
suposarà cap quantitat d'estalvi significatiu i serà, si 
cau, més bé simbòlica. Que seguirà beneficiant  les 
grans fortunes. Que amb els criteris d'austeritat encara 
imperants, suposarà  més retallades, impossibilitat 
d'atendre correctament als serveis més necessaris i 
l'oblit de preveure l'increment anunciat de noves urgèn-
cies socials. Apart del mal exemple social de presumir 
de “nou ric” baixant imposts, en lloc de fomentar la 
política fiscal com una eina per aconseguir una major 
equitat i solidaritat front a les desigualtats socials.

Tot plegat, un brindis al sol per vendre titulars en el 
debat de política general de la comunitat i un eslògan 
de propaganda de cara a la propera campanya electo-
ral. Per cert, un titular trencat per la roda de premsa del 
batle de Palma, anunciant que no es presentarà a la 
reelecció i una propaganda que ja deixa d'esser l'arma 
d'intoxicació massiva, pel desprestigi continuat de la 
gestió popular.

L’informe FOESSA

Biel Pérez

Guillermo Fernández Maíllo, membre de l’Equip 
d’Estudis de Càritas Espanyola i de FOESSA, ha vingut 
a Mallorca per presentar el darrer, el VII, “Informe sobre 
exclusió i desenvolupament social a Espanya 2014”. 
Ens trobam a la seu de Càritas amb en Guillermo i na 
Margalida Maria Riutort, Directora de Càritas Dioce-
sana de Mallorca.

FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y Sociología 
Aplicada) té un Patronat format per representants 
d’universitats -Deusto, Salamanca..., també hi ha 
entitats -Fuhem, Hogar del Empleado..., però, bàsica-
ment, l’estructura que dóna suport a FOESSA és 
Càritas.

En Guillermo ens comenta que aquests estudis, que 
s’iniciaren l’any 1966, no tenen una periodicitat regular, 
però procuren fer un informe llarg sobre l’evolució del 
model de societat, encara que cada any intenten publi-
car qualque cosa més puntual, algún estudi més espe-
cífic sobre la situació del moment. Sempre des del punt 
de l’exclusió social, que és l’objecte de la nostra mirada.

Vàrem començar aquest estudi el 2008, amb dades del 
2007, sense saber que arribava la crisi, i així ens ha 
servit de punt d’ancoratge per a poder veure quina ha 
estat l’evolució de la societat des d’aquell moment fins 
ara. Aquest informe no és tant un informe sobre el que 
ha passat, sinó d’on venim; una visió a llarg termini. En 
alguns capítols ens remuntam gairebé als inicis de la 
democràcia a Espanya i com ha anat evolucionant 
l’exclusió social. Com ha anat millorant o empitjorant la 
població espanyola.

Què destacaries com a més cridaner d’aquesta darrera 
fotografia de la situació que has vingut a presentar-nos?
El primer que s’ha de dir, encara que es pot tenyir de 
molts colors ideològics, segons qui escolta aquesta 
frase, és que hem millorat clarament la nostra situació 
personal i familiar i com a societat des de l’inici de la 
democràcia fins ara. Al manco des del punt de vista de 
les rendes. És evidentíssim. El que ha passat durant 
aquests darrers set anys, és que ha estat l’únic període 
de tot el llarg procés democràtic del nostre país en què 
les classes populars hi han perdut clarament. En 
contrast amb el grup social que tenia més possibilitats, 
el grup de renda més ric. Això no havia passat. Havien 
estat les classes populars, les classes mitjanes, les que 
havien millorat proporcionalment en relació a la pobla-
ció més rica. Encara que tots havien anat millorant 
posicions. 
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La crisi ha provocat una involució que ens retorna a 
posicions de l’any 1997 en termes de desigualtat. Per 
això el cabreig generalitzat.

S’entreveu alguna sortida a mitjan termini?
A curt termini, per descomptat que no. I a mitjan termini 
tampoc, al manco pel sector de la població que a nosal-
tres més ens preocupa, el de l’exclusió social. En defini-
tiva aquest informe el que planteja és: la societat s’està 
polaritzant, està creant espais duals, espais 
d’enfrontament... Per exemple,  per resoldre la necessi-
tat de salut molta gent ja té una assegurança privada i 
no va a la sanitat pública, per tant no es sent amb 
l’obligació de contribuir a la sanitat pública perquè ja es 
satisfà per la via privada. Si això ho traslladam a altres 
àmbits, com l’educació, com assegurament personal o 
altres elements, estam veient que els espais duals cada 
dia creixen més.

 

Aquest creixement ens du a una de les tesis que plante-
ja l’Informe: aquesta polarització o dualització social 
que, via renda, es produirà en els anys propers, es 
constituirà en el que anomenam la privatització de l'IBI 
social. Aquest seria un dels “leit motiv”. Mediatitzar l'IBI 
col·lectiu, en el sentir de:  aconseguirem que tot el que 
fèiem junts des de la gratuïtat i des de la relació entri en 
el mercat. I, per tant, tot té un preu.

Anam cap al model nordamericà?
Bé... Anam cap a Europa. Tenim un model propi. Alguns 
diuen en termes olímpics, que estam entrant a l’edat de 
bronze en respecte  a l’estat del benestar social. 

Vàrem viure un etapa d’or després de la segona guerra 
mundial, l’edat de plata es correspondria amb 
l’emergència de les polítiques neoliberals dels anys 
vuitanta i, amb la crisi, hem entrat a l’edat de bronze. A 
pesar de què nosaltres sempre hem arribat tard a l’estat 
del benestar. Seguirem tenint estat del benestar, però 
serà molt més petit i mot més erosionat. 

En tot cas, millor que el sistema nordamericà. El siste-
ma nordamericà respon a una mentalitat molt distinta, 
encara que és ver que anam un poc cap allà, però 
també tendim cap al model xinès en temes laborals. Ara 
mateix hi ha una mescla de models. Estam entre el neo 
esclavisme del model xinès i la pauperització del model 
nordamericà. És una situació ambivalent en què resulta 
impossible marcar una pauta. S’està erosionant el 
model que hem tingut fins ara, això diu l’Informe.

Això suposa que Càritas s’hagi de replantejar la seva 
feina. Perquè, fins ara, intentava reforçar el sistema 
públic de cara als sectors més desfavorits i vulnerables 
de la nostra societat, a la vegada que acompanyàvem 
el creixement personal i la creació de xarxes. Ara volen 
que ho facem amb voluntaris tocant el cor de la gent.
Tota la ideologia neoliberal està provocant una deriva-
ció de tot el que significa una transferència de respon-
sabilitats des del que és comú, públic, a l’esfera priva-
da. Ho hem vist amb les polítiques sanitàries, a través 
del co-pagament farmacèutic de forma indiscriminada. 
Els trams que s’estableixen són ridículs, no estan ben 
dissenyats. 

Foto: Guillermo Fernández Maíllo i Margalida Maria Riutort
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La transferència des d'allò comú, públic,  a l’individual 
s’està establint en molts d’àmbits. Des del nostre punt 
de vista seria una equivocació pensar que la societat 
civil serà aquella que donarà les respostes. No és cert,  
nosaltres apostam per allò públic. No ja des del punt de 
vista del sistema de l’estat del benestar tradicional. Aquí 
sí que s’hi ha mostrat un cert fracàs: la ciutadania ha 
pensat que tenia drets, però no que tenia obligacions. 
Aquesta és una de les grans crítiques dels neoliberals 
cap als estats del benestar europeus.

No fa gaire, en aquesta mateixa revista en Josep I. 
González Faus ens parlava de la “proclamació dels 
deures humans”...
Efectivament, sense obligacions no hi ha drets i sense 
drets no hi ha obligacions. Això vol dir que la ciutadania 
ha d’estar molt més implicada ens els serveis públics. 
Els serveis públics del futur no podran esser com els 
que hem tingut fins ara. Dient-ho d’una forma molt 
simbòlica els ciutadans han de mirar el clotell als 
nostres servidors públics i no pels temes de corrupció 
(que també), sinó perquè la funció pública ha de com-
plir una sèrie de requisits i els ciutadans ens hi hem 
d’implicar. Es tracta d’un sistema públic, però amb una 
major implicació ciutadana. Si no es fa així tornarem 
enrere i ja està demostrat que no funciona perquè ens 
arriben crítiques des de tots els costats.

Margalida. D’aquesta foto que ens presenta FOESSA, 
quins trets destacaries referents a Mallorca o les Illes?

Aquest Informe m’ha fet pensar molt durant aquests 
dies en com ens hem de posicionar nosaltres davant 
aquesta situació, voluntaris i contractats. Com treballar 
aquesta complementarietat, per un costat amb les 
Administracions Públiques i per l’altre les línies de 
treball d’apoderament de les persones i de treball 
comunitari. També hi ha el tema de la immigració.

Un dels elements que ha detectat l’Informe de cara a 
nosaltres és la poca implicació de la nostra comunitat, 
dels nostres conciutadans. És una societat molt “como-
dona”. Una no pot evitar comparar-se amb altres socie-
tats properes que són capaces d’organitzar-se i de 
reivindicar els seus drets. Aquest estar damunt el clotell 
d'allò públic i estar-li damunt. Aixó ens impulsa a seguir 
treballant a nivell comunitari per  apoderar la gent, per 
animar-la, per motivar... La societat és de tots!
Des de Càritas, treballar en el territori, treballar el comu-
nitari, treballar el bé comú és una de les línies que se’n 
deriven de l’Informe.

Per tant aquest Informe afecta Càritas de Mallorca?
Sens dubte. Ens fa repensar el plantejament teòric i 
també l’acció. Ens mostra les mancances i ens indica on 
hem de concentrar esforços. 

Tenint ben present que la nostra tasca és de comple-
mentarietat,  no hem de substituir el que és responsabili-
tat de l’Administració Pública. Però tots hem de 
col·laborar en la creació d’uns Serveis Socials de qualitat 
implicant-hi territori i comunitat.

Potser gran part de la nostra societat mallorquina encara 
té el pensament màgic de què prest o tard tornaran els 
anys de l’abundor. I les autoritats? Accepten el repte o és 
més fàcil “matar el missatger”?

Guillermo: Amb FOESSA sempre han intentat “matar el 
missatger”. Sempre que presentam un informe ens 
trobam que a les autoritats polítiques no els agrada i ja 
duim més de cinquanta anys. Els cou conèixer aquestes 
situacions, això vol dir que l’encertam. I ho feim des 
d’una actitud de lleialtat institucional.

Hi ha un tema sobre el qual és important que hi refleixo-
nem. La resposat que la societat civil està donant com a 
mesura d’autoprotecció davant la situació de crisi, 
perquè allò públic no dóna la resposta, aquesta resposta 
ve de les classes mitjanes precàries, però no de gent 
que està en exclusió. Llavors, tots els moviments, tot el 
que té que veure amb allò col·laboratiu, totes les alterna-
tives, els espais d’autogestió, es veuen potenciats per 
persones amb un alt  nivell de coneixement i sensibilitat 
respecte d’aquestes situacions, però també té altres 
efectes: No es trasllada a les persones en situació 
d’exclusió de forma general, pel que podrien quedar al 
marge. 

I, segon, tot el que té que veure amb la generació de 
consciència col·lectiva en relació a una nova lògica del 
pensament del fet públic, no està demostrat que encara 
es pugui traslladar a   l'institucional. Els polítics encara es 
troben en una forma d’exercir la política que respon al 
model anterior, al model en que ens trobam, un model 
precaritzat. O ajudam als nostres polítics perquè com-
prenguin que el canvi de lògica és necessari a fi de poder 
experimentar amb noves propostes -a vegades auda-
ces, a vegades polèmiques, a vegades minoritàries... El 
que aconseguirem serà un col·lectiu de gent alternativa  
bastant nombrós, que es mantindrà al marge de la políti-
ca perquè creuen que li estan traient les castanyes del 
foc , deixant al marge un grup molt gran. I un altre grup, 
també molt gros, que seguirà en la mateixa lògica on 
estava, però serà més minoritari del que havia estat fins 
ara. Per tant, la labor de pont que Càritas pot fer entre 
aquests grups és important.

Margalida: L’important és el repte que tenim davant. El 
camí que hem de fer a partir d’ara. Aquests dies he tornat 
mirar el “Foessita” que es va fer específic per les Illes 
Balears l’any 1998. 
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Aquest vespre, a la xerrada, hi haurà algunes persones 
que ja hi foren el 98. Es tracta de deixar-nos qüestionar 
per veure cap a on caminam i cap a on volem seguir. 
Aquest informe ens proposa una tasca per a un bon 
grapat d’anys de feina. Es tracta de seguir construint i 
seguir urgint i despertant la responsabilitats dels polítics.

Guillermo: Jo els faria una pregunta clara als polítics; 
Vos,  com a polític, com a representant públic, què voleu  
fer? Que la gent surti d’aquesta situació pel seu compte i 
vos posareu tots els mitjans perquè surtin pel seu 
compte? O sia, que augmenti la seva renda, que sigui 
emprenedor, que es tregui les castanyes del foc ella tota 
sola, transferir la responsabilitat a l’altra i sortir per la 
porta falsa...? O voleu  organitzar un tipus de vida en la 
qual  tots hem d’esser responsables del col·lectiu i tots 
hem de sortir plegats d’aquesta situació? Les polítiques 
que hi ha en marxa en aquest moment tenen molt a 
veure amb el primer escenari i gairebé gens amb el 
segon. Aquesta línia neo liberal deixarà molta gent 
defora.

Espanya és el suburbi d’Europa? Bé... Espanya està 
especialitzada en esser la pobra d’Europa; més que 
suburbi. Vosaltres ho teniu a casa,  hi ha la primera línia 
de vorera de mar i, més endins, el submón de la segona 
o tercera línia. Espanya és la segona o tercera línia a 
nivell d’Europa i en algunes zones perquè n’hi ha d’altres 
que es poden simbolitzar amb el vostre Passeig Marítim. 
Les fotografies globals a vegades enganen, hi ha molts 
matisos. Per desgràcia, cada dia hi ha més gent allunya-
da de la primera línia,  i la barrera que els separa es fa 
cada vegada més alta i cada vegada és més indefensa. 
Ara, és clar, si tu t’atures a la platja i no entres terra 
endins, no veus aquesta altra realitat. 

Abans de la crisi això ja hi era, ara ha empitjorat. Crèiem 
que havíem aconseguit moltes coses (a nivell social, 
sanitari, educatiu) i ens les han pres. La societat espan-
yola en el seu conjunt viu una gran contradicció: per un 
costat defensa la universalitat dels serveis públics,  
tothom els vols. Per altre costat, també des de fa molts 
anys, va creixent l’opinió que cada vegada s’han de 
pagar manco imposts. És una contradicció que s’ha de 
resoldre. La resposta a aquesta contradicció està, fona-
mentalment, en mans de les classes mitjanes. Si elles 
troben que sortir plegats és millor, decidiran que val la 
pena pagar imposts. Si decideixen que cadascú s’ha de 
cercar la salvació pel seu compte, aniran afeblint el siste-
ma públic.

L’Informe parla de les classes mitjanes com a col·lectiu 
decisiu, aquestes condicionaran el futur de la nostra 
societat. I no queda gens clar el que passarà. Probable-
ment fins d’aquí a 20 ò 25 anys no podrem veure amb 
claredat com es configura aquesta reforma social en la 
qual estam immersos. Si en una línia de tipus col·lectiu o 
en una línia més semblant a la dels Estats Units 
d’Amèrica. Aquí hi ha una tema de pedagogia fiscal de 
primer ordre,  és mentida que l’economia funcioni millor 
amb manco impostos,  això ho han inventat alguns per a 
aconseguir resultats electorals immediats, però tothom 
sap que a llarg termini això no té sortida. Si vostè es vol 
sentir assistit en un moment de crisi vital, o s’ha assegu-
rat un procés col·lectiu o quedarà amb una mà davant, 
una altra darrera.

Queda molt de camí per fer. Caldrà unir totes les mans.

L’informe corresponent a Balears el trobareu penjat a la 
web de l’Ateneu Pere Mascaró

www.AteneuPereMascaro.org
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Vint anys de S’altra Senalla: una 
retrospectiva

Jean François Cuennet

Al principi dels anys 1990, Mallorca semblava un viver 
d’iniciatives novedoses en els camps de la solidaritat 
internacional i de la economia solidària. En aquest 
context va sorgir de manera gaire bé natural un movi-
ment que unia aquests dos aspectes, ja que projecta-
va els seus arrels en aquests dos camps: el Comerç 
Just. De fet, si bé el seu origen està molt vinculat a la 
cooperació al desenvolupament i a la lluita contra la 
pobresa en els països productors de matèries prime-
res, el Comerç Just – o, al menys, moltes de les inicia-
tives sorgides en aquest camp – s’ha sentit sempre 
integrat en les xarxes d’economia solidària i hi ha 
participat en la mesura de les seves possibilitats. 
S’altra Senalla no n’és una excepció.

La creació de S’altra Senalla l’any 1994 va suposar 
l’arribada del Comerç Just a les Illes, on va trobar una 
terra fèrtil, ja que en pocs anys es va estendre a les 
tres illes principals, de la ma d’entitats amigues, i va 
arribar a una desena de botigues especialitzades, a 
més a més de nombroses punts de venda. La difusió 
es va recolzar en els dos puntals de la feina diària de 
S’altra Senalla: la venda de productes i la sensibilitza-
ció ciutadana, en la qual s’inclou la denúncia i la 
incidència política.

En la part comercial, la venda a les botigues es va 
veure afavorida per la diversificació creixent de la 
gama del Comerç Just, la qual cosa va permetre que 
els clients trobessin més productes al seu gust i també 
que cada vegada més gent trobés a les botigues 
articles que li poguessin interessar. Aquests dos 
aspectes varen tenir per conseqüència un augment 
ràpid de les vendes. Per desgràcia, el tema de la distri-
bució a altres punts de venda no va tenir aquesta 
mateixa dinàmica, per raons de logística i de costos, 
allò que va frenar el creixement d’aquest canal de 
comercialització.

construint
alternatives

En allò que a sensibilització es refereix, S’altra Senalla 
va apostar tan per la sensibilització de l’opinió pública, 
com per les activitats educatives. En el primer cas, el 
punt fort ha estat des del 1995 l’organització de la 
Diada de Comerç Just, primer d’abast europeu, 
després internacional i finalment mundial, que tracta 
un tema concret i en fa difusió mitjançant activitats al 
carrer i material de difusió. En l’apartat de les activitats 
als centres educatius, S’altra Senalla no s’ha aturat de 
proposar-los la seva col·laboració per treballar a 
classe conceptes com el desenvolupament i el 
consum responsable, arribant cada curs a milers 
d’alumnes.

Tots aquests aspectes que convergeixen en la pràcti-
ca de S’altra Senalla fan que se la pot entendre de 
moltes maneres, segons les preferències o prioritats 
de cadascú: és una organització de cooperació, que 
ajuda a millorar les condicions de vida al Sud, és una 
organització política, en el sentit que vol canviar 
estructures injustes, i és un moviment de consumidors 
i consumidores conscienciats que no volen ser còmpli-
ces d’una realitat que troben inacceptable.

En l’actualitat, el món del Comerç Just s’ha diversificat 
i són moltes les entitats que treballen aquest tema a 
les Illes, tant les que s’hi dediquen en exclusiva,com 
les que l’han incorporat als seus camps d’acció ante-
riors. Aquesta diversificació permet arribar a molta 
més gent que al principi. Malgrat tot, encara queda 
molt camí per recorre i és aquí que fa falta la 
col·laboració d’amplis sectors de la població, que ja 
estan conscienciats, però que no sempre plasmen 
aquesta consciència en actes concrets.
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Primeres jornades sobre historia 
del moviment obrer a Mallorca

Maties Bennàssar. 
Els divendres 21 i dissabte 22 de novembre, tingueren 
lloc a Palma, les primeres jornades sobre història del 
moviment obrer a Mallorca. Es centraren en el tema del 
90è aniversari de la inauguració de la Casa del Poble de 
Palma. Foren unes jornades organitzades per UGT, 
CCOO, Associació de la Memòria  de Mallorca, l'Ateneu 
Pere Mascaró, la Fundació Emili Darder i la Fundación 
de Investigaciones Marxistas. La idea inicial sorgí de 
Josep Vilchez, l'Ateneu Pere Mascaró la recollí, es posà 
en contacte amb la resta d'entitats, i després el treball 
constant i exemplar d'una comissió unitària, va aconse-
guir fer arribar a bon port la afortunada iniciativa.

Els resultats foren un èxit d'assistència, un treball rigorós 
i documentat de tots els ponents, un allau de noves infor-
macions i d'aprenentatges per a tots els assistents i la 
reafirmació del paper específic i encara poc reconegut, 
que el moviment obrer ha jugat a la història de Mallorca. 
Una exposició de panells al local de la UGT, acompanya-
va gràficament una breu cronologia històrica de la Casa 
del Poble. No tindria sentit reproduir el que digueren 
totes les ponències. Hi ha la voluntat d'editar els treballs 
d'aquestes primeres jornades, per intentar socialitzar al 
màxim la gran riquesa de les aportacions realitzades.

Des del meu punt de vista, m'agradaria enunciar alguns 
dels temes tractats, em motivaren a la reflexió i a la 
necessitat de seguir coneixent millor la nostra història. 
Com per exemple el paper de les cases del poble, com a 
centres on la classe obrera aspira a ampliar la seva 
influència vers a una base popular molt més ampla que 
la pròpia classe. Les cases del poble enteses també com 
un lloc no sols de coordinació de lluites obreres, sinó 
també com a centres de formació, d'activitats culturals, 
d'oci i lleure, de lloc de relacions humanes...També com 
l'expressió escrita era quasi sempre en castellà, segons 
l'educació oficial de l'època, malgrat que les interven-
cions orals fossin la majoria en català. També prou 
interessant fou conèixer les aportacions dels ateneus 
anarquistes, la seva situació minoritària a Mallorca i la 
relació prou intensa amb el moviment anarquista de 
Catalunya. 

També les circumstàncies de la donació de Joan March ( 
En Verga), obriren una interessant reflexió sobre la situa-
ció de Mallorca entre la primera guerra mundial i 
l'arribada de la Dictadura de Primo de Rivera. 

Una època entre els anys 1918 i 1924, on es situen les 
primeres propostes de donació de Joan March, el paga-
ment del lloguer de la casa del poble pel magnat, mentre 
es decidia si es feia la seva construcció.

Els debats en el si de les organitzacions obreres sobre si 
s'acceptava o no la donació de March, la polèmica entre 
els liberals i el partit afí inspirat per Joan March front als 
conservadors, aristòcrates i mauristes, la construcció de 
la Casa una vegada assentada la Dictadura de Primo i 
amb una part d'organitzacions obreres il·legalitzades i 
altres no, la participació de les diferents corrents obreres 
en la gestió de la casa del Poble i en el seu ús...

Saber com l'estraperlista i negociant sense escrúpols 
March, comerciava «legalment» amb les exportacions 
amb als països amb guerra, a una època de forta cares-
tia a l’illa i burlant la Llei de Necessitats Bàsiques, acon-
seguint uns preus exorbitants i uns suculents beneficis. 
La possible maniobra de March amb la donació, per 
intentar apaivagar els malestars dels obrers, que ja 
havien fet assalts a magatzems per la fam i carestia que 
sofrien. L'intent del partit liberal de March per aconseguir 
una base popular més ampla, en uns moments que tenia 
un fort enfrontament amb el caciquisme tradicional .

Altra reflexió prou interessant fou la de considerar que 
malgrat el sistema d'alternances de la Restauració, en 
les eleccions municipals i a vegades a les pròpies gene-
rals, era possible trobar exemples de candidatures 
socialistes o de coalicions republicanes-obreres, que 
trencaven el bipartidisme dominant i aconseguien algun 
tipus de representació.

I així i tot, el moviment obrer creix, les cases del poble 
s'estenen també als pobles de Mallorca,  en paral·lel a la 
creació d'organitzacions sindicals i obreres, primer als 
pobles amb més industria i després a quasi totes les 
localitats. En la 2a República esclatarà el creixement de 
les organitzacions. I en l'època de les eleccions de febrer 
del 36, malgrat el Front Popular és derrotat a les Balears, 
la força del moviment obrer organitzat a les Illes és ja 
molt considerable i està present a quasi tots els pobles.

La repressió franquista a Mallorca va tenir a la Casa del 
Poble com a un dels seus primers i principals objectius. 
Es convertí amb el local de Falange i amb un centre de 
tortura i de planificació de la repressió. Totes les estructu-
res sindicals de classe foren esborrades del mapa, tan 
sols quedà el recurs a la clandestinitat...

En la sessió inaugural intervingué Francesc Obrador per 
la UGT i en la de cloenda Katiana Vicens per CCOO. 
S'assenyalà la necessitat de garantir la continuïtat 
d'altres Jornades sobre la història del moviment obrer a 
Mallorca: estudiar el paper de la dona en el sindicalisme 
illenc, la classe obrera i la qüestió nacional a Mallorca, la 
societat industrial de l’illa i el seu sindicalisme, les 
diferents estratègies de lluita de les corrents sindicals i 
dels partits obrers de Mallorca, els models organitza-
tius... I especialment tenir la sort del bon grapat de histo-
riadors qualificats i entusiastes que treballen sobre 
aquestes problemàtiques i la dels joves estudiants, que 
poden trobar un motiu d'interès per estudiar aquests 
temes, així com una valoració social de la seva feina i el 
suport a la  divulgació dels seus treballs.
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Mercat Social a les Illes: prime-
res passes

Jordi López
Membre de l’associació Mercat Social Illes 
Balears

El passat 2 d’octubre la junta de l’associació Mercat 
Social Illes Balears, amb representació 
d’organitzacions de Mallorca i de Menorca, aprovà 
sol·licitar la incorporació a Redes del Mercado Social, 
així com el document de compromisos i criteris de parti-
cipació en el mercat social.

Redes del Mercado Social reuneix xarxes territorials i 
sectorials que en el conjunt de l’Estat promouen 
l’articulació del mercat social com a eina de foment de 
l’economia solidària i del consum responsable, i gestio-
na el portal www.konsumoresponsable.coop. Actual-
ment està formada per REAS Red de Redes de Econo-
mía Solidaria, Cooperació per a l’Assegurança Ètica i 
Solidària (CAES), Fiare Banca Ètica, Coop 57 SCCL 
Serveis Financers Ètics i Solidaris, Ecologistas en 
Acción, Centre de Recerca i Informació en Consum 
(CRIC), Periódico Diagonal, Som Energia i els mercats 
socials territorials d’Aragó, Euskal Herria i Madrid.

Quant al document de compromisos i criteris de partici-
pació, s’estableix que es poden integrar en el mercat 
social les empreses i iniciatives individuals o 
col·lectives de producció i comercialització de béns i 
serveis que adoptin els compromisos de criteris socials 
en la producció i distribució, consum social intern i 
construcció col·lectiva del mercat social; que compleixin 
els criteris d’economia social, producció ecològica i 
sostenibilitat ambiental, desenvolupament local i gestió 
ètica, i es comprometin a realitzar un balanç social 
basat en 19 indicadors.

Aquestes empreses podran formar part d’un catàleg de 
localització d’empreses del mercat social, amb opcions 
de recerca per territori i per tipus de productes i serveis 
a través de 
http://mercadosocial.konsumoresponsable.coop/ 
actualment en procés de construcció; i també participa-
ran en les activitats de l’associació: assemblees, fires, 
campanyes de difusió, actuacions de foment de la 
inter-cooperació...

En el cas de les Illes Balears, actualment són socis de 
Mercat Social la Federació de Cooperatives de les Illes 
Balears, que agrupa les cooperatives de treball asso-
ciat, les agroalimentàries i de consum; la Xarxa 
d'Economia Alternativa i Solidària REAS Balears, 
Càritas Menorca, S'Altra Senalla, Entrepobles de 
Menorca, la Cooperativa Coanegra i l'Ateneu Pere 
Mascaró.

L’associació està oberta i convida a la participació a 
totes aquelles xarxes, empreses i altres iniciatives 
econòmiques que fan o volen fer possible una altra 
manera d’entendre l’economia. Sabem que a les Illes 
Balears existeixen iniciatives empresarials que incorpo-
ren valors socials, ecològics i ètics a la seva activitat 
econòmica. Ens referim a cooperatives, societats labo-
rals i altres formes d’economia social, la producció 
agrària ecològica i iniciatives econòmiques amb criteris 
de sostenibilitat ambiental, iniciatives d’economia 
solidària, inserció social i comerç just, entitats finance-
res amb criteris socials i ètics, xarxes de consum 
responsable, iniciatives de desenvolupament local...

Lamentablement, moltes d’aquestes empreses i iniciati-
ves són pràcticament ignorades per les administracions 
públiques i per la majoria dels mitjans de comunicació, 
són poc conegudes per l’opinió pública i fins i tot hi ha 
un gran desconeixement mutu entre els seus propis 
integrants.

És per això que Mercat Social Illes Balears neix amb la 
voluntat de construir una xarxa social i econòmica entre 
les iniciatives del mercat social i els consumidors 
responsables. L’articulació d’aquest mercat social 
permetria a les entitats i empreses incrementar la seva 
visibilitat pública i inter-cooperar per satisfer necessitats 
comunes i compartir recursos, afavorint el seu efecte 
multiplicador.

Per mercat social entenem una xarxa de persones, 
empreses, entitats, institucions i iniciatives que incorpo-
ren valors afegits socials en les seves decisions de 
consum, producció, distribució i finançament, amb 
l'objectiu de contribuir des de l'activitat econòmica a la 
construcció d'una societat basada en valors demo-
cràtics, ecològics i solidaris i en el benestar col·lectiu.

Després de la integració en Redes del Mercado Social i 
de l’aprovació del document de compromisos i criteris 
de participació, les properes passes en el camí per a 
l’articulació del mercat social a les Illes Balears seran 
l’organització d’una jornada de presentació a Palma 
prevista per al 4 de desembre a Can Alcover i 
l’organització de la I Fira del Mercat Social de Mallorca 
a finals de març de 2015.
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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

Les Escoles de les Illes Balears 
en temps de la II República 

Pere J. Carrió Villalonga
Manel V. Domènech Bestard
Antoni Ramis Caldentey

El nostre treball, a més d'una introducció històrica i una 
educativa, inclou una relació de les escoles (128). 
Aquesta classificació s'ha fet per illes i municipis i inclou 
una documentació escrita i gràfica de cada un dels 
centres escolars construïts o existents en temps de la II 
República amb fotografies antigues i actuals i també 
incorpora, entre altres aspectes, la descripció detallada 
de cada edifici escolar i de l'ús que té a l'actualitat.

El llibre és continuació de "Les escoles de Palma en 
temps de la II República" que oferírem mitjançant un 
projecte Verkami anterior de gran èxit. La nostra idea 
quan férem l'anterior projecte era continuar la tasca fins 
a publicar aquest llibre que ara us oferim.

Alhora que elaboràvem el treball, ens adonàrem de la 
important tasca feta en matèria educativa durant el poc 
temps que va durar la II República i de manera molt 
especial la referida a l’ampliació de l’oferta educativa 
concretada en nous edificis escolars.

Durant set anys hem recorregut i fotografiat el centres 
escolars de les Illes Balears i el resultat s'ha convertit 
en l'obra que presentam.

Una vegada recollida i analitzada la informació relativa 
al tema lamentam la desaparició d’alguns dels edificis 
escolars més significatius i emblemàtics i que amb la 
nostra tasca volem contribuir en la defensa de la 
conservació dels que encara es mantenen en peus.

Ara volem publicar-la però per això necessitem la 
col·laboració d'amigues i amics de les escoles.

Per això podeu entrar al web del Projecte de Verkami: 
http://www.verkami.com/projects/10190 

També volem donar ocasió a participar-hi aportant 
suggeriments, noves informacions, documents o 
fotografies. e-mail del projecte: 
escolaweb10@gmail.com
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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!

Trencar   l´ou

Pere Mascaró Munar
Ex missioner en el Burundi

Els dies 15 i 16 de novembre l’Església Catòlica de 
Mallorca va celebrar un Congrés per a l’Evangelització 
amb el lema “Església en sortida”. Volia esser una 
resposta a la crida del Papa Francesc a sortir a l’encontre 
de l’home d’avui. Esperaven uns 1.200 participants i no 
arribaren a 800. El text d’en Pere glossa aquest esdeve-
niment i el seu entorn

Quasi bé cada dia m’arriben 
eslogans d’un costat i de l´altre. 
Pens que el valor d’un eslogan és 
que m’ajudi a visualitzar el que 
me vol dir; si ho puc veure, 
m’ajuda a entendre i, a més, será 
un bon eslogan si me provoca una 
mica l’entranya. Aixó m´ha passat 
amb la crida “Església en sortida” que des 
de fa temps ompl tots els papers i documents que 
m’arriben de l’Església mallorquina

Quan vaig llegint els continguts dels papers tenc la 
sensació que no acabam de coincidir, que no feim la 
mateixa lectura de l´eslogan, que no ens provoca ni 
suscita el mateix i “tants de caps, tants de barrets” , pens 
que a la fi, l’important d’un eslogan no és tant el que et 
volen dir, sinó el que tu entens, el que et suggereix i 
provoca.

Visualitzava “Església en sortida” amb una mena de 
mural on mostrava un poll que trenca la closca de l´ou per 
poder néixer i treu el cap a la vida. Després de tot un 
temps al seu habitat natural, en un moment de creixe-
ment, la carcassa l´oprimeix, l´ofega, li manca espai i ha 
de trencar el motlo.

Potser el primer que em visualitza és que s´obri, surt a 
una nova realitat, diferent a la que  coneixia i es movia i 
que el tenia enllocat; una realitat que primerament desco-
neix, que no domina, on la primera tasca será observar, 
mirar, veure i aprendre. Fora de la closca hi ha una llum 
diferent a la que está acostumat i domina; caldrá 
adaptar-se a allò nou per entendre el que está passant.

Veurà que allà fora, no tot són polls com ell,  hi ha d´altres 
espècies, alguns com ell,     d´altres semblants, amb 
plomes i una forta sorpresa és que n´hi ha de moltes 
castes, que no tots són iguals i que conviuen al mateix 
corral.

I anirà aprenent a escoltar i se'n adonarà que no parlen el 
mateix llenguatge, hi ha molt més que el “piu, piu” i enten-
drá que s’expressen i s’entenen  perfectament.         
N´haurá d’aprendre. I com fer-ho? Sols trobará un cami: 
escoltar i preguntar, no ho sap tot, sent la feblesa de la 
“normalitat” de la limitació i de la col.laboració mutua. 
Pensarà que és piulant com s’entenen i escoltant el piular 
de l´altre.

 “Trencar l´ou” suposa adonar-te de qui ets: un poll com la 
resta al galliner comú, però no ets un “gall”. Caldrá abans 
menjar molt de pinso, com tots, suar com tots, aprendre,  
escoltar i no voler cantar les matinades per despertar al 
personal i donar ordres, aprendre que són altres els que 
canten i tenen veu, no sols i únicament la teva.

“Trencar l’ou” em suggereix que podem sortir de l´ou o 
romandre ajupits i vinclats dintre, però el que no podem 
és trencar l´ou i pretendre viure fora com abans i menys 
encara voler fotre dins l´ou als de fora. Potser abans de 
sortit cal demanar-me com vull sortit i per què.

“Trencar l´ou” suposa trencar amb una manera “segura” 
de ser i de viure, per entendre que tots som aus de corral. 
Potser en aquest concret i simplificant es tracti simple-
ment de no voler ser “Mare i Mestre” per a assumir el que 
som, la realitat, germana i aprenent, companya de ruta i 
recerca. No voler covar i enllocar, sinó conviure plegats al 
mateix corral. Aquest em sembla que és el repte i 
l´aprenentatge. Això em sembla que és trencar l´ou i 
“estar en sortida”.

altres veus
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Vivim temps de canvi.

Miquel Rosselló
President de l’Ateneu Pere Mascaró

El model polític que sorgí de la transició està irremissi-
blement en crisi. Cada cop som més els que reconeixen 
aquest fet i parlen obertament de final de cicle i de 
necessitat d’un canvi de Règim.

La crisi econòmica global s’ha encarregat de posar al 
descobert que a l’Estat espanyol  té components espe-
cíficament hispànics. L’espectacular caiguda de la 
indústria i l’agricultura. El brutal malbaratament del 
medi ambient, especialment a la costa. Les gegantines 
inversions irracionals (AVE, aeroports sense avions, 
“terres mítiques”, etc..). La manca total d’inversions a 
R+D i a educació, una calamitosa gestió de la Banca 
(preferents, hipoteques sense control...) i una xifra 
absolutament insuportable d’aturats ho demostren.

No menys esgotat està el model polític del  bipartidisme 
insuficientment democràtic, que coarta la participació 
ciutadana (consulta a Canàries), podrit per la corrupció 
i cada cop més repressiu (mantenir més de cinc anys a 
la presó a Arnaldo Otegui, que fou l’artífex de portar 
l’esquerra abertzale a posicions pacífiques i democràti-
ques, és el colmo del sadisme).

I el “café para todos” de l’estat de les autonomies fa 
aigua per totes parts, especialment per Catalunya, però 
també amb una fiscalitat territorial profundament injusta 
i una ofensiva re-centralitzadora digna del més radical 
espanyolisme.

Front a aquesta situació a Catalunya i al País Basc 
cada cop s’aixequen més veus a favor de la indepen-
dència, mentre a la resta de l’estat són molts els que 
demanen obrir un procés constituent nou. Alguns amb 
actituds rupturistes, és a dir trencar amb l’actual règim, 
com IU o Podemos, per exemple i altres amb actituds 
reformistes, a través de la reforma de l’actual constitu-
ció, com el PSOE. El PP està cada cop més aïllat amb 
la seva postura de no “meneallo”.

Mentre tant els sobiranistes que no vivim ni al País 
Basc ni al Principat que n’opinem de tot això?. Ens 
podem conformar amb mantenir una postura de simpa-
tia i suport als processos independentistes en curs  i 
alhora auto marginar-nos de tot el debat de canvi de 
règim a l’estat espanyol amb l’argument que “no va 
amb nosaltres”?.

Òbviament no. Un canvi de règim fet exclusivament des 
dalt per forces polítiques espanyoles, encara que siguin 
d’esquerres no pot garantir les justes reivindicacions 
dels distints territoris que composen l’Estat espanyol. 
Això seria repetir el procés constitucional del 1978.

Estic absolutament convençut que un canvi des  dalt 
difícilment tindrà present les necessitats d’un finança-
ment just per les nostres Illes que ens permeti imple-
mentar polítiques d’esquerres en educació, serveis 
socials o sanitat o contemplar la importància que pel 
nostre petit País té gestionar els ports i els aeroports, 
per posar solament dos exemples.

Hi ha dues formes d’entendre el canvi de model polític 
a l’Estat espanyol. Des dalt o amb participació activa 
dels distints territoris que composen l’Estat, contem-
plant les seves justes reivindicacions.

Aquesta és la diferència més gran en aquests moments 
entre les forces polítiques de l’esquerra espanyola i les 
forces dels sobiranisme d’esquerres.

Se necessiten més que mai forces polítiques sobiranis-
tes que intervinguin en el debat de canvi de model 
polític i que s’impliquin a les totes, si no volem que ens 
facin una nova reforma sense tenir en compte la diver-
sitat plurinacional de l’Estat Espanyol.

Des del sobiranisme hem d’aixecar un potent mur de 
contenció front a les polítiques espanyolistes de 
re-centralització. No podem acceptar cap canvi de 
model polític o constitucional que no inclogui el dret a 
decidir de tots i cada un dels pobles de l’Estat Espanyol 
que així ho demanin. Volem un canvi de model que 
assumeixi que cada poble decidirà lliurament el seu 
sostre d’autogovern i en conseqüència de finançament 
del mateix.

Si els sobiranistes  no volem ésser ignorats hem de 
tenir una proposta política clara i contundent respecte al 
canvi de règim que s’està obrint camí i hem de coordi-
nar les nostres forces a nivell de l’Estat espanyol, però 
això serà motiu d’altres articles.

Els debats en el si de les organitzacions obreres sobre si 
s'acceptava o no la donació de March, la polèmica entre 
els liberals i el partit afí inspirat per Joan March front als 
conservadors, aristòcrates i mauristes, la construcció de 
la Casa una vegada assentada la Dictadura de Primo i 
amb una part d'organitzacions obreres il·legalitzades i 
altres no, la participació de les diferents corrents obreres 
en la gestió de la casa del Poble i en el seu ús...

Saber com l'estraperlista i negociant sense escrúpols 
March, comerciava «legalment» amb les exportacions 
amb als països amb guerra, a una època de forta cares-
tia a l’illa i burlant la Llei de Necessitats Bàsiques, acon-
seguint uns preus exorbitants i uns suculents beneficis. 
La possible maniobra de March amb la donació, per 
intentar apaivagar els malestars dels obrers, que ja 
havien fet assalts a magatzems per la fam i carestia que 
sofrien. L'intent del partit liberal de March per aconseguir 
una base popular més ampla, en uns moments que tenia 
un fort enfrontament amb el caciquisme tradicional .

Altra reflexió prou interessant fou la de considerar que 
malgrat el sistema d'alternances de la Restauració, en 
les eleccions municipals i a vegades a les pròpies gene-
rals, era possible trobar exemples de candidatures 
socialistes o de coalicions republicanes-obreres, que 
trencaven el bipartidisme dominant i aconseguien algun 
tipus de representació.

I així i tot, el moviment obrer creix, les cases del poble 
s'estenen també als pobles de Mallorca,  en paral·lel a la 
creació d'organitzacions sindicals i obreres, primer als 
pobles amb més industria i després a quasi totes les 
localitats. En la 2a República esclatarà el creixement de 
les organitzacions. I en l'època de les eleccions de febrer 
del 36, malgrat el Front Popular és derrotat a les Balears, 
la força del moviment obrer organitzat a les Illes és ja 
molt considerable i està present a quasi tots els pobles.

La repressió franquista a Mallorca va tenir a la Casa del 
Poble com a un dels seus primers i principals objectius. 
Es convertí amb el local de Falange i amb un centre de 
tortura i de planificació de la repressió. Totes les estructu-
res sindicals de classe foren esborrades del mapa, tan 
sols quedà el recurs a la clandestinitat...

En la sessió inaugural intervingué Francesc Obrador per 
la UGT i en la de cloenda Katiana Vicens per CCOO. 
S'assenyalà la necessitat de garantir la continuïtat 
d'altres Jornades sobre la història del moviment obrer a 
Mallorca: estudiar el paper de la dona en el sindicalisme 
illenc, la classe obrera i la qüestió nacional a Mallorca, la 
societat industrial de l’illa i el seu sindicalisme, les 
diferents estratègies de lluita de les corrents sindicals i 
dels partits obrers de Mallorca, els models organitza-
tius... I especialment tenir la sort del bon grapat de histo-
riadors qualificats i entusiastes que treballen sobre 
aquestes problemàtiques i la dels joves estudiants, que 
poden trobar un motiu d'interès per estudiar aquests 
temes, així com una valoració social de la seva feina i el 
suport a la  divulgació dels seus treballs.
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Es Mestre, Guillem Gayà i Nicolau
Lila Thomàs i Andreu

Enguany es compleixen els vint-i-cinc anys de la mort 
d'en Guillem Gayà, Es Mestre,1902-1989. Lluitador 
antifranquista, comunista de socarrel, un home com-
promès amb el seu poble. 

Va néixer a Sant Joan i va estudiar magisteri. La seva 
primera destinació fou a un poblet dels Pirineus arago-
nesos, Fanlo i allà li va agafar la caiguda de la monar-
quia. Ell dugué la bona nova a aquest poblet i 
s'encarregà de proclamar la República

En tornar a Mallorca, s'instal·là a Llucmajor, s'afilià al 
Partit Comunista i aviat el nomenarem membre del 
Comitè Provincial com a responsable d'agricultura. Era 
l'únic membre del Comitè que no era obrer. A Llucmajor 
impulsà la unitat de les Joventuts Comunistes i Socia-
listes constituint les JSU. Fou el primer lloc de l'estat 
espanyol que es dugué a terme aquest procés unitari.

Els primers dies del cop d'estat feixista del juliol del 36 
fou detingut i conduït a la Casa del Poble, convertida en 
caserna de Falange, torturat pels matons del marquès 
de Zayas i tret al camp per assassinar-lo. Afortunada-
ment pogué escapar i sobreviure gràcies a l'ajut de 
bones persones que el mantingueren amagat durant 
uns dies. En reposar-se de les ferides conegué la mort 
d'un dels falangistes que l'havien torturat, José 
Barberà, màrtir de la cruzada nacional en Mallorca, 
com publicaren els diaris per amagar que havia mort en 
una topada entre feixistes al carrer Colón  de Palma.

En Guillem Gayà sobreviu i continua la lluita, aquesta 
serà una característica de tota la seva vida. Entre altres 
coses fa d'enllaç amb els vaixells britànics que estan 
fondejats a la badia de Palma, als que arriba nedant i 
els passa informació de la situació a Mallorca, especial-
ment de l'aviació italiana.

Pocs mesos després tornà a ser detingut i començà el 
seu llarg periple per diverses presons: Can Mir, la 
provincial, Canàries, Chinchilla, Puerto de Santa Maria, 
acabant a Burgos... fins el 1952 que torna a Mallorca. 

La seva primera tasca serà arreplegar els companys 
del Partit Comunista que havien quedat despenjats 
després de la gran caiguda de 1948 que pràcticament 
desarticulà  l'oposició democràtica i molt especialment 
els comunistes, més de 80 foren detinguts.

En aquelles dures condicions de repressió i por, en 
Guillem Gayà, poc a poc, va reagrupant a distints com-
panys. En Miquel Julià, Guillem Terrassa, Colau Alzina, 
Antoni Llodrà, José Luis Segovia, els germans Peralta, 
Marcos i José, en Joan Boyeres de Muro, en Joan 
Oliver de Sant Joan,  en Miquel Rigo...i més tard en 
Dalmacio Motilla i en Liberto Rigo. 

S'organitza el partit, se monta un aparell clandestí de 
propaganda, torna editar-se i distribuir-se Mundo Obrero 
i Nuestra Palabra i se restableix la relació amb la direcció 
del Partit a Paris. En Marcos posa en marxa l'Oposición 
Sindical Obrera. Són anys de trobades al carrer, en 
boscos,  al bar Suís o al bar Plata.

Ningú pot negar que la presència i incidència del partit 
comunista a la dècada dels anys 50 fou molt petita, però 
tampoc ningú pot negar que fou l'única força política 
antifranquista que va existir i lluitar aquells anys terribles. 
El cert és que aquella extraordinària feina que feren com-
panys com els que he anomenat abans,  féu possible 
que el Partit Comunista quan va començar la dècada 
dels 60 tingués una major estructura i estigués en condi-
cions d'afrontar amb coratge i força la lluita dels darrers 
anys del franquisme.

Els demòcrates del nostre petit País sempre estarem en 
deute amb aquell grapat de lluitadors que se jugaren la 
llibertat i la vida en aquella llarga i terrible nit dels anys 50 
a Mallorca i entre ells tingué un paper destacat en 
Guillem Gayà.   

Es Mestre segueix dirigint el Partit Comunista els anys 
setanta, quan aquest incorpora desenes d'obrers vinguts 
de la península, com Rafael Azorin que estructuraran el 
sector obrer, especialment a la construcció, però també 
advocats, com Ignasi Ribas, periodistes, professionals 
de tots tipus, fins i tot el fiscal Miquel Miravet i dóna 
cabuda a persones provinents d'allò que avui diríem 
classes mitjanes com Sebastià Bauzà o Francisca 
Bosch, que estaria destinada a jugar un important paper 
en la lluita antifranquista dels propers anys. 

Però encara no havien acabat les penúries pel Mestre i a 
rel d'una caiguda de la cèl·lula de taxistes fou detingut 
novament, el 1965, empresonat i condemnat pel Tribunal 
de Orden Público. Passà dos anys a Carabanchel. Quan 
va sortir s'havia convertit en el pres polític mallorquí amb 
més anys de presó a les seves espatles.

A la sortida tornà asumir la secretaria política i desenvo-
lupà la política del partit d'aquells anys, impulsant la més 
ampla unitat de l'oposició democràtica. El 1972 va repre-
sentar al PC a la Mesa Democràtica. Fou la seva darrera 
activitat com a responsable del Partit per què va conside-
rar que ja havia arribat el temps de deixar la responsabili-
tat en mans més joves i fou anomenat secretari polític el 
periodista Antoni Maria Thomàs. 

Va continuar lluitant fins a la seva mort i en aquells anys 
difícils no només va entregar la seva vida a la lluita 
contra la dictadura franquista i per un món millor, sinó 
que va tenir la capacitat de veure els canvis que 
s'estaven experimentant a la societat mallorquina i 
assumí sense dogmatismes els canvis que calien. 

En Guillem Gayà, es Mestre, malgrat l'oblit que la nostra 
societat té cap els lluitadors per la democràcia és un 
heroi del nostre País que alguns no oblidarem mai.
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Recontar Palma (I)

Amadeu Corbera

Palma necessita ser reconstruïda. Repensada, reescri-
ta, redibuixada: redefinida. Rescatada. Durant massa 
anys, Palma ha estat el gran forat negre per on s’ha 
escolat, com aigua dins una pica, qualsevol idea 
d’imaginar un país diferent. La nostra capital, que 
hauria de ser el referent de la cultura, la llengua, la 
ciència, l’economia i la dinamització social del nostre 
país, és avui en dia una ciutat bruta i caòtica, governa-
da per una mescla de xabacaneria i horterisme, desper-
sonalitzada i espanyolitzada, provinciana, abanderada 
de la mediocritat i la incultura.

Palma ha crescut desmesuradament les darreres dues 
dècades, molt i malament, sense ordre. Palma és avui 
en dia, sobretot, un gran contenedor de persones, de 
barris i urbanitzacions crescuts a l’ombra de la bombo-
lla immobiliària, sense una lògica urbana ni de cohesió 
social. I a mesura que creix, la idea de Palma es desdi-
buixa: la ciutat hi és , cada vegada més present com a 
urbs, envaïnt més espai, però cada vegada més difumi-
nada com a entitat, com a capital. Palma podria ser, 
avui en dia, qualsevol lloc i a qualsevol banda: PalmaS-
prings, Ocimax, són espais i noms que podríem trobar 
a qualsevol altra ciutat o àrea urbana de qualsevol racó 
d’Europa occidental. 

Una Palma d’autencititat kitch, segrestada per 
l’immediatesa del tot inclòs i de la temporada, deixa la 
nostra monumental, bella i vella, ciutat transformada en 
un gran decorat, com ho és la Torre Eiffel de Las Vegas 
o els monstres de fira de Port Aventura.

Es pot visitar, i fins i tot viure, a Palma, sense conèixer-
la, com qui passeja pels carrers de porexpan dels parcs 
temàtics i es fa la il·lusió de conèixer quelcom diferent o 
exòtic mentres viu les mateixes experiències que 
podria viure a qualsevol altra banda, al voltant del 
sempre mateix gran centre comercial i d’oci establert 
pels polígons al llarg de la via de cintura. En aquesta 
Palma, els qui hi habiten i hi treballen fan el digne paper 
de figurants, perquè el decorat no caigui en la decadèn-
cia d’un poble d’spaguetti western, per mantenir viva la 
funció; i perquè l’empresari que l’ha muntada pugui 
seguir cobrant l’entrada i seguir també malpagant els 
actors. 

Palma necessita tornar a ser contada. Tornar-la fer-la 
nostra, reconstruïda, cohesionada una altra vegada, 
reviscuda i revitalitzada. Que l’orgull llonguet s’estengui 
a tots els barris, molts dels quals necessiten ser dotats 
d’una personalitat que no han tengut mai, desatesos, 
marginats fins i tot d’aquest rol figuratiu, relegats a ser 
simples dormitoris.

Palma necessita crear un discurs sobre la seva capitali-
tat i assumir-la, des de la seva fundació romana als 
grans canvis demogràfics i urbanístics del segle XX: 
perquè la història dels barris perifèrics també és història 
de Palma i de Mallorca. Els motius que dugueren a 
milers de persones a abandonar els seus pobles i terres 
d’origen per venir a la nostra ciutat és també història de 
la nostra ciutat, i mereix ser contada, explicada i dignifi-
cada i viscuda tant com el Palau March o l’estàtua 
d’Antoni Maura. 

Com fer-ho, ho deixarem per un altre moment.

ESPAI
DE
FORMACIÓ
Tardor 2014- Primavera 2015

Més info a
www.ateneuperemascaro.org PERE MASCARÓ

Ho organitzen:
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El tabú dels tabús: Assistència 
Sexual per a persones amb diver-
sitat funcional. Obrim el debat. *

Raquel Oliva Cañellas

* Article basat en el Treball Final de Grau de Treball 
Social a la Universitat de les Illes Balears titulat "Assis-
tència Sexual per a persones amb diversitat funcional"

Històricament, les persones amb diversitat funcional1, 
han estat empetitides i invisibilitzades en nombroses 
esferes de la vida pròpies de l'ésser humà. Una de les 
que més s'ha vist afectada per aquesta invisibilització 
és l'esfera afectiva i sexual.

En general la societat tendeix a tractar a aquest 
col·lectiu com a éssers asexuats, dependents i sota un 
tracte paternalista. Com a conseqüència d'això, s'ha 
deixat de banda l'ensenyament d'una educació sexual 
integral i en la pràctica no poden exercir els seus drets 
sexuals i reproductius, drets reconeguts com a Drets 
Humans.

La sexualitat de les persones amb diversitat funcional 
és una qüestió que es manté al marge de l'agenda 
pública i tampoc suscita interès en la població general. 
En els últims anys s'han implantat mesures en matèria 
de discapacitat, sobretot en l'àmbit laboral i d'integració 
social, però pel que fa als seus Drets Sexuals i Repro-
ductius amb prou feines s'han implantat mesures espe-
cífiques, tot i els diferents compromisos que s'han 
adoptat davant aquesta qüestió a nivell nacional, com 
ara la Llei Orgànica 2/2010 de 3 de març de Salut 
Sexual i Reproductiva i d'Interrupció de l'embaràs, en la 
qual s'esmenta específicament al col·lectiu amb diversi-
tat funcional, reclamant que també se'ls hi proporcionen 
els mateixos drets i serveis que la resta de població, 
deixant enrere la discriminació i garantint el dret a la 
salut sexual i reproductiva (LO 2/2010, 3 de març). A dia 
d'avui, aquests objectius no s'han fet efectius i això es 
veu reflectit en els gairebé nuls serveis i recursos dedi-
cats específicament per a aquesta qüestió.

En gran mesura, la manca de consideració de l'esfera 
afectiva i sexual, és a causa dels nombrosos estereo-
tips, mites i tabús atribuïts a aquest col·lectiu. Aquests 
estereotips, tenen el seu origen en la pròpia sexualitat 
humana, sobretot a associar la sexualitat exclusiva-
ment a la genitalitat sense tenir en compte els seus 
altres elements, com la Sexuació, la Sexualitat i la Eròti-
ca, o fruit de no considerar les seves altres dimensions, 
no només la reproductiva, sinó també la relacional i la 
recreativa (García, 2009).

Si partim de la base que la sexualitat només inclou 
conductes genitals, en conseqüència, les persones 
amb alguna diversitat funcional física que afecti als 
seus òrgans sexuals, quedaran excloses del gaudi de 
la seva sexualitat. Però en canvi, si partim de la base 
que la sexualitat no només és una conducta genital, 
podrem considerar-los aptes per a l'exercici de la seva 
sexualitat. De fet, nombrosos testimonis de persones 
amb diversitat funcional afirmen que obtenen plaer de 
carícies, petons, abraçades i no necessàriament 
necessiten experimentar un coit.

De la mateixa manera, sobretot a les persones amb 
diversitat funcional cognitiva, se'ls ha vist com a perso-
nes dependents i necessitades de protecció, "els eterns 
nens" o "angelets", en gran mesura per les seves 
pròpies famílies, però també per professionals de 
l'àmbit educatiu. Això promou que en el context familiar 
i educatiu no es tracti el tema de la sexualitat i fins i tot 
els impedeixi accedir a informació sobre ella o una 
educació sexual adequada. Aquesta consideració, de 
vegades es converteix en una profecia auto-complerta 
(Di, Giulio, 2003), s'acaben creient que no tenen dret a 
exercir la seva sexualitat, pateixen de baixa autoestima 
i es paralitzen a l'hora de buscar la seva intimitat i 
sexualitat. Aquesta creença no només és interioritzada 
pels propis afectats, sinó que també és assumida pels 
professionals de l'àmbit social i sanitari, que obvien en 
la seva intervenció aquesta peça fonamental en el 
benestar emocional de les persones amb diversitat 
funcional.

En definitiva, la negació de la sexualitat de les persones 
amb diversitat funcional els provoca que no se'ls reco-
neguin els seus drets sexuals i reproductius com un 
dels pilars dels seus drets humans. En aquest context 
sorgeix segons ANSSYD (Associación Nacional de 
Salut Sexual y Discapacidad) el fenomen de 
l'Assistència Sexual com una via per exercir els seus 
drets.

L'Assistència Sexual per a persones amb diversitat 
funcional és un fenomen relativament nou la definició 
es troba envoltada d'interrogants i idees difuses. Si fem 
referència a la definició proposada per Silvina Peirano, 
defensora de l'Assistència sexual i precursora de la 
plataforma Sex Assistent, l'Assistència Sexual consis-
teix en "una proposta remunerada que aborda àmbit de 
l'atenció sensual, eròtica i / o sexual d'aquest col·lectiu. 
Un mitjà d'acció per millorar la vida sexual i emocional, 
tant d'un individu com de la seva parella; majors d'edat 
que, independentment del seu gènere o elecció sexual, 
decideixen optar per aquest acompanyament." 
(Peirano, 2014).

1 Diversitat funcional és el terme que el Foro de Vida Independiente 
a l'any 2005 defensa, front a discapacitat o incapacitat
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Cal puntualitzar que la figura de l'assistent sexual 
només és una manera més per exercir aquests drets, ja 
que, segons Silvina Peirano , "allò que s'espera és que 
cada persona triï la seva parella afectiva, ocasional o 
fixa, o que opti per estar en soledat (...) Es planteja com 
una decisió pròpia, lliure i independent, que com a 
opció, pot ser presa o no". (2014)

La línia divisòria entre l'Assistència Sexual i prostitució 
és molt fina, per això no és d'estranyar que no 
s'entengui com una forma d'exercir drets sinó com una 
altra forma més de prostitució. No obstant això, la 
diferència clau entre l'Assistència Sexual i serveis de 
prostitució és que l'Assistent té formació específica pel 
que fa a discapacitat i sexualitat, de fet, en alguns 
països europeus es realitza la formació específica amb 
titulació per a persones que vulguin dedicar-se a 
l'Assistència sexual. La formació es considera neces-
sària, ja que sense ella, l'auxiliar no pot dur a terme la 
seva tasca de forma adequada, per exemple, no sabrà 
com reaccionar davant d'una pujada de tensió de 
l'usuari, no sabrà com canviar una sonda, com 
col·locar-lo de la cadira al llit, etc. I el més important, no 
sabrà ensenyar l'usuari a tenir sensacions i aprendre de 
la seva sexualitat (Sánchez, 2014).

Hi ha alguns que ho consideren fins i tot una teràpia, un 
aprenentatge i maneig de la seva sexualitat, ja que 
l'objectiu de l'Assistència no és "la satisfacció immedia-
ta del desig, sinó l'aplicació d'una teràpia establerta per 
un professional de la sexologia". (ISESUS, 2012). Fins 
i tot també s'estudia la possibilitat que sigui una alterna-
tiva a la medicació a la qual solen ser assídues les 
persones amb alguna discapacitat per paralitzar molts 
comportaments obsessius (Sánchez, 2014).

A Espanya la figura de l'assistent sexual és nova, però 
en alguns països europeus ja porta més de deu anys 
implantada. La investigació duta a terme per Profamília, 
Societat alemanya de Planificació Familiar (2005), 
mostra que l'assistència sexual com a tal només 
existeix en alguns països i una formació especial 
d'assistent sexual només es troba a Suïssa.

Pel que fa a les lleis que regeixen la implantació de 
l'assistent sexual, no n'hi ha específiques per a això, en 
cap país europeu  però es regeixen per les lleis de pros-
titució al país de referència.

L'Assistència Sexual es duu a terme de manera diferent 
segons cada model al país de referència, encara que 
gairebé tots es basen en el model belga, que és el 
basat en la filosofia de vida independent.

Als Països Baixos, els serveis d'assistència Sexual són 
oferts principalment per tres organitzacions: SAR 
(Stichting Alternatieve Relatiebemiddeling), PIC 
(Prostitutie Informatie Centrum) i SEB (Social Erotische 
Bemiddeling).

Els serveis que s'inclouen en aquestes organitzacions 
passen des de les carícies i abraçades, fins a la mastur-
bació i coit. En aquest model, solen ser els mateixos 
usuaris els que es posen en contacte amb organitza-
cions, sense cap intermediari. El SAR, PIC o SEB és el 
que posa en primera persona en contacte els clients 
amb l'assistent sexual. Aquests usuaris en la seva gran 
majoria són homes, aproximadament un 96%.

La prostitució als Països Baixos està legalitzada, i a 
causa de la línia estreta que separa l'Assistència sexual 
de la prostitució i la seva reiterada comparació amb 
ella, l'Assistència Sexual s'exerceix sota l'empara de la 
llei de la mateixa manera que la prostitució.

Els serveis d'assistència sexual són finançats per les 
autoritats locals (ajuntaments) que concedeixen ajudes 
financeres a les persones amb diversitat funcional que 
ho sol·liciten, encara que s'ha de dir que hi ha municipis 
que es neguen a finançar l'assistència sexual, ja que 
aquestes autoritats tenen poder de decisió a l'hora de 
finançar aquests serveis o no. En l'actualitat, 38 autori-
tats locals concedeixen ajudes econòmiques als usua-
ris d'AS, la resta, neguen les ajudes majoritàriament per 
raons de religió. Així mateix, per obtenir aquests ajuts 
econòmics, cal seguir un llarg procés burocràtic que no 
facilita l'accés a elles. Per exemple, els futurs usuaris 
han de demostrar que la presència de discapacitat és la 
raó principal i fonamental per la qual pretenen accedir a 
aquests serveis, que no són capaços de satisfer les 
seves necessitats sexuals per si mateixos i que no 
poden fer front als costos de l'assistència sexual.

A Suïssa l'organització més representativa del país pel 
que fa a assistència sexual per a persones amb diversi-
tat funcional és l'anomenada "Pro Infirmis".

Foto: Pro Infirmis Suïssa
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No és una organització exclusiva per a l'Assistència 
Sexual, sinó que tracta tots els àmbits en relació a la 
discapacitat. Aquesta organització va elaborar el 2002 
un programa educatiu per formar assistents sexuals. 
Pel que fa a la legalitat, no hi ha cap disposició legal 
específica, però  l'assistent sexual no està prohibit.

A diferència dels Països Baixos, en els quals hi ha la 
possibilitat que l'Assistència Sexual sigui finançada, a 
Suïssa el pagament es realitza de forma totalment 
privada pels propis usuaris i el servei queda limitat a 
una sola vegada al mes.

A Anglaterra, l'organització més representativa pel que 
fa a serveis d'assistència sexual, és TLC Trust. TCL 
Trust va ser fundada l'any 2000 pel Dr Tuppy Owens 
"com a resposta a les frustracions de la gent amb disca-
pacitat física i per la falta de sortides sexuals i aparent 
actitud dels altres a no tenir en compte la seva difícil 
situació" (Jones, 2012, p. 123).

El seu funcionament és a través d'Internet, els assis-
tents sexuals s'ofereixen a la xarxa mitjançant fotos i 
descripcions. Llavors, el futur usuari es posa en contac-
te amb l'AS normalment per correu electrònic. Sol ser 
molt més car que els típics bordells anglesos, però el 
servei és molt més segur i més d'acord amb les neces-
sitats de les persones usuàries, però, els AS no tenen 
cap formació específica per exercir la professió (Jones, 
2012, pàg. 123).

En el cas anglès tampoc no hi ha finançament dels 
serveis i pel que fa a la legalitat, no hi ha disposicions 
específiques relatives a l'assistència sexual, es regula 
amb la legislació aplicable per al control de la prostitu-
ció.

Pel que fa a Espanya, en aquests moments són dues 
les principals plataformes que defensen la figura de 
l'Assistent Sexual i fan esforços per avançar en el camí 
de la seva implantació: Tandem Team i Sex Assistent 
Catalunya.

Tal i com es postulen a la seva pàgina web, Tandem 
Team Barcelona "és una associació sense ànim de 
lucre la missió és impulsar, col·laborar i promoure 
projectes en pro de la defensa de la diferència i la diver-
sitat en qualsevol dels dominis d'expressió humana 
(social, cultural, sexual, laboral o econòmica) amb la 
finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones 
amb diversitat funcional ". (Tandem Team, 2013) Es 
tracta de la primera proposta explícita d'Assistència 
Sexual per a persones amb diversitat funcional a 
Espanya. 

Aquesta associació, mitjançant el seu projecte 
"Tàndem Intimity" diu fer de pont entre els usuaris i 
l'assistent sexual, és a dir, posa en contacte a l'usuari-
assistent.

Pel que fa a Sex Assistent, Esther Sánchez afirma que 
es tracta d'una plataforma que s'ha començat a crear i 
que el que fan és defensar la figura de l'assistent sexual 
des dels drets sexuals. A la seva pàgina web podem 
trobar informació sobre aquesta nova plataforma. 
Afirmen que "Sex Assistent" és una xarxa mundial 
creada per Silvina Peirano que té com a objectiu donar 
suport a la salut sexual i emocional de les persones 
amb diversitat funcional, proporcionant una nova opció: 
l'assistent sexual. La plataforma té la seva seu a Cata-
lunya, tot i que es tracta d'una proposta d'àmbit estatal 
que va creixent, a través de les seves delegacions en 
altres províncies.

Rafa Reoyo, és el coordinador de la plataforma a 
Espanya. En una entrevista oferta a Aragó Ràdio afirma 
que "Hi ha molta desinformació per part dels propis 
afectats i de les seves famílies, Sex Assistent tracta de 
parlar del tema de la sexualitat i informar de la figura de 
l'AS i que cadascú decideixi quin camí escollir. Nosal-
tres plantegem l'assistència sexual com a ajuda, en 
aquest cas humana, perquè les persones amb diversi-
tat funcional puguin fer valer els seus drets sexuals i 
reproductius "(2014).

Foto: SAR Països Baixos
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L'aparició de la figura de l'Assistent Sexual per a perso-
nes amb diversitat funcional ve de forma paral·lela amb 
la creixent mercantilització del sexe i de l'afecte i 
l'extensió de noves formes de "compra de sexe" com 
les "Therapy Surrogate", "Companyia per hores" o 
"Escorts" que s'allunyen de la prostitució tradicional de 
carrer que s'associa a la marginació, violència i exclusió 
social.

La "compra" de serveis sexuals es porta a terme de 
manera diferent o amb més o menys acceptació 
segons el bagatge cultural de cada país. A Espanya, 
per exemple, estem lluny d'implantar i regular aquesta 
figura, ja que ni tan sols tenim una legislació clara pel 
que fa a la prostitució i cada vegada fem passos enrere 
en tant l'exercici dels nostres drets.

És clar que hi ha nombrosos detractors i polèmica pel 
que fa a la legitimació de la figura de l'Assistent Sexual, 
en gran mesura per que l'equiparen amb la prostitució, 
ja que al cap i a la fi, es realitza un intercanvi econòmic 
per serveis sexuals. Però em sembla correcte afirmar 
que si es realitza una formació adequada, s'estableixen 
de forma clara les seves bases, les seves funcions i els 
seus límits, es podria considerar una professió total-
ment legítima.

 Al cap i a la fi, en la societat on vivim tot tipus de serveis 
es paguen mitjançant intercanvi econòmic, des dels 
serveis d'un paleta, fins als de l'advocat. Llavors, per 
què no considerar l'Assistència Sexual per a persones 
amb diversitat funcional com una professió més, allun-
yada de la marginalitat i de l'exclusió social que genera 
el concepte de prostitució?

En la meva opinió, si no s'arriba a una regularització de 
l'Assistència Sexual com una professió amb una forma-
ció específica, pot ser que es doni peu a l'abús aprofitant 
la invisibilitat de les necessitats sexuals de les persones 
amb diversitat funcional. De fet, ja està començant a 
passar trobar anuncis a la xarxa de persones que es 
postulen com a Assistents Sexuals i que en realitat no 
tenen cap formació i que la seva única motivació és 
purament econòmica. És clar que això portarà a greus 
perjudicis a la població amb diversitat funcional, si això 
no es porta a terme de manera coherent, amb informació 
vàlida i l'empara d'una regulació.

Crec fermament en la necessitat de començar a tenir en 
compte la sexualitat de les persones amb diversitat 
funcional també des de Serveis Socials, ja que actual-
ment no es té present ni en la intervenció, ni en estudis 
científics, això es demostra en l'absència d'articles en les 
principals revistes dedicades a l'àmbit social i del treball 
social. I no només no es troben articles on es tracti la 
figura de l'Assistent sexual, sinó que tan sols s'aborda 
suficientment el tema de la sexualitat de les persones 
amb diversitat funcional.

Essent realistes, a curt termini, la implantació de la figura 
de l'Assistent Sexual com una opció per a les persones 
amb diversitat funcional, a Espanya, queda molt lluny, 
però possiblement a llarg termini sí pugui ser considera-
da. De moment, s'haurien de garantir els Drets Sexuals i 
Reproductius d'aquest col·lectiu, començar a trencar 
barreres, mites i estigmes, i sobretot, per part dels 
professionals del treball social, tenir en compte aquesta 
esfera de la vida i dotar-los d'educació sexual específica 
i eines necessàries per a l'exercici d'una sexualitat sana 
i plena que permeti afavorir la integració social de les 
persones amb diversitat funcional.
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Gabriel Barceló Milta
Diputat i coordinador de MÉS
Per Biel Pérez i Pep Valero

En Biel neix a Palma. Té 46 anys. Casat i amb tres fills. És 
llicenciat en Dret per la Universitat de les Illes Balears. 
També és master en direcció d'empreses. És Tècnic 
Superior de la Comunitat Autònoma. Ha sortit elegit com a 
cap de llista de la coalició MÉS per Mallorca al Parlament, 
després d'ésser l'únic candidat i ratificat pel 91% dels 
votants a les primàries. Actualment és el portaveu del grup 
parlamentari.

L'entrevista la realitzam el dimarts 25 de novembre

Què sents després d'esser elegit a les primàries?
Una gran responsabilitat. Eren les primeres primàries 
totalment obertes que fèiem. Milers de persones han 
votat i això suposa, que a més de la confiança i el 
suport que ja m'havien demostrat els companys i com-
panyes en les tasques diàries que desenvolup en la 
coalició, ara hi ha una legitimació extra de totes les 
persones, que malgrat esser l'únic candidat, han depo-
sitat el seu vot a l'urna per donar-me suport.

Com valores la participació a les primàries de MÉS?
La participació ha superat totes les expectatives inicials 
que internament havíem previst. Ens plantejàvem 
aconseguir una xifra de participació en torn al 10% de 
votants de les anteriors eleccions, és a dir apropar-nos 
als 3.800 vots. La realitat és que s'han dipositat 5.200 
vots i un cens d'inscrits en torn als 8.000 potencials 
electors. 

No creus que hagués estat millor abordar les primàries 
amb una proposta de llista consensuada per l'executiva de 
MÉS?
Una llista negociada assegura consens, equilibri intern 
i aparentment amaga els problemes. Però fer això era 
fer el mateix de sempre. El projecte de MÉS és una 
aposta audaç i vàrem apostar per donar una passa 
democràtica més elevada. Es va considerar que calia 
fer el conjunt de la llista oberta del tot. L'èxit de partici-
pació demostra que no és possible anar marxa enrere. 
En el debat de l'Executiva de MÉS tothom estava 
d'acord. Tan sols algunes veus parlaven de la necessi-
tat de consensuar el primers llocs de les llistes. Però es 
va rebutjar aquesta argumentació, ja que llevaven 
sentit a l'esperit de les primàries. 

l’entrevista Per què creus que sorgí una cap de llista a Palma per 
reforçar la proposta independentista de la coalició, i no 
sorgí a les altres circumscripcions?
No ho sé, tal volta era la manera de posar més èmfasi 
en una proposta que es volia presentar com a més 
radical, malgrat el sobiranisme que comparteix el 
conjunt de la coalició. O tal volta fer un tanteig sobre la 
influència d'Esquerra al conjunt de la coalició.  
L'experiència no és dolenta en si mateixa, i de fet, va 
animar la participació a Palma. El que cal és que el 
debat es faci des de la correcció i el fair-play. Jo pens, 
que en general, aquest va esser el clima que demostra-
ren en els debats i en l'acceptació dels resultats, els dos 
candidats. 

Les queixes i protestes de Joan Lladó, són un desencís 
personal pels resultats o hi ha un xoc de línia política, 
respecte al que ha d'esser i com ha de funcionar MÉS?
Pens que el problema té dues vessants. El personal, 
perquè entén que ell representa a ERC i no surt en el 
lloc que pensava que seria adient, i altra de tipus més 
polític, respecte al paper que han de jugar els partits en 
el projecte de superació del format d'estricta coalició, 
que és el model pel que han apostat fins ara totes les 
assemblees de MÉS. Jo crec que en Joan pensa priori-
tàriament en enfortir Esquerra dins MÉS, i els altres 
pensam que la prioritat és el moviment polític i social 
unitari generat, i que les sigles de partit són una contri-
bució més al projecte comú que cal que dissenyem 
entre tots i totes. Ningú dins MÉS ha de renunciar a les 
seves identitats, però no estam fent un projecte de 
pacte intern entre els partits. Pens que el sentit polític 
profund d'aquestes primàries, és que la gent vol 
realment un projecte compartit i a compartir, i no votar 
per dirimir espais i combats d'influències internes.
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Creus que aquestes properes eleccions municipals i 
autonòmiques, es faran en clau estatal?
Sempre és inevitable aquesta influència estatal. Ara el 
que estic segur, és que els resultats  de les Illes tindran 
un component propi i diferent del mapa estatal. La mala 
política del govern central sempre estarà present a la 
campanya, però seria desitjable que ens centréssim en 
el que tenim a ca nostra, i intentar canviar-ho.

I el procés català, penses que també estarà en els 
debats de la campanya?
Vivim a Mallorca unes realitats socials i polítiques 
diferents a les del Principat. Si el procés anés endavant, 
és clar que hi hauria conseqüències. Si avencés el dret 
a decidir a Catalunya, tindria una gran importància per a 
nosaltres. Reforçaria la justesa de la nostra posició 
sobiranista. També és cert que els seus detractors, ho 
traurien en la campanya, amb la crispació habitual amb 
que tracten el tema. Hem de fer l'esforç de presentar 
una campanya molt arrelada a peu de terra, i que 
connecti amb els problemes reals que percep la gent i 
que ens vegi útils per poder solucionar-los.

Sembla que avança la idea  que a Espanya fa falta un 
nou procés constituent. Si es donés, s'ha de fer de dalt 
cap abaix  o des dels diferents territoris de baix cap a 
dalt?
Crec que des de les dues maneres s'ha d'avançar, ja 
que l'estat central actual, encara que rovellat, és encara 
fort i no caurà per ell mateix. És molt important que des 
de cada territori s'avanci amb personalitat pròpia i recla-
mant els drets dels pobles a decidir. Catalunya és 
l'exemple, però també el País Basc, Galícia, Canàries, 
Navarra, el País Valencià, Les Illes... La novetat és que 
hi ha forces estatals com PODEMOS i Izquierda Unida, 
que estan per un nou procés constituent i defensen els 
drets dels pobles a decidir. Cal estar oberts a la 
col·laboració i al diàleg amb tothom que tingui una men-
talitat vertaderament democràtica i que tingui voluntat 
de trobar solucions al model d'estat actual, que ja no es 
pot mantenir. Dit això el que pens és que cal lluitar per 
un procés constituent que vagi de baix cap a dalt. Cata-
lunya és la força del poble en moviment el que fa que 
sigui un procés imparable. En canvi el Pla Ibarretxe va 
quedar estancat, perquè era un procés només fet des 
de les institucions. La lluita de Catalunya ha debilitat el 
model d'estat autonòmic i l'ha posat en evidència. Tan 
de bo que des d'un procés de baix a dalt, poguéssim 
tenir un estat propi a Les Illes. Però en qualsevol cas, si 
hi ha un procés constituent a Espanya, és imprescindi-
ble que hi hagi la possibilitat constitucional de que pugui 
esser possible aquest estat, si aixi en el seu dia, ho 
volen els illencs. Dependrà de la nostra mobilització i de 
la nostra capacitat de fer-mos valer, el que així surti.

Què opines de la polèmica amb Madiop? 
Jo entenc perfectament que Madiop, des del moment 
que es presenta com a candidat, faci un esforç per 
incorporar gent al cens electoral, i que ho faci entre la 
gent propera que coneix. A tothom se li ha de respectar 
la seva llibertat de consciència a l'hora de votar i que si 
vol, es deixi aconsellar per les persones que trobi més 
adient. El que no trob encertat és que les seves queixes 
es feren a la seu d'ERC, coincidint amb les altres acusa-
cions de Lladó i donant-les també per bones. MÉS no és 
racista, i no té sentit voler desgastar el procés de 
primàries democràtiques, amb aquests tipus de declara-
cions. 

I què trobes d'aquest moviment de CLAM PER MÉS?
Me sembla un manifest de moltes persones que demos-
tren que creuen que MÉS és un projecte a preservar, a 
enfortir, que es clau per un procés de canvi a Mallorca, i 
que no s'hi pot jugar amb ell. Hem guanyat una credibili-
tat entre molta de gent, i el que volen és realment 
avançar. Ens demanen altura de mires i que es deixin de 
posar pals a les rodes del procés. Les persones que no 
ho entenguin així, ho tindran molt malament per ser 
acceptades.

Què té d'específic MÉS, que no tinguin altres forces 
d'esquerres?
Tenim un arrelament propi al territori, que prové del fet 
que prenem les nostres decisions aquí, des de aquí, i 
pensant des d'aquí. Estam al servei de la nostra ciutada-
nia que habita el territori de Mallorca. Ningú ens condi-
cionarà des de fora de l'illa, el que hem de fer, amb qui 
ens podem aliar o si ens podem presentar o no a unes 
eleccions. La nostra identitat sobiranista prové de la 
profunda convicció que tan sols des de noltros 
mateixos, podrem entendre i realitzar els canvis que 
necessitem. I com a persones d'esquerres, aquest 
projecte no és contradictori amb la solidaritat i la compli-
citat amb les lluites de les capes populars i dels drets de 
tots els pobles del món.

Les dinàmiques municipals poden obrir les possibilitats 
a acords pre-electorals, més difícils d'aconseguir al 
Consell i al Parlament?
És cert que les dinàmiques municipals sempre són 
diferents. En el nostre cas, són les assemblees locals 
les que marquen com i de quina manera es presenten a 
les eleccions municipals. Nosaltres estam per impulsar 
dinàmiques amples. De fet MÉS ja és una d'aquestes 
experiències, i no consideram que sia una experiència 
ja tancada, sinó més bé oberta i en contínua construc-
ció. Hi ha pobles  on defensam anar amb candidatures 
de més abast que MÉS. Santa Margalida, Santanyi, 
Sineu...El que cal és que siguin processos reals, que no 
hipotequin el projecte estratègic de MÉS i que tinguin el 
suport de la nostra gent i dels nostres votants. 
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En l' econòmic, apostant per una transició cap a una 
altre model econòmic, que es basi amb un cert reequili-
bri del conjunt dels sectors productius en el PIB, aprofi-
tar més racionalment el turisme, apostant per una 
ocupació més digna i de qualitat, és a dir, pensar amb 
una Economia del Bé Comú o una estratègia de prospe-
ritat compartida. I assegurar el manteniment i qualitat 
dels serveis públics essencials, especialment 
l'educació, la sanitat i els serveis socials,  aconseguint 
recursos i comptant amb la planificació democràtica 
dels professionals i usuaris dels mateixos.  

Caldran aliances per fer-ho possible?
Sí, seran necessàries aliances. Però pens que per 
primera vegada a Les Illes, pot haver-hi una majoria 
d'esquerres, un bipartidisme afeblit i un PP que perdi la 
majoria absoluta. Es pot obrir un escenari de possibili-
tats enormes.  Nosaltres volem uns pactes que es basin 
amb la confiança, la coordinació i la no hegemonia de 
cap força política sobre els altres aliats. El que és cert, 
és que com més forta sigui MÉS, més possibilitats hi 
haurà d'avançar cap a canvis que serveixin per ajudar a 
la gent del nostre poble. 

En un moment que pot sortir de la sessió parlamentària, 
hem fet l'entrevista a Biel. Esperam que us ajudi a 
conèixer millor el que pensa i el que ens proposa una de 
les persones cridades a desenvolupar un paper impor-
tant en el proper futur de la nostra comunitat. 

Seria necessària una coordinació de les forces sobira-
nistes d'esquerra, per unificar tàctiques comunes per 
afeblir el model d'estat actual?
Pens que seria del tot necessària aquesta coordinació, 
malgrat també entengui que els processos són diferents 
a cada territori. No hi hauria d' haver cap problema teòric 
per poder constituir un grup parlamentari confederal al 
Congrés de Diputats de les esquerres nacionalistes, 
sempre que quedin clars els programes, els àmbits 
d'actuació, les prioritats, el respecte igualitari del que 
representa cada força...Podria ajudar a visualitzar a la 
resta de l'estat, que també es trenca el bipartidisme des 
de les realitats dels diferents pobles de l'actual estat. La 
realitat malgrat tot, demostra que no és una tasca fàcil. A 
les darreres eleccions europees no va esser possible 
aconseguir una llista unitària. Però cal seguir tenint clar, 
que les aliances són necessàries, en les lluites per acon-
seguir els nostres drets com a poble. 

MÉS aposta per un canvi de progrés a Mallorca i a Les 
Illes, com es podia concretar?
La nostra proposta de canvi no és merament institucio-
nal. El volem a tots els àmbits. En el de la radicalitat 
democràtica, apostant a fons per la participació i el 
govern amb la ciutadania. En el de la sobirania als efec-
tes fiscals, econòmics, democràtics, en aconseguir la 
capacitat de decidir sobre els nostres assumptes des de 
les nostres institucions.

Foto: Isidre Fortesa
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Amb en Rafel també parlam de MÉS per Calvià. Es 
remunta al 2004 amb la candidatura de Progressistes 
que per ell va ser un salt qualitatiu en la implantació 
ecologista i sobiranista en el municipi. Rafel recorda la 
gran tasca de Dolors Forteza i que va ser la primera 
vegada que sentí parlar de fer un canvi de model turís-
tic. La candidatura del 2011 que va quedar a tan sols un 
1% de la representació va ser el segon salt i el tercer 
l’estan fent ara amb MÉS. MÉS que s’ha constituït 
aquest novembre i hi ha hagut una renovació i un 
rejoveniment dels qui hi participen. L’Assemblea mobi-
litza ara una trentena de persones en què hi destaca el 
cantant Pep Suasi. També s’ha obert a nous col·lectius 
del poble que amb MÉS s’han atrevit a fer la darrera 
passa i pensar que les coses poden canviar.

Al final de l’entrevista, ens feia falta més temps. El que 
realment interessa a en Rafel no és l’anàlisi del passat 
o la crítica del present, sinó el projecte de futur, la cons-
trucció del canvi. Així, des de MÉS, s’han vertebrat tres 
eixos d’actuació: economia, territori i cohesió social. A 
partir d’aquí volen articular tot el seu programa, lluitant 
per l’oferta complementària, canviant la relació amb els 
tour operadors, lluitant fins al darrer alè pel Salobrar de 
sa Porrassa o la protecció de l’Oratori de Portals, 
tornant a recuperar les quotes de benestar dels noran-
ta... Així, volen que MÉS sigui l’eina pel canvi i no 
descarten participar a una candidatura més àmplia, 
sempre i quan defensi els mateixos principis de MÉS.

Rafel Sedano: Només parlar de 
Calvià a l’estiu és part del 
problema.
Llorenç Carrió

Aquest mes entrevistam a Rafel Sedano, persona 
conegudíssima per la meva generació i segurament per 
moltes posteriors. En Rafel és dinamitzador cultural, 
organitzador de concerts, treballador infatigable de 
l’OCB, emprenedor, mestre de formació i un llarg 
etcètera. Així, no és estrany que per tot on passa no 
deixi a ningú indiferent. Rafel, calvianer d’arrel, enca-
pçala des del 2011 un grup de bona gent que vol fer de 
Calvià alguna cosa diferent d’allò pel qual s‘ha fet 
famós al Regne Unit i Alemanya. 

En Rafel no se n'amaga i vol arribar fins el fons de la 
qüestió. Considera que només parlar del municipi en 
l’estiu és part del problema. Paraules com mamading, 
balconing i pack crawling sumat a corrupció i droga 
caníbal han fet molt mal al municipi, però s’han de 
cercar les causes i s’ha d’entendre que no són res més 
que l’altra cara del tot inclòs, els tour operadors i els 
governants pervertits. Després de ser tant taxatiu, en 
Rafel fa història i posa dades. Explica que en cinquanta 
anys el municipi ha multiplicat la població per deu, de 
cinc mil a cinquanta mil habitants i s’ha convertit en el 
segon més poblat de l’illa

Calvià va ser el paradigma de la balearització i torna a 
ser el model del creixement desaforat. El PSOE, quan 
governà, va moderar aquest creixement i va aconseguir 
crear una xarxa de serveis socials més pròpia de l’estat 
de benestar de països escandinaus que el de la resta 
de l’illa, però a canvi de fer els ulls grossos a les irregu-
laritats ja existents. El PP, en canvi, sols ha obert més la 
barra lliure i ha retallat tots els serveis. Ara bé, d’allò 
que de cada vegada més gent de Calvià se n’adona és 
del fet que aquesta política no ajuda al poble, sinó a 
interessos econòmics opacs que cada vegada són més 
enfora de Mallorca. Això succeeix, mentre les condi-
cions laborals dels treballadors del sector turístic cada 
vegada són més precàries.

trinxera
municipal
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L’homo sapiens, aquest flagell

Miquel Àngel Llauger

D'acord amb una composició mental bastant mains-
tream,  els nostres avis (diguem que els d'abans de la 
Revolució Científica del Renaixement) vivien en una 
relació molt més harmònica que nosaltres amb la natu-
ralesa, i els avis dels nostres avis (els paleolítics, els 
d'abans de la Revolució Agrícola que va donar lloc al 
Neolític) vivien en perfectíssima comunió amb un 
entorn edènic. Hi ha qui diria que això és una pura idea-
lització, però el que pràcticament tothom deu pensar és 
que aquests avantpassats remots trepitjaven la pell del 
planeta amb una petjada infinitament més lleugera que 
la nostra.  Potser, però, ni tan sols això és cert. Potser 
els homo sapiens de fa devers cinquanta mil·lennis 
eren una espècie invasora que anava guanyant fronte-
res i territoris amb conseqüències devastadores per als 
ecosistemes. 

Mirem què va passar a les terres de difícil accés allà on 
el sapiens va arribar quan ja havia assolit un grau alt de 
desenvolupament social i tècnic. Austràlia, abans de la 
nostra arribada, fa devers 45.000 anys, era una illa 
habitada per una fauna peculiaríssima que incloïa 
cangurs de dos metres i de 200 quilos i grans lleons 
marsupials, que sembla que varen desaparèixer coinci-
dint amb l'aparició del nouvingut. Podria ser una coinci-
dència, però el mateix esquema (arribada del sapiens i 
desaparició massiva d'espècies, particularment dels 
grans mamífers) es repeteix una vegada i una altra: a 
Amèrica, fa uns 16.000, amb víctimes com el peresós 
gegant; a les Illes Wrangel, a l’Àrtic, on els nostres 
parents varen acabar amb els darrers mamuts fa 
només 4.000 anys; o a Madagascar, d’on va 
desaparèixer l’ocell elefant pels volts de l’any 500 de la 
nostra era, coincidint casualment amb la nostra arriba-
da. Així doncs, hem estat una desgràcia per a la biodi-
versitat des de temps immemorials. Quina conclusió o 
quina norma n’hem de treure, de la consciència d’haver 
estat sempre un flagell? Que podem continuar així, ja 
que forma part de la nostra naturalesa, o que hauríem 
de fer un esforç per avançar cap a un estadi superior 
que implicàs el compromís de preservar el que fins ara 
s’ha salvat de nosaltres?

cultura

Aquesta nova manera de veure el capteniment dels 
nostres avis paleolítics prové del llibre Sàpinens. Una 
breu història de la Humanitat, un volum de l’historiador 
israelià Yuval Noah Harari que ha aparegut fa poc en 
català i que està esdevenint un autèntic best seller 
global. El que fa Harari no és tant resumir la història de 
la humanitat, des dels primrs homínids fins als cyborgs 
del futur, sinó interpretar-la amb lucidesa i amb vocació 
de descobrir angles ocults. Que se’m permetin els 
tòpics però és, vertaderament, un llibre per a no espe-
cialistes que pot ensenyar coses als especialistes i un 
llibre de no ficció que es llegeix com una novel·la: divul-
gació intel·ligent.

Voleu un altre exemple de com les coses es poden 
veure d’una manera diferent a com les hem estudiat? 
Aquest: la Revolució Agrícola no va ser tant la domesti-
cació del blat per part de l’home com la domesticació de 
l’home per part del blat. Va ser el major frau de la 
Història: l’homo sapiens hi va sortir guanyant, en 
termes evolutius, perquè les seves cadenes d’ADN es 
varen poder multiplicar i multiplicar, però al preu d’un 
dolorosíssim augment del patiment per als individus 
que en formen part. Èxit i poder com a espècie a canvi 
d’una vida insoportable: ¿estam perpetuant el frau?

Yuvai Noah YARARI.
Sàpiens.
Una breu història 
de la Humanitat
Ed. 62.
Barcelona 2014.
608 pàgines.
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Miquel S. Oliver, un dels fundadors 
de la Mallorca contemporània

Damià Pons i Pons

La diversitat és el primer tret que caracteritza el nostre 
personatge. Va ser poeta i narrador, periodista i crític 
literari, director de diferents diaris (La Almudaina, 
Diario de Barcelona i La Vanguardia), historiador i 
assagista polític, promotor de múltiples iniciatives 
cíviques de caràcter modernitzador, i també membre 
destacat de diferents entitats culturals, tant a Mallorca 
com a Catalunya.

Tanmateix, el fet que millor defineix Oliver és la seva 
condició d’intel·lectual, del tot homologable al model 
que es va configurar a la cultura europea de les darre-
ries del segle XIX. Una persona amb una formació 
cultural sòlida, que té un sistema d’idees propi i que 
pretén influir la societat amb l’objectiu d’orientar-ne el 
seu rumb. Per aconseguir-ho, desenvolupa una doble 
tasca: d’una banda, fa la crítica d’aquells elements de 
la realitat que considera negatius; de l’altra, fa propos-
tes de caràcter transformador. Aquesta tipologia 
d’intel·lectual –amb voluntat ferma de creador 
d’opinió-, utilitza la premsa com la tribuna que li 
permetrà difondre i donar eficàcia als seus missatges. 
És l’accés de les masses a la premsa el que dóna 
viabilitat a l’acció dels intel·lectuals.

En el context d’entre els dos segles, Oliver va 
convertir-se en un dels fundadors de la Mallorca 
contemporània. Va impulsar, des de les pàgines de La 
Almudaina, tot un seguit d’iniciatives i de corrents de 
pensament que acabarien essent determinants durant 
tot el segle XX. Primer, va propugnar la modernització 
dels costums, de les infraestructures i de les manifes-
tacions culturals. Calia, digué, fugir <<de les pesade-
ces de la rutina>> i obrir-se a les novetats que 
s’estaven produint a l’Europa més avançada. Segon, 
per afrontar la crisi agrària que aquells anys forçava 
molts d’illencs a l’emigració, va plantejar la possibilitat 
de crear a l’illa una indústria turística. Segons Oliver, a 
Europa ja hi havia sector burgesos que tenien la 
voluntat de viatjar i Mallorca podia ser un destí que els 
resultàs atractiu per diferents raons: clima magnífic, 
proximitat al continent, diversitat de paisatges en un 
espai relativament reduït. Tanmateix, per atreure els 
europeus calia dur a terme algunes realitzacions: 
disposar d’un hotel tan confortable com els de París, 
millorar la comunicació amb Barcelona i Marsella, 
arreglar els camins interiors i crear una entitat que 
s’encarregàs de la promoció de l’illa com a destí turís-
tic. El somni d’Oliver els anys següents es va anar fent 
realitat: el 1903 s’inaugurà el Gran Hotel i el 1905 es 
creà el Foment del Turisme.

La tercera gran proposta d’Oliver va ser el regionalisme 
o el mallorquinisme polític. Mallorca com a prioritat 
política, cultural i econòmica. Enfront d’un model d’estat 
centralista, uniformitzador i caciquil, la reivindicació 
d’un altre d’alternatiu que es reconegués compost –ara 
en diríem plurinacional- i que assumís i constituciona-
litzàs el dret de les nacions no castellanes a tenir un 
règim d’autogovern i a mantenir vigorosos els seus trets 
identitaris bàsics (la llengua i la cultura, el dret civil i la 
memòria històrica productora d’autoconeixement). 
L’obra La cuestión regional (1899) n’és la fita fundacio-
nal màxima, del mallorquinisme polític. 

Encara hi va haver un altre aspecte en el qual el paper 
d’Oliver fou decisiu. En aquest cas juntament amb els 
poetes Costa i Llobera i Alcover, el filòleg Alcover i 
l’intel·lectual Alomar. M’estic referint a què varen ser 
tots ells els qui, a l’inici del segle XX, varen aconseguir 
que es consolidàs a Mallorca una cultura escrita de 
gran qualitat i en llengua catalana, en la qual es demos-
trava que eren perfectament compatibles la lleialtat a la 
identitat històrica i la participació en els corrents de la 
modernitat artística i intel·lectual europea.

Per tots aquests motius, Oliver és un dels pares funda-
dors de la Mallorca contemporània.
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Teresa Forcades
És a les nostres mans

Maties Garcias
Professor 

Teresa Forcades, doctora en Medicina, activista social 
i monja benedictina de Montserrat, amb la 
col·laboració de Jordi Barra se sotmet a una llarga 
entrevista que conforma les 160 pàgines d’aquest 
llibre, amb bibliografia final inclosa. Al llarg de la 
conversa, Forcades dóna a conèixer el seu pensa-
ment sobre diversos aspectes de transcendència 
social, però també la seva visió del món més personal 
inspirada en el cristianisme que professa. Els quatre 
capítols que estructuren el llibre són: Crítica ètica al 
capitalisme. Propostes per a una democràcia social. 
Participació política, nacionalisme i diversitat. Els 
reptes del cristianisme.

En el primer capítol fa una crítica radical al capitalis-
me, amb la seva motivació del màxim benefici, i a 
l’explotació que genera tant de recursos com de mà 
d’obra, tot i que es decanta per respectar la iniciativa 
individual i la capacitat d’emprendre activitats econò-
miques basades en projectes socials. S’estén, també, 
en una descripció contundent de com els interessos 
econòmics capitalistes s’han fet presents en el món 
sanitari i han convertit la salut en un negoci. Enfront 
d’això conclou: “No oblidem que la sanitat és un dret i 
que cal defensar-la entre tots”.

En el bloc centrat a la democràcia social, tot partint de 
la idea de persona com a dipositària de valors com la 
llibertat, la identitat i la dignitat, fa propostes 
d’organització social, de defensa del feminisme, de 
promoció del compromís i advocat pel pas a l’acció 
amb vocació transformadora, sempre inspirada tant 
en els referents propis de la tradició bíblica i cristiana 
com en les aportacions intel·lectuals contemporànies i 
les experiències de lluita com les de la PAH o les 
iniciatives sud-americanes que ha conegut.

Pel que fa a la qüestió nacional, defensa “nacions, 
nacionalitats i pobles com més autogestionats i inde-
pendents millor perquè siguin responsables dels seus 
assumptes”. D’aquí que declari, “jo no m’imagino una 
Catalunya independent com una Catalunya insoli-
dària. Tampoc no me la imagino uniforme. La diversitat 
interna és el seu primer repte. El nacionalisme ha de 
ser dinàmic en el temps per a modelar el seu futur.”

Finalment, Forcades parla de la seva experiència com 
a dona de fe en el si d’una Església que voldria trans-
formadora, compromesa socialment, més feminitzada 
i oberta a reconèixer el matrimoni homosexual.

Teresa Forcades. 
És a les nostres mans.
Barcelona: 2014. Edicions Dau.
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El nord també existeix

Les restes megalítiques de la políti-
ca cultural de Ciutadella

Laura Gorrias Camps

La constatació que aquests últims anys de crisi econò-
mica han tingut un resultat devastador per al món 
cultural no resulta nova per a ningú. Tanmateix, ara, a 
finals de 2014, tots els àmbits del mal anomenat “Estat 
del Benestar” (educació, sanitat i cultura) donen 
senyals d’estar a punt de col·lapsar-se.

El col·lapse que pateix la cultura queda simbolitzat a 
Ciutadella en dos edificis emblemàtics del poble: el 
Palau Saura–Miret i el Teatre des Born. Tant un com 
altre edifici són de propietat municipal. El Palau Saura 
fou comprat i reformat directament pel consistori ciuta-
dellenc amb la intenció de convertir-lo en l’epicentre 
de l’activitat cultural del poble. El Teatre des Born 
també és municipal, però en aquest cas la reforma va 
anar a càrrec del Ministeri de Cultura. Malgrat els 
diners invertits,  tots provinents de la ciutadania, els 
dos espais romanen, a dia d’avui, tancats i barrats, i el 
seu futur s’entreveu ben negre; negre pel que fa a les 
possibilitats d’ús cultural que se’n derivarà, i negre pel 
que fa a les intencions del consistori, que fan perillar 
que els dos equipaments continuïn sent municipals
.
L’Ajuntament els té tancats perquè no sap què fer-ne, 
i intenta, de sotamà, que els jutjats es traslladin al 
Palau Saura, aconseguint així que el Ministeri de 
Justícia es faci càrrec del manteniment de l’edifici i les 
obres necessàries per convertir-se en jutjat, amb un 
contracte de lloguer que comportarà ingressos per a 
l’Ajuntament per una durada de només 5 anys. 
Paral·lelament i de manera totalment opaca, intentà 
que una productora gegant es quedés en concessió 
per vint anys el Teatre des Born, en unes condicions 
que el fan inaccessible a la situació de les companyies 
teatrals insulars i, per tant, a anys llum de les necessi-
tats culturals dels col·lectius illencs.

Gràcies a les pressions de les entitats culturals i ciuta-
danes del poble es va aconseguir que s’obrís, l’hivern 
passat, el Palau Saura. Un dia de portes obertes 
perquè tothom que ho desitgés pogués veure els resul-
tats de les obres de restauració (cinc milions i mig 
d’euros entre la compra i les obres). En canvi, no hem 
tingut l’oportunitat de veure el Teatre des Born, que es 
recepcionà amb profundes diferències en relació al 
projecte acordat, i amb greus deficiències segons hem 
pogut saber a posteriori.

Així, Ciutadella té tancats dos equipaments culturals 
que li pertanyen i que la societat menorquina necessita 
com l’aire que respira. Mentre l’Ajuntament entén que 
aquests dos edificis són una despesa inassumible i 
innecessària (Ciutadella va estar anys sense cinema i 
ningú no es va morir, no? –deuen pensar), les entitats 
culturals i els moviments ciutadans del poble bullen 
d’idees i projectes per revifar la vida cultural del poble, i 
només els cal un espai de trobada que vertebri aquests 
projectes.

Ens trobem, doncs, que no només tenim monuments 
megalítics prehistòrics, com els talaiots i les taules, que 
ara resulta que són candidats a esdevenir Patrimoni 
Mundial de la Humanitat per la UNESCO, quan han 
estat dècades abandonats, sense la més mínima inter-
venció de conservació o política educativa real, sinó 
que també tenim monuments megalítics contempora-
nis. No sé quin seria el parer de la UNESCO davant 
l’ofec cultural que pateix el nostre poble i de les negli-
gències dels governants actuals envers la cultura 
pròpia del territori que pretenen promocionar.

Fotografia de l’antiga façana del Teatre des Born.
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09:30h  Presentació

09:45h  Ponències:
La Renda Bàsica de Ciutadania. Una proposta financera justa i viable.
Lluís Torrens. Economista. Professor d'ESCI-UPF Barcelona. 
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11:15h Debat
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12:15h Ponències:
Les possibilitats de la Llei de Serveis Socials de les Illes Balears 
Fina Santiago. Ex-consellera d'Afers Socials i diputada de MÉS per Mallorca.

Els ingressos de l’AEAT a les Illes Balears i estimació del frau fiscal.
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