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Sortim de la crisi! 
El PP posa a la venda  aquesta 
moto!

Josep Valero

Les estadístiques poden arribar a fer miracles, espe-
cialment si saben estar ben cuinades. Uns petits 
retocs introduint criteris aleatoris al càlcul del PIB, 
reduir xifres d'atur registrat amb noves considera-
cions, incrementar les noves contractacions sense 
ponderar les que son per hores, dies o setmanes...Tot 
val per repetir el cantet de moda del PP: Espanya surt 
de la crisi. I les Illes Balears encara se'n surten més.

Els del PP intenten jugar a la desesperada la única 
carta que els hi queda: Vendre que han millorat la 
situació econòmica. El minso increment del PIB, la 
suposada davallada del nombre d'aturats registrat, la 
creació de nous llocs de feina precaris...S'agafen 
quatre xifres estadístiques aïllades del seu context, es 
mesclen en una pipeta amb el catalitzador d'una mas-
siva campanya propagandística d'eufòria, i es preveu 
provocar una reacció dels que se'n beuran el nou 
producte, de conformitat i d'acceptació de la nova 
marca creada.

Es tracta de crear una nova realitat virtual tan potent, 
que la persona que vulgui contrastar la campanya 
amb la crua realitat, es pensi que tant de bo sigui tan 
sols ella la que ho passa malament. O que els qui 
vegin que hi ha encara més desigualtats que mai, se'ls 
pugi combatre dient que malgrat tot anam pel bon 
camí, i si més no, que la seva recepta és l'únic camí de 
sortida possible.

Vénen temps d'eleccions i els gestors del PP 
s'afanyen en dir que baixen imposts, que les seves 
reformes ja ens fan sortir de la crisi, que regeneraran 
la  democràcia, que cal cercar el diàleg i el 
consens...Toca tornar-se a posar la pell de xotet de 
llet, per emmascarar de nou la pell de llop que els fa 
servir com sempre als més rics, als més poderosos, 
als més centralistes, als més opressors, als més 
antidemòcrates...

Però les eleccions tenen aquestes servituds. Cal 
saber enganar com cal als pobres desgraciats que 
han d'anar a votar-los. Necessiten a una part del poble 
per avalar les seves malifetes. Els  va anar bé en 
l'època de la bombolla financera i del totxo. Una bona 
part es va creure que serien homes de negoci i que 
plourien els diners fàcils. Ara ho tenen més difícil. La 
dura realitat és més forta que la seva falsa litúrgia 
economicista. Per això no acaben de remuntar en les 
enquestes. I tots els casos de corrupció els minven 
encara més la seva escassa credibilitat.

Els nirvis, el desencís, la por, comencen a estendre's 
en les files del PP. El nou mantra que sortim de la crisi 
es vendrà de mil i una manera. I davant els sorolls de 
disconformitat de la gent, dels arguments dels altres 
partits, augmentaran el so dels seus poderosos 
altaveus per fer-los silenciar. Cal fer-mos sentir, per fer 
fracassar aquesta nova estafa, en forma de moto 
avariada i mal pintada, que de bell nou, ens volen 
vendre.

Disseny i maquetació   Pàgina Web
Alexandre Charles Rolland   Andreu Caballero
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l’ull crític
El procés català, sense full de 
ruta

Pere Sampol
Director de la Fundació Emili Darder

Hores d'ara, l'anomenat procés català cap a la indepen-
dència pareix encallat. El serial de propostes encetat, 
via conferència dels principals protagonistes, ha servit 
per posar de relleu les diferències que els separen. I un 
no pot expressar més que perplexitat davant l'evidència 
que, quan els partits es feren la foto anunciant la convo-
catòria del 9N,  no tenien un full de ruta traçat que 
contemplés els esvorancs que es trobarien en el camí, 
ni com s'havien de sortejar. 

El primer que sorprèn és que pactessin una consulta a 
celebrar gairebé un any més tard després d'haver-la 
acordada, any que s'ha fet llarguíssim, ple 
d'especulacions i incerteses. Però, el que sembla inau-
dit, és que, tenint l'absoluta certesa de que el Govern 
Central no autoritzaria la consulta i que el Tribunal 
Constitucional la suspendria, no tenguessin pactada 
una alternativa. In extremis,  Mas va sorprendre amb la 
seva decisió unilateral de traslladar la materialització de 
la consulta a la societat civil i, la resta de partits, 
després de manifestar la disconformitat amb el procedi-
ment, acabaren per afegir-s'hi. Malgrat tot, la participa-
ció i el resultat foren excel.lents, gràcies, una vegada 
més, a l'extraordinària participació ciutadana. Però 
s'havia jugat amb foc, amb el risc de desacreditar el 
procés sobiranista.

Ara ens trobam en una nova cruïlla. Els partits sobiranis-
tes veuen com a única sortida la celebració d'unes 
eleccions plebiscitàries, però no es posen d'acord en 
com afrontar-les, si amb una, dues o vàries candidatures 
dels favorables a la independència. Tampoc no estan 
d'acord en que fer després d'aquestes eleccions, si apro-
var una declaració unilateral d'independència per part 
del Parlament, o si convocar un referèndum 
d'autodeterminació. En definitiva, el problema pareix 
irresoluble. Per una part, és evident que candidatures 
separades farien més vots que una candidatura unitària. 
No és tan clar que llistes separades obtinguessin més 
escons. 

D'altra banda, totes les enquestes vaticinen un nou retro-
cés electoral de CIU, que podria ser superada per ERC, 
fet que deixaria Artur Mas en una posició tan fràgil que 
podria significar el final de la seva carrera política. I, 
agradi o no, avui Mas és una peça clau en el procés. 
Primer, perquè és la cara més visible en qui 
l'espanyolisme ha personalitzat les ànsies 
d'independència dels catalans; la seva derrota política 
seria presentada com una derrota del sobiranisme. 
Segon, perquè Mas i Convergència són claus per arros-
segar sectors moderats i empresarials cap a posicions 
independentistes, sectors que difícilment confiaran en 
ERC i Oriol Junqueres o la CUP.

La solució a l'actual situació de bloqueig hauria de com-
plir diferents objectius: obtenir el major nombre de vots 
clarament favorables a la independència, així com el 
major nombre d'escons; establir un full de ruta prou clar i 
amb alternatives als obstacles que, amb tota seguretat, 
seguirà posant el govern espanyol; salvar Artur Mas 
d'una desfeta electoral per tal que no es pugui desacredi-
tar internacionalment el procés; trobar una sortida per 
Iniciativa per Catalunya-Verds, que està a cavall entre el 
federalisme i l'independentisme,... En definitiva, es tracta 
de trobar la quadratura del cercle, missió impossible si 
no fos per la ferma determinació de la societat catalana 
que, fins ara, s'ha mostrat capaç d'obrar miracles.
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La democràcia directa i participativa serà un principi 
fonamental en la presa de decisions de Guanyem Eivis-
sa tant pel que fa a qüestions internes com als repre-
sentants institucionals que obtengui. I, esclar, 
conformar-se com alternativa a les dues forces de més 
pes polític a Eivissa, Balears i l’Estat.

La font d’alimentació principal de les persones que hem 
confluït en Guanyem Eivissa és la necessitat de sentir-
nos representats en els ajuntaments, Consell, Parla-
ment i el govern, tenir una veu pròpia, basada en Eivis-
sa i l’interès comú, amb un objectiu ben clar: canviar 
dràsticament les polítiques que s’apliquen en la nostra 
illa. Polítiques que han empitjorat moltíssim amb els 
governs de tot el PP des de 2011. Aprenent dels errors 
dels pactes progressistes, la independència d’aquesta 
formació serà clau per determinar l’acció dels governs. 
Les perspectives de futur de Guanyem Eivissa són 
engrescadores; l’ambició que hi ha, també. Guanyem 
Eivissa està en construcció, amb moltes qüestions per 
decidir, encara, però amb una ferma convicció en la 
necessitat de donar la veu i el poder al poble d’Eivissa. 
De segur que hi ha forces amb qui col·laborar en els 
necessaris canvis profunds en aquesta Terra.

Guanyem Eivissa, construint 
l’esperança

Maurici Cuesta i Labèrnia

El 14 de desembre es constituïa Guanyem Eivissa, 
nova organització política que s’ha estat covant des de 
fa temps i amb unes bases ben novedoses. Ha nascut 
amb un grup promotor al darrere, amb persones que 
formen part de partits, organitzacions cíviques, o sense 
cap adscripció concreta. Guanyem Eivissa –presenta-
da el 15 de novembre- s’ha organitzat mentre es deba-
ten i redacten per dur a un plenari un programa electo-
ral, un reglament per a unes eleccions primàries i un 
codi ètic.

La gènesi de Guanyem Eivissa es remunta anys 
enrere, quan diversos partits comencen a reunir-se per 
confluir en una plataforma per unir experiències, supe-
rar esquemes i temors anteriors ipoder bastir una alter-
nativa política real per a les eleccions locals, insulars i 
balears de 2015. Una alternativa al bipartidisme 
PP-PSOE, des de bases progressistes, ecologistes, de 
d’Eivissa i la seua identitat i el seu autogovern, i amb la 
defensa de l’interès comú com a màxima divisa. S’hi 
sumaren persones sense afiliació política, persones de 
l’Entesa d’Eivissa, d’Eivissa pel Canvi i d’Eivissa Soste-
nible. D’allò en nasqué la Plataforma per la Unitat Ciuta-
dana (PUC). Després va créixer el projecte amb un 
apropament a Esquerra Unida. Calia anar més enllà i 
cercar més persones i col·lectius.Els promotors 
començaren a reunir-se per ampliar encara més el 
projecte i anar a l’assemblea del 14.

Bases senzilles. Un projecte plural sense quotes de 
membres de partits en llistes electorals ni òrgans direc-
tius. Totes les persones es representaran a elles 
mateixes, independentment de formar part d’altres 
grups. Les decisions quan a llistes electorals es pren-
dran amb el principi d’una persona, un vot; és a dir, amb 
unes eleccions primàries i obertes.



Núria Riera no dóna els 100 dies 
de cortesia

Nanda Ramon Tous
Mestra

Qui li havia de dir al president Bauzá que a la tercera no 
va la vençuda?  Qui s’ho podia pensar, a finals de setem-
bre, quan arrasat el TIL per una tirallonga de sentències 
inapel·lables i cessada la més ínclita de les conselleres 
d’Educació que ha tengut el país, Núria Riera accedia a 
la Conselleria per firmar la pau i gestionar la derrota amb 
un armistici intel·ligent.

Només algú molt ambiciós pot acceptar el càrrec equivo-
cat en el moment equivocat: sense recursos, sense 
marge, sense coneixement del sector i amb la línia de 
flotació presidencial seccionada de proa a popa. Un cap 
de mines com aquest hauria desanimat qualsevol, però 
no Núria Riera, la disciplinada arreglalotodo que accep-
tava la inacceptable Conselleria sabent que un dia o altre 
es cobraria el favor i, sobretot, sabent que tot el que no 
mata, engreixa.

I així va començar una desesperada campanya d’imatge 
de la Conselleria més denostada de la història a base, 
això sí, de la recepta de tota la vida: interpretacions 
surrealistes de les sentències judicials, mitges mentides 
i promeses impossibles en període preelectoral.

Perquè de tot això hi ha hagut a la gira institucional de la 
consellera per la part Forana de Mallorca, on ha recollit 
fotos plàcides i on ha deixat vagues promeses de noves 
instal·lacions escolars i obres peremptòries que –oh 
sorpresa– no han estat recollides als darrers pressu-
posts de la legislatura acabats d’aprovar...

Però la tercera consellera d’Educació del Govern Bauzá 
sabia que en realitat estava molt ben posicionada. Com-
parativa facilona i expectatives baixíssimes: tothom 
entendria que no tengués temps d’aconseguir res. 
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A més, els objectius educatius del Govern Bauzá 
s’havien simplificat enormement en 3 anys: que tothom 
s’oblidàs de sa Moma i que a ningú se li ocorregués 
recordar les autopistes del president.  Amb això bastaria 
per superar el tràmit amb nota. Però...

Ningú esperava que la cauta Riera es pogués ficar en el 
pitjor berenar de la legislatura abans d’esgotar els 100 
dies de cortesia. Cap dels seus predecessors ho havia 
aconseguit: crisi institucional, desestabilització de 
l’equip, dimissions, nous nomenaments, palestra pública 
després de dos mesos de desitjada atonia, i, sobretot, 
indicis de nepotisme, prevaricació i falsedat documental, 
recollits diàriament en portades en color, fan del Riera 
Gate, el serial de moda.

La dimissió de Miquel Deyà, director general de la 
Conselleria, ens descobreix la sordidesa d’una trama 
orquestrada des del Partit Popular per utilitzar les institu-
cions en benefici propi. També treu a la llum les maneres 
habituals de la casa amb pressions a subordinats, favori-
tismes, tudadissa de  doblers públics, poca transparèn-
cia en les actuacions, documents que desapareixen i 
reapareixen... i, sobretot, una consellera que no sap 
donar explicacions ni demanar disculpes i que s’atreveix 
a mentir una i altra vegada per tapar inútilment la ignomí-
nia.

Semblava difícil però ho ha aconseguit. Només algú tan 
brillant i abnegat com Núria Riera podia aconseguir-ho: 
la consellera més indigna del primer i últim Govern 
Bauzá no serà, contra tot pronòstic, Joana M. Camps. 
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La cimera de Lima sobre canvi 
climàtic, un acte 
d’irresponsabilitat global

David Abril
Diputat al Parlament Balear
per MÉS per Mallorca 

L'acord finalment assolit a la cimera mundial del clima de 
Nacions Unides celebrada el passat desembre a Lima 
(Perú) és un acord de mínims del tot insuficient per abor-
dar els riscos i impactes que comporta el canvi climàtic, i 
queda molt enfora del que realment seria necessari, que 
és un acord vinculant dels Estats, allò que gairebé des 
de la signatura del protocol de Kyoto s’ha vengut recla-
mant. Posar d’acord 196 països entorn a un acord de 
mínims com s’ha fet pot semblar una gran fita, però si 
aquest acord no permet mantenir per davall dels 2 graus 
l’augment de la temperatura previst per a aquest segle, 
acaba essent un fracàs de tota la comunitat internacio-
nal. Com va dir fa uns anys el difunt Hugo Chávez, si el 
clima fos un banc ja l’haurien salvat.

El canvi climàtic castiga sobretot els països del Sud, els 
països empobrits, que són justament els que menys 
emissions de CO2 generen, i ho pateixen en forma de 
catàstrofes “naturals” i creixents desplaçaments de 
població. Mentre això passa, Xina, l’amic d’occident i 
líder mundial en creixement econòmic, és també el país 
que més alimenta el canvi climàtic i després d’ells, els 
Estats Units. Però aquest escalfament també afecta els 
ecosistemes insulars, com són les nostres Illes, molt 
més vulnerables al canvi climàtic que el continent. De fet, 
el lobby de les petites illes del Pacífic és un dels que més 
renou ha fet a la cimera de Lima, perquè els hi va, a curt 
termini, la supervivència.

Salvant la distància geogràfica, una previsió d'augment 
de 50 cm del nivell de la mar com el que es preveu al 
llarg d'aquest segle a la Mediterrànea suposarà la 
desaparició de bona part de les nostres platges, i si no és 
per mirar per la terra i el medi ambient, hauria de ser per 
mirar també pel futur del turisme, i tots, començant per 
qui ens desgoverna, ens hauríem de posar les piles ja. 
Pel contrari, el departament de Medi Ambient comandat 
per Company ha reduït el pressupost del servei de canvi 
climàtic de la CAIB a només 60.000 euros, una partida 
del tot insuficient ni per fer polítiques de mitigació, ni 
d'adaptació al canvi climàtic. 

Si a això li sumam la desprotecció dels espais naturals, 
de les masses forestals, o de les praderes de posidònia, 
que són el principal imbornal de CO2 de què disposam, 
estem realment venuts: l’impacte de les emissions que 
generam seria molt major sense tota aquesta verdor, que 
compensa parcialment un model de desenvolupament 
insostenible.

Lluitar contra les prospeccions és també lluitar contra el 
canvi climàtic i evitar un escenari com aquest, però 
defensar que es facin a un altre lloc com Canàries, que 
és el que fa el PP, és una aberració, perquè som part del 
mateix planeta, del mateix ecosistema global, i més prest 
o més tard també rebrem. Però a més, això no basta ni 
d’enfora per assolir uns compromisos mínims equiva-
lents a la responsabilitat que tenim com a generadors de 
CO2, no sols perquè tenim una central de carbó (Es 
Murterar) que ella tota sola genera la meitat de les emis-
sions,  sinó també perquè els transports necessaris per 
mantenir el turisme són la segona font d’impacte pel que 
fa a les emissions. Per tant, si volem lluitar de bon de 
veres contra el canvi climàtic s’hi ha d’anar a les fonts 
que l’alimenten: canviar el model energètic, redimensio-
nar el turisme, apostar per una mobilitat sostenible, 
canviar el model de consum(isme) imperant.

I en el terreny d'allò del que mai no es parla, de 
l’adaptació, preparar-nos per assumir els efectes d’un 
escalfament que tanmateix patirem si l’any que ve es 
renova el fracàs de Lima. Perquè tanmateix som illes, i el 
crit d’alarma dels germans del Pacífic potser serem 
nosaltres, d’aquí a pocs anys, que l’haurem de fer sentir. 
Per sentit comú i comunitari, que diria Galeano, no 
hauríem d’esperar.
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Mitjançant l'Acampallengua, el Correllengua, o el 
Rock'n'Llengua, des de Joves de Mallorca per Llengua 
hem intentat dur a terme els nostres objectius. Hem 
volgut conscienciar de la situació de la nostra llengua al 
jovent, que és on trobam que ens fa més falta, degut, 
entre altres coses, per la seva falta d'identitat del nostre 
poble. 

Però, no sempre assolir els objectius ha estat una 
empresa fàcil. Adversitats, com per exemple les d'ara 
(ja siguin polítiques o intrínseques de l'entitat), fan que 
la nostra labor sigui més difícil completar. Per exemple, 
ara, a aquest aniversari, ens trobam un moment de 
regeneració. Un canvi generacional dins Joves de 
Mallorca per la Llengua que ens permet tornar-nos a 
ubicar, i a ressituar les premisses a aconseguir.

Consideram que hem d'apostar per petits actes per 
generar grans reaccions. De fet, enguany ja hem realit-
zat diferents activitats, com per exemple, una bunyola-
da per recuperar paraules en desús del català o la ruta 
històrica-literària sobre el beat Ramon Llull feta a la 
Ciutat.

I ara, de cara a l'any vinent, estam detallant una nova 
campanya en contra de tots els maltractes, menys-
preus i destralades que han fet els governants a la 
nostra illa (illes, en defecte) els darrers temps. Conside-
ram que ens ha tocat un dels millors moments per 
poder fer història, però sobretot, per decidir-la. Per això, 
des d'aquí, volem convidar a tots els joves de Mallorca 
que tenguin estima vers a la llengua i cultura catalanes 
per treballar, construir i lluitar per un futur a la nostra 
terra en català.

el poble
té la veu

20 anys de Joves per la llengua

Aina Massanet i Said Barceló
Portaveus de Joves de Mallorca per la Llengua

El darrer cap de setmana del mes de novembre, 
diferents membres de Joves de Mallorca per la Llen-
gua, vàrem assistir a la vint-i-cinquena Festa de les 
Lletres Catalanes del Vallès Oriental, on Òmnium Cultu-
ral ens va fer entrega del premi Ramon Casanoves. 
Aquesta recompensa vol retre, alhora, homenatge i 
perpetuar la memòria de Ramon Casanoves, qui ha 
estat un constant defensor de la llengua i la cultura 
catalana al Vallès Oriental; però, també, reconèixer 
accions i iniciatives de col·lectius a favor de la presèn-
cia, l’ús i el prestigi públic de la llengua catalana en el 
marc dels Països Catalans. I aquesta és la raó de 
guardonar-nos aquest any: per les nostres accions 
durant aquests vint anys d'existència.

Vint anys treballant per la normalització del català i de la 
seva promoció dins l'illa de Mallorca. Vint anys d'una 
idea que es va fent dia a dia amb la feina voluntària 
d'uns joves, il·lusionats amb la tasca que varen 
emprendre en un moment determinat el jovent de 
Mallorca d'aleshores. 

Joves per la Llengua recull el premi. Foto:Omnium Vallès Oriental
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Els resultats de les eleccions
sindicals dels docents
Josep Valero

Els resultats de les eleccions sindicals dels docents de 
l'escola pública, han suposat un canvi important respecte 
a l'anterior situació. Sens dubte la dinàmica de convoca-
tòria o no, de la vaga general de començament del curs 
2013-2014, totes les circumstàncies que l'enrevoltaren, 
el protagonisme de l'assemblea de docents, les dinàmi-
ques obertes de negociació, el paper dels sindicats tradi-
cionals guanyant batalles jurídiques importants, la gran 
mobilització ciutadana en favor de l'educació pública, la 
gestió enfront de l'immobilisme del govern, la relació dels 
dirigents sindicals amb el comitè de vaga de la Assem-
blea de Docents (AD)...Tot plegat configura una situació 
de gran complexitat, i que han fet d'aquestes eleccions, 
qualque cosa més que unes simples eleccions sindicals.

Els resultats objectivament demostren que una tercera 
part dels votants han acceptat donar el seu vot a les 
dues opcions crítiques amb l'estatus sindical anterior. I a 
la vegada dues terceres parts de votants han renovat la 
seva confiança amb els sindicats de l'anterior comitè de 
delegats. Si a més afegim que l'Assemblea de Docents 
va acordar oficialment no participar com a tal al procés 
d'eleccions, i les candidatures crítiques agafaren com a 
programa principal fer tan sols el que acordés 
l'assemblea de docents, especialment en el cas 
d'Alternativa, el que queda clar és que aquestes candi-
datures han aconseguit captar una part molt significativa 
de l'esperit de crítica i d'exigència de canvi del sector. 

Els sindicat més afectat per la pèrdua de vots i delegats 
és l'STEI-i, que perd un 18% de vots i 6 delegats. Però és 
encara el sindicat més votat, el més majoritari, i té més 
representants ell tot sol, que la suma de les dues candi-
datures crítiques. Ha perdut la seva capacitat de hege-
monia quasi absoluta, però segueix tenint la capacitat de 
poder liderar una hegemonia compartida. CCOO i UGT   
tenen un paper de contrapés important i ANPE com a 
sindicat més corporatiu 
del sector, tal volta és el 
que queda més aïllat, 
malgrat hi ha que 
reconèixer que ha sigut 
capaç d'enfrontar-se a les 
polítiques més regressi-
ves de la conselleria i fer 
pinya amb aquests temes, 
amb la resta de la comuni-
tat educativa.

Després de les eufòries, decepcions i valoracions auto-
crítiques a fer pels diferents protagonistes d'aquestes 
eleccions, el que cal fer esment és en la incògnita de 
com es gestionaran els actuals resultats. Es consolida-
ran uns «blocs sindicals» front a uns altres «blocs 
pro-AD»? Es crearà una dinàmica unitària de vertader 
diàleg entre totes les forces? Les candidatures crítiques 
tindran autonomia per decidir coses al comitè, o sempre 
esperaran al que digui la AD? Quin serà el paper futur de 
l'Assemblea de Docents? El nou comitè de delegats 
tindrà en compte al conjunt de la comunitat educativa en 
les seves reivindicacions, o es limitarà estrictament als 
interessos sectorials dels docents? Aquestes i moltes 
d'altres qüestions queden a l'aire.

Les eleccions han situat un nou escenari, però no han 
resolt el debat de fons entre la validesa del model sindi-
cal tradicional i el seu qüestionament per un funciona-
ment estrictament assembleari. 
Tal volta la decisió col·lectiva del conjunt dels ensen-
yants, expressada en les votacions, és molt més assen-
yada del que sembla. Uns hauran de considerar si cal 
ésser més autocrítics, més agosarats, aprendre a escol-
tar millor i a valorar a l'ofensiva, les dinàmiques assem-
bleàries en tot el seu potencial participatiu. Altres hauran 
d'aprendre a gestionar dinàmiques sindicals a més de la 
dinàmica de conflictes i mobilitzacions. La realitat indivi-
dual i col·lectiva dels docents també té uns àmbits que 
no es poden tractar sempre en assemblees. I no tot el 
que han fet els sindicats fins ara, ha estat dolent. Els 
resultats de les eleccions també diuen això.

El debat històric sobre si és inevitable la confrontació 
entre la democràcia directa i la democràcia representati-
va, no s'ha resolt mai acadèmicament. Sempre s'ha 
resolt des del conflicte. El que cal es voler trobar bones 
solucions de síntesi. Això depèn de la qualitat i de les 
habilitats dels  protagonistes i de la seva voluntat per 
aconseguir-les. Confiem amb ells i amb la seva madure-
sa per fer-ho. L'educació pública i de qualitat necessita 
d'uns docents organitzats i  units en la seva diversitat, i 
que sàpiguen transmetre aquesta capacitat 
d'enteniment, al conjunt de la comunitat educativa i a la 
societat que majoritàriament els ha donat suport.           
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L’assemblea ha aprovat, també, una sèrie de criteris 
que haurà de complir la candidatura resultant, si el 
nombre i varietat dels candidats ho permeten: la 
presència d’una persona de cada partit polític dins els 
sis primers llocs de la llista (sempre i quan presentin la 
seva candidatura), respectar la llei de paritat, cercar 
l’equilibri de la llista envers la varietat de  professions, 
edats, etc... Sigui com sigui, un cop aplicats els criteris 
de correcció als resultats de la votació, haurà de ser 
l’assemblea qui ratifiqui la llista resultant.

Participació: emblema de Junts

El protagonisme de la ciutadania no s’acaba, però, en 
el procés de primàries; més aviat és només el principi 
d’una manera de fer política que cerca atorgar el poder 
de decisió, seguiment i control a les persones i a la 
societat. Pensem que la regeneració democràtica s’ha 
de gestar retornant al ciutadà la seva capacitat de 
decisió i per això s’han d’establir mecanismes que ho 
permetin. El nostre projecte estableix la permanència 
de l’assemblea ciutadana com a òrgan de decisió i de 
control; preveu la creació d’una comissió de garanties 
que faci més àgil aquesta tasca d’acompanyament 
setmanal d’allò que s’esdevé a l’Ajuntament; empeny el 
funcionament de grups de feina (que ja han entrat en 
funcionament) que donin contingut al projecte de forma 
permanent i en evolució; empodera la veu del teixit 
associatiu i els col.lectius organitzats com a font 
imprescindible en la construcció de la ciutat i el model 
de societat que volem. Així, la potenciació de diferents 
Consells Municipals ha de ser consubstancial al desen-
volupament de la política activa del municipi. La filosofia 
és partir del ciutadà per arribar al ciutadà i fer d’això l’eix 
central del nostre projecte.

Línies programàtiques

Junts per Lô no és un partit polític ni té vocació de 
ser-ho. És una confluència política que cerca treballar a 
curt, mig i llarg termini mantenint una coherència i inde-
pendència de criteri, sense submissions a estructures 
piramidals, sense pleitesies ni motivacions electoralis-
tes i disposada a treballar per retornar a les persones el 
benestar que mai no haurien d’haver perdut i que les 
polítiques neoliberals ens volen arravatar des de tots 
els àmbits. Pensem que el municipi, la institució més 
propera a les persones, és qui millor pot treballar per 
garantir el benestar i la felicitat de la ciutadania. 
Pensem que el canvi de la gent vers la política i el siste-
ma que ens ha de regir s’ha de produir des de baix i que 
cal el compromís (real!) de tots per capgirar allò que 
critiquem i que no ens sembla bé. 

He mirat aquesta terra

Junts per Lô, un projecte polític 
radicalment democràtic 

Maria Camps

Gestació i funcionament

Ara ja fa un any, un grup de ciutadans, preocupats pel 
tarannà que la política del nostre poble havia agafat, 
ens proposàrem aconseguir la unitat de ciutadans inde-
pendents i de totes les forces progressistes d’Alaior 
sota la fórmula d’una agrupació d’electors. El camí no 
va ser fàcil; era necessari elaborar un discurs comú que 
posés l’atenció en allò que ens uneix i ens és prioritari i 
deixar de banda les subtileses que ens fan divergir (un 
tarannà endèmic i inevitable del pensament 
d’esquerres, per definició crític i qüestionador). Final-
ment, ens podem congratular d’haver fet realitat una 
proposta ciutadana (única  a Menorca) que integra 
també tots els partits d’esquerres presents al municipi 
(Més, PSOE, EU), els quals han renunciat a les seves 
sigles per passar a formar part de l’agrupació d’electors 
que anomenem Junts per Lô.

És necessari clarificar que en cap moment es denosta 
la trajectòria ni l’experiència dels partits polítics, ans al 
contrari, considerem que la seva feina, estructura i 
organització és del tot necessària per poder treballar 
cohesionadament i amb perspectiva històrica. Bé és 
cert que la ciutadania anhela un canvi de rumb que 
superi les estructures dels partits tradicionals i faci 
possible que la gent exerceixi un paper més actiu i 
protagonista dins la política municipal. Per tot això, 
Junts per Lô ha establert un sistema de llistes obertes i 
d’elecció directa dels candidats, tant dels que han 
d’encapçalar la candidatura com dels que han d’ocupar 
els altres llocs de la llista. El reglament estableix dos 
terminis de votació: un primer per triar el cap de llista (el 
mes de gener) i un segon per escollir la resta de candi-
dats (el mes de febrer). 

Per participar de les primàries, així com de l’assemblea 
i els grups de feina que s’han creat, només és necessa-
ri haver signat un document d’adhesió als principis 
ideològics de la formació; el cens s’elabora a partir de 
totes les persones adherides, nascudes o residents a 
Alaior, i majors de 16 anys.

què està
passant?



prebes de
cirereta

Per què quan és negatiu és culpa de la crisi o de l’herència i 
quan és positiu és mèrit del PP?

Per què el Sr. Bauzá diu que no ha pogut complir les 
promeses “porque antes hemos hecho limpieza” però no 
afegeix que el que ha netejat són les nostres butxaques i els 
nostres serveis?

Per què, fins i tot el Dia de la Constitució, s’omplen la boca 
dient que a Espanya hi caben tots i al mateix temps 
marginen la nostra llengua?

Per què el Sr. Bauzá no ens diu quin llibre d’en Ramón Llull 
ha llegit i en quina llengua?

Per què al Sr. Rajoy, en comptes de dir “brotes verdes” li va 
sortir “brotes bordes”?

Per què, quan el President del Govern central diu que sols 
admet reformar la Constitució per millorar, no ens diu per a 
qui ha de millorar?

Per què el Sr. Rajoy no ens diu per a qui la crisi ja és història 
del passat?

Per què no conviden la Sr. Cospedal  a la futura inauguració 
del Palau de Congressos i així només hi haurà una figura del 
PP que inaugura edificis estrambòtics com el Museo del 
Vino de Socuéllamos?

Per què no miren prim en relacionar desvergonyidament 
Podemos amb ETA i, en canvi, posen el crit en el cel quan 
relacionen n’Aznar amb l’Irak?

Per què la Sra. Cospedal vol que la corrupció sigui patrimoni 
de tots si els que han robat i s’han omplit les butxaques són 
ells  i no els altres?

Per què encara no han gosat nomenar el Sr. Rajoy caudillo 
de l’Espanya una, gran i sanejada i al Sr. Bauzá el seu 
governador a les Balears?

Per què el Sr. Bauzá no pot entendre que hi hagi qui posa 
primer l’interès del poble per davant de la cadira pel seu cul?

Per què tantes institucions i particulars fan campanya de 
recollida d’aliments i tan pocs fan campanya de justícia?

Per què sospitam que li faran alguna endemesa al jutge 
Castro?

Per què quan el Papa retreu les xacres de la cúpula de 
l’Església Catòlica és valent i sant i quan ho fan els altres és 
perquè són enemics?

Per què no ens diuen si pujar tres euros el salari mínim és 
una befa, un insult, un cinisme o una desvergonya?
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Per això, proposem una actuació a nivell municipal que 
prioritzi les necessitats de les persones, per sobre de la 
creació d’infraestructures que ara mateix no donen 
resposta a les necessitats urgents de la població. Allò 
que més preocupa la gent és la manca de feina i allò 
que és prioritari és cercar fórmules que puguin dinamit-
zar l’economia local (invertir en incentius cap al comerç 
i el consum local que dinamitzin el poble, establir 
convenis amb empreses per ocupar joves en pràcti-
ques, revitalitzar els nuclis urbans com a oferta turística 
diferenciada i autòctona, incentivar el sector primari i 
secundari per trencar l’estacionalitat i recuperar 
l’autonomia de l’economia, augmentar els serveis per 
crear ocupació, empènyer plans d’instal.lació 
d’energies renovables que ajudin l’economia i l’ecologia 
del poble, potenciar les noves tecnologies aplicades a 
l’empresa amb l’obertura d’un parc BIT). 

Per aconseguir això, cal sumar persones a les 
decisions municipals i comptar amb tots els col.lectius, 
treballar estretament amb els treballadors municipals 
tot fent-los copartícips, comptar amb el teixit empresa-
rial per decidir sobre el que els afecta, delegar accions 
a col.lectius estructurats i a consells municipals i poten-
ciar el seu coneixement del terreny. En definitiva, 
promoure el compromís del ciutadà i retornar-li la capa-
citat d’acció directa.

I cal també treballar el context que ha d’acollir aquest 
canvi d’enfocament, tot impulsant un eix transversal 
municipal basat en un projecte de ciutat educadora. 
Seguint l’exemple de centenars de ciutats arreu dels 
cinc continents adscrites a la xarxa de ciutats educado-
res, pensem que el nostre municipi ha de caminar cap 
a una dinàmica aglutinadora i transversal pel que fa a 
les accions empreses, rompre amb la divisió estanc 
dels departaments municipals i repensar-los des de la 
seva multifuncionalitat, accions conjuntes i objectius 
compartits. Una ciutat que pensi en la seva gent com a 
font de benestar i de coneixement, que creixi en benefi-
ci de les persones, que potenciï l’acció facilitadora i no 
pas la punitiva, que sigui més rendible perquè les 
propostes estan pensades, contrastades i compartides 
i, alhora, sigui econòmicament més viable per 
l’optimització dels recursos invertits. 

El camí és obert...
La feina i la decisió col.lectiva han entrat en funciona-
ment. La voluntat de fer junts el camí és ferma i l’estaló 
de la ciutadania creix. El repte és sostenir en el temps 
la filosofia del nostre projecte i gestar un canvi que vagi 
més enllà de les individualitats i qualli a la societat com 
a model de gestió. És important poder accedir al govern 
de la ciutat però ho és més el compromís de treballar en 
clau de futur, encara que els resultats no es puguin 
veure de manera immediata. Junts per Lô té una voca-
ció transformadora, una vocació de camí. Restem 
il.lusionats de veure què ens depararà el trajecte. 
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Això sí, es permetem el luxe d’aprovar una reforma 
fiscal per valor de 60 milions d’euros, una reforma que 
afectarà a les rendes més baixes a l’IRPF, però també 
a les rendes més altes, i als patrimonis de més de 
700.000€.

Convé fer també una referència al pressupost 
d’educació, per recordar que fins i tot amb l’increment 
de 39 milions que es proposa, no recuperam els 120 
milions de retallades d’anys anteriors. Fins i tot amb 
l’augment seguirem a la cua en la mitjana de despesa 
pública en educació per al 2015. Es destinarà a educa-
ció el 2,9% del PIB, quan el 2011 era el 3,1. La mitjana 
de les comunitats autònomes arriba a prop del 4%, i 
estam molt enfora també de la mitjana dels països 
europeus, que és del 5,3% del PIB. Per trobar una 
aportació del 2,9% com la prevista per al 2015, hem 
d’anar al 2006, amb un govern del sr. Matas, per cert, 
amb la diferència que respecte del 2006 hem incremen-
tat el nombre d’alumnes, de professors i de centres.

El pressupost de Salut no aborda el principal problema 
de la sanitat pública, les llistes d’espera. Una dona que 
s’ha de fer una mamografia ha d’esperar vuit mesos. 
Qui té recursos suficients se’n va a la privada i paga els 
120€ que costa la mamografia, i les que no s’ho poden 
pagar han d’esperar.

Tampoc no tornaran la targeta sanitària a les 16.000 
persones que els hi  varen llevar, i els pensionistes 
continuaran pagant els medicaments per avançat, cosa 
que es podria evitar introduint modificacions informàti-
ques a la recepta electrònica i així la Conselleria de 
Salut seria la que pagaria a les apotecaries.
El Pla de desequilibri del 2012 no planteja per tant, 
mesures transitòries d’ajustament, sinó que és el 
programa electoral del PP contra uns serveis públics de 
qualitat, accessibles i capaços de generar oportunitats 
a tothom.

A l’exposició de motius d’aquestes mesures, el Govern 
es referia a una situació d’emergència econòmica per 
justificar tantes retallades. Ara ens hem de demanar: si 
el Govern creu que estam sortint de la crisi, per què es 
mantenen aquestes mesures?

En definitiva, estam davant els que seran els darrers 
pressuposts del govern Bauzá, uns pressuposts que 
incideixen en un model individualista, neo-liberalitzador, 
privatitzador; un model econòmic insolidari que envia 
les persones a fer-se mamografies a la privada, que 
privatitza serveis mèdics essencials com la radioteràpia 
a Eivissa i que continua amb les retallades i les 
desigualtats socials.

Pressuposts per a 2015: la darre-
ra traca de Bauzá

Biel Barceló
Diputat de MÉS al Parlament
de les Illes Balears.

Els pressuposts per a l’any que ve que ha aprovat el 
govern Bauzá no només no solucionen els greus 
problemes socials que patim, sinó que incideixen 
encara més amb el model econòmic i social que la 
dreta ha dissenyat i ha implementat aquests anys. Un 
model que baixa imposts a aquells que més tenen, que 
retalla serveis públics, que baixa costs laborals a costa 
de la precarietat i que incrementa la càrrega de feina 
amb sous més baixos i que planteja la liberalització dels 
sectors econòmics, amb les greus conseqüències que 
això suposa per tot el teixit de micro, petita i mitjana 
empresa. Això sí, la liberalització és dels beneficis, 
perquè les pèrdues de les grans empreses se socialit-
zen entre tots (rescats bancaris, indemnització projecte 
Castor,...).

La situació social provocada per aquestes mesures és 
dramàtica. Segons l’informe FOESSA s’ha incrementat 
notablement la desigualtat a les illes Balears. La socie-
tat que podríem anomenar d’integració plena, és a dir, 
la que no està afectada per cap indicador d’exclusió 
social, ja només és una estricta minoria del 30%. Els 
problemes d’exclusió que més afecten la societat 
balear són els relacionats amb el treball i amb 
l’habitatge. El 41% de la població de Balears sofreix 
exclusió del treball i una de cada quatre persones està 
afectada per factors d’exclusió residencial 
(accessibilitat, adequació, habitabilitat i estabilitat de 
l’habitatge). En definitiva, el risc d’exclusió social es 
triplica en la població ocupada amb treball irregular, i es 
duplica entre les persones en situació d’atur de llarga 
durada.

I com pretenen solucionar aquesta situació els pressu-
posts que aprova el govern Bauzá? Idò mantenint totes 
les retallades. Es manté intacte el Pla de desequilibri de 
2012 que preveia retallades de professors, no substituir 
les baixes temporals de docents, incrementar la ràtio 
d’alumnes per aula, eliminar els programes d’atenció a 
nouvinguts i d’atenció a la diversitat; llits i quiròfans 
tancats als hospitals, reducció de l’atenció als centres 
de salut i unitats bàsiques, fer pagar els medicaments 
als pensionistes per avançat, reducció de la cartera de 
serveis sanitaris i socials, retirada de targetes 
sanitàries,... Totes i cada una d’aquestes retallades es 
mantenen, totes.
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Aquest tema del frau fiscal a Les Illes Balears, fou 
tractat per Luis Tato, tècnic d'Hisenda i coordinador del 
sindicat GESTHA a Balears, qui ens aportà els estudis 
fets pel sindicat i l'estimació del volum de frau fiscal 
estimat a Balears, així com un possible i realista pla de 
majors ingressos per a la comunitat, si es realitzés un 
pla coordinat entre les diferents administracions per 
combatre el frau fiscal.

Sergi Raventós comentà la experiència de la ILP de la 
Renda Garantida Ciutadana de Catalunya, i explicà el 
perquè la Xarxa de la Renda Bàsica s'implicà en el 
projecte, malgrat no sia el millor model que desitgen. La 
realitat es que el grau de manca de protecció dels més 
pobres es escandalós, quan han acabat la possibilitat 
d'accedir als subsidis condicionats legalment existents. 

La Renda Garantida Ciutadana, malgrat sia un subsidi 
condicionat més, preveu el dret subjectiu a una presta-
ció, hagi o no, previsió pressupostària, en els casos 
d'absència d'ingressos a la llar familiar. 

Fina Santiago exposà que la Llei de Serveis Socials, 
que s'aprovà quan ella era consellera d'Afers Socials 
en l'anterior legislatura, també preveia la possibilitat de 
la Renda Mínima entesa com a dret subjectiu, però que 
s'ha congelat i s'ha oblidat, en l'actual govern del PP.

Tota la informació tractada a la jornada, es penjarà a un 
apartat especial de la pàgina WEB de l'Ateneu, dedicat 
a la Renda Bàsica. Una proposta cada vegada més 
necessària i que no es pot considerar tan sols com una 
mesura de lluita contra la pobresa. La renda bàsica es 
una proposta de millor i més eficient política econòmica 
i per descomptat, una eina per aconseguir una major 
llibertat individual i col·lectiva.

La renda bàsica a le
Illes Balears

Maties Bennasar

El passat 13 de desembre, tingué lloc a Can Alcover, 
unes jornades sobre Renda Bàsica, organitzades per 
l'Ateneu Pere Mascaró i la Fundació Emili Darder. El 
programa de les Jornades ja s'anuncià a l'anterior 
número de L'Altra Mirada. La crònica d'aquest article 
pretén reflectir una valoració personal sobre el que es 
digué, i especialment el volum d'informació que 
s'aportà, en aquestes profitoses jornades.

Lluís Torrens  ens sorprengué agradablement amb una 
informació curosa i detallada sobre el càlcul del que 
podria costar una aplicació de la renda bàsica a les Illes 
Balears. Es basà amb la mostra que han estudiat a tot 
l'estat ( excepte País Basc i Navarra perquè la informa-
ció de recaptació la tenen les seves administracions en 
funció dels concerts i no la Agència Tributària Espanyo-
la), amb càlculs diferenciats per comunitats autònomes 
i amb els comptes de dotar una retribució individual 
incondicional a les persones majors d'edat, amb una 
quantitat considerada en torn al  llindar de la pobresa i 
una quantitat  en un  percentatge inferior en torn al 20% 
per a les persones menors d'edat.

Es un exercici de simulació a efectes didàctics, no un 
programa d'acció política.  Però al marge de la seva 
funció didàctica, la informació aportada obri un ventall 
de possibilitats enorme a la reflexió i a l'anàlisi polític, 
sobre la distribució injusta de la riquesa a les Illes i la 
eficiència de la recaptació tributària a la nostra comuni-
tat. Com a la resta de l'estat, l'impost de la Renda de les 
Persones Físiques (IRPF), té especialment la màxima 
contribució de les rendes del treball. A falta de tenir les 
dades detallades de l'estudi a Balears aportades pel 
ponent, basta dir que a nivell estatal, el 85% de la renda 
bruta declarada al IRPF correspon als rendiments pel 
treball, el 4'7% prove dels rendiments empresarials i el 
5'9% de rendiments patrimonials ( plusvàlues, interes-
sos i dividends). El rendiment mitjà empresarial es un 
25% inferior al rendiment del treball mitjà. La desigual-
tat de la renda declarada a l'IRPF te un índex de 
desigualtat ( índex de Gini) molt elevat (0'41); el siste-
ma fiscal tan sols corregeix la desigualtat inicial en un 
4'5%. I s'intueix un elevat grau d'ocultació de rendi-
ments en les rendes més altes.
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CINECIUTAT
Una experiència d'economia 
social autogestionada

Pedro Barbadillo
President CineCiutat

Va ser l'obstinació d'un grup de ciutadans de Palma, 
indignats per l'anunci de tancament d'uns cinemes 
emblemàtics, els Renoir de S'Escorxador, el que va fer 
possible el rescat el maig de 2012.

Avui, gairebé tres anys després, "CineCiutat", amb 
1.300 socis, 43.000 espectadors, i gairebé 3.000 
seguidors a les xarxes socials, és una sòlida realitat.
A contracorrent de la tendència monopolista de les 
corporacions del cinema, que aposten per grans com-
plexos d'oci en els centres comercials de l'extraradi i 
pel tancament de les petites sales urbanes, amb una 
programació de qualitat, CineCiutat ha pogut demos-
trar que un altre tipus de cinema és possible.

Tant en la seva programació, que inclou una major 
varietat d'estils -el que es comença a anomenar "cine-
diversidad", amb pel·lícules independents, documen-
tals, obres d'autor, cinematografies emergents i altres, 
en versió original, com en la forma de seleccionar, i 
programar-les, a través de comissions de treball 
formades per ciutadans compromesos amb la difusió 
de la millor cultura cinematogràfica.

En els últims 10 anys han tancat a Espanya més de 
400 cinemes, gairebé el 40% dels que hi havia. 
L'últim, molt a prop d'aqui, el "Cinema Serra" d'Eivissa, 
amb 102 anys d'existència, que es convertirà en breu 
en un hotel urbà. I encara seguiran tancant més, 
sobretot cinemes petits, incapaços de fer front als 
costos de la digitalizació.

Davant d'aquest procés laminador, només cal una 
mobilització dels ciutadans, per re-apropiar-se dels 
cinemes (i dels teatres, i de les galeries d'art ...), per 
fer reviure-hi la cultura que se'ls vol prendre. Si el 
Mercat i l'Estat aposten per l'entreteniment i l'oci anes-
tesiant, hem de ser els ciutadans els que autogestio-
nem els nostres propis espais i continguts culturals.

construint
alternatives

Associacions sense ànim de lucre, cooperatives, 
petites empreses, associacions de veïns, en alguns 
casos amb el suport dels seus ajuntaments, obstina-
des en l'objectiu comú de preservar la "cinediversidad" 
i fer accessible el cinema, i els cinemes, a uns espec-
tadors crítics i exigents.

Fa molt poques setmanes, diversos d'aquests cine-
mes i col·lectius ciutadans, han creat una xarxa, 
"Cinearte", similar a la que formen a França els cine-
mes d'art i assaig, o els cinemes "Arthouse" a molts 
altres països, amb l'objectiu d'oferir unes condicions 
especials a aquests cinemes en la resistència, per la 
seva singularitat, que els permetin realitzar millor el 
seu treball de difusió cultural. És admissible, per 
exemple, que hagin de pagar un 21% d'IVA, quan les 
revistes porno paguen només el 4%? I també, per fer 
front al repte comú de la digitalització, sense la qual no 
hi ha futur possible.

"CineCiutat", al Centre Cultural S'Escorxador de 
Palma, està viu exclusivament gràcies a les aporta-
cions dels seus socis. Sense elles no hauria sobrevis-
cut, i sense elles no podrà sobreviure. Tu pots ser 
també un dels nostres. Apropa't, o entra a la nostra 
web www.cineciutat.org, i podràs informar-te de tots 
els detalls. T'esperem.

D'aquí poc temps els socis de l'Ateneu Pere Mascaró 
podran gaudir de condicions especials en la seva 
incorporació com a socis de "CineCiutat"
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L’Ateneu Pere Mascaró ha
complert els quatre anys

Miquel Rosselló.
President de la Fundació Ateneu Pere Mascaró

L’Ateneu Pere Mascaró ha complert quatre anys, en 
els quals hem desenvolupat una important activitat 
sobretot en tasques de divulgació, sensibilització i 
promoció del debat públic, sempre cercant la 
col·laboració amb altres entitats afins. 

Volem centrar cada cop més la nostra activitat amb els 
grups de reflexió i els programes a mig i llarg termini, 
és a dir a la tasca de reflexió i elaboració de propostes 
alternatives de futur, sense abandonar les de divulga-
ció i sensibilització.

Durant aquest temps hem consolidat la col·laboració 
estratègica amb la Fundació Emili Darder, amb la qual 
organitzem la majoria d’activitats i conjuntament 
portem el grup d’economia, hem creat l’Espai de 
Formació, que ja ha impartit un curs sobre polítiques 
locals i un d’economia política, editem la revista men-
sual digital l’Altra Mirada, que acaba de complir tres 
anys i 34 números sense interrupció i hem començat 
un programa que té com objectiu encetar un debat de 
la societat civil per un nou model econòmic, per una 
Mallorca regió sostenible de Europa. 

També formem part de la Xarxa de la Renda Bàsica a 
nivell estatal i treballem amb un programa sobre un 
supòsit de l’aplicació de la Renda Bàsica a les Illes; 
tenim en funcionament un grup de reflexió sobre el 
sindicalisme de classe i el seu futur i un altre  sobre 
l’elaboració d’una proposta ecosocialista per Mallorca 
que ja ha editat un primer treball.

El darrer any hem impulsat un col·lectiu, format per 
CCOO, UGT, Fundació Emili Darder, Memòria de 
Mallorca, Fundación de Investigaciones Marxistas i 
l’Ateneu, que han organitzat les Primeres jornades 
sobre la Història del Moviment Obrer a Mallorca, amb 
motiu del 90è aniversari de la construcció de la Casa 
del Poble de Ciutat i que té voluntat de continuïtat.

Fidels a un dels nostres principis que no és altre que 
el foment del treball en xarxa participem de distintes 
plataformes i entitats plurals i col·lectives i fins i tot 
hem col·laborat amb la creació d’algunes. 

En aquest sentit 
l’Ateneu, juntament 
amb altres entitats de 
l’economia social i 
solidària,  va impulsar i 
promoure la creació de 
l’Associació Mercat 
Social Illes Balears 
que ja te presència a 
Mallorca i Menorca i 
està a punt de tenir-ne 
a Eivissa. Participa en 
la WEB estatal 

http:/mercadosocial.konsumoresponsable.coop, amb 
una entrada autonòmica pròpia 
www.konsumoresponsable.coop/ca/illes-balears per 
divulgar i fer publicitat de les iniciatives de l’economia 
social i solidària, així com fomentar les relacions 
comercials entre elles i afavorir el comerç responsa-
ble. Abans de l’estiu estan previstes Fires de 
l’economia social i solidària a cada Illa. A Mallorca 
serà el 21 i 22 de març del 2015. 

També participem des del seus inicis en la constitució 
a les Illes de Fiare Banca Ètica, una cooperativa de 
crèdit que abasta a l’estat espanyol i Itàlia i compte 
amb quasi 50.000 socis.

Formem part de l’Institut Triangle Mar Blava, entitat de 
pensament ecosocialista i d’àmbit de Països Catalans, 
del Consell de la Societat Civil, la recentment creada 
Comissió pel Tricentenari, la plataforma contra el TTIP 
i l’Aliança Mar Blava. 

Amb allò que fa referència a les edicions ja hem editat 
conjuntament amb Documenta Balear: “De la foscor a 
l’esperança, memòries d’un estudiant antifranquista”, 
de Miquel Rosselló, “Treballadors, sindicalistes, clan-
destins. Histories orals del moviment obrer 1930 – 
1950” primer i segon volum de David Ginard, Les 
jornades: Un nou estat, una nova societat 
(conjuntament amb la Fundació Emili Darder), Extrac-
tes del manifest ecosocialista i Una proposta ecoso-
cialista per un projecte alternatiu a Mallorca. 

Per últim estem molt satisfets per la recent signatura 
d’un protocol de col·laboració amb la UIB que ens obri 
moltes i bones perspectives i dels contactes iniciats 
amb CineCiutat per signar un altre protocol i començar 
la col·laboració amb aquesta important entitat ciutada-
na i cultural.
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MÉS per Mallorca i
el canvi polític

Macià Calafat
La situació a les Illes Balears, al conjunt de l'Estat i a la 
Unió Europea està evolucionant en una dinàmica de 
canvis polítics. La cronificació de la crisi econòmica 
mundial -agreujada per les polítiques d'austeritat euro-
pees- i els indicis de recaiguda general de l'economia a 
nivell continental comencen a tenir efectes a nivell 
institucional. Si fins ara hem assistit a un simple ball de 
partits al capdavant de les institucions -els conserva-
dors substituïts pels socialdemòcrates i viceversa- 
sense que canviassin les polítiques aplicades, ara ens 
trobam davant una crisi política general, amb l'ascens 
de partits contraris a les élites europees, tant per la 
dreta com per l'esquerra -l'anomenat "populisme", el 
fantasma que fa tremolar als qui ens governen. El 
procés independentista a Catalunya precipita una crisi 
de règim. A nivell de l'Estat l'alternativa a la situació 
actual sembla multiforme, una combinació de noves 
forces polítiques -Podem- amb les velles forces de 
l'esquerra -EU- i amb les diferents propostes de les 
nacions sense Estat, entre les que cal comptar MÉS. 
És aquest el context general en el qual s'emmarquen 
les properes eleccions municipals i autonòmiques, el 
principal repte polític al qual s'enfronta la coalició durant 
els propers mesos, i que poden produir, sense que sigui 
segur, canvis polítics sense precedents a les Illes 
Balears.

Amb les primàries MÉS per Mallorca ha superat un dels 
seus primers esculls, el de vegades conflictiu problema 
de l'elaboració de les llistes electorals. Paral·lelament, 
MÉS ha organitzart una precampanya, Recuperem el 
futur, i ha continuat el seu procés de constitució 
d'assemblees locals, que han reforçat el projecte amb 
la incorporació de noves persones, algunes de les 
quals històricament properes a aquest espai, però 
també d'altres que s'hi han acostat a la recerca d'una 
alternativa política al Govern Bauzá. En aquest sentit, 
les mobilitzacions a favor de l'educació, dels drets 
socials, del territori i de la llengua han deixat un pòsit 
que actua a favor del creixement electoral del projecte. 
El panorama, però, també presenta incerteses. Les 
noves forces polítiques aparegudes dins l'àmbit de 
l'esquerra són una competència fa un any impensable, 
sobretot a les zones urbanes, un repte que obligarà la 
formació a afinar les seves propostes. Precisament a 
ciutats com Palma hi ha elements d'incògnita, com la 
candidatura a les eleccions municipals, amb la hipòtesi 
de coalicions més àmplies, una possibilitat per a la qual 
queda poc temps. 

El repte de MÉS durant els propers mesos és continuar 
liderant l'oposició parlamentària a les polítiques austerici-
des i antimallorquines del PP i paral·lelament seguir el 
seu procés d'obertura cap a la societat. En aquest sentit, 
tendran una gran importància el procés d'elaboració del 
programa electoral, que estarà obert a la participació 
ciutadana i que la coalició pretén fer arribar a tots els 
sectors de la societat. Alhora, MÉS ha de continuar 
essent la veu a les institucions dels sectors perjudicats 
per les polítiques del PP i mantenir una presència cons-
tant en el carrer. La precampanya dels propers mesos 
també serà decisiva i haurà de connectar amb els canvis 
profunds que s'estan produint dins una societat cansada 
de les polítiques d'austeritat, de la corrupció desbocada 
dels partits majoritaris, dels atacs a la identitat pròpia i 
dels retrocessos democràctics que han caracteritzat 
aquests quatre anys. Els punts forts de MÉS són la seva 
tasca d'oposició a les institucions, la seva implantació 
social -especialment a la Part Forana- i la seva implicació 
a les xarxes socials. Els seus punts febles són la manca 
de presència als grans mitjans de comunicació, la poca 
presència a les zones urbanes i el poc coneixement de la 
nova marca. 

El PP està molt desgastat i presenta un candidat tan 
impopular com José Ramón Bauzá. El desgast, però, i 
cal tenir-ho en compte, és sobretot mallorquí. La resta 
d'illes continuen tenint la seva pròpia dinàmica i els 
candidats del PP hi mantenen una certa popularitat. A 
això cal afegir la divisió de l'esquerra, que afecta més a 
circumscripcions on s'elegeixen menys diputats i on, per 
tant, costa més ternir-hi representació. D'aquí ve la 
importància de projectes d'unitaris com MÉS per Menor-
ca o Guanyem Eivissa. Malgrat els pronòstics, tot conti-
nua obert i el canvi polític dependrà, com sempre, de la 
mobilització de les forces d'esquerres. 
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L’economia social i solidària 
avança. 

Miquel Rosselló
President de l’Ateneu Pere Mascaró

Els passats 27, 28 i 29 de novembre es va celebrar a 
Saragossa el I Congrés Internacional d’Economia 
Social i Solidària, amb el títol de “l’economia es troba 
amb les persones” i la participació de més de sis-cents 
assistents d’arreu de l’estat espanyol, així com d’altres 
països europeus i llatinoamericans. Entre els assistents 
i havia una representació de les Illes, cinc mallorquins i 
mallorquines i una menorquina. 

El congrés es va organitzar en multitud d’activitats, 
taules rodones, tallers, sessions obertes, a distints 
locals de Saragossa, un total de 34 activitats, que 
demostra una extraordinària participació dels assis-
tents, una gran eficiència per part dels organitzadors, 
REAS d’Aragó,  i una gran col·laboració per part de 
l’Ajuntament de la ciutat.  

Partint de la idea que una altra economia és possible i 
ja existeix s’anaren exposant experiències concretes 
d’èxit i s’anava aprofundint sobre noves estratègies per 
que l’economia social i solidària vagi caminat sense 
presses però sense pauses cap el seu objectiu que no 
és un altre que arribar a una nova societat post-
capitalista.

Entre les aportacions de fora de l’estat espanyol cal 
destacar les de Rio Grande do Sur (Brasil) o l’Equador, 
així com a nivell europeu la creació d’una cooperativa 
de crèdit d’àmbit europeu, TAMA.

El debat fou molt ampli i abarcà molt de temes, però se 
poden destacar uns quants per la seva importància, 
com el paper de l’ecofeminisme i del cooperativisme 
dins el desenvolupament de l’economia social i 
solidària. El diàleg entre les institucions i l’ESS va 
ocupar un bon espai, molt espacialment en allò que fa 
referència als Ajuntaments. Se parlà de sobirania 
alimentària i de clàusules socials, espai de debat que 
organitzà el mallorquí Jordi López, expert en aquest 
tema.
La importància estratègica de les finances ètiques en el 
desenvolupament de l’ESS ocupà un espai molt 
destacat. Especialment significatiu fou la presentació 
de la Mesa de Sistema de Finances Ètiques, constituï-
da per Coop 57, Fiare Banca Ètica, OIKO crèdit, Asso-
ciació de finances alternatives i solidaries i CAES 
-cooperación para el aseguramiento ético y solidario- 
incorporant també en l’ESS el món de les asseguran-
ces a les finances.  

I com no podia ésser d’una altra manera, la construcció 
del Mercat Social apareixia transversalment en molts 
de debats. S’anuncià que s’havia constituït Redes del 
Mercado Social amb presència territorial a Euskadi 
(País Basc i Navarra), Madrid, Aragó i les Illes Balears i 
amb organitzacions sectorials com FIare Banca Ètica, 
Som Energia, CAES i altres que gestiona el portal WEB 
d’àmbit estatal  
http://mercadosocial.konsumoresponsable.coop.

L’Associació Mercat Social Illes Balears des del seu 
naixement, el mes d’abril passat, ja compta com a socis 
amb la Federació de Cooperatives de les Illes Balears 
(Cooperatives de treball associat, agroalimentàries i de 
consum), la Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària 
REAS Balears, Càritas de Menorca, S’Altra Senalla, 
Entrepobles de Menorca, la Cooperativa Coanegra, 
l’Ateneu Pere Mascaró, La Cooperativa San Crispin 
d’Alaior, l’Associació d’agricultura Ecològica de Menor-
ca i Sa Tenda Ecològica.

I aquest mes de desembre ha donat una passa impor-
tant en la seva aparició pública. A Menorca el dia 3 va 
fer la seva presentació amb una important repercussió 
mediàtica. A Mallorca el 4 de desembre organitzava 
una jornada de debat per donar a conèixer els seus 
objectius que se tancava am una taula rodona amb 
representants de  l’associació de Mallorca i Menorca i la 
participació d’un company de la Cooperativa Integral 
d’Eivissa, que anunciava la propera constitució de 
l’associació també a aquesta illa. I el dia 7 en Jordi 
Lòpez presentava el projecte al si del Seminari Blan-
querna.

També compta amb un espai virtual propi a 
www.konsumoresponsable.coop/ca/illes-balears, en el 
que se podrà trobar un directori amb totes les empreses 
que participin del mercat social.

El Mercat Social de les Illes Balears té un full de ruta 
molt clar i definit pel proper any que passa  per consti-
tuir l’associació a Eivissa, posar en funcionament la 
pàgina WEB i organitzar abans de l’estiu una fira de 
l’economia social i solidària a cada Illa. La primera es 
farà a Mallorca el dia 21 i 22 de març del 2015.
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Refugiat o immigrants?

Gerard Moyà
Oficial Superior de Subministrament de l'Alt 
Comissionat de les Nacions Unides per als Refu-
giats (ACNUR)

El primer que hauriem d’ aclarir és el concepte de 
refugiat. Què és? Un refugiat1 és una persona que es 
troba fora del país d'on n'és originari, o bé on hi resideix 
habitualment, a causa d'un temor fonamentat de perse-
cució per raons d'ètnia, religió, nacionalitat, pertinença a 
un grup social o opinions polítiques, i que no pot o no vol 
reclamar la protecció del seu país per a poder tornar-hi. 
D’altra banda, els inmigrants són aquelles persones que 
entren a un país o regió per part de persones que van 
néixer o són procedents d'un altre Estat o regió. Repre-
senta una de les dues opcions o alternatives del terme 
migració, que és aplicat als moviments de persones d'un 
lloc a altres i aquests desplaçaments comporten un canvi 
de residència ja sigui temporal o definitiu.
 
En conseqüència, un inmigrant no ha de ser confòs amb 
un refugiat. La migració té un clar component econòmic i 
voluntari i , no per aquest motiu, necessàriament menys 
dolorós o dramàtic.

En el context de l'actual debat migratori que s'està 
produint sobre les fronteres espanyoles de Ceuta i 
Melilla, l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als 
Refugiats (ACNUR) ha demanat recentment que no es 
deixi al marge la qüestió de la protecció internacional, 
tenint en compte que el nombre de persones que entren 
per aquesta frontera sud d'Europa fugint de la guerra, de 
violacions de drets humans i de la persecució s'ha incre-
mentat considerablement des de fa gairebé un any. 
L'ACNUR ha expressat repetides vegades la seva 
preocupació per la proposta d'Espanya de legalitzar les 
devolucions automàtiques de les persones que tracten 
de creuar les tanques a les fronteres de Ceuta i Melilla.

De tirar endavant, significaria que una persona que inten-
ta accedir a aquestes ciutats autònomes sense la docu-
mentació necessària, seria rebutjada automàticament i 
no tindria dret a les garanties legals previstes en la legis-
lació espanyola i de la Unió Europea, com el dret a 
sol·licitar asil. 

1. Segons defineix a l'article 1A de la Convenció de 28 de juliol de 1951 
relativa a l'estatut dels refugiats de les Nacions Unides

En el que va d'any, de totes les persones que han entrat 
a Ceuta i Melilla de forma irregular, n’ hi ha que fugien 
del conflicte a Síria. Al voltant 70% d'aquests immi-
grants són dones i nens. És per aquest motiu que s’ha 
subratllat la importància que es permeti l'accés al 
territori a aquelles persones que necessiten protecció 
internacional i s’ha instat al govern espanyol a garantir 
que qualsevol iniciativa legal per respondre a aquestes 
arribades d'immigrants compleixi amb les seves obliga-
cions internacionals. A més, l'ACNUR ha condemnat el 
creixent ús de la violència a la frontera. Aquest any 
s'han documentat diversos incidents violents i s'ha 
registrat una alça en el nombre d'informes sobre devo-
lucions “en calent” en aquestes indrets. 

D’altra banda, crida l’atenció que l’actual Govern de 
l’Estat faci bandera i patrimonialitzi el concepte de no 
aixecar murs i fronteres dins el seu territori, Catalunya, 
quan és exactament el que s’està produint des de fa 
temps a les fronteres del Sud.  

En definitiva, el prestigi d’una nació o un conjunt de 
nacions a l’exterior s’aconsegueix amb un sistemàtic 
programa d’accions humanitàries, augmentant el pres-
supost a la cooperació i al desenvolupament, respec-
tant els drets humans dins les seves fronteres. 

altres veus

http://ca.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://ca.wikipedia.org/wiki/Estat
http://ca.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3
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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!

Recontar Palma (II)

Amadeu Corbera

Com feim que Palma torni a ser dels palmesans, i més 
encara, de tots els mallorquins? La capital, que ho és, 
ha de començar a exercir-ne; ara només és la capital 
de la vulgaritat, sense oferir res de nou que convidi a 
gaudir-ne, i perdent el poc que havia conservat. Només 
les parets aguanten, reconfigurades en estants de 
cartó, buits de significat, pura foto de betlem sense vida 
i sense gràcia.

La ciutat viu en dos móns, desconnectats: el centre, 
buit de contengut i enfocat exclusivament a l’ús i al 
gaudi dels turistes; i la perifèria, excluïda de la riquesa 
que aquest turisme genera i de qualsevol imatge d’allò 
que és o que podria ser Palma. I encara, més enllà 
d’això, les zones rurals i naturals, d’es Molinar, de 
s’Indioteria, des Pil·larí, de ses Fontanelles, 
s’esllangueixen, es desfiguren i desapareixen de mica 
en mica. 

El mal de Palma és que és desconeguda, i ningú estima 
i defensa allò que simplement no coneix. La nostra 
ciutat, la nostra capital, està amagada davall aquest 
discurs de vulgaritat turística: necessitam, per tant, un 
nou discurs, i construir-lo en xarxa, al voltant d’uns 
eixos, d’uns nodes, que siguin el punt de trobada, de 
reunió i de cohesió dels barris. Espais de llibertat i de 
difusió de la cultura, com a eix vertebrador d’aquesta 
nova Palma, creativa, cohesionada, orgullosa i dinàmi-
ca, la capital que sigui la millor imatge d’un país que 
desperta. Que els turistes hi vulguin venir, però no a 
contemplar decorats sense sentit, sinó a participar del 
dinamisme cultural de la ciutat. Recontar Palma des de 
la cultura.

I no hi ha millor lloc per començar que les biblioteques i 
les escoles, equipaments ja existents i dispersats per 
tots els barris. Utilitzar aquests espais perquè esdevén-
guin els motors dels barris, els llocs d’encontre, els 
nous ateneus populars que Palma necessita.  Bastir 
una encara més gran xarxa de biblioteques i centres 
culturals, bones instal·lacions, accessibles i que convi-
din la gent a prendre-hi part. Fer de les biblioteques no 
només un espai d’intercanvi de llibres, sinó sobretot de 
generador i intercanvi d’idees, de trobada de persones, 
centres de coneixement i difusió d’aquesta idea de 
Palma a partir de la cultura i la pròpia història.

I per rematar-ho, Palma necessita una gran biblioteca, 
un centre definitiu, ampli, còmode. i atractiu. Les 
actuals biblioteques “centrals” com les de la Misericòr-
dia són molt deficitàries en aquest aspecte. La ciutat ja 
té un espai privilegiat, l’edifici GESA, que podria esde-
venir aquest centre: la gran biblioteca, centre cultural 
-fins i tot museu- i de trobada, atractiu per a locals i 
visitants, un balcó privilegiat on contemplar tota la 
badia, i gaudir-ne, fent un cafè, llegint un llibre, sortint 
d’una vetlada teatral, etc.

Tenim el patrimoni, tenim els espais, tenim la gent i 
tenim la il·lusió. Esborrar d’una vegada la Passion for 
Palma estantissa i xabacana, la de destrucció del 
territori i provincianisme, i escriure el relat de la Palma 
de la cultura i la cohesió social.
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El desgavell en les competèn-
cies municipals i el decret llei 
2/2014

Antoni Alorda

El Govern de l'Estat ha perpetrat una involució profunda 
en l'autonomia local, com a mínim en grau de temptati-
va. Contra totes les veus que insisteixen en 
l'apoderament democràtic de baix a dalt, el PP provoca 
un daltabaix, desapoderant els municipis i retornant-los 
a la minoria d'edat. 

El motiu al·legat és el dèficit públic. És bona aquesta, 
els ajuntaments no només hi tenen una influència molt 
limitada, sinó que són, amb diferència (tot i la degrada-
ció que havien patit els darrers anys), les entitats més 
sanejades. Mentre l'Estat que els ha de tutelar (és la 
paraula tècnica) deu més de 1.000 bilions d'euros, mil 
bilions (el 100% del PIB), entre tots els ajuntaments 
(inclòs l'enorme Madrid) en deuen 0,035 bilions.

Tanmateix, tot i les intencions i el redactat explícit de la 
llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local, la llei Montoro (en 
direm lrsal per abreujar), i malgrat de la interpretació 
entusiàsticament centralista d'alguna doctrina i opera-
dors, el cert és que la seva aplicació pràctica no ha 
estat, de moment, tan radical com pretenia. D'entrada, 
per la inèrcia, una força poderossíssima, en la vida en 
general, i en la burocràcia en particular, però també per 
dues motivacions jurídiques de pes, en les que no m'hi 
puc estendre.

En primer lloc, perquè l'ordenament jurídic en el que 
s'ha d'inserir la llei li és declaradament hostil. Pensem 
que l'autonomia local és una peça important del conjunt 
del sistema i que es desplega amb vocació de generali-
tat, reivindicant-se en totes les qüestions d'interès 
municipal,  difícils d'encotillar en una llista tancada de 
matèries. Aquest és el paradigma de la Carta Europea 
d'Autonomia Local, de la Constitució, de l'Estatut, dels 
seus comentaristes i la jurisprudència constitucional, 
també de la llei bàsica de règim local, fins i tot ara, en 
els articles supervivents al tsunami de la lrsal (que són 
rellevants) o de la seva exposició de motius, o de la 
nostra llei local i del conjunt de la legislació sectorial.

Per altra banda, que l'Estat tengui competències en 
matèria de règim local, no significa que pugui imposar a 
les Comunitats Autònomes, que també en tenen, com 
han d'organitzar les seves competències exclusives. 

Vull dir que si la competència exclusiva, posem en 
educació, és de la Comunitat, aquesta podrà decidir 
quina part n'exerceix el seu Govern (administració 
autonòmica estricta) i quina l'administració local, 
aquesta decisió és consubstancial a la competència. 
Podria decidir residenciar l'educació infantil i primària 
en els ajuntaments, per exemple, íntegrament o parcial-
ment.

Estirant d'aquests dos cabdells ens treuríem molt de fil, 
afegim-hi que el confús plantejament de la lrsal tampoc 
ajuda als seus objectius. Perquè la lrsal, contràriament 
al que se n'ha dit, no atribueix competències als ajunta-
ments, només identifica unes matèries sobre les quals 
unes lleis futures els hi hauran d'atribuir competències. 
Unes lleis que hauran de complir una tramitació espe-
cial que garanteixi el finançament sostenible i la no 
duplicitat. De fet, el model de la lrsal s'autocondiciona a 
la reforma del finançament de l'administració autonòmi-
ca i local... que no arriba. El PP pareix que ni ho té 
present, com si hagués quedat tan esgotat després 
d'aprovar la llei, que no l'acompanya amb el desplega-
ment normatiu que la consolidaria.

I què feim mentrestant? Ningú ha gosat entendre, a la 
pràctica, que els ajuntaments quedaren desapoderats 
des de l'1 de gener de 2014. Una interpretació més 
viable ha entès que només seguien en vigor les atribu-
cions sobre les matèries que figuraven en la llista 
(pretesament tancada) de l'article 25, i, tanmateix, hem 
de convenir que no era fàcil deixar de prestar serveis 
emparats en lleis vigents.

El cert és que les lleis que reconeixen competències 
municipals aprovades durant el 2104 no s'han dictat 
d'acord amb el protocol de l'article 25. Pens en la de 
cooperació internacional de l'Estat, per exemple, que 
dóna per fet que els ajuntaments juguen un cert rol, tot 
i que és una competència que no figura citada en 
l'article 25..., o, sobretot, en les nostres lleis, la del sòl, 
o la de transports, per exemple. Però és que una llei 
estatal de règim local pot dir al nostre Parlament quin 
procediment ha de seguir per elaborar les seves lleis? 
O pot dir al Congrés de Diputats com haurà de dictar les 
lleis posteriors que afectin competències locals? Difícil. 
Sigui com sigui, tothom aplica les lleis de 2014 no adap-
tades a l'article 25.

Però no ens dispersem, la comanda que me fa “L'altra 
mirada” és una radiografia de la situació després de 
l'entrada en vigor del Decret llei 2/2014, de 21 de 
novembre, de mesures urgents per aplicar a les Illes 
Balears la lrsal. 
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De fet, gairebé totes les Comunitats han dictat normes 
per eludir la lrsal, Bauzá s'hi ha resistit... fins que ho ha 
trobat inevitable i ha dictat un decret llei urgent... que 
arriba 11 mesos després de l'entrada en vigor de la llei. 
Idò bé, diguem-ho ras i curt: el decret llei és un torpede 
contra l'aplicació pràctica de la lrsal, la deixa inoperativa 
a curt termini (en matèria competencial parlam).

Per fer-ne un repàs distingirem les competències en els 
termes que ho fa la lrsal i segueix el Decret llei:
 
A.- Competències pròpies:
1.- D'entrada, en la línia de la lrsal, el Decret-llei diu que 
el legislador autonòmic haurà de precisar les compe-
tències en les matèries de l'article 25 i segons el proce-
diment que aquest estableix. 

Insistesc que aquest model futur el podem esperar 
d'asseguts. No serà fàcil introduir canvis en el sistema 
de finançament, i de moment ni s'hi treballa. Pensem 
que les competències que exercien els ajuntaments 
fins l'any 2013 s'entén que es finançaven amb els 
recursos que mantenen avui, així doncs, donaran 
l'Estat o la CAIB més doblers per finançar actuacions 
que ja feien els ajuntaments? 

2.- Però, a més, el Decret-llei afegeix entre les compe-
tències pròpies, per sentit comú i per escàndol de la 
interpretació més tancada de la lrsal, les que els ajunta-
ments tenen atribuïdes actualment per lleis autonòmi-
ques. Siguin les de règim local, siguin lleis sectorials. 
I això tant si són matèries incloses en el 25.2, com si no 
són en aquell llistat. Amb una paraula, nega el caràcter 
tancat de la llista lrsal.

Per la mateixa lògica, entenc que també són plenament 
vigents les atribucions  competencials fetes per lleis 
estatals (de fet, més enllà de les disquisicions teòri-
ques, tothom ho està aplicant així...).

B.- Competències delegades
La lrsal no s'ha atrevit a prohibir la delegació de compe-
tències, al revés, sembla que hi anima, tot i que hi posa 
condicions, traves. Tanmateix, segons el Decret-Llei:

a) Les delegacions anteriors a la llei 27/2013 seguiran 
exercint-se en els termes anteriors. 
El Decret-Llei distingeix entre convenis que donen 
cobertura a competències pròpies/delegades i a imprò-
pies i, per tant, ens obligarà a destriar. Mirat de prim 
compte, pocs convenis han articulat una delegació 
comme il faut i serà, per tant, un terreny insegur.

b) La delegació post llei 27/2013 també eximeix del via 
crucis de l'autorització de les competències impròpies. 
Esdevé, per tant, una fórmula interessant per dar 
cobertura a situacions incertes, si és que la 
col·laboració en una activitat resulta d'interès a les dues 
administracions afectades. 

C.- Competències “impròpies”
Aquest era el punt més novedós i conflictiu. La lrsal 
obliga a un peregrinatge d'informes autoritzatoris per fer 
qualsevol cosa en una matèria no prevista en la llei: per 
signar un conveni contra el càncer, per exemple. Cal un 
informe vinculant de l'administració competent en raó de 
la matèria, que ha de dir que no hi ha duplicitat, i un altre, 
també vinculant, de la competent en “tutela” financera, 
que ha de dir que l'ajuntament té capacitat econòmica 
per exercir la competència. 

La intromissió en l'autonomia no suposa només una 
ignomínia, és que la nova tramitació duu feina i temps: 
elaborar memòries econòmiques i esperar que Palma i 
Madrid emetin el seu parer. Dic Madrid perquè s'està 
interpretant que la tutela financera l'exerceix el Ministeri, 
atès que la competència no figura a l'Estatut (som pràcti-
cament els únics que hem d'enviar papers a Madrid), i, 
tanmateix, la nostra llei de règim local, la 20/2006, 
atribueix la competència a la Comunitat Autònoma. 

Però tornem al Decret-Llei, perquè, segons les seves 
normes, les competències exercides abans de la lrsal, i 
que no estan atribuïdes ni per llei ni per delegació, no cal 
que segueixin l'enredosa tramitació de la llei 7/85, basta 
que la pròpia entitat entengui que se'n pot seguir cuidant. 
Aquests són els termes de l'article 3.4:

“4. No és necessari sol·licitar els informes esmentats en 
el cas que l’entitat local exerceixi les competències 
abans de l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de conformitat amb la normativa vigent 
estatal o autonòmica. En aquest cas, es podran seguir 
prestant els serveis o desenvolupant les activitats 
sempre que, d’acord amb una valoració prèvia de la 
mateixa entitat local, no s’incorri en supòsits d’execució 
simultània del mateix servei públic i disposi d’un finança-
ment suficient.”

És a dir, tots els serveis que prestava l'ajuntament i totes 
les activitats que duia a terme l'any 2013, les pot seguir 
desenvolupant, si els informes interns no hi posen entre-
bancs. La interpretació sobre quin és l'abast d'aquests 
“serveis i activitats”, si són exactament els mateixos o 
són un poc diferents, o “nous”, segurament anirà a redols 
i pot dur coa. En tot cas, entenc, tot i que la redacció és 
confusa, que es refereix a tots els serveis i activitats que 
es duien a terme segons la normativa en vigor aleshores, 
reparau que s'evita la paraula “llei” per fer servir la més 
àmplia de “normativa”, és a dir, les que s'actuaven de 
manera no il·legal... 
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Pel que fa específicament als convenis, l'article 8.2 
apunta clarament l'aplicació d'un mecanisme idèntic: 
informe de la pròpia administració local (no del Ministeri 
ni de l'administració sectorial). Només si l'entitat local hi 
aprecia un risc, caldrà recórrer al parer de 
l'administració que té atribuïda la tutela financera.

Per reflexionar sobre l'absurditat de la lrsal, pensem en 
les convocatòries públiques d'ajudes als municipis que 
han fet les administracions competents, dins l'any 2014 
parl (en escoletes infantils, per exemple). Si algú inter-
preta que la competència és impròpia, mentre demana 
permisos per aquí i per allà el termini per presentar-s'hi 
haurà passat. 

Així doncs, concloem que només calen aurtoritzacions 
externes per exercir competències que no estiguin a 
cap llei i que es vulguin actuar de bell nou a partir de l'1 
de gener de 2014. 

D.- Competències en matèria de salut, serveis 
socials, ensenyament i inspecció sanitària
El Decret llei hi dedica un article per clarificar la seva 
situació, sortint a camí de la incertesa provocada per 
les addicionals i transitòries específiques de la lrsal, 
tanmateix el règim no és diferent. 

Si, ja ho sé, Miquel Rosselló, massa llarg, i tanmateix 
queden molts de comentaris, precisions, crítiques... 
però acab. No quedaria a pler si, per la idea de trans-
metre tranquil·litat i haver posat l'èmfasi en què l'abast 
immediat és limitat, hagués aigualit massa la crítica al 
plantejament i als objectius de la llei. Al·legaré en el 
meu descàrrec que ho faig perquè me sembla impor-
tant contrarestar el clima que crea la lrsal i evitar que 
serveixi de coartada per a la desaparició de serveis 
públics, perquè, en realitat, supòs que hi han reparat, 
tot i que se'ns diu que només es pretén un canvi en el 
responsable públic que presta el servei, la conseqüèn-
cia real, el perill si més no, l'ocasió, és la desaparició de 
la prestació social.

En tot cas, les mines que escampa la lrsal, si no explo-
ten d'immediat, ho aniran fent amb el temps, i convé 
retenir que, tot i que el Decret-Llei la combati conjuntu-
ralment, en realitat, n'accepta les bases epistemològi-
ques, com que l'Estat pot dir a la Comunitat com pot 
organitzar o no els seus serveis. Però tampoc deixem 
de reparar que fins i tot Bauzá planta Montoro i desa 
curosament la seva llei en el calaix de les andròmines 
legislatives. Un calaix que fa anys que vessa.

Deute públic ajuntaments
(€ / habitant)
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El Nord també existeix

Pablo Iglesias, el nou Felipe?

Pau Obrador
Twitter: @pauobrador

''As long as the Socialist militants don't radicalize Felipe, 
it will be all right. But people aren't afraid.'' -Jose Miguel 
Bueno Rivera, antic militant franquista, en declaracions 
al New York Times 29 Octubre de 1982

El 5 de desembre de 1982 el New York Times va treure 
un article sobre el nou govern de Felipe González que 
el descrivia com «the chief representative of the young 
generation that has abruptlycome to power». L'article 
qualificava el nou PSOE d'orgullosos i nacionalistes - 
«Proudandnationalistic». Val la pena llegir aquell article 
que avança bona part del que passarà uns anys més 
tard amb l'OTAN i la Unió Europea. «theyareeager to be 
part of the Westbutfearful of beingrejectedbyit»  Qui va 
ser al seu dia l'encarnació d'una nova Espanya avui seu 
als consell d'administració de grans multinacionals i es 
relaciona amb el millor de cada casa. Ho fa, açò sí, amb 
molta més intel·ligència que Aznar, lluny de les mirades 
indiscretes dels fotògrafs.

Pablo Iglesias no porta americanes de pana ni patilles. 
Duu coleta i camises de Zara. Tanmateix, el seu discurs 
té un fort déjàvu al Felipe Gonzàlez de fa 32 anys. Allà 
on Felipe deia «a por el cambio», Pablo  diu «comienza 
el cambio». Pablo Iglesias és «thechiefrepresentative» 
d'una nova Espanya que vol arraconar,amb una refor-
ma limitada del sistema, una casta que s'ha corromput 
amb les portes giratòries. Igual que el primer Felipe, 
Pablo té una imatge fresca i popular. Té també un do 
mediàtic que molts polítics voldrien. És aquell home de 
la tele a qui tothom entén i que te l'imagines vivint al teu 
barri. Igual que passava amb el jove Felipe, el profe 
Pablo ha trobat la fórmula per connectar amb el sector 
electoral clau de l'estat espanyol: les classes populars 
de les grans ciutats, més aviat poc organitzades, que 
han quedat orfes de política. 

l 1996 vaig anar amb uns companys de classe a un dels 
darrers mítings que va fer Felipe González com a 
candidat al Palau Sant Jordi. Hi havia 40.000 persones 
que l'adoraven com si fos una estrella de rock. L'èxit 
d'aquell míting presagiava que la derrota del PSOE 
davant Aznar seria dolça i que Felipe se n'aniria per la 
porta gran. 

Els fills dels que el 1996 omplien el Palau Sant Jordi 
han deixat petit aquest mes de desembre el pavelló de 
la Vall d'Hebron en el primer míting de Pablo Iglesias a 
Barcelona. El bany de masses de Pablo Iglesias ha 
estat igual d'espectacular que els que feia Felipe, 
encara que més reduït. Promeses de canvi, molta 
excitació, entrega total del públic, visceralitat contra la 
casta, un toc perdonavides, poc contingut programàtic i 
molts de somriures. 

Podemos desperta passions però és el fruit d'una estra-
tègia molt ben calculada per una gent que sap perfecta-
ment el que fa. Els seus orígens els trobem en 
l'anticapitalisme madrileny, però s'equivoca qui pensi 
que ells són una CUP espanyola. Podemos vol ser el 
que el PSOE ja no pot ser perquè ha perdut tota credibi-
litat. Vol ser el que Ciutadans i UPyD mai podran ser 
perquè Rivera és una home de la Caixa i Rosa Díez fa 
30 anys que va en cotxe oficial. Podemos represente 
l'Espanya fresca, nova i una mica irreverent. L'Espanya 
de les facultats empaperades, del bar Manolo i del 
Salvados de la Sexta. Ells són la reencarnació del 
PSOE de Felipe González amb els seus 202 diputats. 
Igual que va fer Felipe, Pablo es vol apoderar de les 
energies transformadores de base per arribar el poder. 
El que no tenc clar és que el seu sigui un projecte de 
base que creï una nova cultura política.  
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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

És molt possible que Podemos arraconi el PSOE i que 
Pablo Iglesias sigui president del govern. Val a dir, però, 
que Podemos no vol guanyar immediatament. Abans 
d'arribar-hi, Iglesias voldria que el PP i el PSOE es 
veiessin forçats, igual que a Grècia, a fer una gran 
coalició apadrinada per l'IBEX 35. Això el consolidaria 
com el cap de l'oposició i en l' única alternativa possible. 
La jugada, a més, li donaria temps per resoldre el seu 
principal problema, la manca de quadres per governar 
un país. És un problema greu que els impedeix 
presentar-se a les properes municipals. L'única manera 
de resoldre aquesta mancança és cooptar quadres 
polítics d'altres llocs, tal com va fer el PSOE a principis 
del 80. 

Val a dir que hi ha moltes diferències amb el PSOE de 
Felipe. El context internacional és molt diferent i el 
llenguatge mediàtic ha canviat molt amb l'aparició 
d'Internet. La gran diferència, tanmateix, la trobem en la 
velocitat que ha agafat el vaixell de Pablo Iglesias. En 
poc més de quatre mesos ja han desaparegut del seu 
programa electoral el dret a l'autodeterminació, la renda 
bàsica universal, la nacionalització de sectors econò-
mics estratègics, la impossibilitat que les empreses 
amb beneficis acomiadin un treballador o l'impagament 
del deute usurer. De moment això no ha creat tensions 
internes. Les perspectives de poder són un gran silen-
ciador de conflictes. 

No deixa de sorprendre la capacitat que té Espanya per 
reinventar-se en temps de descompte. Quan tot estava 
a punt d'anar-se’n a pic, un rei envellit amb merda fins a 
les celles deixa pas a un príncep inodor i incolor. 

Mentre el vell franquisme d'UCD feia aigües, va 
aparèixer un nou PSOE fresc i somrient. L'objectiu és el 
mateix: començar una reforma d'Espanya que actualitzi 
un règim excessivament deslegitimat per la corrupció i 
l'opacitat. Una nova generació de nacionalistes espan-
yols i orgullosos truca a la porta.  
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En la mort de Joan Mas i
Martorell “Collet”

Mateu Morro i Marcé

El passat dimarts, dia 22 de desembre, ens va deixar 
en Joan Mas i Martorell “Collet”, pagès, fundador i 
president d’honor de la Unió de Pagesos de Mallorca. 
En Joan Mas era de Montuïri, on havia nascut el 21 de 
gener de 1949. Als 14 anys començà a fer feina de 
pagès amb els seus pares. Es va casar amb 
na Joana Tugores i varen tenir dos fills, en 
Joan i en Josep. Va ser una persona 
franca i justa, un home de paraula, 
com la gent pagesa de rel antiga. 
Per a ell l’agricultura va ser una 
professió, una forma de vida i una 
ferma convicció. 
Jo crec que les idees, la fermesa 
moral, la fidelitat al país, en ell 
eren coses congènites, que li 
sortien de dins. No tenia els vicis 
de la por, la vessa o la indiferèn-
cia. Un dia va veure un anunci que 
a l’Obra Cultural Balear de sa Pobla 
un pagès català donaria una 
conferència sobre Unió de Pagesos. La  
conferència l’havia organitzat el Congrés de 
Cultura Catalana i l’organitzador era un actiu 
jove pobler que nomia Bartomeu Fiol. La trobada va ser 
de poca gent, però no va ser eixorca. Quedaren per 
veure’s i començaren a fer feina per deixondir un món 
pagès que era viu, però que feia senya d’estar tocat. 
Veien que no podien quedar mans aplegades i s’havia 
de defensar la pagesia. En Joan i la seva dona, na 
Joana, feren molta de feina, amb en Toni “Perdut” de 
Campos, en Pep Estelrich de Sant Joan, en Pere Mira-
lles “Malherba” de Montuïri, en Llorenç Rigo d’Inca i 
molts d’altres pagesos mallorquins per posar en marxa 
un sindicalisme unitari, independent i democràtic. Aviat 
va néixer la Unió de Pagesos de Mallorca, l’abril de 
1977, i en Joan Mas en va ser el primer coordinador. 

El funcionament era assembleari i l’admirable era veure 
com persones com ell, que treballaven de sol a sol i els 
vespres havien de preparar per anar a vendre l’endemà, 
treien forces de on no n’hi havia per reunir-se i dedicar 
hores i més hores a la Unió de Pagesos, que en poc 

temps va créixer molt. Destaquen les grans mobi-
litzacions pageses, amb més de 3.000 

tractors a la carretera, pel preu del gasoli, 
pel preu de la llet o per les cambres 

agràries. Gràcies a persones com en 
Joan Mas la pagesia mallorquina es 
va incorporar a la lluita civil pels 
drets socials i nacionals

Va ser un home compromès amb el 
seu país i amb la seva gent. Aquest 
compromís el dugué a ser regidor 

independent en llista del PSM a 
l’Ajuntament de Montuïri. A l’actualitat 

era el president d’honor de la Unió de 
Pagesos. A l’ombra de la Unió de Page-

sos i d’en Joan Mas varen néixer iniciatives 
com l’agricultura ecològica, l’impuls a les races 

i varietats autòctones i es va reforçar el cooperati-
visme. Va ser un dels impulsors del situat de productors 
de Mercapalma on era un dels pagesos més acreditats i 
reconeguts. S’aixecava molt dematí i el seu compromís 
cívic l’obligava a sacrificar hores de descans. Un dia, 
anant o tornant del Mercapalma es va dormir i va tenir un 
greu accident que li va provocar complicacions de salut. 
A la llarga aquells problemes han estat la causa que ens 
hagi deixat tan prest, quan encara feia molta falta als 
seus i a tots els que l’estimaven. Sempre el recordarem, 
somrient, amb l’encaixada franca de les seves mans 
endurides, digne, orgullós de ser pagès, fidel sempre a la 
terra mallorquina.
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Miquel Ensenyat
Candidat al Consell de Mallorca
Per Biel Pérez i Pep Valero

Neix a Banbury (Anglaterra). Fill d'emigrants, son pare 
nasqué a Sóller i sa mare a Maria de la Salut. Als dos anys 
tornà a Mallorca. Ara té 45 anys. És Diplomat en Educació 
Social i té quatre anys d'estudis en teologia i filosofia. Ha 
treballat en tasques de cooperació i amb joves amb 
problemes de conflicte social a la Fundació Diagrama. Ara 
es dedica amb exclusivitat a la tasca de Batle d'Esporles. 
Viu en aquest poble des de que als 24 anys hi va anar a 
treballar com a tècnic de joventut a l'Ajuntament.  

Avui entrevistam en Miquel com a cap de la llista de MËS 
per a presidir el Consell Insular de Mallorca.

Per entrar amb olivetes, té sentit el Consell Insular de 
Mallorca?
Començam bé...! Crec que estam en un moment en 
què tot s’ha de repensar. No només si el Consell té 
sentit, sinó totes les institucions; s’ha de repensar tot, 
fins i tot el sistema democràtic aquest que deim que 
tenim. Si realment és democràtic o no ho és, si les 
estructures que ens gestionen són oportunes, obertes, 
democràtiques, transparents; si, sobre tot, són efecti-
ves o no... En aquest sentit jo sempre he defensat que 
s’han de potenciar aquelles que estan més properes als 
ciutadans. Els ajuntaments, jo sempre he estat munici-
palista. I, per tant, de rebot, els Consells Insulars, tot i 
que vivim un moment en que s’ha reduït el Consell a la 
seva més mínima expressió. Fins i tot li han llevat com-
petències sense que ningú hagi dit ni mu. S’ha retallat 
el pressupost. 

Cada vegada que s’ha aprovat una llei en el Parlament 
Balear (llei del sòl, llei agrària, turística, la capitalitat de 
Palma) li han llevat competències i ningú ha dit ni mu. 
El Consell de Mallorca ara respon un poc a la voluntat 
de fer-lo desaparèixer. Això no serveix per res i, per 
tant, llevar-ho. A les Illes tenim un Consell per a cada 
illa. Els Consells de les altres illes són el vertader 
govern de cada una d’elles. En canvi el Consell de 
Mallorca va tenir un època de glamour amb na Maria 
Antònia Munar, amb la pompositat que li donava, però 
s’ha de revisar. Li han de donar les competències que li 
corresponen i que no s’han transferides mai.

l’entrevista Quines prioritats té avui el Consell?
D’entre les competència que ja té, la més important és 
la de Serveis Socials. Pensau que venc del món social 
i, per tant, jo som especialment sensible a aquest tema. 
Aquest seria un dels principals, l’altra ès la cooperació 
local, el Consell amb els ajuntaments. Avui en dia és 
una entitat que fa més nosa que companyia als ajunta-
ments. Qualsevol cosa que es faci a nivell insular és un 
suplici pels ajuntaments; suposa endarrerir procedi-
ments, endarrerir expedients... suposa un calvari. 
S’han fet accions puntuals. La passada legislatura es fa 
fer molta feina en l’Assemblea de Batles i Batlesses 
com instrument de participació i coordinació entre el 
Consell i els batles (en Miquel Rosselló hi va fer molta 
feina). I en aquesta legislatura ha estat gairebé una 
cosa anecdòtica, més a títol informatiu, la majoria de 
vegades s’ha convocada per iniciativa dels batles, no 
del Consell. Aquella intenció que hi havia de coordinar-
se amb els ajuntament a través de l’Assemblea de 
batles, en temes tan importants com els Serveis 
Socials, les carreteres, la coperació local... tot és com-
petència del Consell i no ha estat efectiva.

Al pròxim Consell li tocarà la papereta d’haver de 
gestionar l’engrossament de les bosses de pobresa i 
l’empobriment de les classes mitjanes?
Això ens tocarà a tots, ajuntaments, Consell, Govern. 
Mirau, hi ha una diferència entre Con-
sell i Govern en aquesta legis-
latura. El Consell, el Presi-
dent ho ha dit molt clar: 
aturem el motor, anem a la 
vela, i esperem que les 
condicions canviïn, siguin 
propícies. Això vol dir: no 
facem res i esperem la 
reactivació econòmica. 
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Vells, tercera edat, residències...
En això hem de mester mà de mestre! Aquí hi ha una 
sèrie d’estructures que han quedat obsoletes. La Bona-
nova, que vaig visitar l’altre dia, és una macro estructura 
dels anys setanta, recorda Son Dureta. Quan un es 
troba allà dedins s’hi sent com a perdut. Primer de tot 
ens hem de demanar si són adequades les estructures i 
les instal·lacions que tenim per a respondre a la deman-
da que hi ha. És clar que no, les llistes d’espera són 
llargues.

Els recursos que tenim són adequats al perfil de deman-
dant? Tampoc! Jo, en això, som partidari d’arribar a un 
acord polític que transcendeixi una legislatura. Facem 
una valoració del que tenim i vegem què podem aprofi-
tar i cap a on hem de caminar. Intentem arribar a un 
acord. Quan dic que La Bonanova s’ha de tancar, dic 
que s’han de crear quatre o cinc residències més que ho 
facin possible. El que és cert és que ens hi hem de 
posar de bons de veres en resoldre el tema de les 
residències.

Un altre col·lectiu ben ferit amb l’excusa de la crisi és el 
dels discapacitats...
Quan hi havia feina per a tothom ja hi havia moltes 
dificultats per a aconseguir la inserció social i laboral de 
les persones amb discapacitats. Imaginau-vos vosaltres 
en un context en què es posa difícil per a tothom! 
Tornam esser a que l’administració pública ha d’esser 
un element facilitador. Hem parlat durant anys de la 
responsabilitat social. En el Consell s’aplica en el cas de 
l'IMAS; els contractes d'aquest institut tenen clàusules 
socials i duen empreses o serveis que fan inserció labo-
ral de persones amb discapacitats o, fins i tots, de 
persones en risc d’exclusió social. Però és l’única. 
Contractes de gestió dels fems, de carreteres, d’obres... 
Vull dit que, just començant per la casa ja és una 
manera de promocionar que també els altres, la socie-
tat, ho facin. Crec que és el millor que podem fer, promo-
cionar i coordinar.

El TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partners-
hip), aquest tractat que sembla pactar-se en secret 
entre Europa i Nordamèrica, sembla anar en sentit 
contrari. Les multinacionals ens ho prendran tot.
Això ja ho estam vivint. Els ajuntaments, per un contrac-
te d’escoletes, ens trobam amb Ferrovial, per exemple, 
o Dragados. I dius: bono! I aquesta gent què fa? Fa dos 
anys feien aeroports i ara es dediquen a gestionar esco-
letes? Amb tot el que això suposa. Les empreses són 
per a fer negoci, per tant, si la gestió privada, segons 
diuen, és més barata i hi ha gent que s’hi tira, el que vol 
dir que qualcú hi guanya doblers, això vol dir que tot es 
treu de la condició laboral dels treballadors. En lloc de 
cobrar el que toca, cobren una quarta part. 

El Govern ha fet el mateix; el que passa és que s’ha 
dedicat a perdre el temps en polèmiques absurdes com 
el TIL, com el 50% de català. Un munt de coses que han 
intentat posar com una cortina de boira per desviar 
l’atenció dels problemes reals que tenim. I un dels que 
tenim és aquest: afavorir llocs de feina. Però, quina feina 
estam generant? En quines condicions? Un pot pensar 
que l’Administració Pública no hi ha d’intervenir i altres 
pensam que hi té una gran responsabilitat.

En aquests moments veim com moltes institucions i 
empreses fan recollides d’aliments pels necessitats, i 
potser sigui necessari, però molt poques fan campanyes 
d’exercici de justícia. Com es fan els contractes, i els 
horaris, i la durada...? 
I en el cas del Consell de Mallorca, per exemple, encara 
és molt més greu. Actua com agent que promociona la 
precarietat laboral. Basta veure l' IMAS (Institut Mallor-
quí d’Afers Socials) en lloc de donar llum dóna fum. Tot 
el que són substitucions, vacances, baixes, es fan 
contractes d’un dia -i els comptabilitzen com creació de 
llocs ded feina. Molts de contractes de dos dies i així no 
han de pagar vacacions. Demanen a la gent que pres-
cindeixin de dies lliures. L’Administració pública hauria 
d’esser un motor i fa tot el contrari. Ens han venut que la 
sort és tenir feina. Els que en tenim som uns sortats. 
Hem tornat molts d’anys enrere en drets laborals.

Tornam a la situació de tractar els pobres com objecte 
d’almoina, no com a ciutadans amb drets...
D’això es tracta! Això de què grans cadenes de super-
mercats acomiadin treballadors que cobraven cinc-
cents euros per contractar-ne de nous que en cobren 
tres-cents... Davant això s’ha de fer qualque cosa! Els 
grans empresaris et marquen les condicions i, si no 
t’agrada, portal. 

Davant tot aixó i molts d’altres que ni tan sols hi arriben, 
“Renda Mínima”, “Renda Garantida”, “Renda Bàsica”?
M’és igual. El tema és que hem d’arribar a final de mes. 
En aquests sentit crec que hem d’escoltar molt els 
ajuntaments,això és important. Perquè, per exemple, 
com es tramita una “Renda Mínima d’Inserció”. Els 
tècnics municipals fan un informe per als tècnics del 
Consell. Aquests avaluen si la persones té dret o no... 
Moltes vegades experimentam que el procediment no 
és àgil quan estam parlant d’un ajut de quan a la perso-
na ja no n’hi queda d’altra absolutament. Pentura si els 
ajuntaments ho tramitassin directament farien molta 
més via del que es fa. És un sistema molt embullós. 
Potser l’ajuntament, abans d’una renda mínima, optaria 
per una contractació directa. Es podria fer una pla de 
feina amb aquelles persones, com es fa en altres casos. 
Aquesta és una via i n’hi ha d’altres.
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Així ens trobam amb unes estructures que s’han amor-
titzar, perquè hi ha unes empreses darrere (Fomento, 
GESA... els contertulians de la llotja del Bernabeu), i tot 
això s’haurà de posar damunt la taula, a veure quina 
solució se li pot donar. No serà bo de fer, però el secret 
serà conèixer què guanyen darrere això. TIRME guanya 
per tot: cobra per incinerar i cobra per l’energia que 
produeix. Per tant serà interessant conèixer els núme-
ros reals. Ens volen vendre la importació de residus com 
a molt moderna: no són fems, sinó combustible! Si és 
tan bo, perquè no s’ho queden a ca seva? Com pot 
esser mai que sigui rendible dur fems d’Irlanda? O de 
Sud-Àfrica, que està en mans de màfies? Quan Gesa-
Endesa és una empresa italiana... hi ha uns merders per 
aquí davall que et posen els cabells drets!

Què aporta “MÉS” a la candidatura del Consell que no 
aportin els altres?
Jo crec que un dels problemes més importants de la 
política de Mallorca ha estat tenir por. Una vegada vaig 
rebre la visita d’uns senyors que tenien un solar rústic a 
la vorera del poble i em varen dir: si a vosaltres vos 
interessàs, nosaltres ara tenim molt bo amb el Consell 
de Mallorca, i em varen parlar d’una empresa on hi parti-
cipaven distingits personatges del PP. La cosa estava 
clara! Això és una. Els que han fet ells durant aquesta 
legislatura ha estat aixecar la bandera de crear les 
condicions necessàries per incentivar el sector privat a 
crear llocs de feina. I això què vol dir? Que si tu vols fer 
un hotel a Sa Ràpita, nosaltres crearen les condicions 
oportunes perquè tu puguis fer-ho. O un centre comer-
cial a S’Albufera. O una macro-superfície comercial. O 
un accés perquè es pugui construir el macro-port espor-
tiu d’Es Molinar. Aquest plantejament és molt diferent. 
Es tracta de veure quin tipus d’economia i de territori 
vols incentivar. En això hi té una gran responsabilitat el 
Consell.

Així tenim gent amb carrera que està cobrant set-cents 
euros... En definitiva, el que està passant aquí és que 
posam en perill la qualitat dels serveis; a més de perdre 
tota la riquesa humana i professional que aquestes 
persones podrien aportar.

Com valores la gestió de la Presidenta del Consell Maria 
Salom? Què ha fet realment com a Presidenta?
En la passada campanya ja ho escoltàvem: quatre 
coses genèriques ,crear llocs de feina, i altres. El que ha 
complit del programa electoral són dues coses: la prime-
ra era tancar la Televisió de Mallorca  i la segona dava-
llar la taxa dels fems... Però no va dir com, no ho va dir! 
Ha aconseguit congelar la taxa del fems duent fems de 
fora. Pel que fa a la resta... durant la passada legislatura 
ha fet una feina de contenció de la despesa: facem just 
el que sigui necessari. Ha estat una bona cadena de 
transmissió del govern Bauzá. Aquesta gent s’ha dedi-
cat a passar desapercebut i esperar la reactivació 
econòmica. En Serveis Socials hi ha hagut retalls en 
certs aspectes -en altres no, però això no vol dir que 
hagin respost a les necessitats que hi ha hagut durant 
aquests quatre anys. Quan jo he estat batle d’un poble, 
el pressupost de serveis socials gairebé s’ha quadrupli-
cat. En canvi el Consell ha fet poc més que alguna inter-
venció puntual -Menors, Creu Roja en tema de desno-
naments... En mallorquí deim “mig figa i mig raïm”.

I en l’aspecte de desenvolupar les competències previs-
ta a l’Estatut?
No les han volgudes! Hi havia damunt la taula les com-
petències de Turisme i han dit que no! I les altres 
tampoc.

El pròxim Consell s’haurà d’empassar fets consumats, 
tal com, a nivell d’ajuntament o de govern, han hagut 
d’empassolar-se Son Espases o el Palau de Congres-
sos?
Hi ha un marró que ja no és d’ara, que ve d’enfora, i és 
el tema de la incineradora de Son Reus, de Tirme, on es 
va modificar el Pla Director de Residus per a poder 
importar residus de fora a canvi de mantenir la taxa. Els 
números surten enguany, però l’any que ve s’haurà de 
pujar la taxa. Això serà un marró. Jo entenc que TIRME 
és el bunyol més gros que s’ha fet en tota la història 
democràtica de Mallorca. Amb un contracte blindat... 
Aquí si que haurem de mirar com ho podem fer perquè 
hi hagi un equilibri entre el que cobra TIRME i el que 
paga el ciutadà, jo crec que aquest és el bessó de la 
qüestió.

TIRME ha fet unes gran obres que s’han d’amortitzar. 
Paral·lelament a aquesta inversió, molts de pobles de 
Mallorca comencen el “porta a porta”, amb la qual cosa 
redueixen dràsticament la quatitat de tones que va a la 
incineradora de Son Reus. 
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Amb la riquesa que té Mallorca en entitats socials, que 
coneixen la realitat perquè hi són cada dia, poden 
enriquir molt l’activitat encertada dels polítics. És amb 
aquesta gent que s’ha de fer un projecte social, conjunta-
ment. 

Com creus que s’hauria de finançar el Consell? Assumir 
més competència suposa disposar de més recursos...
Aquesta és la clau. Una de les coses bones que ha fet el 
Partit Popular és que, finalment, s’ha aprovat la Llei de 
Finançament dels Consells Insulars, això és bo. És bo 
perquè a l’hora de fer els pressupost saps què ingres-
saràs del Consell. El Consell té la desgràcia de què 
depèn fonamentalment del finançament extern, de la 
Comunitat Autònoma i de l’Estat Espanyol. Per tant, 
també s’ha de pensar com s’ha de finançar. Amb la nova 
llei de finançament el Consell de Menorca hi ha perdut.

I aquesta gent d’on treu els ingressos?
De la Comunitat Autònoma. Per evitar parts i quarts hi 
ha unes normes que són bastant objectives. 

Com creus que s’hauria de donar a conèixer el Consell 
de Mallorca a la ciutadania? S’hauria de donar una infor-
mació específica respecte d’aquesta institució?
En funció de què el Consell sigui un instrument útil no 
farà falta donar-lo a conèixer.  Segurament a un eivis-
senc o a un menorquí li hauríem d’explicar què és el 
Govern de les Illes, però no els seus respectius 
Consells, perquè aquests incideixen en la vida dels 
ciutadans. Quan dónes participació la gent se’n tem. La 
majoria de camins són de titularitat del Consell. A la Via 
Verda de Llevant hi han dedicat quatre milions d’euros. 
A la ruta de pedra seca el Consell hi ha dedicat 250.000 
euros. 

És bo de fer trobar companys d’activitat política que no 
vagin en la línia de l’empresa privada, de fer doblers com 
objectiu principal?
Aquesta és la funció principal de l’Administració Pública, 
mirar pel bé comú. Ens queixam del Halloween i del 
Papà Noel que ens han duit a ca nostra, però a nivell 
polític ens estan endossant la política dels “lobbies”: 
nosaltres pagam la teva campanya, tu vas al càrrec 
públic i defenses el nostre interès privat. Això és el que 
està passant amb Ses Fontanelles. Quin és l’advocat 
que està ficat en el centre comercial, no és un diputat del 
PP? I Amb les prospeccions petrolieres? Davant això 
l’esquerra ha d’oferir una altra manera de fer política.

Per tant, quan penses en elegir polítics, és com quan 
jugues un joc d’escats, has de tenir pensades les juga-
des que vénen després...
Sempre que hi ha un canvi, una modificació, han de 
pensar en una cosa: qui hi guanya i qui hi perd. La 
resposta a aquesta pregunta et donarà la clau. Sempre 
estam en les mateixes: és sostenible des del punt de 
vista social i mediambiental la política que s’està fent? 
Afavoreixen les gran superfícies i llavors diuen que 
estan devora els comerciants de Palma! Si tu provoques 
que hi hagi gran superfícies comercials a les entrades 
de Palma, provoques que la gent ja no entri a la ciutat. 
Per tant, què passa amb els comerços del centre? No 
es pot dir “jo vos don suport” i actuar en contra. O jugues 
a una cosa o a l’altra! La bandera de la nostra campanya 
al Consell ha d’esser, en la línia que es farà en el Parla-
ment i a l’Ajuntament de Palma, governar des de la 
participació.

O sia, que per a neutralitzar les jugades dels grans 
lobbies es tracta d’escoltar el poble?
Ens hem de començar a avesar a funcionar d’una altra 
manera. Quan hem de repensar les administracions ,em 
referesc, sobretot, a quin és el paper del ciutadà respec-
te d’aquestes administracions, estam avesats a què la 
campanya electoral dura unes setmanes. Es fan unes 
promeses que després s’acompleixen o no durant la 
legislatura com exemple les promeses d’en Rajoy dos 
dies abans de les eleccions! Però després “la herencia”. 
Això és una democràcia d’espardenya; que suposa anar 
dipositar una papereta dins una urna cada quatre anys. 
En canvi, després, quins mecanismes hi ha perquè el 
ciutadà participi en la presa de decisions que ens afecten 
a tots? Això és el que s’ha de valorar. 

Pens que venc d’una experiència rica a nivell municipal i 
que pot esser ben profitosa a nivell de Consell. Ara han 
modificat el Pla Director de Residus i no han dit ni mu als 
ajuntaments que l’hauran d’executar! Les coses s’han de 
fer en diàleg amb els afectats, institucions i persones. 
Escoltar el que els afectats proposen. 
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Quina opinió et mereixen els companys de candidatura?
És gent que ja ve de picar pedra. Això per a mi és molt 
important. Hi ha gent de la muntanya, del Pla, de 
Llevant. La majoria és gent que ve de fer feina en el seu 
municipi, són regidors o ho han estat, i això dóna un 
coneixement de les coses molt real. Del què és un ajun-
tament i del que és o hauria d’esser el Consell. A més és 
gent amb coneixements diversificats i de diferents punts 
geogràfics i això enriqueix la feina que es pugui fer. Estic 
molt il·lusionat en fer feina.

Hi ha molta feina per endavant.
Miquel, que tenguis sort!

Què ha fet el PP per la promoció del turisme senderista 
a la Serra de Tamuntana? L’únic que ha fet ha estat 
dur-nos a nosaltres al Jutjat amb el tema del Pas, això 
és l’únic que ha fet! Escolta, parlam d’afavorir la iniciati-
va privada... Avui en dia el turisme d’aventura, el turisme 
senderista, el cicloturisme és un potencial brutal per a la 
nostra Serra i per a tot Mallorca! Per tant, afavoriu! 
Davant una gent que no fa res, fer qualque cosa és bo 
de fer. 

Temes de participació, temes de desenvolupament 
local, temes de foros ciutadans, els has de conèixer i hi 
has de creure. Són determinades maneres de fer. A 
vegades m’han arribat a dir que: “que es presentin a les 
eleccions!”. No es tracta d’això. Com pot esser que 
s’aprovi un pla de residus sense que, com a mínim, no 
s’hagi pactat amb els ajuntaments, que són els qui 
l’executen? Que són els qui fan els pressuposts; és que 
ni tan sols parlar-ne... Ho vaig dir a una reunió i em 
varen contestar que ho havien posat en els diaris. Si els 
mitjans de comunicació s’han de convertir en els instru-
ments de coordinació entre el Consell i els ajunta-
ments...

Aqui deu haver-hi una feina important de mentalitzar els 
batles, regidors i ciutadans perquè perdin la por a consul-
tar i esser consultats?
És clar, en aquest sentit s’ha de fer molta pedagogia. 
Això suposa una manera nova de governar. La gent no 
està per participar. La immensa majoria de gent es mou, 
o quan li toques la butxaca o té un clot davant ca seva. 
Però per parlar sobre si s’ha de fer un pla més general... 
Si el que desitges és arribar a ca teva tancar-te amb clau 
i allargar-te al sofà! Això és una pedagogia i una cultura 
de a poc a poc. 

La gent ha de veure la necessitat de fer-ho d’aquesta 
manera i l’eficàcia del sistema. A vegades has parlat 
d’una reforma d’una carrer amb els veïnats, han vengut 
els que han vengut, però tot d’una que apareix la palera 
enmig del carrer i ja n'hi ha un que ve a remugar. I li 
demanes: què vingueres  a la reunió? Et diu que no... Idò 
a la pròxima procura venir! Es necessari que hi participis, 
que aportis la teva visió, que ens diguis quins tipus 
d’arbres hi hem de sembrar, què convé fer-hi.
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A més, he de dir que jo som el cinquè de la llista, qui sap 
si d’aquí mig any els cinc treballam junts. Ara en tenim 
tres, les enquestes aviat ens en donaran quatre i jo crec 
que quan expliquem el nostre projecte a la ciutadania 
com a mínim en serem cinc i podrem fer d’aquesta 
ciutatel lloc habitable que ens mereixem.Així, MÉS per 
Palma ja és una realitat, un projecte sòlid, obert i com-
partit amb l’objectiu de construir un futur millor i aturar 
aquest govern que flagel·la l’illa i que ha demostrat ser 
l’enemic dels seus ciutadans. 

Seguint en l’entrevista, hem començat a repassar 
l’actualitat. Palma s’està convertint en una ciutat deca-
dent, provinciana i que sembla més la capital de 
l’especulació que la de l’illa. D’aquesta manera, no és 
estrany que la gent es queixi de la brutícia que hi ha, les 
associacions de veïnats estan cansades de denunciar-
ho, però EMAYA no fa res. Na Neus ha portat les 
queixes ciutadanes, però no ens han escoltat. En Toni 
recalca que la recollida soterrada ha estat un fracàs 
caríssim iniciat i acabat pel PP i propostes reals en 
altres localitats com és la recollida porta a porta, na 
Neus explica que abans es feia a Son Sardina i funcio-
nava, el PP l’ha suprimida.

La problemàtica social a Palma està en augment, 
l’habitatge i l’atur són els grans mals de Ciutat. Els 
desnonaments es van sumant a un ritme vertiginós, dos 
o tres al dia i el PP segueix absent. Això és un drama 
humà indescriptible, confessa Toni, qui ha donat suport 
constant a la plataforma PAH i ho ha vist d’aprop. Na 
Neus hi afegeix el problema de la pobresa energètica i 
recalca que a Palma segurament ja hi ha més de 
quaranta mil aturats. En aquest sentit, en Toni explica 
que el model de serveis socials és part del problema. 
Aquests es basen en l’assistència dels necessitats, 
però no en donar-los una segona oportunitat. El PP i els 
seus amics han provocat la crisi, però no volen ajudar a 
les víctimes. Així, només han retallats els serveis 
socials i fins i tot Palma activa no es preocupa de 
reinserir treballadors, sinó de crear emprenedors, però 
sense ajudar-los massa.

Parlant d’economia, en Miquel afirma que el PP que es 
presentà prometent que trauria el país de la crisi no ha 
fet res més que recaure en el mateix model especulatiu 
de sempre i que ja ens ha arruïnat. Na Neus assenyala 
que ara hauria de ser el moment de canviar de model i 
no continuar amb el Palau de Congressos, el port d’es 
Molinar o ses Fontanelles. Noves indústries que lliguin 
cultura, creativitat, ecologia i sostenibilitat són possi-
bles, però el PP només vol ciment. Cal un canvi, un nou 
rumb, noves tecnologies, turisme sostenible, rutes 
cicloculturals, horts urbans han de ser el nou llenguatge 
en què s’ha d’encaminar l’economia de Palma.

MÉS per Palma
Llorenç Carrió
Toni Noguera “Hem de ser capaços d’unir les iniciatives 
ciutadanes amb les decisions polítiques”
Neus Truyol “L’Ajuntament ha de ser l’autèntic motor 
del canvi econòmic”
Miquel Perelló “El model econòmic del PP és un geno-
cidi comercial”
Mercè Borràs “No és poden privatitzar més serveis”

Hem quedat tots davant Cort, l’antic Gran i General 
Consell i aprofit l’ocasió per remarcar la importància 
d’aquest edifici. Aquest hauria estat la seu de la sobira-
nia del poble de Mallorca, en decadència des de fa 
exactament tres-cents anys. Ara és hora de recuperar 
aquesta força i de convertir Cort una altra vegada en la 
institució més propera a les mallorquines i mallorquins.

A Cort hi ha en Miquel Perelló i en poc temps arriba na 
Neus. Ells no ho saben, però ja ha començat 
l’entrevista.En Miquel és un mestre de mestres, que ja 
s’ha guanyat els galons i que encara té moltes coses a 
dir en política. Cosa que demostra en pocs minuts, 
repassant tota l’actualitat.Na Neus, per la seva banda, 
no queda enrere. Sociòloga de formació, és una jove 
decidida que des de fa un any és regidora a 
l’Ajuntament. Na Neus transmet constantment lluita, 
feminisme, ecologisme, anticapitalisme... Regidors i el 
mateix Isern ara ja saben que la joventut no sempre és 
sinònim de candidesa o innocència.

Tot seguit arriben en Toni Noguera i na Mercè Borràs. 
Amb na Mercè fa molt que ens coneixem isempre té un 
somriure per oferir. De més jove milità a la clandestinitat 
a Barcelona i sempre ha mantingut aquest esperit rebel 
i inconformista. En Toni Noguera ha estat el regidor 
revelació d’aquesta legislatura i seriós aspirant a la 
Batlia, però això no ha sobtat els qui el coneixien. En 
Toni Noguera ha rebut més d’un milenar de vots a les 
primàries, molts més que José Hila del PSOE o Marga-
lida Duran del PP. De fet, tots quatre han rebut més 
suport que l’Hila i la Duran. Amb aquests resultats, Toni 
es veu legitimat per encapçalar el canvi.

trinxera
municipal
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En aquest sentit, Na Mercè remarca que s’han de 
tornar enrere les privatitzacions de les escoletes i les 
biblioteques.A més, considera que la ciutat no és 
preocupa prou de la gent major i afirma que s’han de 
posar més màquines esportives als espais públics que 
puguin utilitzar i assegurar-ne més infraestructures i 
activitats per aquest sector de la població. 

En Miquel posa sobre la taula el tema educatiu. Segons 
ell, els ajuntaments no poden oblidar el que els ciuta-
dans necessiten, sinó que s’han d’implicar i fer el que 
calgui. Així, malgrat les lleis, si cal s’haurà d’inventar la 
manera per garantir que tots els infants de zero a tres 
anys puguin tenir escoleta, finançar programes en 
contra el fracàs escolar com feia el Programa Èxit i tenir 
les escoles obertes els horabaixes per tal que es 
converteixin en dinamitzadors socials.

Na Neus proclama que l’Ajuntament el convertirem en 
l’autèntic motor del canvi econòmic, no pot estar aturat 
mentre les grans empreses es reparteixen el pastís i se 
l’emporten a fora. Petits canvis com la creació d’horts 
urbans autogestionats i potenciar mercats de barriada 
poden canviar el teixit econòmic i l’entorn.

Per acabar, en Toni remarca de nou la importància de 
fer una autèntica revolució ciutadana que permeti fer 
grans consensos polítics i que es puguin connectar les 
iniciatives ciutadanes amb les decisions polítiques. Així, 
considera que un dèficit democràtic que arrossega 
l’Ajuntament és fer política pel centre històric on sols hi 
viu un cinc per cent de la població i els turistes. Així, 
treballarà perquè millori el transport públic i es preocu-
parà perquè els veïnats de ses Veles, Son Gotleu, Son 
Sardina, Sant Jordi, i tants altres, puguin disposar dels 
mateixos serveis que els del centre i tothom a Palma 
tengui la plena ciutadania.

Pel que fa la corrupció, na Mercè clama que nosaltres 
ens podem sentir orgullosos d’haver liderat 
l’honestedat i la transparència. Antoni Verger se n’ha 
sortit de totes les falsedats “populars” i ha estat un 
exemple d’integritat. Els “populars” en canvi no poden 
dir el mateix, massa corrupció, massa amiguisme... Tal 
vegada, l’únic que han fet en contra de la corrupció ha 
estat treure de la Rambla el nom dels Ducs de Palma, 
perdó que això també ho han hagut de fer a proposta 
de MÉS!

Però la corrupció no ve mai tota sola, s’ha de lligar amb 
l’opacitat i amb la manca de participació i, d’això, el PP 
en sap molt. En Toni comenta que la primera mesura 
del Consistori fou treure les associacions de veïns dels 
casals de barris, després privatitzar-les. La imatge més 
clara d’aquests anys de corrupció és el Palau de Con-
gressos, una inversió descomunal per un edifici inaca-
bat que no genera beneficis i que està devora l’edifici de 
GESA també en desús. Es poden desaprofitar pitjor els 
recursos? es demana na Neus.

La participació ja ha estat una constant en aquesta 
legislatura, així el grup de MÉS ha estat la veu dels 
oblidats del Batle. Ara, intentarem, entre tots, portar la 
participació a tota la ciutadania. Recuperar els casals 
de barri, parlar de pressupostos participatius, fer possi-
bles les propostes legislatives ciutadanes és la primera 
passa per fer una nova ciutat. A partir d’aquí, sabem 
que disposam de pocs recursos, però ara també és el 
moment de fer política en majúscules i de prioritzar les 
persones davant les corporacions i dels interessos 
econòmics. En aquest sentit, hem acabat l’entrevista i 
cada un dels entrevistats mostra una proposta per dur a 
terme la propera legislatura.
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El modernisme a Mallorca, 
Tomàs Vibot

Maties Garcias.
Professor 

El polifacètic Tomàs Vibot –excursionista, guia de 
passejades culturals, autor d’un bon aplec de llibres 
sobre història i etnologia, biògraf de personatges relle-
vants, conferenciant...– ens fa a mans una molt útil i 
didàctica guia il·lustrada per seguir la petja del moder-
nisme a Mallorca. El llibre contextualitza el moviment 
modernista internacional i el veu com una resposta de 
la burgesia innovadora europea enfront dels estils 
caducs del XIX. És per això que, a cavall dels dos 
segles, el modernisme s’estén per diferents països amb 
denominacions plurals (art nouveau, a França; sezes-
sion a Àustria, modern styl a Anglaterra...), sempre amb 
una base romàntica i amb voluntat renovadora en totes 
les creacions artístiques: arquitectura, arts decoratives, 
il·lustracions, mobiliari, literatura...  

El modernisme, com diu Vibot, arriba a Mallorca amb la 
construcció del Gran Hotel de Palma –dissenyat per 
Domènech i Muntaner i inaugurat el 1903– i l’any 
següent amb l’arribada de Gaudí per emprendre la 
reforma de la Seu. A partir d’aquestes dates, el moder-
nisme arquitectònic i decoratiu es desenvolupa a Palma 
i en bona part de l’illa (Sóller, Bunyola, Llucmajor, 
Campos...) i hi va deixant un rastre que perdura fins 
avui, malgrat les pèrdues irreversibles d’alguns edificis, 
com el del Teatre Líric, de Ciutat. I si a l’inici del moder-
nisme insular hi trobam l’arribada d’arquitectes cata-
lans, prest destaca la incorporació de mestres d’obres, 
arquitectes i promotors mallorquins que assumeixen el 
nou llenguatge i el desenvolupen: Gaspar Bennàssar, 
Jaume Alenyar, Gaspar i Guillem Reynés, Francesc 
Roca, Lluís Forteza-Rei...

El llibre de Vibot s’estructura a partir de sis itineraris per 
fer a peu amb intenció de copsar la presència del 
modernisme tant a l’entramat urbà de Palma com en 
alguns pobles. En el cas de Palma, el recorregut inclou 
tant el centre històrici les grans obres –la Seu, el Gran 
Hotel, Can Forteza-Rei...– com l’Eixample i diferents 
barriades–Santa Catalina, el Terreno, Son Espanyo-
let..–, que és on apareix l’anomenatmodernisme popu-
lar, visible en façanes, forjats, rajoles i altres elements 
de cases, vil·les i hotels encara dempeus. 

cultura

La passejada descriptiva i analítica es trasllada poste-
riorment a Lluc –un altre dels referents modernistes que 
impulsà el bisbe Campins, autèntic renovador de la 
societat mallorquina de començament del segle XX–, i  
cap a poblacions de la part forana, entre les quals 
destaca Sóller, que és la localitat que més exemples 
d’arquitectura modernista acull gràcies a la presència 
històrica d’una burgesia amb contactes amb l’exterior.

Finalment, l’obra inclou petites biografies dels arquitec-
tes i escultors catalans i mallorquins vinculats al movi-
ment, i una completa bibliografia, a part d’un bon 
conjunt d’il·lustracions que sovint reclamen l’atenció del 
lector perquè es fixi en detalls que li podrien passar 
desapercebuts. Com passa sovint, una prèvia revisió 
lingüística de l’edició  no seria gens sobrera.

Tomàs Vibot. 
El modernisme a Mallorca.
Guia per a una descoberta.
Pollença: 2014.
El Gall Editor.
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Maranâ Thâ
Conèixer i aplicar avui la Bíblia 
amb perspectiva històrica

Guillem Ramis i Moneny
Mestre d'escola jubilat.

Després de molt estudi i constant reflexió he elaborat 
un assaig amb el títol "Maranâ Thâ. Conèixer i aplicar 
avui la Bíblia amb perspectiva històrica". ("Maranâ Thâ" 
o "Maran Athâ" és una expressió aramea utilitzada pels 
primers cristians. Es tradueix per "Senyor, vine" o "El 
Senyor ha vingut".) Els nous descobriments, literaris i 
científics, representen un capgirament de moltes 
afirmacions i creences tradicionals connectades amb la 
Bíblia, però hi ha forces dirigents, fins i tot institucionals 
de l’Església que reprimeixen —o no afavoreixen com 
caldria— un procés renovador prou adequat al nostre 
temps. S'ha de dir ben clar;. el missatge bíblic i evan-
gèlic pot ser avui també revolucionari, com ho va ser en 
el temps de la seva redacció. Ara bé, cal entendre'l i 
aplicar-lo degudament. Com més conec la Bíblia, més 
hi puc trobar paral·lelismes històricament comparables 
a contingències, necessitats i projectes actuals. 

El meu escrit pretén ser divulgador. He llegit molts 
llibres; els he comparat i d'ells n'he procurat extreure 
allò que m'ha semblat més interessant i engrescador. 
No és un treball d’investigació; és sobretot un esforç de 
síntesi. Quasi tot el que hi dic, ja algú altre ho havia 
escrit abans. Tot i així, crec que el treball pot ajudar a 
renovar antics camins o a trobar-ne de nous. 

L'assaig és presentat en 5 blocs que comprenen 25 
capítols. Comença amb una perspectiva històrica, fent 
un acte d'admiració i humilitat davant l'Univers. La Terra 
i els humans som quasi no-res dins la immensitat de 
l'univers, amb bilions i trilions d'astres i on la nostra 
història és pràcticament imperceptible en el conjunt de 
milions i milions d'anys d'existència. Segueix el sorgi-
ment de les religions, les quals no sobrepassen els 
20.000 anys. 

El segon bloc és una introducció a la Bíblia, principal 
testimoni d'un poble que ha sobreviscut des de fa 
quatre mil anys. El tercer bloc estudia l'Antic Testament 
al llarg de cinc capítols. El quart bloc dedica nou capí-
tols al Nou Testament, investigant la figura històrica de 
Jesús i la composició i els testimonis de les primeres 
comunitats cristianes dels segles primer i segon, quan 
foren escrits els 27 llibres que el composen i molts 
altres escrits apòcrifs, o refusats per la Gran Església. 

L'últim bloc recorda un seguit 
de llums i ombres de l'Església 
al llarg dels segles; específica-
ment contempla els màrtirs, 
els sagraments, la jerarquia i la 
dona i es configura davant 
noves formes de concebre la 
idea de "déu" i el sentit de 
l'ateisme modern. 

Acaba amb una reflexió sobre la necessitat i la possibili-
tat de trobar una altra forma de viure els temps 
actuals."Que el nostre sigui un temps que es recordi pel 
despertar a una nova reverència a la vida, la ferma 
resolució d'aconseguir la sostenibilitat i l'acceleració en 
la lluita per la justícia, la pau i la joiosa celebració de la 
vida", com conclou la Carta de la Terra.

Al final de l'assaig són assenyalades 226 obres consul-
tades i una ampla bibliografia de temàtica bíblica i 
fronterera per continuar la recerca (425 obres). 

"Maranâ Thâ" es troba penjat a internet, a la web 
SABAL (Secularitzats Associats de Balears) 

http://secularitzassociats.blogspot.com.es/ 

https://es.scribd.com/doc/250645337/Marana-Tha-
Vine-Senyor
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