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Eleccions a Andalusia

Miquel Rosselló
President de l'Ateneu Pere Mascaró

L'any 2015 estarà trufat de processos electorals, les 
eleccions autonòmiques a Andalusia, les eleccions 
municipals arreu de l'Estat espanyol, les autonòmi-
ques a la majoria de les Comunitats autònomes, les 
eleccions a Catalunya i les eleccions generals de 
l'Estat. Tots aquests processos seran transcendentals 
pel futur polític d'arreu de l'Estat espanyol.

Les conteses electorals esmentades es desenvolupa-
ran dins un context socioeconòmic marcat per la greu 
crisi econòmica patida, que malgrat alguns diguin que 
es veu la llum al final del túnel, les conseqüències 
d'aquesta són nefastes per un important increment de 
les desigualtats socials acompanyat de la pèrdua de 
pes de l'estat del benestar.

Però també tindran lloc en el marc d'una gran pèrdua 
de qualitat democràtica dins la societat i un alarmant 
creixement de la corrupció. Així com en l'esgotament 
del model territorial sorgit de la Constitució de 1978.

Les eleccions europees de fa un any ja anunciaven 
canvis en el mapa polític dels últims trenta anys. La 
significativa caiguda del bipartidisme, la irrupció d'una 
nova força política com Podemos i el manteniment i 
creixement d'un conjunt de forces polítiques 
d'esquerres i sobiranistes de distints territoris de 
l'Estat espanyol. 

Les eleccions andaluses han sigut les primeres 
d'aquest marató electoral d'enguany. La primera 
conclusió que podem extraure del seu resultat és la 
derrota sense pal·liatius del Partit Popular que perd 
més de 500.000 vots i 17 diputats. 

El PSOE perd 110.000 vots confirmant la caiguda del 
bipartidisme malgrat que mantenir els seus 47 dipu-
tats, ésser el partit majoritari amb molta diferència del 
segon després de governar 33 anys la Comunitat 
autònoma i estar esquitxat per greus casos de corrup-
ció, suposa una important victòria pel Partit Socialista 
i la seva dirigent Susana Díaz.

L'altra partit guanyador d'aquestes eleccions és sense 
dubtes Ciudadanos que irromp al Parlament andalús 
amb 9 diputats, lapida UPyD i es presenta com a una 
opció de centredreta amb seriosa capacitat de comba-
tre aquest espai al Partit Popular.

Podemos obté uns bons resultats, un poc manco del 
15% i 15 escons. Un resultat agredolç, com ells 
mateixos han reconegut, perquè queda molt enfora de 
les seves aspiracions de superar el PSOE,  que els 
guanya en 32 diputats, i convertir-se ells tot sols en 
l'alternativa al bipartidisme. Sembla que el rellotge 
-tic,tac-tic,tac- amb el qual Pablo Iglesias amenaçava 
Rajoy després de les eleccions gregues s'ha returat. 
Per si hi havia algun dubte qualsevol similitud amb la 
situació a Grècia i la victòria de Syriza, és pura espe-
culació.

L'únic mèrit de Podemos ha estat menjar-se l'electorat 
d'Izquierda Unida, que és l'altra gran derrotada 
d'aquestes eleccions. Si bé els actuals resultats de 
Podemos encara no s'acosten als que va obtenir 
IU-Convocatoria por Andalucia liderada per Julio 
Anguita que foren un 19% i 21 diputats.

A pesar de què els resultats de les eleccions a Andalu-
sia no és extrapolable és evident que el procés electo-
ral que ara s'obri portarà canvis molt significatius.

Disseny, maquetació i web.
Alexandre Charles Rolland  

Consell de redacció:
- Macià Calafat Bellver   - Miquel Àngel Maria   - Maria Salleras Juan  
- Llorenç Carrió Crespí   - Gabriel Pérez Alzina  - Pere Sampol Mas    
- Josep Maria Foguet   - Nanda Ramon Tous  - Lila Thomàs Andreu
- Joan Lòpez Casasnovas   - Miquel Rosselló del Rosal  - Josep Valero Gonzàlez
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Comissió de Son Espases. Con-
clusions polítiques i proposta de 
canvis normatius  i III

Fina Santiago
Diputada de MÉS al Parlament de les Illes 
Balears

El motiu que va generar la primera petició al Parlament 
d'una Comissió d’investigació de Son Espases per part 
del Grup MÉS, va ser la informació publicada en 
premsa l’agost de 2014. L'ex-consellera de Salut, Aina 
Castillo, declarava davant el Fiscal Anticorrupció que 
l’ex-president Matas li havia donat instruccions per 
adjudicar el concurs de construcció i explotació a 
l'empresa OHL liderada pel Sr. Villar Mir.

Per arribar a les conclusions que vàrem presentar el 
Grup MÉS ens hem ajustat a la documentació aportada 
a la Comissió, així com als diferents testimonis de les 
persones que han comparegut, també fem referència a 
alguns articles periodístics anteriors a la constitució de 
la Comissió de Son Espases perquè han estat la base 
d’algunes preguntes que hem fet. Altres informacions 
aparegudes als mitjans de comunicació, posteriors a la 
constitució de Son Espases no han estat utilitzades, tot 
i la temptació de fer-ho, ja que molta de la informació 
publicada complementava o confirmava la manifestada 
davant la Comissió de Son Espases.

Amb tota seguretat, per entendre millor el resum  que 
ve a continuació és convenient que, lectors i lectores, 
faceu una lectura de l’article “ Son Espases, la consta-
tació de la corrupció II” que va ser publicat al núm 37 
de març de 2015 de l’Altra Mirada.

A- Resum de les conclusions en relació a 
l’expedient administratiu de l’Ajuntament de Palma 
per a la selecció del terrenys del futur hospital 

- L’expedient administratiu estava organitzat i dissen-
yat, per facilitar que la selecció dels terrenys del nou 
l’hospital de Mallorca fos una decisió política i no tècni-
ca.

- La finca, seleccionada políticament, era la de Son 
Espases.

- L’expedient està viciat administrativament per una 
incompatibilitat d’un dels tècnics que varen participar en 
la selecció dels terrenys i que un familiar seu tenia 
interessos urbanístics a la zona. 

- Tot i que durant la compareixença de Son Espases no 
es va poder conèixer com es va transmetre la informació, 
importants constructors de les Illes varen adquirir finques 
properes a Son Espases durant el període en el qual es 
seleccionava i es negociava la compra de la finca de Son 
Espases. 

- La llicència de l'obra es va donar en dos dies generant 
dubtes, més que raonables, que amb aquest temps es 
poguessin fer una lectura i una anàlisi acurades de tota 
la documentació.

B - Resum de les conclusions en relació al funciona-
ment de la mesa de contractació i a l’adjudicació del 
contracte

- El procediment per a l’adjudicació del contracte de 
construcció, gestió i manteniment del nou hospital 
estava dissenyat perquè es poguessin prendre les 
decisions que es consideressin oportunes, no des de la 
mesa, sinó per part dels màxims responsables polítics 
del Govern de les Illes. Això va ser possible degut a què 
la mesa va estar constituïda per una majoria de repre-
sentants polítics: sis dels vuit membres. Els sis jeràrqui-
cament lligats al president i als consellers i conselleres. 
Les decisions s’acordaven de manera fictícia a la mesa, 
però eren decisions preses a altres àmbits polítics, així:

o El Director de l’Ib-Salut encarregà un estudi per 
valorar les diferents ofertes abans que la mesa de 
contractació sol·licitàs aquest estudi.

o El degà del Col·legi d’Enginyers rep una cridada 
telefònica de la Sra.Cabrer, en aquells moments conse-
llera d’Obres Públiques, informant-li que rebrà la petició 
de la mesa perquè el Col·legi elabori un informe en 
relació a les característiques tècniques de les diferents 
propostes, la telefonada es va fer dies abans que la 
mesa prengués la decisió.

o La decisió d’enviar al Consell Consultiu és “sug-
gerida” per la consellera Aina Castillo, “suggeriment” que 
arriba a la mesa a través d’un escrit oficial dirigit en 
primera instància al director de l’IB-Salut.

- La mesa estava dirigida políticament, de tal manera 
que haurien pogut seleccionar qualsevol altra adjudica-
tària si així ho hagués decidit el Govern. La diferència 
d'un sol punt entre la primera i la segona de les propos-
tes millor situades, s'hauria pogut justificar, si hagués 
convingut.  
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El modificat va suposar un increment de 69 milions de 
nova inversió i equipament. La inversió a 29 anys va 
passar de 1.636 milions d'euros a 1.794 milions 
d'euros. Aquesta quantia inclou totes les despeses no 
clíniques i el manteniment.

S’ha constatat que l'any 2007 no estaven planificats els 
accessos per arribar a l'Hospital. Per indicacions tècni-
ques es va optar per fer l'accés conegut com a Pont de 
Son Espases. Es va optar per aquesta infraestructura 
per garantir que quan s’inaugurés el nou Hospital 
l’accés al mateix fos viable.Un pont que, segons indica-
cions tècniques, amb la legislació vigent no necessitava 
l'estudi d'impacte ambiental. El finançament d'aquest 
pont estava inclòs en el Conveni de Carreteres amb el 
Ministeri d'Obres Públiques 

L'Ajuntament de Palma no va poder aplicar la bonifica-
ció d'un 95% de l'impost sobre instal·lacions i obres, 
perquè no s'havia sol·licitat adequadament ni per 
l'empresa adjudicatària ni pel Govern del President 
Matas. S'havia d'haver pagat, i en conseqüència 
sol·licitar la bonificació, tres mesos després de la 
concessió de la llicència d'obra, i no es va fer. 

Es va protegir la zona a través de la Llei 4/2008 
ampliant la zona d'equipament comunitari sanitari.

D- En relació a la paralització de la reforma de Son 
Dureta

    Va ser una decisió política i sense suport d' informes 
tècnics. Cap dels compareixents ha pogut justificar el 
motiu de la paralització de les obres de la reforma de 
Son Dureta. Alguns com el Sr. De Santos o la Sra. Cirer 
fan referència a opinions, però no hi cap informe tècnic 
que justifiqui la inviabilitat de la reforma.

L'empresa Dragados va rebre la indemnització 
d'1.200.000 euros. Tal com ho va confimar el Sr Este-
ban Rodriguez gerent de Dragados a les Balears. 

- S’ha adjudicat el contracte públic més important de la 
Comunitat Autònoma amb decisions poc consistents i 
influenciables. La publicació al diari El Mundo de la 
possible adjudicació a OHL, impedeix que el dia assig-
nat per a què s’adjudiqués el contracte, dia 26 de juliol 
de 2006, es produís l’adjudicació. Fins aquell dia tot 
apuntava que la seleccionada seria OHL.

- Dels cinc informes sol·licitats per la mesa, quatre 
seleccionaven l’UTE liderada per OHL per a ser 
l’adjudicatària, la qual cosa coincideix amb les declara-
cions realitzades per la Sra.Castillo al fiscal anticorrup-
ció, segons la informació publicada al mitjans de comu-
nicació. 

C- En relació a la construcció de l’Hospital de Son 
Espases

Hi va haver una paralització de les obres. Aquesta para-
lització va ser una decisió política, tal com recollia 
l'acord de governabilitat de la legislatura 2007-2011. El 
Consell de Govern va donar l'ordre a l'Ib-Salut que 
valorés la conveniència de paralització de les obres. 

Durant aquesta paralització es va intentar evitar la 
continuació de l'Hospital a la finca de Son Espases. Es 
va descartar la paralització definitiva perquè es va 
valorar que suposaria un sobrecost d'uns 135 milions 
d'euros i un retard d'entre tres i quatre anys. La decisió 
de continuar les obres a Son Espases mai es va acor-
dar en el Consell de Govern. El Bloc sempre es va 
manifestar en contra de la construcció de l'Hospital a 
Son Espases. 

Una vegada reiniciades les obres de l'Hospital, es va fer 
un modificat del Contracte de concessió per millorar el 
Pla Funcional que datava de l'any 2001 millorar la 
sostenibilitat de l'edifici, protegir millor l'entorn i protegir 
el territori. 

Aquest modificat va suposar,entre d'altres:

- Disminuir l'alçada de l'edifici industrial i apropar-lo a l' 
hospital.
- Compliment del Codi Tècnic de l'Hospital, que supo-
sava fer l'edifici més sostenible i un estalvi energètic.
- Adaptar l'edifici a una millor accessibilitat. Adaptació 
de tots els banys de l'hospital, rampes d'accés, aparca-
ments de reserva, eixamplar les portes de les habita-
cions.
- Augment de quiròfans de cirurgia major.
- Àrea d'urgència per a traumatologia.
- Unitat de trastorn de conducta alimentària.
- Unitat de patologia infecciosa.
- Espai d'investigació biomèdica i altres



Propostes de canvis normatius

A partir de tota la informació recopilada, a través de la 
documentació i les compareixences de la Comissió de 
Son Espases, el Grup Parlamentari MÉS creu que és 
necessari, com a mínim, reflexionar sobre diversos 
aspectes que s'han mostrat molt millorables, ens referim 
a:

1 - La modificació de la normativa que regula la com-
posició de la Mesa de Contractació

Modificació de la normativa legislativa autonòmica que 
permet que una Mesa de contractació tengui una majoria 
de càrrecs polítics o de lliure designació. 

Que aquesta revisió inclogui l'obligatorietat que les 
Meses que hagin d'adjudicar contractes, amb una quan-
tia igual o superior a 200.000 euros, siguin gravades i 
sigui arxivada la gravació. Aquesta gravació donarà més 
garanties, generarà mes confiança i també obligarà a un 
major compromís i objectivitat per part dels components 
de la Mesa. La tecnologia ho permet fer i no ha de resul-
tar dificultós el seu arxiu o custòdia.

Que l’acta d’adjudicació faci constar el vot motivat de 
cada membre de la Mesa.

2 - La modificació de la Llei Ambiental de Balears de 
2006 i la Llei de Carreteres de l'any 1990. 

Cal revisar les diferents lleis i normatives perquè les 
estructures com el pont de Son Espases i altres que 
s’han fet, precisin d'un informe d'impacte ambiental.
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3 - Revisió de la llei d’incompatibilitats

L'abusiva externalització de serveis, que l'Administració 
pública està realitzant, fa que molts professionals, 
tècnics i empresaris de les empreses adjudicatàries 
tenguin accés a molta informació administrativa sense 
que se'ls apliqui cap incompatibilitat. Durant l’exercici del 
càrrec i desprès d’un període de carència

S'hauria de revisar la normativa referida a les incompati-
bilitats, especialment a aquells contractes de serveis 
públics de concessions de molt llarga durada i/o de 
quanties econòmiques molt elevades.

Per la informació obtinguda durant la Comissió 
d’Investigació de Son Espases, i per la informació que 
publiquen els mitjans de comunicació sobre les declara-
cions que fan davant del fiscal o davant dels jutges, 
aquestes i altres persones, el grup MÉS està convençut 
que el "Cas Son Espases" ha sigut un dels casos més 
vergonyosos de la corrupció política que va caracteritzar 
la legislatura 2003-2007, presidida pel Sr Matas i el seus 
Consellers i Conselleres.

El conjunt de tot els casos de corrupció lligats amb el 
Partit Popular durant la legislatura 2003-2007, alguns 
amb condemnes fermes, i altres amb processos 
judicials, com és el cas de Son Espases, apunten a 
suficients indicis per  parlar de delinqüència organitzada. 

Segons La Unió Europea (Enfopol,161/1994) es pot 
delimitar conceptualment el crim organitzat sobre la base 
d’onze criteris, dels quals s’han de complir al manco sis 
per poder considerar delinqüència organitzada. Aquets 
indicadors són:

1− Col·laboració de més de dues persones.
2− Distribució de tasques.
3− Actuació  continuada o per temps prolongant.
4− Utilització de formes de disciplina i control intern.
5− Sospita de comissió de delictes greus.
6− Operativitat a l’àmbit internacional.
7− Utilització de violència u altres formes   
 d’intimidació.
8− Ús d'estructures de negocis o comercials.
9− Activitats de capital.
10−  Exercici de la influència.
11−  Recerca de benefici o poder.

Valoreu ara sinó és així.
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He mirat aquesta terra

Ara MÉS que mai, MÉS per Menorca

Nel Martí i Maite Salord
Caps de llista de MÉS per Menorca al Consell i 
al Parlament

De la crisi n’hem de sortir, i en sortirem. Però n’hem de 
sortir amb més democràcia, açò és amb més trans-
parència i més participació de la ciutadania. Només des 
d’aquesta nova democràcia serà possible construir una 
societat més justa, més igualitària i més lliure. En 
aquest procés redemocratitzador seran necessaris 
molts canvis, en el finançament dels partits i la seva 
fiscalització, en el sistema electoral (per eliminar les 
barreres del 3 i del 5%, introduir llistes obertes, apropar 
i vincular l’electe al seu territori, etc), en la distribució de 
les competències des del principi de la subsidiarietat, i 
mil coses més.

El PP i el president Bauzá han intentat en canvi aprofi-
tar la crisi per a modificar substancialment les institu-
cions i fer-les menys democràtiques i menys participa-
des. D’exemples també en trobaríem mil: suspendre el 
Consell Econòmic i Social, eliminar el Consell de 
Joventut de les Illes Balears, impedir l’aprovació d’una 
llei de consultes populars, intentar modificar llei electo-
ral autonòmica per a canviar la composició del Parla-
ment i reduir la representativitat i la pluralitat, rebutjar la 
modificació dels criteris de les ILP per facilitar la seva 
tramitació,.... i impedir la ILP impulsada pel GOB per a 
“repensar” l’ordenació territorial i protegir el paisatge.

Per fer creïble aquest canvi democratitzador els partits 
han d’anticipar-se. No basta amb fer propostes i prome-
ses, que també ho han de fer. Necessiten prendre 
mesures de transparència i participació per a recuperar 
la confiança i la il·lusió, per a integrar a les generacions 
escèptiques i indignades, i per ser un instrument útil al 
servei del canvi. La regeneració democràtica no serà 
possible sense una regeneració més àmplia, quasi 
ètica podríem dir, que impliqui als sectors econòmics, 
als mitjans de comunicació,..... i als partits polítics. 
D’aquí neix MÉS per Menorca.

MÉS per Menorca és una assemblea de ciutadans 
lligats per un ideari polític i un mètode de feina. Sense 
quotes de partit, ni condicionants orgànics. PSM, 
Verds, Iniciativa, Equo, ERC són els impulsors 
d’aquesta assemblea de ciutadans, però els partits no 
en són cap part orgànica de la mateixa. MÉS per 
Menorca no la formen partits, sinó persones procedents 
de diversos partits i moltes persones no afiliades a cap 
organització política.

MÉS democràcia, MÉS sobirania.

L'aposta de MÉS pel sobiranisme és una aposta per la 
radicalitat democràtica, perquè el poble -el demos- 
pugui exercir el seu poder -la cràcia- de decidir el seu 
destí, la forma de gestionar-se, de governar-se, de 
relacionar-se. D'autodeterminar-se, autogestionar-se, 
autogovernar-se, d'independitzar-se. En un món globa-
litzat no té sentit parlar de sobirania en termes absoluts. 
No hi ha ningú, ni cap estat, que sigui sobirà absolut del 
seu futur. En un món globalitzat les decisions del sobirà, 
del poble, estan afectades -o afecten-, condicionades 
-o condicionen-, o fins i tot determinades -o determinen- 
per -o a- tercers. Per això, el poder del poble a decidir 
és sempre un poder flexible i dialogat, en el qual el 
subjecte polític té sempre la darrera paraula.

Menorca és una comunitat molt identificada i cohesio-
nada per la seva illaïtat, a més del seu paisatge, de la 
seva cultura i de la seva història. Menorca és un poble, 
i com a tal pot -i nosaltres volem- que exerceixi el poder 
democràtic de decidir; de decidir quin model econòmic i 
turístic volem, a decidir quines han de ser les prioritats 
col·lectives,.....I en tot allò que no podem decidir, volem 
participar, influir, condicionar, les decisions que ens 
afecten. Perquè la sobirania és també influir perquè allò 
que no forma part de les decisions pròpies, i que es 
decideix a un altre lloc, no perjudiqui o sí afevoreixi 
Menorca.

El sobiranisme de MÉS per Menorca es fonamenta en 
dos irrenunciables: el poder democràtic -i el dret- dels 
menorquins a decidir, i la voluntat d'exercir aquest 
poder democràtic en el marc cultural dels països cata-
lans. Des d'aquest punt de sortida hi ha molts escenaris 
político-administratius possibles, vinculats als concep-
tes tradicionals d'autonomisme, federalisme, confede-
ralisme, independentisme: la defensa de la màxima 
institució d'autogovern a Menorca (resultat del procés 
autonòmic), la voluntat de què Menorca tengui la prime-
ra o darrera paraula –la paraula determinant- en les 
qüestions que afecten a l'illa, la voluntat de sumar lliure-
ment amb qui permeti avançar Menorca, a les seves 
persones i al seu paisatge, com a país.

MÉS per Menorca: Persones, paisatge, país.

I un país és més que la suma de moltes persones, i del 
seu paisatge ambiental i cultural; és la voluntat de cami-
nar en una determinada direcció. Menorca no és un 
projecte de país, sinó un país que necessita d’un 
projecte de futur. MÉS per Menorca és açò, l’articulació 
d’un projecte menorquinista per donar resposta a les 
persones, al paisatge i al país.
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el poble
té la veu

1r Congrés d’AMPES de Menorca
Josep Castells

El passat 21 de febrer es va fer a Ferreries el Ir Congrés 
d’Ampes de Menorca, organitzat per la Federació de 
Pares i Mares d’Alumnes de Menorca (FAPMA). 
Actualment la FAPMA agrupa la totalitat d’AMPES de 
l’illa (47), de tots els nivells educatius, tant de centres 
públics com concertats. L’objectiu d’aquesta nova 
experiència és crear un espai perquè les persones 
implicades en les juntes de les diverses AMPES puguin 
reflexionar col·lectivament sobre la feina que fan i sobre 
l’abast i profunditat que poden donar a aquesta feina.

En aquesta primera ocasió el Congrés tenia dues parts 
força diferenciades. D’una banda, una ponència a 
càrrec de la pedagoga i antropòloga Marta Comas, qui 
va presentar les conclusions del Llibre Blanc de la 
Participació de les Famílies a l’Escola. Comas és la 
directora del Projecte ‘Famílies amb veu’ de la 
Fundació Jaume Bofill, que ha liderat una recerca sobre 
el fenomen de l’associacionisme de pares i mares a 
Catalunya i que ha desembocat en el Llibre Blanc. 
D’una altra banda, un espai de intercanvi de bones 
pràctiques entre les diverses AMPES.

Pel que fa al primer bloc, va ser molt interessant pels 
assistents conèixer el que s’havia après durant la 
recerca: sobre com són les AMPES, sobre el perfil 
social, econòmic i cultural de les persones que hi 
participen, sobre el tipus d’activitats que fan, sobre 
l’activitat econòmica que generen, etc... I també, és 
clar, conèixer el decàleg d’actuació resultant dels 
debats de les AMPES catalanes que recull aspectes 
com la voluntat d’incidir en els aspectes pedagògics,  el 
paper clau de les famílies en l’èxit escolar, el dret 
efectiu d’elecció de centre, les mesures per afavorir la 
conciliació familiar, l’accés a beques i ajuts o la 
reclamació d’una llei d’educació d’ampli consens.

A partir d’aquesta proposta, es va organitzar el treball 
en grups, per tal que cada grup donés resposta a la 
pregunta “Què és el que més ens preocupa i a on creim 
que hem de focalitzar els nostres esforços?”. 

L’objectiu era que el Congrés donés un resultat concret: 
la definició d’unes grans línies d’actuació que esta-
bleixin el “full de ruta polític” de la FAPMA pels propers 
cursos. Podem resumir-les en els punts següents:

1. Millora i aprofundiment de les diverses vies de partici-
pació de les famílies a l’escola.

2. Proposta de canvis metodològics (com canvi 
d’horaris, simplificació de currículums o increment de la 
participació dels alumnes en el seu procés 
d’aprenentage).

3. Proposta de millores en l’organització i eficiència del 
moviment de pares i mares (conjunt d’AMPES + Fede-
ració).

4. Necessitat i reivindicació d’un Pacte Educatiu.

Pel que fa al segon bloc que esmentàvem més amunt, 
les AMPES van aportar les seves experiències en 
pòsters de tamany DIN A 0, el que va permetre crear un 
espai d’exposició. En paral·lel, al capvespre, els mem-
bres de les juntes de les diverses AMPES van poder 
presentar oralment aquestes experiències i atendre les 
preguntes de la resta.

En resum, l’experiència va servir per enfortir els lligams 
entre les persones que formem el moviment de famílies 
a Menorca, i tots els assistents vam tornar a casa amb 
les piles carregades i amb ganes de continuar treballant 
per una educació de qualitat.
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18 d'abril. Jornada Internacional 
contra el TTIP: el planeta i les 
persones abans que el benefici 
corporatiu

Josep Valero
Representant de l'Ateneu Pere Mascaró a la 
Plataforma no al TTIP Mallorca

El TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partners-
hip) són les sigles que identifiquen al Tractat Transat-
làntic de Comerç i Inversions. És un nou model de 
tractat de lliure comerç que s'està negociant entre la 
Unió Europea i els Estats Units d'Amèrica, des de juny 
de 2013, amb la intenció de crear la zona de lliure 
comerç més gran del món.

Formalment són la Comissió Europea i el Govern dels 
Estats Units els protagonistes de la negociació.  Però 
es parla amb secret, d'esquenes a la població, 
s'aporten informacions esbiaixades i incompletes...I els 
lobbys de la industria automobilística, farmacèutica, 
agroalimentària, dels bancs i serveis financers, els fons 
d'inversió...van fent la seva feina. Què pretenen? Libe-
ralitzar tots els sectors, unificar les lleis comunes a la 
baixa, canviar legislacions mediambientals, laborals i 
socials massa “proteccionistes”, protegir les inversions 
internacionals, llevar als estats competències judicials 
per arbitrar conflictes comercials...

Amb altres paraules, es pretenen retallar drets laborals 
aconseguits a la UE i no reconeguts als Estats Units; 
privatitzar i treure benefici dels actuals serveis públics; 
acomodar les lleis als interessos de les grans multina-
cionals; autoritzar el fracking per extraure gas i petroli, 
reduint les fortes exigències mediambientals de la UE; 
rebaixar les exigències dels estudis d'impacte ambien-
tal que obliga la Unió Europea; obrir la venda lliure de 
transgènics i l'eliminació de les lleis europees sobre 
salut alimentària i el principi de precaució; impossibilitar 
l'aplicació de polítiques de sobirania alimentària; major 
controls personals a internet; blindar les patents farma-
cèutiques per impedir l'abaratiment dels medicaments 
genèrics; i tot en conjunt, un augment dels controls 
privats extraestatals substituint els governs i parla-
ments estatals, i per tan, un segrest premeditat i cons-
cient, dels drets democràtics dels pobles en favor dels 
interessos de les multinacionals.

La millor forma de combatre aquest perillós atac a la 
democràcia és fer-ho de manera coordinada i al màxim 
d'indrets possibles. Per això es constituí la Plataforma 
NO al TTIP Mallorca, formada per diferents grups i 
entitats, que intenta conscienciar amb xerrades i 
conferències el que significa el tractat, mentre que 
impulsa accions i actes de carrer, per mostrar el risc 
d'aquestes negociacions secretes.

La aportació específica que preveu fer la plataforma de 
Mallorca a la Jornada internacional de dia 18 d'abril, es 
realitzar una concentració a les 11 del matí al mercat de 
l'Olivar, per després efectuar un passacarrers fins al 
mercat ecològic de la Plaça dels Patins. El lema del 
nostre acte serà “Defensem els nostres mercats locals i 
ecològics. NO AL TTIP”  

Com diu na Susan George, el tractat és com un gran 
vampir que ens vol xuclar la sang als pobles i a les 
persones. Cal frenar-lo amb la llum solar de la trans-
parència informativa, l'estaca dels milions de signatures 
europees contra el tractat, el collar d'alls de les opinions 
de les persones a les xarxes socials, les bales de plata 
de les mobilitzacions socials i de les declaracions 
institucionals d'ajuntaments, autonomies, estats, contra 
el contingut i les maneres antidemocràtiques de la 
negociació.

A Mallorca volem mostrar el dia 18 d'abril a la gent, el 
gran vampir que ens amenaça, i a la vegada mostrar 
l'esperança, l'alegria i la força de la gent disposada a 
defensar els nostres aliments, la nostra manera de 
fer-los, les nostres varietats de llavors, la nostres deno-
minacions d'origen, la nostra producció local, la nostra 
producció ecològica, la nostra regulació dels mercats i 
els seus etiquetatges. Didàcticament ens centrarem 
amb la defensa dels nostres mercats locals i ecològics, 
però explicarem que el TTIP es una amenaça molt més 
ampla, agressiva i perillosa, i que afecta a tots els 
àmbits de la nostra existència.

Mallorca també estarà senyalitzada en el mapa global 
de la  mobilització que es representarà a  l'enllaç.: 
https://www.globaltradeday.org/ 

Esperem que també els que pugueu, ens acompanyeu 
en aquesta acció de protesta. Cal ésser la gota malaia 
que pugui erosionar la murada de tants i poderosos 
interessos. 

El nostre futur com a poble, també es juga  en aquesta 
batalla internacional.
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Col·laboració entre el GOB i el 
Green Party d’Irlanda del Nord

Amadeu Corbera

El passat dia 10 de febrer, com a representant del GOB, 
em vaig reunir amb una delegació del Green Party 
(Partit Verd) d’Irlanda del Nord, encapçalada per la cap 
de comunicació del partit, Joanna Braniff, i el seu únic 
diputat al Parlament d’Stormont, Steve Agnew. La 
reunió havia estat demanada per part nostra per tractar 
el tema de la importació de fems cap a Mallorca, ja que, 
des que es va saber que la regió exportaria els seus 
residus per cremar a la incineradora de Son Reus, el 
diputat dels verds nord-irlandesos ha estat l’únic que ha 
demanat diverses vegades informació sobre l’operació 
al govern del Nord d’Irlanda.

Els representants de la formació ecologista varen mos-
trar molt d’interès en la qüestió de la incineradora. Per 
ells, com per nosaltres, aquesta exportació és 
l’evidència del fracàs de la gestió nefasta de les políti-
ques de residus, més centrada en fer-ne negoci per la 
via ràpida que en avançar de mica en mica cap a un 
model de residu 0. A Irlanda del Nord, com a Mallorca, 
els residus són un greu problema, i si bé alguns ajunta-
ments, com el de Belfast, han impulsat sistemes de 
recollida selectiva i porta a porta, la veritat és que la 
majoria del fems acaba en abocadors il·legals descon-
trolats -a Derry, la segona ciutat del Nord, s’hi troba un 
dels abocadors il·legals més grans d’Europa- o en 
mans de grups amb interessos poc clars. 

En lloc d’abordar, per tant, el problema, el govern autò-
nom del Nord d’Irlanda ha decidit optar per solució més 
rendible per algunes empreses: obrir una nova incine-
radora a la zona est de Belfast i, la resta, enviar-la a 
Mallorca, on TIRME l’espera per completar el seu 
negoci.

La reunió va ser d’entesa absoluta, i ambdues parts 
vàrem acordar col·laborar tan com fos possible. Els 
verds irlandesos varen expressar el seu suport amb la 
campanya No volem ser el femer d’Europa que hem 
impulsat des del GOB, i es comprometeren a difondre-
la entre la gent del Nord, ja que cada any són milers els 
nord-irlandesos que vénen a passar uns dies de vacan-
ces a Mallorca (catòlics a Santa Ponça, protestants a 
Magaluf). Gent que ara no sap que, en venir a casa 
nostra, haurà de respirar la contaminació dels seus 
propis fems. També es mostraren disposats a formular 
qualsevol dubte que des del GOB tenguem sobre 
l’operació d’exportació al Parlament autònom, com per 
exemple, quin material exactament s’envia cap a 
Mallorca, ja que en tot aquest temps, no hi hagut 
manera de saber què ve, concretament, des d’Irlanda 
del Nord cap a la nostra illa.

El Green Party també es va mostrar disposat a fer 
d’intermediari amb la Queen’s University de Belfast per 
tal que estudiants puguin venir a Mallorca, com a part 
del seu pràcticum de grau, a fer medicions sobre la 
contaminació de la planta de Son Reus, amb la 
col·laboració del GOB. Així tendríem unes dades que 
fins al moment, tan TIRME com el Govern balear es 
neguen a proporcionar amb la fiabilitat necessària.

Gràcies a aquesta primera reunió, per tant, es va poder 
obrir un fil de col·laboració que esperem que tengui 
més recorregut.
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Ens complau que al Parlament Europeu s'estigui 
formant una opinió pròpia sobre el TTIP, i acollim amb 
satisfacció el paper que ja ha exercit aquest tema en 
l'organització de debats públics. Instem als diputats i 
diputades  a arribar a un acord sobre una resolució 
enèrgica en què s'afirmi clarament que el Parlament 
Europeu rebutjarà qualsevol acord sobre comerç i 
inversió que no estigui a favor de l'interès públic i ame-
naci els importants drets adquirits al llarg de prolonga-
des lluites democràtiques a la Unió Europea, els Estats 
Units i la resta del món.

A aquest efecte, us voldríem transmetre les nostres 
principals peticions amb vista a les negociacions sobre el 
TTIP que hem elaborat conjuntament amb els nostres 
aliats nord-americans, i que es van publicar per primera 
vegada en una declaració conjunta de la societat civil en 
el mes de maig de 2014:

1ra Transparència immediata: tots els documents 
relacionats amb les negociacions sobre el TTIP, inclosos 
els esborranys de textos consolidats, s'han de fer 
públics, a fi que pugui haver-hi un debat públic obert i 
crític sobre el TTIP.

2na. Un procés democràtic que permeti examinar i 
avaluar els textos objecte de negociació i garanteixi que 
les polítiques estiguin al servei de l'interès públic, impli-
quin la participació del Parlament Europeu, contempli 
l'organització de debats en els parlaments nacionals i 
inclogui les organitzacions de la societat civil, els sindi-
cats i els grups d'interès.

3a. No a l'ISDS: tota disposició que contempli Mecanis-
mes de Resolució de Controvèrsies Estat-Inversors 
(ISDS en les seves sigles en anglès) ha de quedar fora 
de les negociacions, i no s'ha d'introduir cap altre meca-
nisme (tampoc indirectament a través d'altres acords 
comercials previs o posteriors) que atorgui drets privile-
giats als inversors estrangers.

4a. No al Consell de cooperació reguladora. Totes les 
regulacions i normatives han d'estar en mans d'òrgans i 
processos sota control democràtic.

5ena. No a la desregulació de les normes que salvaguar-
den i protegeixen l'interès públic. Les normatives de la 
Unió Europea han de respectar i no "harmonitzar" 
conforme al mínim comú denominador. Entre elles, cal 
assenyalar les normes socials, laborals i les relatives a la 
protecció dels / les consumidors / es i la salut pública; la 
protecció del medi ambient, inclosa la regeneració dels 
nostres recursos naturals; el benestar animal; la segure-
tat alimentària i les pràctiques agrícoles ecològiques; 
l'accés a la informació i l'etiquetatge; la cultura; la medici-
na; la reglamentació dels mercats financers; la protecció 
de dades, la neutralitat en les xarxes i altres drets 
digitals. 

Per una resolució sobre el TTIP que anteposi els 
drets de les persones, el medi ambient i la democrà-
cia als beneficis privats, els règims especials i els 
desmesurats privilegis per a les grans empreses i 
inversors.

Benvolgut Sr. Diputat / Benvol-
guda Sra. Diputada del Parla-
ment Europeu
A la vista de la tasca que vos realitzeu actualment al 
Parlament Europeu sobre una resolució relativa al Trac-
tat Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP en les 
seves sigles en anglès), ens dirigim a vos en nom d'una 
àmplia coalició europea de més de 300 organitzacions 
de la societat civil que compartim una gran preocupació 
per les amenaces que planteja aquest acord. 

Representem a una gran varietat d'interessos públics 
entre els quals cal assenyalar: la protecció ambiental, la 
salut pública, els drets civils, l'agricultura, els drets dels 
consumidors, la protecció de les normes relatives als 
aliments i l'agricultura, el benestar animal, les normes 
socials i laborals, els drets dels / les treballadors / es, 
els drets dels migrants, la desocupació, les qüestions 
relatives als joves i les dones, el desenvolupament, 
l'accés públic a la informació i els drets digitals , els 
serveis públics essencials i la integritat dels sistemes 
financers, entre d'altres.

què està
passant?
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L'harmonització no és acceptable si va en detriment de 
les normes i les salvaguardes acordades democràtica-
ment. S'ha d'aplicar de forma generalitzada el principi de 
precaució.

6ena. No a una major desregulació i privatització dels 
serveis públics. Exigim l'accés garantit a una educació 
de qualitat, a l'atenció mèdica i a altres serveis públics, i 
el dret a triar un procediment de contractació pública que 
promogui l'ocupació local i les economies locals, 
l'emprenedoria social, l'economia sostenible, les consi-
deracions socials i estigui al servei de l'interès públic.

7ena. La promoció de pràctiques agrícoles humanes i 
ecològiques i la protecció de les explotacions agrícoles 
familiars.

8ena. Les autoritats públiques han de conservar el poder 
polític i les estructures que es requereixin per protegir 
determinats sectors sensibles i salvaguardar les normes 
que són importants per a la nostra qualitat de vida. S'han 
de respectar i aplicar les normes laborals i ambientals 
acordades internacionalment. Cal posar fi a la contínua 
infracció de les normes laborals mitjançant la imposició 
de multes.

9ena. Cap restricció a les normes de protecció interna-
cionals i europees en matèria de Drets 
humans.L'escassa informació que s'ha publicat -o filtrat
─ en relació amb les negociacions sobre el TTIP, susci-
ten una considerable preocupació per la possibilitat que 
les nostres peticions no es reflecteixin en la posició que 
la UE està adoptant a això.

Per exemple:
• Les negociacions estan tenint lloc a porta tancada, 
sense que s'hagi realitzat una consulta pública àmplia i 
efectiva. La manca de transparència i procediments 
democràtics impedeixen que els ciutadans i la societat 
civil monitoritzin les negociacions i per tant no es pot 
garantir que es protegeixin els interessos públics. Els 
grups de pressió de les empreses si tenen accés privile-
giat a la informació i, per tant, tenen oportunitats d'influir 
en les negociacions.

• El capítol proposat sobre la protecció de les inversions, 
en particular la inclusió d'un Mecanisme de Resolució de 
Controvèrsies Inversor Estat (ISDS), atorgaria a les 
empreses estrangeres drets legals per demandar als 
estats, quan aquestes considerin que les decisions 
democràtiques adoptades per les institucions governa-
mentals per afavorir l'interès públic tenen efectes nega-
tius sobre els seus beneficis reals o potencials. Aquests 
mecanismes es basen en sentències dictades per tribu-
nals arbitrals privats i, per tant, menyscaben els sistemes 
jurídics nacionals, de la Unió Europea i les nostres 
estructures democràtiques encarregades de formular 
lleis i polítiques que protegeixin l'interès públic.

• La creació d'estructures i procediments nous de gover-
nança antidemocràtica, com ara el consell de cooperació 
reguladora, que tenen per objecte "harmonitzar les regla-
mentacions", faria del TTIP i altres acords a "acords 
vius", subjectes a modificacions continues en secret per 
les grans empreses i per buròcrates no elegits per la 
ciutadania. Aquestes estructures antidemocràtiques 
amenacen de reduir importants reglamentacions desti-
nades a protegir els interessos públics, o amb prohibir 
futures millores, ignorant les necessitats de la població o 
el mandat públic.

• L'evidència que es desprèn dels documents dels grups 
de pressió de les empreses i la indústria, revela que 
l'èmfasi posat en les barreres no aranzelàries i la 
coherència reguladora està servint per promoure la 
desregulació, augmentar les garanties dels inversors, 
reforçar els monopolis en l'àmbit dels drets de propietat 
intel·lectual i, en definitiva, accelerar la carrera cap a 
unes normes mínimes.

Us instem a transmetre un senyal clar i contundent als 
negociadors que el Parlament Europeu rebutjarà el TTIP 
i qualsevol altre acord sobre comerç i inversió que vagi 
en aquesta direcció, perquè no estan al servei de 
l'interès públic i constitueixen una amenaça als drets i les 
llibertats fonamentals adquirits al llarg de prolongades 
lluites democràtiques.
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L'opció de les Balears va ser la correcta segons els 
valors actuals favorables a la llibertat. Però la guerra, 
considerada la primera mundial, es convertí finalment, 
després del Tractat d’Utrecht de 1713, en una guerra 
entre el Principat de Catalunya i el Regne de Mallorca, 
sense Menorca aleshores en mans angleses, i amb la 
major part de Catalunya ocupada, per una banda, i els 
regnes de Castella i França, per una altra.

Barcelona va capitular l'11 de setembre 1714 després 
d'una resistència heroica inaudita en què els artillers 
mallorquins tengueren un gran protagonisme i la ciutat 
comtal rebé queviures i munició de guerra des de Mallor-
ca. A la fi, arribà a la nostra illa un exèrcit borbònic de 
30.000 homes i 2.800 cavalls i la ciutat de Mallorca 
hagué de capitular després d'una resistència d'una 
setmana en què moriren o foren ferits uns 300 mallor-
quins i durant la qual els representants de Mallorca, en 
nom del seu Congrés, negociaren per preservar les 
Constitucions i, sobretot, les vides i els béns de la pobla-
ció.

El rei vencedor que havia estat rebutjat actuà aleshores 
venjativament i aplicà el dret de conquesta. S'establí un 
duríssim règim d'ocupació militar amb guarnicions caste-
llanes, que es pagà amb uns imposts que es multiplica-
ren fins a extrems insuportables per a la població.

El 16 de març 1716, amb l’entrada en vigència del 
Decreto de Nueva Planta de la Real Audiencia, Mallorca 
va perdre un autogovern considerable, quedà sotmesa a 
un sistema de govern absolutista, amb hegemonia 
militar, dirigit pel Consejo de Castilla i amb els principals 
càrrecs ocupats per castellans.

El dret d'estrangeria era bàsic en els estats composts de 
base multinacional com la Corona d'Aragó i la Monarquia 
Hispànica i se suprimí perquè els castellans poguessin 
ocupar tots els càrrecs.

Els vencedors també començaren a imposar l'ús oficial 
exclusiu de la llengua castellana, primerament només a 
l'Audiència. Com que la majoria de la població no entenia 
aqueixa llengua i hi havia resistència, no es pogué impo-
sar de tot d’una a la major part dels ajuntaments i en les 
relacions amb la població.

Aleshores l'obligació d'usar el castellà es va substituir per 
instruccions a les autoritats perquè anassin introduint 
astutament aqueix idioma («se procure mañosamente ir 
introduciendo la lengua castellana en aquellos pueblos», 
11 desembre 1717).

Manifest Tricentenari

L'11 de juliol 2015 es commemora el tercer centenari de 
la conquesta borbònica de Mallorca, a la fi de la Guerra 
de Successió, i, el 28 de novembre 1715, el de 
l'esborrany del Decret de Nova Planta de Mallorca i 
Eivissa, que Felip V va trametre al Consejo de Castilla i 
que es publicà el 16 de març 1716, dins una reial 
cèdula. Són les dates de la fi del període de quatre 
segles en què les Balears, aleshores Regne de Mallor-
ca, gaudiren d'un grau d'autogovern que encara no han 
recuperat. Per conèixer-lo i a fi de mantenir la reivindi-
cació dels drets col·lectius arrabassats aleshores, cal 
commemorar aquest centenari.

El 30 de setembre 1705 la majoria de la població 
mallorquina reconegué rei Carles III d'Habsburg i deixà 
d'admetre Felip V de Bourbon. Això també va passar, 
en dates diferents, als altres països de la Corona 
d'Aragó.

Aquest canvi s'esdevingué perquè només Carles III 
garantia la continuació i modernització en sentit demo-
cràtic del sistema tradicional de cogovern de Mallorca 
amb la monarquia, que era el contrari de l'absolutisme 
borbònic. No cal dir que va influir-hi que la resta de la 
Corona d'Aragó hagués pres la mateixa decisió i el 
suport d'uns aliats poderosos.

Aquesta opció no deixà, doncs, totes soles les Balears 
ni els altres països de la Corona d'Aragó perquè, en el 
context de la guerra de Successió, s'incorporaren a 
l'Aliança de països feta contra la voluntat de Lluís XIV 
de Bourbon de crear una monarquia absoluta única i 
mundial.
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Les autoritats borbòniques toparen, doncs, amb la 
resistència popular des del començament. Al cap de 
mig segle, quan Carles III de Borbó convocà el 1760 les 
úniques corts del seu regnat, fins i tot els mateixos 
diputats borbònics de Palma, Barcelona, València i 
Saragossa, és a dir de les capitals de l'extinta Corona 
d'Aragó, defensaren l'existència de lleis i institucions 
pròpies de cada territori dins la monarquia, denunciaren 
la discriminació que patien els ciutadans de la Corona 
d'Aragó a l'hora d’ocupar càrrecs públics i eclesiàstics 
respecte dels castellans, i protestaren per la persecució 
del català.

Ara, amb motiu de l'efemèride del tercer centenari de la 
imposició del Decret de Nova Planta algú encara voldrà 
defensar-la en nom d'una pretesa modernitat de 
l'absolutisme. N'hi haurà prou de recordar-li que a 
Espanya es frustraren els projectes reformistes per a 
assolir la «felicitat pública» dels súbdits perquè el 
manteniment dels privilegis nobiliaris i clericals propi de 
l'absolutisme era, i és, incompatible, amb el progrés 
econòmic. Els beneficis del despotisme il·lustrat sembla 
que ens havien de compensar de la pèrdua de la 
llibertat nacional i individual, però el resultat final va ser 
tan sols el reforçament del poder absolut, la dictadura. I 
no és que faltassin alternatives, perquè a Anglaterra i 
als Països Baixos, aliats nostres aleshores, s'havia 
adoptat un altre model d'estat modern on s'expressava 
el constitucionalisme, i avançat econòmicament.

Desaparegut l'absolutisme, la política posterior de 
l'Estat a les Balears continuà perjudicant-nos 
econòmicament i sense reconèixer els drets nacionals 
que havíem exercit. 

Fins que arriba ara el tercer centenari de 1715 i l'hora 
d'homenatjar els qui durant 300 anys ens han 
mantengut el record i la reivindicació dels drets 
col·lectius, manifestats històricament i de manera 
creixent en diferents propostes democràtiques i de 
modernització, expressat actualment en l'exigència de 
l'exercici del dret de decidir.

Conscients de formar part d'una comunitat nacional que 
és depositària d'aquests drets i de la necessitat de la 
seva recuperació plena, convidam tots els ciutadans de 
les Balears i les seves institucions, públiques i privades 
de tota mena, a commemorar el tricentenari de la 
defensa l'any 1715 d'aquests drets, pel benestar de les 
generacions actuals, sigui quin sigui el seu origen, i de 
les futures.

Acte a Santa Margalida, gener 2015
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El Bloc per Felanitx
Nicolau Barceló 

El recorregut del Bloc per Felanitx comença a l'estiu del 
2006, quan les agrupacions felanitxeres del PSM, 
d'ERC i d'EU-Verds es posaren d'acord per concórrer 
en una sola candidatura a les municipals del maig del 
2007. I així va ser. A l'hora de la veritat, EU es va mos-
trar incòmoda amb la coalició, sense arribar a 
abandonar-la, tot i que Nicolau Barceló -cap de llista 
d'EU-Verds a les municipals del 2003, encapçalava la 
candidatura. El Bloc, des d'un principi, es va proposar 
superar la desmobilització de les esquerres i l'apatia 
política felanitxera en un sola eina política.

El camí segueix a les municipals del 2011. En aquest 
segon acord, el Bloc es presenta ja sense tenir en 
compte quotes de partits ni altres equilibris. Aquesta 
vegada sense EU des de bon començament, ja que va 
optar per presentar-se en solitari a les eleccions. En el 
2011, els llocs de la candidatura ja varen venir determi-
nats per les ganes de fer feina i per la disponibilitat de 
cadascú. L'afiliació o la major afinitat per un o altre partit 
ja no es tenien en compte i, de fet, la majoria de les 
persones no eren membres de cap dels partits que 
signaren la coalició: PSM, ERC i Iniciativa-Verds. Joan 
Xamena va ser el cap de llista i els resultats del Bloc per 
Felanitx varen ser prou bons, vists els mals resultats 
generalitzats de les forces progressistes. De fet, EU no 
va obtenir representació i el PSOE va quedar darrere el 
Bloc en nombre de vots. 

construint
alternatives

En el 2012, el Bloc per Felanitx va fer una passa més i 
es va convertir en partit polític d'àmbit local. Els tres 
regidors, Joan Xamena, Pere Mestre i Carlota Socias 
es posen al davant. En el fet de constituir-se en partit, 
no hi ha l'ànim de competir amb PSM, ERC o Iniciativa-
Verds, sinó un objectiu de consolidació i també per no 
haver d'estar pendents de les coalicions d'àmbit insular, 
de si es produïen o no. Amb la vocació de ser el referent 
local d'aquests partits,de tots, simultàniament, i de 
sumar forces en un municipi tan poc participatiu com és 
Felanitx.

Amb tot aquest procés en marxa, apareix MÉS. Quan 
a l'estiu del 2014 es produeix la participació d'ERC 
dins MÉS, l'assemblea del Bloc per Felanitx acorda 
integrar-se també a la coalició. I aquí som. A les elec-
cions del maig del 2015, Joan Xamena tornarà a enca-
pçalar la candidatura del Bloc per Felanitx. Tothom 
reconeix la tasca institucional del grup municipal i se'l 
considera l'única oposició real i consistent al PP, 
l'opció sobre la qual articular una majoria alternativa. 
Amb la perspectiva d'una millora de resultats, en el 
moment d'escriure aquestes línies l'activitat és intensa 
per tancar programa i candidatura.

Les previsions, insistim, apunten a un augment de 
vots i de representació per part del Bloc a l'Ajuntament 
de Felanitx, així com la possibilitat de la pèrdua de la 
majoria absoluta per part del PP. A les municipals del 
2011, a pesar de perdre vots, el PP va augmentar un 
regidor, el que va perdre el PSOE.

 Fins a darrera hora no sabrem quantes paperetes hi 
haurà a les municipals de Felanitx: a dia d'avui, Bloc i 
PP ja han mostrat les seves cartes, donam per fet que 
PSOE i PI també faran candidatures i queden les 
incògnites d'EU en forma de Guanyem i d'un free-
lance de Podemos. Potser d'això depengui el manteni-
ment o la pèrdua de la majoria absoluta del PP.
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La Fundació Ateneu Pere Mascaró hi fou present els dos 
dies, amb un expositor de les seves activitats i les 
edicions conjuntes de llibres i estudis, i a la vegada com 
a organització en qualitat d'ostentar el Secretariat  de 
l'Associació esmentada que presideix la Federació de 
Cooperatives.

Un dia i mig on es pogué comprovar que a les nostres 
illes existeixen iniciatives empresarials que incorporen 
valors socials, ecològics i ètics a la seva activitat econò-
mica. La presència del públic mostrà que una part de la 
ciutadania està disposada a participar de manera més 
activa en el suport a aquesta economia, desenvolupant 
pautes de consum més responsables.  Aquest era un 
dels objectius de la Fira, afavorir la visibilitat pública de 
les empreses  i iniciatives del mercat social fomentar el 
coneixement mutu entre els integrants i promoure actua-
cions d'inter-cooperació.

Vull donar l'enhorabona als organitzadors, als partici-
pants i al públic que respongué activament amb la seva 
presència. A totes les persones voluntàries de les para-
detes de les entitats i organitzacions presents per la feina 
desinteressada que realitzaren.

I també vull destacar la bona feina i la eficàcia del coordi-
nador de la Fira, en Jordi López que ha estat l'ànima 
d'aquesta iniciativa, sense ell no s'hagués pogut fer. En 
Jordi sempre atent i eficaç ha aconseguit la coordinació 
eficient i eficaç amb bon humor sempre.

Un èxit, aquesta primera Fira, que ha donat l'empenta 
necessària a l'associació i la il·lusió per continuar amb el 
treball iniciat, consolidant els esforços i renovant el com-
promís per donar  a conèixer aquesta economia social i 
solidària que no només agrupa productes sinó també 
serveis amb valors ecològics i ètics.

Un èxit la Primera Fira del Mercat 
Social de Mallorca

Lila Thomàs i Andreu
de l’Ateneu Pere Mascaró

Els 21 i 22 de  març passat han tingut lloc al pati de la 
Misericòrdia la Primera Fira del Mercat Social de 
Mallorca. Uns 35 expositors de comerç just, inserció 
social, economia solidària, agricultura ecològica i soste-
nibilitat ambiental, cooperatives, serveis alternatius de 
banca, assegurances, telecomunicacions i energia hi 
foren presents. Expositors provinents de Mallorca, 
Menorca i Catalunya.

A la vegada es realitzaren presentacions, tallers i activi-
tats lúdiques dirigides als infants, com l'actuació del 
grup Cucorba el dissabte horabaixa i la festa següent 
organitzada per Ona Mediterrània. 

Hi hagué exposicions com “Límits del creixement” 
d'Entrepobles, també he de destacar la presentació de 
diverses entitats presents com CineCiutat, Transitant 
llibres i línies de fuga, els serveis alternatius com Som 
Energia, Fiare Banca Ètica, Oikocrèdit, Arç-CAES 
assegurances, i Eticom-Som connexió. El diumenge es 
presentà el projecte Koluté de Càritas, Som Energia i 
l'Associació escola Waldorf.

Un èxit malgrat la presència intermitent de la pluja com-
binada amb un sol primaveral. Més de  tres mil  perso-
nes visitaren la fira, pogueren conèixer noves propos-
tes d'economia solidària i alternativa, degustaren els 
productes de l'agricultura ecològica i s'informaren de 
les noves propostes alternatives en els serveis de 
banca ètica, les propostes en telecomunicacions i en 
energia.

Una iniciativa promoguda per Mercat Social de les Illes 
Balears associació sense afany de lucre, creada el 
2014 de la qual en formen part: la Federació de Coope-
ratives -agrupa les de treball, agroalimentàries i de 
consum- la Xarxa d'Economia Alternativa i Solidària 
REAS Balears, Càritas Menorca, S'Altra Senalla, Entre-
pobles de Menorca, Ateneu Pere Mascaró, Cooperativa 
de Consum San Crispín d'Alaior, les Associacions de 
Productors d'Agricultura Ecològica de Mallorca i Menor-
ca, GOB Menorca, Som Energia i Sa Tenda Ecològica.
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Per diverses raons, de vegades per voler mantenir les 
seves pròpies sigles, o per conservar "pures" determi-
nades "essències" ideològiques, o per voler mantenir 
intactes determinades estructures de poder i dirigents, 
o ja sigui per una combinació d'aquests factors, alguns 
partits i organitzacions NO han volgut participar 
d'aquest procés d'unitat de l'esquerra mallorquina. 

També hi ha organitzacions polítiques molt noves, amb 
"marques" molt potents a nivell mediàtic estatal, a les 
que senzillament no els interessa construir i compartir 
organització amb altra gent que fa anys que hi som en 
política defensant del territori, dels drets socials, de la 
cultura i de l'interès general. 

Quan s'acosten les eleccions, però, sempre n'hi ha que 
llancen "proclames" a favor de la UNITAT de 
l'ESQUERRA. Curiosament, aquestes "crides" a la unitat 
es solen fer des dels àmbits i organitzacions... que s'han 
volgut mantenir amb les pròpies sigles i al marge del 
procés de construcció de la unitat! 

Aquestes "proclames", normalment llançades a pocs 
mesos de les eleccions des d'organitzacions amb males 
perspectives electorals, aboquen inevitablement a un 
repartiment de quotes de poder, càrrecs, etc. entre cúpu-
les de diferents partits. I això sol acabar molt malament. 
A Mallorca ja hem tengut experiències així i la gent de 
MÉS hem après dels errors. A posta fa 4 anys que cons-
truïm la unitat de forma horitzontal, compartida, deixant 
enrere sigles i quotes de "partits".

Però després de cada "proclama" o "crida" a la unitat 
sempre hi ha persones benintencionades que les secun-
den i "reclamen" als partits d'esquerres que "s'uneixin". 
Davant la impossibilitat que fructifiquin, aquesta mateixa 
gent benintencionada sol acabar lamentant la "fragmen-
tació", la divisió, i criticant "als polítics" i dirigents 
d'esquerres que no són capaços d'entendre's. S'instal·la 
així una sensació de frustració col·lectiva i comentaris de 
desqualificació general "dels polítics d'esquerres" ficant 
a tothom dins el mateix sac. Tothom és responsable, tan 
els que hem cregut i treballat des de fa anys per la unitat 
de l'esquerra mallorquina, com els que mai han estat 
interessats en construir un projecte d'unitat plural. I això 
és profundament injust. No "tots som iguals", tampoc en 
la convicció i lluita per la unitat de l'esquerra mallorquina. 

Per sort, hi ha una majoria de gent que valora la feina en 
favor de la preservació del territori, dels drets socials i els 
serveis públics, de la llengua i cultura pròpies, del petit 
comerç, de l'economia creativa i social...i de la unitat de 
l'esquerra mallorquina que ha fet MÉS per Mallorca. I 
segur que tendrem un paper central en la configuració 
del primer govern veritablement d'esquerres que 
s'articularà a les Illes Balears a partir del maig.

Unitat de l’esquerra?
MÉS per Mallorca

Antoni Verger
Portaveu de MÉS per Palma

A MÉS per Mallorca construïm i practicam la unitat de 
l'esquerra mallorquina des de fa 4 anys. Som un espai 
polític on HEM CONFLUÏT ecologistes, sobiranistes, 
feministes, socialdemòcrates, anticapitalistes, indepen-
dentistes, republicans, animalistes i lliure pensadors 
varis, gent que prové de diferents partits (PSM, Iniciati-
vaVerds, Entesa, Independents d'Artà, Santa Margali-
da, Sencelles, Binissalem, Assemblea per Sant Joan, 
Bloc per Felanitx, EU, ER), o molta altra gent que no 
havia participat abans en partits. En definitiva, persones 
de procedència, professions i sensibilitats molt diver-
ses, però TOTHOM molt conscient de la necessitat 
imperiosa d'impulsar un projecte polític plural, obert, 
integrador, que pogués agrupar a TOTA l'esquerra 
mallorquina. 

Impulsar un projecte així no és fàcil. Se necessita molta 
convicció, amplitud de mires i, sobretot, molta generosi-
tat per part de tothom. A MÉS, amb la feina d'aquests 
darrers 4 anys, hem aconseguit superar reticències 
inicials, transcendir sigles, i generar un clima de 
confiança mútua que ens ha permès consolidar el 
projecte. MÉS s'ha estructurat de manera horitzontal, 
amb obertura total a la ciutadania, i triant les llistes 
electorals i càrrecs executius i de representació amb 
l'únic criteri de la vàlua personal, la capacitat de feina i 
la lleialtat al projecte, sense quotes de partit. També 
hem estat capaços de generar un relat polític comú, 
unes propostes i accions polítiques pensades per trans-
formar la Mallorca de 2015, estructurades entorn dels 
principis bàsics de justícia social, ecologisme i sobira-
nisme, i que han pogut ser compartides i assumides per 
les diferents sensibilitats que hi ha dins MÉS. Una 
mostra de que hem consolidat el nostre projecte és que 
a les assemblees, on se decideixen les propostes políti-
ques i les prioritats, la gent argumenta i vota d'acord 
amb el seu propi criteri i consciència, sense tenir en 
compte a quin partit milita. Ara ja tots som, sobretot, 
gent de MÉS. 

Hi ha gent i organitzacions de l'esquerra, però, que 
s'han volgut mantenir legítimament al marge d'aquest 
procés de confluència. 
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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!

Remarcà les dificultats de comunicació i coneixement 
entre cada una de les quatre illes, amb la pujada de les 
tarifes aèries i la supressió de vols inter-illes.

El menorquí, Miquel Àngel Maria escriptor, professor 
d'ensenyament secundari i candidat al Consell de 
Menorca, plantejà la necessitat del projecte federal de 
les nostres illes, on cada una d'elles pugui exercir el dret 
a decidir i poder construir conjuntament un projecte de 
país si així es decideix. Coincidí en l'anàlisi de les dificul-
tats d'agermanament entre illes si es posen barreres 
econòmiques en la comunicació necessària.

A continuació, cada un d’ells exposà com es viu el senti-
ment balear a cada illa , i les propostes per avançar cap 
a un vertader projecte de país.

Amb la intervenció del públic assistent es realitzà un  
interessant debat amb propostes i també matisacions 
sobre la nostra realitat. 

La impressió generalitzada fou que aquest és un debat 
que ha de continuar en el futur, i que cal un canvi impres-
cindible per tal que les institucions de cada una de les 
nostres illes, els Consells, siguin allò que diu el nostre 
Estatut d'Autonomia. El paper del Govern autonòmic 
igualment s'haurà de replantejar, per evitar duplicitats 
innecessàries sobretot per construir aquesta realitat 
federal i que cada una de les illes tingui les institucions 
supramunicipals que planteja el nostre Estatut.

Illes Balears , projecte de país

Lila Thomàs i Andreu
de l’Ateneu Pere Mascaró

El dilluns 9 de març tingué lloc al Club Diario de Mallorca 
l’interessant debat organitzat conjuntament per la 
Fundació Emili Darder i la Fundació Ateneu Pere Mas-
caró: Illes Balears projecte de país.

La taula rodona fou moderada per na Margalida Puig-
server, psicòloga i regidora de l'Ajuntament d'Algaida 
candidata al Consell de Mallorca per MÉS.

Inicià el debat la intervenció d'en Miquel Ensenyat, 
educador social, batle d'Esporles i cap de llista al 
Consell per MÉS. Plantejà la realitat que vivim a Mallor-
ca, amb un Partit Popular que es presentà a les 
eleccions de l'any 2011 dient que aprimaria la institució 
pròpia de la nostra illa, i en realitat després de quatre 
anys de majoria de la presidenta Maria Salom allò que 
poden dir és que l'han convertida en pràcticament pres-
cindible, de tant que l'han aprimat.

A continuació na Fanny Tur, responsable de la xarxa 
eivissenca de biblioteques, ex-directora de l'Institut 
Ramon Llull a les Illes en la legislatura del pacte 2007-
2011 i anteriorment al primer, Consellera de Cultura i 
Medi Ambient del Consell de la seva illa, Eivissa. Explicà 
la situació a les Pitiüses, agermanades amb la resta de 
l'arxipièlag per la lluita contra els atemptats del Presi-
dent Bauzà a la nostra llengua i la nostra cultura. Recor-
dà la doble insularitat de Formentera, el fet insòlit que 
s'ha donat en aquesta legislatura de la creació de la 
figura del Delegat del Govern autonòmic ja que és l'únic 
Consell on el Partit Popular no té majoria absoluta.
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REPENSEM MALLORCA. De 
l'especulació a la construcció 
de la dignitat

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

Si per a alguna gent, pensar es un esforç innecessari, 
repensar ja deu esser un exercici molt proper a l'epopeia. 
Tanmateix David Abril, no tan sols s'aventura a intentar 
una anàlisi de conjunt sobre la situació econòmica i social 
de Mallorca, sinó que fins i tot, ens proposa un camí per 
redreçar un model que ens porta a un carreró econòmic i 
mediambiental sense sortida, i socialment, a un estat de 
clara emergència social.

La legislatura de Bauzá ha estat la cobertura política que 
ha obert una nova fase en el procés d'acumulació capita-
lista de les elits locals. La desregulació de les mesures 
proteccionistes en sòl rústic i zones protegides, 
l'apropiació privada del litoral, la privatització més o 
menys encoberta dels serveis públics, la permissivitat en 
l'abús privat dels recursos hídrics, i especialment l'inici de 
la introducció del negoci dels ressorts en gran escala al 
territori insular. Importam el model que les grans cadenes 
hoteleres mallorquines, han implantat en la seva expan-
sió internacional, és a dir un tot inclòs a gran escala,  on 
el turista no tingui cap necessitat de sortir de l'espai d'oci 
integral que li ofereix la pròpia instal·lació. Tot plegat una 
proposta que enfonsa l'oferta complementària i les 
economies locals.

Aquesta nova passa en accelerar el camí cap a la degra-
dació mediambiental, la desigualtat social, el creixement 
amb consum extensiu del territori, per tan sols beneficiar 
l'enriquiment d'una minoria de grans empresaris fent 
malviure a l'entorn humà i econòmic que els enrevolta, 
tan sols es podia aplicar menyspreant el diàleg i el 
consens com a mètode de treball polític.

La majoria absoluta del PP s'ha aplicat de manera abso-
lutista i autoritària, intentant reprimir qualsevol forma de 
protesta. Les retallades i les polítiques de neocolonització 
i d'espanyolització imposades pel govern central, s'han 
aplicat implacablement i amb l'ostentació de ser els millor 
alumnes autonòmics. Les respostes de la societat civil, i 
en especial la revolta educativa, són el contrapunt que 
trenquen les imatges idíl·liques que sobre la seva gestió 
econòmica, intenta vendre repetidament i com a bon 
xarlatà, l'actual govern.  I és també un dels motius de 
l'esperança, per a pensar amb una altra manera de fer les 
coses.

En tota aquesta primera part d'anàlisi, feta amb 
llenguatge senzill i entenedor, David Abril ens fa veure 
que la destrossa que ha comportat aquesta legislatura 
de Bauzà, no es casual, ni fruit d'un mal govern particu-
lar de l'actual President. Bauzà ha estat un acòlit fidel i 
submís, als interessos dels poders econòmics locals i 
espanyols, que a la vegada, estan fortament interrela-
cionats. Bauzà ha posat tan sols la fatxenderia, 
l'arrogància i el menyspreu cap aquells que no pensen 
com ell. Al darrera de la crosta barroera i impresentable 
d'aquest estil de govern, s'amaga el  vertader perill 
d'una onada d'una nova forma de“balearització”, que 
ens pot hipotecar qualsevol proposta de model de futur 
sostenible per a la nostra illa. 

altres veus
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I aquí aporta David la necessitat de repensar Mallorca 
amb les fórmules que suggereix. És a dir transitar cap a 
una Mallorca solidària, sostenible i sobirana. Tres com-
ponents interrelacionats, inseparables, que s'alimenten 
i es condicionen mútuament. No es pot donar-ne un 
sense cap dels altres, sense risc de desvirtuar el verta-
der sentit de conjunt de la proposta.

Passar del turisme de l'oligopoli extractiu al de la pros-
peritat compartida regulant el model del “tot inclòs”, 
apostar per la diversificació productiva, aspirar a un 
major grau de sobirania alimentària, regular els lloguers 
turístics amb els seus diferents usos, incloent els de 
complement d'ingressos familiars, minorar la depen-
dència energètica externa amb una aposta ferma per 
les renovables i la seva descentralització productiva, 
orientar el sector de la construcció cap a la rehabilitació 
i eficiència energètica de les llars i edificis públics, intro-
duir poc a poc el concepte de resiliència en el conjunt 
de les activitats productives de l'illa...

Socialment cal encarar que hi ha un milió i escaig de 
persones que viuen tot l'any a Mallorca i han de poder 
viure i gaudir d'un projecte de vida digna. David parla 
d'un altre tipus de turisme, basat no en el creixement 
quantitatiu sinó en el qualitatiu,  creat a partir del diàleg 
amb el conjunt del sector i no tan sols de l'interès 
parcial d'un grup , del compromís real per intentar 
canviar el model turístic.

 Al meu parer David no menciona un altre component 
que hauria d'acompanyar necessàriament al debat 
sobre el model econòmic. El de la necessitat d'una 
Renda Bàsica de Ciutadania. En el debat sobre la 
transició del model que parla David, aquesta proposta 
arribarà a ser una necessitat, per combatre les xifres de 
retrocés en els índexs de desenvolupament humà de 
Mallorca, que comenta en el llibre. Sinó la seva aplica-
ció immediata, al manco el debat sobre la proposta de 
Renda Bàsica, hauria d'estar present en el necessari 
debat ciutadà, que caracteritza el procés de transició 
que defensa David. Especialment en una economia 
que serà necessàriament estacional per pura resilièn-
cia, com molt bé s'assenyala en el llibre.

I finalment cal destacar el darrer apartat que parla de 
passar del neocolonialisme al dret a decidir. És decebe-
dor que una Comunitat que té greus urgències en 
matèries socials i mediambientals, es vegi exprimida 
fiscalment com ho estan les nostres Illes. Des del conti-
nent i amb una mentalitat centralista, és impossible que 
entenguin el que significa viure en una illa i la cosmovisió 
que sobre l'espai i el temps, es crea en un entorn petit i 
físicament tancat. No es possible pensar i desenvolupar 
una alternativa de model a les Illes, sinó ho fan els propis 
illencs. 

Aquesta és la nostra responsabilitat. I per això ens cal 
poder administrar solidàriament els recursos públics que 
generam. Hem de reclamar el nostre dret a ser un poble 
igual que els altres, amb la seva pròpia capacitat per a 
poder decidir. Les Illes no poden esser un bocí qualsevol 
del món, obertes a que s'apliqui indiscriminadament la 
globalització neoliberal. Aquesta “ciutadania mundial” és 
un lent assassinat a la ciutadania illenca. Sols un projec-
te de reforçament de la ciutadania pròpia, amb justícia 
social, curosa i amant del equilibri del seu territori, 
fomentadora de la seva llengua i cultura, podrà fer la 
seva peculiar aportació a un millor món global. La biodi-
versitat dels diferents pobles, és el millor antídot al mono-
cultiu cultural i uniformitzador que estén la globalització 
financera. En el rerefons del debat sobre l'aplicació del 
TIL, i en la seva resposta ciutadana, també hi ha hagut la 
confrontació entre aquestes maneres d'entendre la ciuta-
dania. 

I per aquí acaba la reflexió final del llibre, per convidar-
nos a repensar entre tots i totes, aquesta nova Mallorca 
que es necessita. A trobar el moment per pensar 
col·lectivament cap on anar i a valorar realment  on 
estam. Des de l'optimisme de les possibilitats que ens 
dóna viure en una illa mediterrània tan peculiar com la 
nostra i des de la convicció que si seguim creixent sense 
control, podem acabar en un vertader malson col·lectiu. I 
com no, jo també me sum a la convidada final del llibre. 
De la indignació hem de passar a l'acció. Entre tots i 
totes, hem de repensar Mallorca.



Altres veus
20

El Sindicat de Fora en el 700 ani-
versari de la seva creació

Guillem Morro Veny
Historiador
Presidenta d’Amics de la Terra Mallorca
Enguany es compleixen set segles  de la creació d’un 
organisme institucional secular de gran rellevància en 
la història baixmedieval del Regne de Mallorca:  el 
Sindicat de Fora. El segon rei de la monarquia privativa 
de Mallorca, Sanç I, amb la seva famosa sentència de 
1315, determinà la participació política dels habitants 
de la Part Forana en el govern i en l’administració  del 
Regne, a través  del Sindicat. Organisme institucional 
constituït per deu síndics, d’aquí li ve el nom. Una 
institució singular, sense parangó en els països de 
l’Europa occidental d’aquells segles. Entre els deu 
síndics que formaven la comissió executiva del Sindi-
cat,  s’elegien, cada any, dos  clavaris, càrrecs que 
ostentaven la més alta potestat en l’aplicació de les 
determinacions aprovades en assemblea pels conse-
llers de les respectives viles. 

Els síndics clavaris, a l’introit del seu ofici eren obligats 
a presentar fiadors, així, en acabar el seu exercici, si la 
seva gestió com a administradors dels cabals comuns 
donada un saldo negatiu, els seus garants responien 
amb el seus béns dels doblers que els clavaris deixa-
ven en deute (paradoxes de la Història, avui, segles 
després, aquesta pràctica tan saludable, no s’aplica ni 
als polítics ni als administradors públics). Els clavaris en 
finir el seu càrrec,  no podien tornar ésser elegits fins 
que havien transcorregut dos anys. Així mateix, els 
seus comptes eren, escrupulosament, revisats pels 
oïdors del Sindicat i quedaven registrats en els “llibres 
de clavaria del Sindicat” que eren dos, ja que com hem 
dit, dos eren els clavaris que regien cada any, elegits 
entre els deus síndics, a la coberta dels quals s’hi pinta-
va l’escut d’armes del llinatge del clavari corresponent. 
Abans de 1457, el Consell del Sindicat (que agrupava 
els síndics i consellers de les respectives viles) solia 
reunir-se, quan s’ajustaven a Ciutat,  en el claustre de 
Sant Francesc, i a partir del referit any, a la Casa del 
Sindicat. Quan ho feien a la Part Forana, s’aplegaven, 
alternativament,  Inca (Capella de Sant Bartomeu) i a 
Sineu (Palau Reial).

El popular carrer del Sindicat de Palma li deu el nom, 
puix que aquest organisme, l’any 1457, va adquirir un 
alberg o casa a l’esmentat carrer perquè els síndics i 
consellers de la Part Forana poguessin reunir-s’hi i 
tractar, prèviament, els temes de l’ordre del dia que 
s’havien de debatre en el Consell General i que afecta-
ven la Universitat forana. 

Al llarg de la seva dilatada existència, el Sindicat tingué 
continuats enfrontaments amb l’oligarquia  resident a 
Ciutat , seu del poder, on es canalitzava i administrava 
bona part dels cabals públics provinents de les imposi-
cions de tota l’illa. Una gestió  sovint mullada pels 
esquitxells de corrupció i malversació. El paper que va 
jugar el Sindicat en defensa dels interessos i dels drets 
de les viles de Mallorca fou determinant perquè la 
Universitat de la Part Forana —entesa com a corpora-
ció supramunicipal— mantingués una personalitat 
diferenciada i combativa durant les conjuntures —i no 
foren poques— en què els seus drets eren vulnerats 
per la prepotència dels elements oligàrquics ubicats  a 
l’entorn del poder. 

En situacions extraor-
dinàries com la que va 
viure Mallorca Durant 
el gran alçament forà 
de 1450-1453, el seu 
paper fou terminant en 
la vindicació de les 
raons al.legades pels 
dirigents dels pobles 
de l’illa alçats en 
armes. Basta recordar 
que a les darreries de 
l’esmentada contesa, 
els jurats de la Ciutat i 
Regne  sol.licitaven al 

rei Alfons, anomenat el Magnànim, la dissolució del 
Sindicat i la seva substitució per un jurat de la Part 
Forana que se sumaria als sis de la Capital.  Però la 
supressió d’aquest secular organisme  no es produiria 
per conducte de cap rei de la Corona d’Aragó, sinó per 
disposició del primer Borbó, Felip V, a través dels 
decrets de Nova Planta que suposaren l’abolició de les 
institucions d’autogovern mallorquines vigents des del 
temps de la conquesta de Jaume I. 

Els dos clavaris serien 
convocats a les 
sessions de 
l’Ajuntament borbònic 
fins que l’any 1834 fou, 
definitivament, abolit 
aquest càrrec polític i 
administratiu secular, 
darrer vestigi  d’una 
institució incisiva i, en 
molts de casos, decisi-
va en l’esdevenir 
històric de la Mallorca baixmedieval.  
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Sàhara Occidental, la vulneració 
dels drets humans en presència de  
l’ONU

Fina Santiago
Diputada de MÉS al Parlament de les Illes 
Balears

Una delegació de les Illes Balears va visitar entre el 13 
i el 15 de març del 2015 la ciutat d’El Aaiun, la capital 
del Sàhara Occidental ocupat il·legalment pel Marroc, 
des de 1975. La delegació estava conformada per 
representació política i per representació associativa. 
La representació política la formava un diputat o diputa-
da de  cada un dels grups parlamentaris, Pere Rotger 
pel grup del PP, Concha Obrador pel grup del PSOE i 
Fina Santiago pel grup de MÉS i el vicepresident  del 
Fons Mallorquí Bernadí Coll Per part de les associa-
cions la Presidenta del l’Associació d’Amics del Poble 
sahrauí de les Illes Balears, Catalina Rosselló i el presi-
dent de l’Associació d’Amics i Amigues del Poble 
sahrauí de Menorca. Marí Carbonell, i la tècnica del 
Fons Mallorquí Catalina Socies.

L’objectiu del viatge era conèixer la situació del Sàhara 
Occidental, contactar amb representants de les entitats 
sahrauís que lluiten pacíficament pel compliment de les 
resolucions de les Nacions Unides.

El primer que varen poder constatar, varen ser les 
greus dificultats que l’Autoritat marroquina va posar 
perquè delegacions com la de Balears pugui circular 
lliurament per la ciutat de l’El Aaiun. Així, després de fer 
baixar a tots el ciutadans i ciutadanes amb passaport 
marroquí,  la delegació de Balears  va ser retinguda 
mitja hora dins de l’avió, se’ls va requisar  el passaport, 
desprès cada un del seus membres varen ser 
sotmesos a una sèrie de preguntes sobre perquè 
venien, a qui anaven a veure, afiliació política. Poste-
riorment es va registrar minuciosament l’equipatge i els 
objectes personals, fins arribar a l’extrem de mirar una 
per una les pàgines de blocs personals. Una vegada 
fora de l’aeroport va ser seguida en tot moment per un 
cotxe i vàries motos dels serveis secrets marroquins. 

Però el més important, és que la delegació va aconse-
guir entrar a  la ciutat. Era la primera vegada en 7 
mesos que una delegació ho aconseguia. Segurament 
la celebració de la reunió de Grands Montana va facili-
tar que ens autoritzessin.

L’agenda fou intensa, varen ser unes jornades intenses 
físicament i emocionalment. Varen poder entrar en 
contacte amb:
- El Fòrum de la Dona Sahrauís.
- L’Observatori del Nen
- L’Associació de Discapacitats Sahrauís.
- Comitè de Defensa per a l’Autodeterminació del Poble 
Sahraui (CODAPSO)
- L’Associació Sahraruí de Víctimes de Greus Viola-
cions del Drest Humans comeses per l’Estat Marroquí 
(ASVHD).
- La Coordinadora  Gdeim Izik
- El RASD TV 
- L’Equip Mediats
- El Col·lectiu de sahrauís defensors del Drests Huans 
al Sàhara Occidental (CODESA)
- L’Associació Sahrauí per a la Protecció i Conservació 
de la Cultura i Patrimoi Sahrauí.

La delegació va recollir a través de tots aquests encon-
tres tot una sèrie de testimonis, documents, vídeos  i 
fotografies, que permeten constatar la complicada 
situació en la que viuen els sahrauís i la violació dels 
dret humans en territori de l’El Aaiun. 

En el testimoni de les persones, hi havia diferenciats 
clarament dos relats. Un, era el de l’ocupació militar del 
Sàhara per part de l’exèrcit marroquí, va suposar la 
separació de famílies que avui encara estan separa-
des, la detenció arbitrària, l’empresonament sense 
judici, la desaparició de persones durant 10 o més 
anys, moltes encara són desapareguts, l’aplicació de 
tortures, pèrdua de béns i patrimoni de forma arbitraria, 
saben on hi ha fosses comunes que no poden ser ober-
tes ni dignificades perquè oficialment no existeixen. 

L’altre relat era la situació actual que es caracteritza, 
entre altres, per: no tenir dret a manifestar-se, qualsevol 
intent de celebrar una manifestació pacífica és reprimi-
da, amb policies alguns amb uniformes i altres vestits 
de paisans.A ser vigilats per la policia secreta marroqui-
na. El seguiment dels activistes més destacat és 
permanent. Les reunions de les entitats es celebren a 
les cases particulars.Detencions arbitràries pel carrer, o 
per haver participat en una manifestació pot suposar 
dies de tancament sense dret a un advocat o informar a 
la família on està. Manteniment de persones desapare-
gudes. Els darrers que tenen constatats són 15 joves 
sahrauís l’any 2015.

Igualment, tractament diferenciat en relació als serveis 
públics. Diversos testimonis ens varen relatar com al 
serveis sanitaris es presta una atenció diferenciada si el 
ciutadà és marroquí o és sahrauí, el darrer cas va 
acabar en defunció: un jove de 21 anys que havia estat 
apallissat i al qual l’havien clavat  un objecte  al coll.
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Judicis militars a població civil. Aplicació de tortures, 
ulls tapats durant anys, descàrrega de corrents elèctri-
ques, cops, aïllaments... Impediment a l’accés al treball, 
el 80% dels joves sahrauís estan aturats. Dificultats 
perquè estudiïn determinades carreres com ara la de 
periodisme, el que impedeix que puguin fer legalment 
un diari o tenir accés a informació perquè no tenen 
acreditació periodista. La negació de la cultura pròpia 
sahrauí, la seva llengua no s’estudia a les escoles, la 
història oficial és la del Regne de Marroc obviant la 
referència al poble sahrauí.

La situació és molt difícil pel poble sahrauí, a la vegada 
que la repressió dirigida a aquest poble, pel regne del  
Marroc  que ha aplicat la tècnica de la colonització civil 
de territori ocupats, en aquests moments sols un 20% 
de la població del Sàhara Occidental és d’origen 
sahrauí. Lluny del desànim i tot i que és molt conscient 
de les dificultats  el poble sahrauí està organitzat i  no 
mostra por.

Demanen  la màxima difusió de la seva situació, saben 
que l’arma més forta que tenen és la pressió internacio-
nal perquè els Estats democràtics pressionin al Regne 
de Marroc pel compliment de les resolucions de 
Nacions Unides.

Demanen, i això és molt important, que la MINURSO 
garanteixi la vigilància i el respecte dels Drets Humans 
al Sahara Occidental La MINURSO és la delegació de 
l’ONU. Fa més de vint anys que està el Sàhara Occi-
dental per garantir el referèndum, missió de la qual està 
clar que ha fracassat perquè de moment poc o res ha 
aconseguit. 

Aquesta delegació paradoxalment, no té el mandat de 
vigilar pel compliment del drets humans.Properament, 
el mes d’abril, es celebrarà la reunió del Consell de 
Seguretat, és una bona ocasió perquè el Governs 
democràtics votin a favor d’incorporar aquesta missió.

Són dues reivindicacions justes, dues reivindicacions 
històriques, dues reivindicacions raonables, però que 
els interessos econòmics i geopolítics que mantenen 
països com Espanya, França i EUA amb el regne de 
Marroc impedeixen que es compleixin. Mentre tant la 
població sahrauí pateix i desapareix. No vull que sigui 
amb el meu silenci.
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El nord també existeix

Cervells tancats en un núvol

Tomeu Truyol

De fa ja uns anys, amb l’aplicació generalitzada de les 
noves tecnologies informàtiques i el seu ús massiu, es 
parla de la intel·ligència col·lectiva o global gràcies a 
què internet posa en contacte i permet d’interaccionar 
alhora els milions d’intel·ligències individuals que hi ha 
arreu del món, com si la xarxa fos un cervell a escala 
planetària i les seves connexions la sinapsi neuronal 
que condueix la informació. 

Deixant de banda emperò les felices comparacions, la 
qüestió important és si aquest fet pot considerar-se 
com una aportació prometedora per a la humanitat, en 
el sentit de possibilitar canvis reals en les regles de joc 
del sistema i en el mateix funcionament del conjunt de 
la societat. 

Hi ha casos esperançadors en què internet s’ha demos-
trat molt eficient com a eina de revolta i ha servit per 
compartir, en diferents països, milers d’indignacions 
individuals que han ultrapassat la censura dels governs 
i els han acabat enderrocant. En sentit contrari, també 
s’han donat casos en què els governs han intervingut la 
xarxa restringint-la, pressionant hostings per evitar la 
circulació de certes informacions, aprovant fins i tot lleis 
per penalitzar la publicació de les filtracions sensibles o 
intoxicant la xarxa amb informacions directament mani-
pulades.

En qualsevol cas, al marge de veure quina serà la 
capacitat d’actuació i de control dels poders fàctics i 
quina la capacitat dels generadors de xarxa per tal 
d’eludir-los, el que resulta evident és que internet, com 
a eina que és de comunicació, seguirà sent més o 
menys vàlida només en funció de l’ús que se’n faci, de 
manera que la seva utilitat i les possibilitats que ofereix 
no seran tampoc més imprescindibles que moltes de 
les altres eines que també es poden posar a l’abast de 
la intel·ligència. Ho dic, sobretot, perquè de vegades hi 
ha defensors a ultrança de la tecnologia que confonen 
la forma amb el contingut, que acaben duent al terreny 
de la fe cega aquesta pulsió tecnològica fins al punt de 
conformar-se en lluitar virtualment o en esperar, també, 
que els nous avenços tècnico-científics ens solucionin 
tots els problemes.

Sí, ja fa anys que tenim internet, que vivim connectats 
globalment, al·lucinant amb la quantitat d’informació 
que podem generar i rebre quasi de manera instantà-
nia, mirant d’accedir més tard o més d’hora als nous 
formats, a la darrera versió, a les noves prestacions... I 
tanmateix, de vegades sembla com si tot açò es reduís 
a una forma més de consumisme, a una moda que el 
capitalisme ens ofereix per tal de tenir-nos ben entretin-
guts... i controlats. En aquest sentit, sabem que hi ha 
grans empreses que es dediquen a recopilar massiva-
ment dades a partir dels perfils personals, a examinar 
les possibilitats comercials de l’anàlisi de sentiments en 
tot allò que es publica a través de les xarxes socials, 
quantificant i mercantilitzant l’individu i tot, a més, sota 
l’atenta mirada de la NSA que inclou, és clar, també un 
control polític.

Així, llençats de ple a navegar per les xarxes socials 
–de vegades fins caure en la pura addicció o en situa-
cions tan absurdes com la de reunir-se amb els amics 
per estar callats i quiets, cadascú teclejant des del seu 
smartphone- a poc a poc hem anat abandonant el sentit 
de la comunicació real, el temps disponible i els espais 
físics de comunicació directa, d’organització i creativitat 
que haurien de ser quotidians i més propers. El perill, 
pens, és que si perdem açò acabarem convertits en un 
munt de cervells, hiperconnectats, sí, però tancats en 
un núvol. 
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Antoni Noguera
Candidat a Batle a l’Ajuntament de Palma
Per Sandra Solduga.

N'Antoni es presentava amb aquestes paraules a les 
primàries de MÉS celebrades el passat 15 de novem-
bre:

Quan érem nins, la meva germana Marga i jo havíem 
de travessar el pont de Son Gotleu per anar a escola. 
Vivíem i visc a Pere Garau, al cor de la Palma més 
mestissa i intercultural. Ma mare havia arribat uns anys 
abans des de Bélmez de la Moraleda, a Jaén, per fer de 
modista, i s’havia casat amb un jove porrerenc molt alt, 
que feia feina a un magatzem, el meu pare. A l’escola 
aprenguérem moltes coses. Entre d’altres, vés per on, 
la llengua del país que, per aquelles coses de la vida, 
no havíem après a ca nostra. Ho tenc molt present 
quan pens en el paper que l’escola (en català) ha jugat 
i juga a Mallorca. De fet, sense l’escola no hagués estat 
capaç, als 18 anys, de poder llançar-me i xerrar la 
nostra llengua de forma habitual.

Jo també som escolta. Això vol dir que la meva educa-
ció va anar més enllà de l’escola i la família. Als 18 anys 
havia entrat a l’Agrupament Eladi Homs al barri de 
Marquès de la Fontsanta. Una experiència vital que 
continuà a l’Agrupament Reina Constança de Santa 
Pagesa, i que em connectà vivament amb Mallorca, la 
terra, la gent... i amb els valors de país i de progrés. I, 
entre sortides, reunions, trobades i activitats diverses, 
me trob de ple amb dos pilars de la meva vida: 
l'educació no formal i la participació en els moviments 
socials.

Això explica, supòs, que als 22 anys començàs la meva 
experiència laboral i la meva formació com a educador 
de carrer, una tasca per a mi apassionant i plena de 
sentit, que em va permetre conèixer de més a prop les 
necessitats i mancances de molts barris, com els de la 
Calatrava, la Gerreria, el Polígon de Llevant o la Sole-
dat. Diria que d’aquí neix el meu compromís polític: de 
la lluita per la igualtat d’oportunitats i la justícia social.

No seria just xerrar del meu pensament polític, sense 
tenir en compte als referents que l’han inspirat. Per 
exemple, la capacitat política de Pere Sampol per fer 
arribar fins a Madrid la veu dels oblidats. 

l’entrevista També, Nanda Ramon i la seva feina i amor per la cultu-
ra. Igual que admir altres personatges imprescindibles 
com Rafael Correa o Pepe Mújica, que planten cara al 
poder i a l’opressió.

Sent, però, un compromís especial amb la política 
municipal: la que realment transforma la realitat diària 
de les persones. La que, pas a pas, va canviant de 
veres les coses.Per això el batle Darder és per a mi un 
referent tan important.   Sempre hi és present en la 
meva tasca com a regidor de MÉS a l’Ajuntament de 
Palma.

Podem es presentarà a Cort amb la marca paraigua 
Som Palma. Ara bé, és possible un pacte abans o 
després de 24 de maig? Què us diferencia de Podem?
MÉS per Palma és un projecte modern, plural, obert i 
radicalment innovador en l’aplicació interna de les 
eines de participació en la presa de decisions políti-
ques. Fa més de quatre anys que treballam per cons-
truir aquest projecte obert per liderar l’espai polític 
progressista, netament d’esquerres, sobiranista i ecolo-
gista. Volem aconseguir que la gent sigui més feliç, que 
tingui una ciutat més habitable, amb una administració 
més eficient, justa i democràtica.

És innegable que la força de la marca Podem ha obligat 
als seus dirigents a trobar la manera de presentar-se a 
nivell municipal, tot i que la direcció de Madrid no ho 
autoritza. I és més cert que ens uneixen la lluita i la 
defensa dels drets socials robats i la radicalitat demo-
cràtica. 
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Són qüestions amb les quals ells han rectificat, passant 
de posicionaments més propers al PP fins a fer-se fotos 
darrera les pancartes del Jonquet o el Molinar. La seva 
ambigüitat amb qüestions urbanístiques, socials o 
ambientals ens distancien molt. Un altre dels fets 
diferencials de MÉS i els socialistes és la forma de 
relacionar-nos amb els moviments socials. Des de 
MÉS, treballam cooperativament i de forma constant 
amb i per a les entitats, dia a dia, proposta a proposta. 
D’altra banda, veim constantment com amb temes 
concrets, a Madrid diuen una cosa i a Palma, una altra. 
La contradicció que pateixen és constant. Tenim molts 
exemples: a Madrid pacten amb el PP la reforma de la 
Constitució per a prioritzar pagar el deute o fan rescats 
a la banca, i aquí critiquen les retallades conseqüència 
d’aquests acords; Zapatero obre la porta a la privatitza-
ció d’AENA i ara, a Palma, reclamen la propietat pública 
de l’aeroport; a Madrid parlen de protegir les curses de 
bous i aquí voten a favor de declarar Palma antitaurina. 

MÉS veu possible pactar amb Podem i PSIB-PSOE per 
evitar un govern del Partit Popular?

Creim en la necessitat d’un veritable govern de la gent. 
Hem d’aconseguir treure la pols de l’ajuntament i obrir 
les portes perquè els veïnats i veïnades se’n sentin 
membres, partícips de les decisions del futur govern 
municipal. Construirem el govern de la gent i un ajunta-
ment amb parets transparents. Estam convençuts que 
MÉS per Palma serà decisiva en la configuració del nou 
equip de govern, perquè som l’alternativa real a la vella 
política, som el futur i el canvi a Palma. MÉS serà la 
força decisiva en la configuració del nou govern munici-
pal i l'única que és sobirana en la presa de decisions. 

Des de MÉS per Palma tenim clar que el Partit Popular 
no ha de governar, volem fer fora la màfia. Però també 
tenim claríssim que no ens serveix qualsevol govern de 
pacte. MÉS per Palma té unes línies vermelles infran-
quejables i línies verdes imprescindibles que condicio-
naran els acords que puguem assolir amb altres partits. 
Ja no valen pactes de despatxos ni repartiment de 
cadires o càrrecs. No volem reeditar “pactes de 
progrés” on cada partit tenia el monopoli d’una regido-
ria. Hem d’arribar a acords que marquin les prioritats de 
totes les regidories i àrees.

 El pacte s’ha de basar en propostes i amb un programa 
concret. Algunes de les condicions que MÉS considera 
imprescindibles per a pactar, són: eliminar la corrupció 
política i empresarial, implantar la democràcia participa-
tiva a Cort -per exemple, amb pressupostos participa-
tius-, capgirar el model econòmic per generar segones 
oportunitats per a tothom, o eradicar la pobresa i la 
situació d’emergència social que pateixen milers de 
famílies –per exemple, amb programes valents 
d’habitatge social-. 

 

Però MÉS no és un instrument posterior a Podemos, 
sinó anterior. Podemos ha posat de moda la forma de 
fer política de MÉS: la participació i l'honestedat. Fa molt 
temps que estam i vivim indignats, i per això, hem cons-
truït un projecte obert a tothom que s’hi vulgui sumar, 
per construir els canvis que volem. A Palma, a Mallorca 
i a Balears. I ho hem fet obrint tots els processos interns 
de participació: elecció de l’executiva, assemblees ober-
tes, programa debatut amb més de 2.000 persones i 
entitats, elecció dels candidats a través de Primàries, 
etc.

Hem mantingut converses amb Podem des que ha 
aparegut en el mapa polític, però no ha estat possible 
concretar les vies de col·laboració, perquè Podem amb 
prou feines ha definit els seus interlocutors. Nosaltres 
apostam per recuperar el futur robat pel Partit Popular, 
fer fora la màfia, aturar l’especulació urbanística i resti-
tuir els drets socials perduts, però, sobretot, volem 
transformar Palma en una ciutat més habitable, justa i 
democràtica. Podem encara té en construcció el seu 
organigrama intern i, el que és més important, el seu 
projecte polític.  

El PSOE intenta allunyar-se de la imatge de “casta” i 
parla de participació i transparència. Competiu pel 
mateix electorat amb el PSIB-PSOE i Podem? On 
queda MÉS?

Tot això que ens uneix amb Podem (la radicalitat demo-
cràtica, la justícia social, la democratització de les 
institucions, etc.) està clar que significa que moltes 
persones que són properes a MÉS també ho són de 
Podem. Però les diferències també són molt evidents, ja 
que MÉS prové d’una evolució i construcció basada en 
la suma de diferents projectes anteriors, amb errors i 
encerts, amb una motxilla amb experiències diverses de 
lluita: al govern, a l’oposició, als moviments socials... 
Però, en qualsevol cas, amb un projecte concret, definit, 
lluitat i molt valent, basat en propostes concretes, deba-
tudes amb entitats veïnals i socials, i sobretot, amb 
ciutadans, que estan estretament arrelades a aquesta 
terra, a aquesta ciutat. Qui aprova, debat i fixa les 
propostes i prioritats de MÉS per Palma és la gent que 
la conforma, a través d’assemblees obertes i sobiranes. 
Les decisions sobre què ha de fer MÉS i els seus repre-
sentants les prenem aquí, no tenim seus a Madrid. No 
tenim cap condicionant ni herències externes -ni partits, 
ni bancs, ni empreses-. Sols ens devem a la gent i a les 
iniciatives transformadores d’aquí, pensam i treballam 
localment per assolir canvis globals i connectats al món.

Pel que fa al PSIB-PSOE, les divergències són 
evidents i a nivell municipal, s’han posat de manifest en 
múltiples ocasions durant aquesta legislatura. Per 
exemple, el Palau de Congressos, el Port del Molinar, el 
Jonquet, l’habitatge social, l’ordenança cívica, 
l’ocupació, etc.  



L’entrevista
26

De fet, la seva inexperiència, molt valorada en un princi-
pi, s’ha convertit en una inconsciència o en una 
ignorància perillosa, perquè ha permès que els homes 
forts del partit i propers al president de Palma, José 
Maria Rodríguez, fossin els que realment imposassin 
les seves decisions. És el cas d'Álvaro Gijón.

Facem una mica de balanç de la legislatura anterior. 
Quins errors no tornaríeu a cometre del darrer pacte de 
progrés?
El govern de pacte va suposar un avanç en els projec-
tes de Cultura i Patrimoni, sobretot. Però també va 
significar una experiència molt valuosa que ens permet 
identificar aquells errors que no es poden tornar a repe-
tir. És a dir, ens permet definir quines línies vermelles 
no es poden traspassar. Varen quedar moltes coses per 
fer, i algunes amb les quals no estàvem d’acord, les 
vàrem intentar aturar, com el Palau de Congressos. 
Feim un balanç molt positiu del govern progressista. 
Però ara, les circumstàncies han canviat. Les prioritats 
socials no són les mateixes que al 2007 ni que al 2011. 
Per tant, tenim la responsabilitat de donar resposta a 
l’emergència social amb mesures eficients que garan-
teixin que les persones puguin tenir segones oportuni-
tats. 

Com ja hem comentat abans, el nou govern municipal 
ha de tenir un objectiu transformador, clar i valent, per 
tallar d'arrel les herències de les velles formes de fer 
política. Les polítiques socials, econòmiques i de 
radicalitat democràtica han de ser fonamentals en 
l'exercici institucional. I MÉS lluitarà per aconseguir que 
aquestes siguin prioritàries a la propera legislatura.

Balanç de legislatura que ara acaba. Algunes propostes 
han estat aprovades, però no executades, pel Partit 
Popular. Per exemple: Torres del Temple, Centre 
d'interpretació del Call Jueu, etc. Creis que ara sí que es 
podran dur a terme?
El Partit Popular ha fet tard, sobretot, en acceptar les 
propostes de l’oposició en relació als Serveis Socials. 
Han fet tard. I les decisions que han pres, han estat fruit 
de les propostes de MÉS per Palma i de l'evident emer-
gència social que molts ciutadans i entitats han manifes-
tat a l’equip de govern, un ple rere l’altre. 

És cert que s’han aprovat algunes propostes, sobretot 
relacionades amb l’àrea de Cultura, fonamentalment, al 
principi de la legislatura. Ara bé, hem de tenir en compte 
dos factors importants: primer, el PP no ha cregut mai en 
la cultura com a motor de l’economia de la ciutat i per 
això, no ha posat en pràctica cap aquestes propostes. I 
segon, les necessitats socials han canviat en pocs anys.

En aquest sentit, des de MÉS per Palma hem duit a 
terme una tasca molt intensa, amb gran sentit de la 
responsabilitat, per intentar donar resposta a 
l’emergència social.  

Les enquestes marquen dues tendències: o us consoli-
dau en el tercer regidor o guanyau dos representats 
més. De quina de les dues opcions us refiau més ?  
Mantenir els resultats del 2011 seria un èxit veient la 
pujada de Podem/Som Palma? 
El nostre objectiu és aconseguir demostrar que una altra 
democràcia és possible, que des de MÉS per Palma 
estam disposats a deixar-nos la pell per aportar el nostre 
granet d’arena en aquest procés social per recuperar la 
ciutat. Tenim una fita, volem aconseguir que tots aquells 
veïnats i veïnades de Palma que se senten estafats pel 
Partit Popular, que reclamen recuperar el futur robat per 
unes polítiques austericides, que estan patint les conse-
qüències de l’estafa de la crisi, etc., vagin a votar el 
proper 24 de maig. L’abstenció pot ser legítima, però ara 
necessitam mostrar al PP que no el volem a les nostres 
institucions, que no volem que el PP toqui els diners 
públics, que no volem que el PP decideixi sobre els 
serveis municipals... I el PP sols entén un llenguatge: el 
de les urnes (el dels diners). Per això, hem d’omplir la 
ciutat amb vots d’esperança i  transformar tota la indig-
nació en acció. Hem de demanar MÉS! 

Tenim molt clar que hem de fer fora la màfia. Aquest 
també és un objectiu fonamental. Volem un canvi de 
polítiques, volem un govern de la gent per canviar les 
institucions. Tenim les eines necessàries: experiència, 
il·lusió i gent preparada. I estam convençuts i convençu-
des que aconseguirem uns resultats històrics. Allò 
important no són els resultats de MÉS a les eleccions, 
sinó el potencial de transformació i democratització que 
siguem capaços de generar. Ja n’hi ha prou 
d’hipocresies i governs hipotecats. El mes de maig, ha 
de guanyar la gent.

Isern està considerat un bon batle, conciliador, dialo-
gant, bona persona, i sobretot un màrtir de Bauzà. Hi 
estau d’acord? 
Mateu Isern és la cara 'amable' del PP, però només si el 
comparam amb en Bauzá. En realitat, són dues cares 
de la mateixa política: retallar en polítiques socials, 
afavorir els bancs i els promotors urbanístics, etc. Mateu 
Isern ha demostrat tenir un talant diferent al que estam 
habituats amb els càrrecs i portaveus del Partit Popular. 

Té un talant més populista, allunyat del despotisme del 
seu homòleg autonòmic. Ha estat una cara amable que 
ha escenificat petits gestos. És fàcil fer-ho, si el compa-
ram amb figures que han rebutjat el diàleg i han gover-
nat a cop de decret llei i de deliris ideològics 
d’ultradreta, com és el cas de José Ramon Bauzá.

Ara bé, les seves pràctiques han estat les mateixes, 
tenen el mateix patró. Isern ha significat una espècie 
d’aparador bonic per al Partit Popular, res més. La 
política d’austericidi que ha practicat, ha estat la 
mateixa que ha desenvolupat el Partit Popular al 
Govern i a l’Estat espanyol. 
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Per això, és imprescindible invertir les prioritats que fins 
ara ha tengut Palma Activa i posar el focus d'atenció en 
la inserció laboral, en generar segones oportunitats  a la 
gent. Palma Activa ha de tenir una forta tasca social, 
potenciar la igualtat d'oportunitats entre homes i dones; 
llocs de treball per a persones majors de 45 anys, els 
aturats de llarga durada, els joves,... Així mateix, Palma 
Activa ha de ser un agent dinamitzador de 
l'emprenedoria de veritat. Treballar cooperativament 
amb el teixit empresarial local, ha de sortir dels despa-
txos per treballar de tu a tu amb les empreses, amb els 
autònoms, amb els comerciants... 

Sobretot, amb les empreses de sectors econòmics de 
futur: economia verda (energies renovables, transport 
sostenible, rehabilitació d'edificis i habitatges...), 
l'economia de la cultura i les indústries creatives (arts 
escèniques, literatura, disseny...), l'economia de la cura 
(dependència...), innovació (noves tecnologies, R+D+I, 
aplicacions digitals...), etc.

A més, potenciarem decididament el comerç de proximi-
tat. Aplicarem una moratòria a les grans superfícies, per 
reduir la competència ferotge que ha provocat el tanca-
ment de molts comerços de Palma; fomentarem el 
comerç a tots els barris i pobles; etc. Crearem un consell 
municipal del comerç, un espai de participació social per 
definir les polítiques municipals de comerç, protegirem i 
fomentarem el comerç emblemàtic. Impulsarem, amb 
les empreses i entitats de comerç, “targetes comercials” 
per fomentar el consum a comerços associats.

Per altra banda, hem d'impulsar un turisme cultural, 
patrimonial, esportiu, gastronòmic... Palma ha de tenir 
un pla municipal de turisme, on es decideixi democràti-
cament i de forma participada amb la ciutadania el 
model turístic de Ciutat. No podem deixar el model turís-
tic en mans d'un grapat de grans empreses turístiques, 
que sols cerquen el seu benefici privat. Les entitats 
veïnals i socials, el teixit social local, l'ajuntament, han 
de marcar el format i les dinàmiques de l'activitat turísti-
ca.  

Mentre el PP intentava posar murs de contenció al 
drama social, des de MÉS per Palma presentàvem 
propostes per atacar directament d’arrel les causes que 
provocaven aquesta situació. Per exemple: multar els 
bancs que tenen pisos buits, proporcionar ajudes 
urgents per a les famílies amb més necessitats, establir 
mecanismes de coordinació amb la PAH, etc. 

Ara bé, recuperarem el temps perdut i impulsarem, a 
Palma, una economia basada en el potencial del trinomi 
cultura, turisme i economia, i posarem en pràctica 
aquestes propostes (Call Jueu, rehabilitació Torres del 
Temple, etc.). Però sobretot, posarem en marxa políti-
ques que fomentin una economia local, justa i sosteni-
ble, l'economia del futur i de la dignitat de la gent, de la 
petita i mitjana empresa i de les treballadores i els treba-
lladors. La justícia social ha de marcar la política munici-
pal, la gran absent d'aquesta legislatura. 

Palma Activa sembla que ha funcionat, s'han creat llocs 
de feina a Palma. Hi estau d'acord? Què proposau per 
reactivar economia i l’ocupació?
Palma Activa s’ha centrat en els emprenedors, però no 
tothom ho vol ni ho pot ser. Això, sumat a la reforma 
laboral del Partit Popular, genera una desconfiança 
absoluta dels aturats en les seves opcions per a 
reintroduir-se al mercat laboral, per trobar una feina, i 
molt menys, una feina digna. És desolador que molts 
veïnats de Palma no estiguin apuntats al SOIB perquè 
no creuen en ell, o que molts ja no hi figurin perquè no 
tenen possibilitat d’accedir a cap prestació, o perquè 
han partit a treballar a un altre país. Les xifres d’atur que 
mostra el PP són triomfalistes, però no són reals. Ama-
guen tota aquesta realitat. 

Gent que no està a les llistes d'atur i persones que sí 
que han trobat feina, però extremadament precàries. 
Avui, a Palma, tenim una majoria de treballadors preca-
ris. Aquesta realitat ha de canviar. Volem impulsar de 
forma valenta una economia local i justa, on la petita i 
mitjana empresa, les cooperatives i l'economia social 
siguin protagonistes. 
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Consideram que l'Ajuntament de Palma ha de ser del tot 
transparent i de la gent, per això veim l'ajuntament amb 
les parets de vidre, on tot és visible i no hi ha despatxos 
tancats on es negocien o decideixen coses d'esquenes 
a la gent. L'ajuntament ha de ser una institució de trans-
formació social, on la justícia social, la igualtat, la lliber-
tat, la sostenibilitat, siguin els seus fonaments. 

El vostre portaveu, Antoni Verger, s'ha mantingut en el 
càrrec tot i estar imputat. Ell sempre va defensar que si 
un càrrec públic era imputat havia de dimitir immediata-
ment. Què ha canviat? 
Justament perquè creim en la renovació i en la corrupció 
0, Antoni Verger no es va presentar a les Primàries per 
optar a liderar la candidatura municipal. El nostre porta-
veu està sent víctima d’una acusació i persecució per 
part del Partit Popular en relació a la seva gestió com a 
Director General de Mobilitat, una acusació falsa i sense 
fonament que ben aviat quedarà arxivada. Ara bé, la 
lentitud de la justícia l’ha obligat a retirar-se de la candi-
datura, però l’opció de mantenir-se com a portaveu del 
grup municipal del nostre grup a l’oposició l’honora, 
perquè vol seguir donant la cara i no consideram que 
generi cap incoherència amb els principis de Corrupció 
0. El temps i la justícia esclariran en poc temps que no 
tots som iguals. Ben el contrari, precisament el Partit 
Popular usa la vella tècnica del ventilador per fer creure 
que tots som com ells, un partit corrupte que per amagar 
els seu finançament il·legal assenyala polítics honestos 
com el nostre company Antoni Verger.

És possible que l'Ajuntament de Palma “trenqui les 
relacions” com demanau amb els bancs que desnonen? 
Precisament, l'ajuntament té molts crèdits i comptes amb 
el Banco Santander, per posar un exemple. Com ho 
solucionareu?
Les institucions han de ser valentes. Les propostes han 
de ser arriscades. La gent ho està passat molt malament 
i necessiten respostes urgents, justes i contundents. És 
possible multar als bancs, ja hi ha ciutats que ho estan 
fent, i volem que Palma s’hi sumi. Proposam rompre 
relacions amb BMN, Bankia i Banco Popular i tots 
aquells bancs que siguin especialment agressius amb 
els desnonats.

També proposam multar els bancs que tenguin pisos 
desocupats durant més de dos anys. És un insult per a 
la societat que les entitat bancàries hagin estat rescata-
des amb milions de doblers públics i que ara es neguin 
a oferir cap mena de compensació, amb els habitatges 
de lloguer social, per exemple. L’Ajuntament de Palma 
ha de decidir quines polítiques necessita posar en pràc-
tica per donar resposta als veïnats i veïnades que ho 
necessiten. Hem de recuperar la confiança en les 
institucions, i no hi ha cap manera millor que sent 
valents i contundents. 

La ciutat és de la gent, no dels interessos d'uns pocs 
empresaris turístics. Quan el sector públic només assu-
meix les despeses de l'activitat turística (aeroport, 
promoció turística, formació...) i, en canvi, no rep els 
ingressos que genera el turisme, té un problema impor-
tant. Crearem una Taxa Turística, com tenen Barcelona 
o Venècia. Cort ha de promocionar rutes gastronòmi-
ques, activitats per a famílies, trobades de micro-
congressos, circuits patrimonials, visites teatralitzades 
pel casc antic, rutes esportives, cursos  per als turistes 
(fotografia, escultura, pintura...), etc.

Com fareu fora la màfia? 
La desafecció entre la ciutadania i la política es deu, en 
gran part, als nombrosos casos de corrupció que han 
aflorat els darrers anys, però que es practiquen des de 
fa dècades. Des de MÉS per Palma lluitam contra 
aquesta xacra històrica i adoptarem un seguit de mesu-
res des de l’Ajuntament de Palma per tal d’evitar nous 
casos de corrupció i combatre aquelles pràctiques 
mafioses o corruptes que es puguin donar actualment. 
La corrupció no és una pràctica de persones concretes, 
és endèmica a una forma de fer política, dels col·lectius 
que consideren que la política és un instrument per 
desviar fons públics cap a mans privades. Per abolir la 
corrupció, no basta en canviar les persones, hem de 
canviar les formes de fer.

Creim fermament en la renovació política i institucional, 
en la lluita contra la corrupció i la transparència de la 
gestió pública. Però no només ho deim, feim propostes 
concretes al respecte. En el nostre decàleg ètic, hem 
aprovat limitar els càrrecs a dues legislatures en 
l’exercici de govern i tres en el cas de càrrecs de repre-
sentació. Limitarem el sou màxim dels polítics, així com 
publicarem tots els ingressos dels càrrecs públics, tant 
els públics com els privats. Farem una auditoria ciutada-
na del deute municipal per definir el deute il·legítim i 
redefinir condicions més justes.  

Gravarem les meses de contractació per a garantir el 
coneixement de com transcorren els processos de 
contractació i aplicarem mesures efectives contra els 
contractistes que s’hagin involucrat en casos de corrup-
ció. Implementarem mesures contra el frau fiscal, per 
exemple, eliminant relacions amb qui desviï doblers a 
paradisos fiscals.

Depurarem responsabilitats i exigirem el retorn dels 
doblers malversats a persones condemnades. Farem 
públiques les agendes dels polítics, perquè tothom 
pugui veure la feina que feim i amb qui treballam. Imple-
mentarem pressupostos participatius, consells secto-
rials participats... En definitiva, construirem la democrà-
cia participativa que la gent reclama. 
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Un autèntic desastre del transport públic a Palma. Des 
de MÉS per Palma proposam bonificacions per als 
col·lectius que més ho necessiten, principalment, aturats 
majors de 45 anys i de llarga durada o joves i estudiants. 

En termes globals, apostam per un canvi en la mobilitat 
a Palma, volem una ciutat més habitable, més amable, 
on el cotxe deixi de ser l’actor principal, on les bicicletes 
guanyin protagonisme i es pugui circular amb seguretat. 
Creim en una mobilitat amable, en fer de Palma una 
ciutat més transitable des del punt de vista del vianant. 

 Grans projectes de PP: grans superfícies, especialment 
Ses Fontanelles. Què proposau?
Ses Fontanelles sols compta amb una llicència 
d'urbanització, però no té cap permís ni d'obres 
(construir l'edifici), ni d'activitat (per ser centre comercial). 
Per tant, és un projecte totalment coix. Significa que es 
carreguen la darrera zona humida de Palma, sense 
comptar amb tots els permisos que avalin la possibilitat 
de fer un centre comercial allà. Una autèntica estafa. 
Seguirem lluitant contra aquesta aberració amb tots els 
nostres mitjans. I des del govern de l'Ajuntament, 
tendríem més mitjans que ara per poder mantenir i salva-
guardar Ses Fontanelles com a zona d'alt valor natural, 
un paratge verd per a veïnats i visitants.

Després de la impossibilitat de dur a terme el Tramba-
dia, presentau la proposta del Trambus. Per què confiau 
que aquesta proposta sí prosperarà?
No renunciam a construir el tramvia de la badia de 
Palma en un futur. És una inversió imprescindible per 
solucionar un problema de mobilitat al corredor Palma-
Aeroport - Platja de Palma. Les línies actuals de l'EMT a 
aquest corredor van desbordades massa vegades i això 
no s'arregla posant més busos. És necessari un mitjà de 
transport més eficaç, amb més capacitat de càrrega i 
més ràpid. L'Estat gasta milions d’euros en obres d'AVE 
a la península i és de justícia que també faci les inver-
sions necessàries perquè les Illes Balears disposin d'un 
sistema de transport públic adequat i modern. 

Mentre aconseguim que l'Estat reconegui les seves 
obligacions, hem d'afrontar el problema. I això és el 
Trambus. Un sistema de transport públic més ràpid i 
amb més capacitat de càrrega que els busos actuals de 
l'EMT, que circularia en una plataforma preferent, segre-
gada o semisegregada de la resta de trànsit, com els 
tramvies "model francès". És a dir, tendríem prestacions 
de transport públic similars a un tramvia però a un cost 
10 vegades inferior. I ho podríem fer des de l'EMT, dins 
el projecte d'imprescindible renovació de la seva flota. 
Molts dels vehicles de l'EMT són molt antics, tenen 14 
anys, quan se desaconsella que una flota de busos de 
transport urbà tengui vehicles amb antiguitat superior a 
10 anys. 

Bones propostes, bona feina seràs un excel·lent cap 
d'un magnífic equip !

A més, MÉS per Palma té un model ben diferent a la 
banca especulativa: crear una banca pública i fomentar 
la banca ètica i ciutadana. A Balears ja hi ha diverses 
iniciatives de banca ètica que s'han de potenciar al 
màxim, per construir alternatives reals de serveis finan-
cers més democràtics. 

Tomareu el Palau de Congressos?
Aquest és l’exemple més clar i evident que tenim ara 
mateix a Ciutat de l’herència rebuda del PP i el PSIB-
PSOE, l’herència de la màfia política i l’especulació 
urbanística del PP. L’ex president empresonat Jaume 
Matas va iniciar el projecte, però l’ex batlessa Aina 
Calvo va deixar clara la seva debilitat davant els poders 
fàctics continuant endavant amb les obres, fins i tot quan 
el grup Barceló, l'empresa que havia de posar 80 milions 
d'€ privats, va abandonar el projecte. Nosaltres vàrem 
votar en contra de seguir endavant. 

Ara que ja estan a punt de finalitzar les obres, feim 
balanç del desastre que suposa aquest megaprojecte. 
Aquest monstre del Palau ha engolit més de 130 milions 
d’euros públics. El PP ha construït el primer hotel públic 
de la història! Una fita sense precedents. De fet, l’actual 
equip de govern intenta vendre’l per menys de 40 
milions d’euros i el millor postor s’endurà de regal la 
gestió del Palau. De projecte estrella, a projecte estre-
llat. Què podríem haver fet amb els 130 milions d’euros 
invertits fins ara en aquest monstre? Escoletes, més 
serveis socials, més polítiques d’ocupació o economia 
productiva, millor servei de recollida de fems... Milers de 
projectes perduts per construir un Palau que ningú no 
vol. Per això, durant tota la legislatura, hem exigit aturar 
la sagnia de recursos públics abocats al pou sense fons 
del Palau, apostant per l'alternativa més barata i millor 
per a l'interès general, és a dir, desmuntar el Palau, 
reciclar els materials i recuperar l'espai per a la ciutat. 

Ara bé, una vegada que els ciutadans ja hem pagat tot 
el cost de la construcció i amb el procés d'adjudicació de 
l'explotació del Palau en marxa, tenim l'obligació d'optar 
per l'alternativa menys dolenta, la que impliqui haver 
d'afrontar menys costos per als ciutadans.

A la vista de com evolucioni l'explotació del Palau, i 
sempre amb la màxima transparència, explicarem a la 
ciutadania quina és la situació, quins són els pros i 
contres, i decidirem entre tots, amb un procés participa-
tiu, si el mal menor és explotar el Palau de Congressos 
o el desmuntatge. 

Proposau una mobilitat amable. Com ho fareu? Baixareu 
les tarifes de l'EMT?
La mobilitat a Ciutat ha estat una de les assignatures que 
el Partit Popular suspèn estrepitosament. El PP, amb la 
seva política de pujar tarifes i reduir freqüències, ha 
provocat una davallada de 5 milions d'usuaris a l'EMT.



Trinxera municipal
30

Després na Catalina Gayà ens parla del cas concret de 
Sant Joan on Assemblea s’ha sabut posar d’acord amb 
tres persones que representen els populars, no amb el 
PP, i que això només es pot entendre si es coneix la 
idiosincràsia santjoanera.

Lideren de manera diferent, més participativa, transpa-
rent, es preocupen de cada un dels veïnats i només cal 
escoltar-les per veureu-ho clar. Quan parlam del dia a dia 
dels consistoris l’enemic a batre és la Llei Montoro que 
pot acabar sent la sentència final dels pobles petits. Els 
seus tres consistoris havien fet una bona gestió i tenen 
les finances sanejades, però ara, amb aquesta nova llei, 
tots els serveis estan en perill. Na Magdalena apunta 
que amb les retallades que es preveuen els Ajuntaments 
només es poden encarregar del cementeri municipal i 
d’aigües. Ella assegura taxativa que no cediran ni un 
mil·límetre a l’hora d’oferir serveis a les persones. Na 
Caterina també apunta que ells posaran els doblers que 
facin falta per mantenir-los i na Catalina remarca que ells 
s’han passat a la banca ètica. Les tres estan d’acord que 
a Rajoy li preocupen més els banquers que les perso-
nes.

La cultura és un tema important, les agendes culturals 
dels seus pobles arrebossen de vitalitat, sobretot si se’ls 
compara amb els dels veïns populars. De Campanet, 
parla de la recuperació de la col·lecció de llibres Pla de 
Tel, dels Festival de Primavera i ara un altre de tardor, de 
l’obertura d’una nova galeria d’art pel poble, de la feina 
que s’està fent a la biblioteca i l’arxiu i de la divulgació 
d’un grup pictòric anomenat “els Holandesos” que 
s’establiren als anys vuitanta; Petra han celebrat el 
tricentenari del naixement del Pare Serra i el centenari 
de l’arribada de l’electricitat al municipi, excuses bones 
per fer més activitat; i Sant Joan disposa del col·lectiu 
Teranyines, el Casal Pare Ginard i s’ha inaugurat el 
Museu de la paraula que permeten també oferir una rica 
programació. 

Caterina Mas de Petra, 
Magdalena Solivellas de 
Campanet i Catalina Gayà de 
Sant Joan, tres batlesses amb 
molta força.
Llorenç Carrió

Caterina Mas “La ideologia en els pobles petits es fa en 
els detalls del dia a dia. De vegades no és percebuda, 
però hi és”

Magdalena Solivellas “Si fa falta s’haurà de desobeir per 
poder defensar els serveis socials”

Catalina Gayà “A Sant Joan hem aconseguit recuperar la 
dignitat de les víctimes del feixisme, hem obert les fosses 
i hem fet justícia”

La trobada es fa a Petra i de seguida me n’adon que 
aquestes dones plenes de coratge no m’ho posaran 
gens fàcil. Elles saben molt bé el que cal explicar dels 
seus pobles i totes soles es gestionen el temps perquè, 
a més, aquest col·loqui les posi al dia dels reptes 
comuns que tenen i compartir les estratègies que fan 
comptes emprendre a cada municipi. Al final, som jo qui 
acab d’entendre que n’he d’aprendre encara molt i acab 
acceptant el meu paper d’aprenent i gaudint del discurs 
d’aquestes autèntiques dones sàvies.

De seguida posam fil a l’agulla i repassam els fets més 
destacats d’aquesta legislatura. Les tres em confirmen 
que ha estat una legislatura molt dura, la gent desconfia 
dels polítics i de vegades els posen a tots dins el mateix 
sac, cosa molt injusta. M’expliquen que ara en el discurs 
políticament correcte s’afirma que els batles no haurien 
de cobrar... És molt trist perquè aquestes dones hi 
deixen la pell fent feina pel poble, sense sou pels batles 
només els nins de casa bona podran dedicar-se al bé 
comú.

És fascinant veure com la política local s’assembla tant 
d’un municipi a l’altre. Com el PSOE no entén que no 
sempre pot ser la primera força d’esquerres i enrabiat és 
capaç de votar contra inversions necessàries pel poble o 
que el PP de Madrid, el Govern i el Consell es mostra fins 
a cert punt exquisit en les formes, però que a l’hora de la 
veritat sempre acaba marginant els que no són dels seus 
i utilitza sempre el silenci administratiu com a resposta. 

trinxera
municipal
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Revista de Catalunya
“G. Bibiloni: La política lingüísti-
ca del Govern de José Ramon 
Bauzá”

Maties Garcias Salvà
Professor d’EOI

La Revista de Catalunya és una capçalera històrica 
que, per sort, encara perviu. Fundada l’any 1924 per 
Antoni Rovira i Virgili en temps de la Dictadura de Primo 
de Rivera, ha conegut tots els atzars que han marcat 
l’esdevenir de la llengua, la cultura i la nació catalanes: 
la resistència cultural enfront de poders autoritaris, 
l’afany de normalitat només reeixida en comptades 
etapes, l’amarg camí de l’exili, el retorn quan s’enceta la 
democràcia i l’autonomia, i ara mateix la sacsejada de 
la crisi econòmica... Sempre des d’una visió integral 
dels Països Catalans i amb la marca del rigor 
intel·lectual com a publicació d’alta cultura i de divulga-
ció assagística, l’han dirigida, a part del seu fundador, 
Ferran Soldevila, Antoni M. Sbert, Max Cahner i 
l’historiador Josep Maria Roig Rosich.

Amb la periodicitat trimestral que ara la caracteritza 
(abans de l’austericidi era mensual), el número 288, 
corresponent a octubre-desembre de 2014, encara és 
present en els punts habituals de venda: les llibreries 
ben dotades més que no els quioscos, com sol corres-
pondre a una publicació de pensament. Al llarg de les 
seves 245 pàgines s’hi publiquen un total de 23 textos 
que abasten un ventall ample de continguts, represen-
tatius dels interessos habituals de la publicació: des 
d’articles que analitzen la salut pública del català en 
àmbits diversos fins a textos historiogràfics –en aquest 
cas sobre Carrasco i Formiguera i Frederic Mistral- 
passant per assajos entorn de la recerca biomèdica, i la 
ciència i la tecnologia, a més treballs sobre art i literatu-
ra. No hi falten referències sobre l’actualitat política 
mundial, com és el cas de l’article de Vicenç Villatoro 
titulat Escòcia, la democràcia és la solució, o la breu 
recordança que Joan Vallvé dedica a Teresa Rovira, 
recentment traspassada, filla del fundador de Revista 
de Catalunya,  i bibliotecària i membre del consell de 
redacció. 

culturaA Sant Joan, na Catalina tot d’una ens parla de com 
d’emotiu i sensible ha estat reobrir les fosses de la 
Guerra i el paper que hi ha jugat els historiadors Arnau 
Company i Tomeu Garí.

Després de la cultura, arriben tots els altres temes a una 
velocitat de vertigen. Els serveis socials els ocupen i 
preocupen en primer lloc. Petra i Sant Joan els tenen 
mancomunats amb el Pla, Campanet al Raiguer. 
Sempre es podria fer més, però totes tres no els volen 
reduir ni un bri malgrat les pressions de Madrid, Govern i 
Consell. A Petra, per demostrar-ho, na Caterina explica 
que el nou conseller Martí Sansaloni els ha convertit el 
centre d’atenció per persones dependents en el nou 
centre de la tercera edat, però ni tan sols per totes les 
associacions de majors, sols pels seus afins. Aquí és 
quan les persones mostren que hi ha polítics de dretes i 
d’esquerres, o amb cor o sense. La ideologia es percep 
en les petites coses.

S’ha de reivindicar la importància que tenen els serveis 
socials avui en dia i na Magdalena ens explica que man-
tenir el treballador social, el psicòleg i l’educador de 
carrer és el que dóna rapidesa de resposta. A Sant Joan 
a més del banc d’aliments, s’ha complementat un racó 
solidari que permet descanviar productes entre els usua-
ris que són molt necessitats.

Després parlam de medi ambient, economia, mobilitat i 
infraestructures. Es nota que aquestes valentes dones 
fan comptes repetir en el càrrec quatre anys més i ja 
preveuen quines seran les necessitats del futur. Na Mag-
dalena no pot deixar de reclamar més mitjans del 
Govern i el Consell per tal de regular l’allau de curiosos 
que volen visitar les Fons Ufanes cada cap de setmana i 
que poden arribar als deu mil en cosa d’hores, destruint 
tot l’entorn. També reclama més suport per tal d’arreglar 
la ruta cicloturística de Lluc a Pollença que és molt 
perillosa. Petra i Sant Joan reclamen més tren, no pot 
ser que un tiquet de Petra a Palma valgui sis euros o que 
s’hagi tancat l’estació a Sant Joan... 

Segur que les nostres batlesses seguiran lluitant per 
aconseguir el canvi.
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També hem de destacar l’aproximació a la realitat 
sociolingüística de la llengua occitana que hi fa Aitor 
Carrera, o esmentar l’article de Glòria Escala sobre la 
influència en la pintura de Nonell dels cretins que va 
descobrir a la Vall de Boí en una estada a final del XIX.

Però, d’aquest número, part damunt tots, i de manera 
òbvia, ens hem de fer ressò de l’article que hi signa 
Gabriel Bibiloni sota el títol La política lingüística del 
Govern de José Ramon Bauzá. El lingüista i professor 
de la UIB hi resumeix les fites principals d’una acció de 
govern que no dubta a qualificar com “l’agressió més 
gran que s’ha fet contra la llengua catalana després de 
l’agressió del franquisme”. També hi fa menció, però, 
“de la reacció social mai vista a les Balears” a càrrec de 
milers de persones que s’hi han manifestat en contra en 
un seguit d’ocasions o que han impulsat continuades 
iniciatives de rebuig. 
Tot desmuntant la “retòrica bilingüista al servei dels 
monolingües de llengua espanyola”, Bibiloni repassa la 
nefasta acció de govern d’aquests quatre anys en tots 
els camps: l’Administració autonòmica i la funció públi-
ca, els mitjans de comunicació, l’escola, la projecció 
cultural i internacional de la llengua, els lligams del PP 
amb els diversos tipus de gonellisme. 

Aquest article és, sense cap dubte, una síntesi molt útil 
per als lectors no illencs de la publicació i, alhora, un 
text necessari també per als qui som d’aquí, a fi que 
uns i altres puguem tenir a mà un recordatori amb les 
dades concretes del que ha succeït, però sense perdre 
l’horitzó del canvi que volem que s’acosti. 

Com diu l’autor al final de l’article: “Aquesta legislatura 
(2011-2015) ens ha ensenyat que del partit que 
exerceix el poder a les institucions principals de les Illes 
en pot sorgir qualsevol despropòsit en qualsevol 
moment. I una part de la societat illenca es demana 
quin pot ser el pròxim. Alhora que abraça l’esperança 
que el malson s’acabi l’estiu del 2015.” 

Com deia aquella que també està de retirada, no hi ha 
dubte que el caloret ja s’acosta, sobretot el del canvi 
polític.

Revista de Catalunya, 288. Octubre – Novembre – 
Desembre de 2014. Fundació Revista de Catalunya.

Portada de la Revista 288



Afusellats a Lieja

Miquel Àngel Llauger
Professor i escriptor

A Lieja, Bèlgica, la plaça on hi ha l’edifici principal de la 
universitat porta el nom d’una data: 20 d’agost. Hi ha 
una placa, actualment en mal estat, que explica que en 
aquest dia, l’any 1914, molt poques setmanes després 
de l’inici de la Primera Guerra Mundial, els invasors 
alemanys, sense que hi hagués cap provocació, varen 
cremar vint cases i afusellar disset persones. A la placa 
s’hi poden llegir els noms de les víctimes, entre els 
quals hi ha els dels mallorquins Jaume Oliver Rullan, 
Antoni Oliver Rullan, Joan Móra Ferrer, Jaume Llabrés 
Bestard i Josep Niell Mestre. Els dos primers eren 
germans, propietaris d’un comerç d’alimentació, com 
tants d’emigrants sollerics d’aquell temps, i els altres 
tres eren empleats seus. Cinc víctimes oblidades de la 
brutalitat contra la població civil, que havia de marcar 
tràgicament tot el segle XX, i que llavors començava.

Llorenç Capellà rescata la memòria d’aquests paisans 
nostres a Crònica de la mort ignorada, un d’aquells 
textos en què el savoir faire d’un novel·lista es posa al 
servei de l’objectiu de recuperar una història real. Ens 
trobam en aquest territori que no és ficció però que no 
podem dir que no sigui literatura, i que resulta, com 
saben molts de lectors, tan fructífer. La història que 
se’ns conta és la de cinc assassinats, però és, sobretot, 
la de la misèria del poder.

És sabut que la posició espanyola durant la Gran 
Guerra va ser de neutralitat. El que ens mostra aquest 
relat és que va ser una posició feta d’impotència, de 
càlcul comercial i de baixesa moral. El govern 
d’Eduardo Dato va voler silenciar cinc morts que com-
prometien la neutralitat i que podien comprometre la 
relació comercial amb Alemanya. Va recórrer a la nega-
ció i a la tergiversació, a la mordassa quan va caldre. Es 
varen alçar veus de protesta, com la de Vicente Blasco 
Ibáñez, o com la del nostre Miquel dels Sants Oliver, 
que, des de mitjans tan poc sospitosos 
d’esquerranisme com l’ABC o La Vanguardia, va recla-
mar del govern espanyol una actitud activa de defensa 
dels seus ciutadans. El governador civil a les Balears, 
Ignacio Martínez Campos, va arribar a suspendre un 
acord de la Diputació Provincial que demanava que 
s’aclarissin els fets. El govern espanyol només va 
admetre l’evidència de les cinc morts quan va ser irrefu-
table. 

Un acord pel qual Alemanya compensava econòmica-
ment les famílies dels afusellats va segellar el silenci 
una altra vegada.  “Espanya no va participar a la Prime-
ra Guerra Mundial, però la va perdre”, setencia Llorenç 
Capellà.

El relat de Capellà ens esbossa també un context 
històric en què es va donar un debat entre aliadòfils i 
germanòfils que, en certa manera, prefigurava els dos 
bàndols de la Guerra Civil. La gent de lletres, tant a 
Espanya com als Països Catalans, era majoritàriament 
aliadòfila, tot i que amb excepcions ben significatives. A 
casa nostra, la defensa dels ideals republicans que 
encarnava França la va encapçalar Gabriel Alomar, 
però hi ha haver un germanòfil tan assenyalat com 
Mossèn Alcover, que a més de ser un gran lingüista i 
escriptor va ser un conspicu i de vegades furibund 
canonge de tarannà tradicionalista. La història de com 
Mossèn Alcover va ser acusat d’espia al servei 
d’Alemanya, i dels problemes que això li va ocasionar 
en el món de la romanística, és un bon exemple dels fils 
secundaris que fan atractiu aquest llibre escrit contra 
l’oblit.

Llorenç Capellà.
Crònica de la mort ignorada
Ensiola Editorial,  Muro, 2014. 
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