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El Primer de maig, festa de les treballadores i treballadors d’arreu del 

món. També aquí a les nostres Illes la festa s’ha commemorat al 

carrer, a Palma, a Maó, a Vila d’Eivissa. El lema unitari  ha estat , No hi 

ha excuses, Ocupació estable, Salaris justs, Pensions dignes, Més 

protecció social. Un bon compendi que resumeix allò que la nostra 

societat reclama, ara que tant es parla de la sortida del túnel de la 

crisi, de l’austericidi.

Hi ha d’haver estabilitat en l’ocupació perquè coneixem massa bé què 

significa la precarietat, la inestabilitat en els contractes laborals, que 

tant ha promocionat les reformes laborals del govern del PP. Quan es 

parla de recuperació econòmica no ha d’anar destinada en exclusiva a 

les empreses i els seus immensos beneficis. La recuperació ha de 

significar també ocupació estable perquè els llocs de feina hi són i la 

rotació en els contractes només augmenta les estadístiques del 

nombre de contractacions, però no millora la qualitat en el treball.

Salaris justs i amb cotització real a la Seguretat Social, afegim 

nosaltres. S’ha d’acabar amb la pràctica massa quotidiana d’una part 

en nòmina i una altra en negre. S’ha d’acabar amb el no pagament de 

les hores extraordinàries, perquè «has de ser conscient que no puc 

pagar», excusa que escolten ben sovint les netejadores, els i les 

cambreres de bars, d’hotels, els xofers de repartiments, de transport 

discrecional, dependentes de comerç...

Pensions dignes per a tantes persones que s’han desllomat en el 

treball i a l’hora de cobrar la jubilació veuen com la seva vida laboral 

cotitzada no respon a la realitat que han viscut. 

Més protecció social per a totes, més atenció a la dependència de les 

persones majors, dels fills i filles amb problemes  de capacitats 

diverses, més sanitat pública sense llistes d’espera, més 

ensenyament públic de qualitat, arrelat al seu entorn. Més protecció 

social vol dir més doblers de l’Estat cap a la nostra Comunitat 

autònoma, vol dir derogar la llei Montoro que prohibeix les inversions 

cap a les persones dels nostres Consells i Ajuntaments.

Més protecció social significa també més i millor finançament cap a 

les nostres institucions, per part de l’Estat que recapta els impostos 

de la ciutadania però no distribueix amb equitat. Un Estat cec i sord a 

les necessitats de les persones, obsessionat en el retorn del deute que 

no han generat les polítiques socials sinó el malbaratament dels 

doblers públics.

En aquest exemplar de l’Altra mirada hi trobareu l’anàlisi d’una 

conquesta, el conveni col·lectiu de Comerç, un bon conveni que 

recupera la confiança i el prestigi de les organitzacions sindicals, eines 

imprescindibles per a la defensa dels drets dels treballadors i 

treballadores.

Com s’explica en un altre article, els sindicats de classe: en el seu 

conjunt, també ha estat víctima de múltiples agressions, algunes més 

i altres manco visibles: la minva de recursos, en un intent intencionat 

d’ofegar-nos econòmicament, ens ha obligat a fer molta més activitat 

en manco recursos en un context hostil, d’agressió directa a la funció 

del sindicat, on fins i tot s’ha qüestionat la necessitat de la nostra 

existència. Una pressió que arribava, fins i tot, des de la fiscalia, amb 

més de 300 companys i companyes sindicalistes amb processos 

judicials oberts per participar en les vagues contra les reformes 

laborals. 

Un primer de maig de lluita i reivindicació, de solidaritat també cap a 

aquelles persones que altres llocs del món global lluiten en condicions 

de manca de llibertats. Solidaritat cap a les persones que fugen de les 

guerres i cerquen una vida digna a altres indrets. De clam exigint al 

govern del Sr. Rajoy que sigui responsable amb els seus compromisos 

internacionals i obri les portes als refugiats, la societat així li ha 

expressat al carrer de les nostres ciutats.

Un primer de maig de festa també, de retrobada. Un primer de maig 

de renovació del compromís de continuar lluitant i treballant per a la 

transformació d’aquesta societat.
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Unió Europea, un aniversari en 
sordina

Pau de Vilchez Moragues

Fa poques setmanes, el 25 de març passat, es van complir els 60 anys 

de la signatura dels Acords de Roma, que van donar origen a la CEE, 

embrió de l’actual Unió Europea. Una efemèride al voltant de la qual hi 

ha hagut un silenci simptomàtic del moment en què es troba el 

projecte europeu.

Somniada per molts durant anys, la unitat dels països europeus 

esdevé una realitat poc després de la Segona Guerra Mundial. Van fer 

falta 60 milions de morts perquè els estats del “vell continent” fossin 

capaços de superar les seves diferències, rancors i desconfiances, 

sedimentades després de segles de lluites fratricides. Van fer falta 60 

milions de morts, i un pla milionari d’inversió i reconstrucció finançat 

pels Estats Units (el Pla Marshall), així com la perspectiva d’un 

enfrontament soterrat i de llarga durada entre els Estats Units i la Unió 

Soviètica (la Guerra Freda). Van fer falta, doncs, unes condicions 

excepcionals per intentar superar el marc dels interessos purament 

estatals que havia marcat les relacions europees (i internacionals) fins 

llavors.

És important ser conscients de l’excepcionalitat de les circumstàncies 

que van possibilitar la posada en marxa del projecte europeu perquè, 

igual que amb la creació de l’ONU l’any 1945, la creació de projectes 

excepcionals és extremadament complicada en l’absència de 

condicions excepcionals que facilitin o empenyin cap a la superació de 

l’interès propi a curt termini. 

El projecte europeu, esdevingut Unió Europea a partir del Tractat de 

Maastricht de 1992, és una història plena de clarobscurs i és 

impossible d’interpretar sense tenir en compte, entre altres coses, el 

context històric de cada moment i el joc de majories polítiques a cada 

Estat i en l'àmbit de la UE.

La pau, la prosperitat econòmica, un nivell superior de protecció del 

medi ambient, la promoció dels drets humans i la llibertat de 

moviment per les ciutadanes i ciutadans europeus són algunes de les 

fites assolides en aquestes sis dècades. Malauradament, l’altra cara 

de la moneda, més visible que mai aquesta darrera dècada, són les 

polítiques d’austeritat imposades per una política econòmica 

marcadament neoliberal, més preocupada pel PIB o el benefici 

empresarial que pel benestar real de la ciutadania, o la creació d’una 

aparent, fràgil però mortal, fortalesa Europa, fundada sobre les 

barreres i l’exclusió de l’altre, percebut com a bàrbar, com amenaça 

per aquest “oasi” europeu enmig d’un món desgavellat.

 Així, a la tradicional solidaritat intraeuropea, representada per la 

llibertat de moviment, les beques Erasmus o pels fons de 

desenvolupament regional (FEDER), s’uneix una anti-solidaritat 

extraeuropea caracteritzada per FRONTEX i les lamentables polítiques 

migratòries i d’asil en presència de crisis tan greus com la que es viu a 

Síria.

Tots aquests motius han portat, de manera lògica, a un qüestionament 

creixent de projecte Europeu, qüestionament caracteritzat per una 

gran heterogeneïtat. Així, quan des d’algunes posicions polítiques es 

proposa desmuntar sencer el projecte europeu per reconstruir-lo d’una 

manera més justa és important tenir en compte la presència 

simultània de forces que cerquen la destrucció de la UE des d’una 

perspectiva caracteritzada per la por i l’exclusió, que busca enterrar 

qualsevol projecte supranacional i substituir-lo per un retorn total a la 

sobirania nacional marcada per la reafirmació del “jo” contra “l’altre”. 

Però aquesta fragilitat de la UE, derivada principalment de l’augment 

sense precedents de la desigualtat provocada per l’assumpció dels 

postulats neoliberals, no és un producte ni un fenomen exclusiu de la 

UE. A Brussel·les, com a Madrid, Londres o París, a mesura que la 

política perd capacitat d’influència, creix el nivell de desafecció 

política. Seria una equivocació pensar que la solució a les retallades 

passa necessàriament per sortir de la UE, perquè no es tracta d’una 

decisió institucional, sinó política, presa per les mateixes opcions 

polítiques que desmunten els serveis públics i elogien els mèrits del 

lliure mercat i la desregulació al mateix temps que saquegen les 

arques públiques i la guardiola de les pensions a Espanya.

Europa és una eina. I en un moment on la major part dels 

desafiaments que tenim sobre la taula són globals (medi ambient, 

evasió fiscal i especulació financera, moviments migratoris, conflictes 

armats i terrorisme, entre d’altres), ens calen eines com Europa, 

d’escala supraestatal, que han demostrat la seva capacitat 

d’influència i actuació, per exemple en matèria de canvi climàtic. 

El  fet  imprescindible és tenir una ciutadania suficientment informada, 

crítica i activa com perquè aquesta eina excepcional sigui emprada 

per a la promoció del bé comú i no per a l’agudització de les 

desigualtats, una ciutadania que permeti l’articulació de majories 

polítiques i socials mogudes per l’esperança i no per la por, impulsores 

de solidaritat i no d’odi. 

En un moment històric marcat per l’augment i la banalització de 

l’extrema dreta, no és feina fàcil, però és totalment indispensable.
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Els contractes de MÉS
 ètica i política de titulars

Josep Valero

Coordinador d’activitats 

Del Consell de fundacions Emili Darder i Ateneu Pere Mascaró

Les persones que venim d’una tradició marxista, sabem que la 

democràcia no és un camp neutral, a on els partits polítics tan sols 

han de competir amb el seu màxim fer i saber per a poder guanyar. Ni 

que tots els arbitres són  éssers neutrals, que sols aspiren a fer que el 

joc sigui net i polit. Els poders econòmics i polítics dominants 

exerceixen de Federació que controla el calendari, la modificació de 

normes, la designació d’arbitratges, el comitè de disciplina, les seves 

pròpies normes internes d’elecció... La democràcia és un esport 

excel·lent. Però la indústria de poders fàctics que la controlen, vol que 

es jugui amb un reglament que faciliti que sempre guanyin uns 

determinats equips.  Els mitjans de comunicació de masses 

compleixen una funció molt específica en aquest terreny. Són els que 

encalenteixen o refreden els impulsos de la graderia.  Els que 

contribueixen decisivament, a què s’arribi a l’hora del partit amb un 

estat d’ànim i d’opinió determinat. 

Els que volen fer periodisme sense aparèixer com a pamfletaris, 

presumeixen que la seva empresa diferencia la informació de l’opinió. 

Formalment és molt fàcil dir-ho. Opinions són les editorials i els 

articles signats com a tals pels comentaristes. Informacions són la 

resta. Aquesta aparença d’objectivitat és la base per a la seva 

influència ideològica.  Llegir una opinió et col·loca d’entrada en una 

posició de relativitat. Pots estar d’acord amb ella o no. Una informació 

té sempre la presumpció de veracitat. No tens preventivament una 

posició defensiva enfront d’ella. Per això una informació desenfocada, 

pot fer més mal que un atac d’opinió frontal. Els teòrics de la post-

veritat fins i tot justifiquen el desenfocament intencionat de la 

informació (si més no la mateixa mentida), si és per una bona causa 

-com en el cas de Trump guanyar unes eleccions.

Els titulars d’un diari són informació, són manipulació o són opinió? 

Aquí és on hauria d’intervenir l'ètica d’un diari, l’ètica dels 

responsables de fer-los. Si l’ètica és vendre exemplars, es fan un tipus 

de titulars. Si l’ètica és voler inculcar una idea preconcebuda entre el 

públic, la bateria de titulars és una altra. Si l’ètica és voler conèixer la 

veritat, els titulars han de tenir un punt de ponderació allunyat de 

l’afirmació indiscutible. Cada vegada noto menys informació en els 

titulars dels mitjans de comunicació, cada cop abunda més l’opinió, i a 

vegades, fins i tot apareix la manipulació. 

La definició d’un titular pot pervertir voluntàriament o involuntària la 

descripció d’una realitat. Induir al lector a una percepció equivocada. 

Si es diu «Es donen contractes a dit» de manera continuada i amb 

espais privilegiats, la gent sols pot entendre que s'està realitzant una 

pràctica irregular i de tractament de favor generalitzat i arbitrari per 

part del qui ho faci. I si el que ho fa és MÉS, fa el mateix que feien el 

PP i UM. I per tant hi ha d’haver una presumpció de malversació de 

fons públics, de trama organitzada, de política d’amiguisme, de 

pagament de favors electorals, i és dóna per fet la malfiança del tot 

plegat. Amb aquesta lògica és normal exigir que s'eradiquin totes les 

ramificacions de les complicitats interessades que estiguin encobrint 

una caterva de presumptes corruptes. La fiscalia intervé d’ofici per 

l’alarma social creada. Després de la primera traca amollada, tan sols 

queda esperar la «gran mascletà» final si es dóna la intervenció 

judicial. I si no, com a mínim serveix perquè la gent pensi que «si non 

è vero, è ben trovato»

En canvi si es parlés «de contractes d’adjudicació directa», sense el to 

pejoratiu de l’arbitrarietat suposada, s’hauria d’explicar que és una 

figura legal permesa per la llei, necessària per agilitzar aspectes de la 

gestió pública, que s’ha de justificar adequadament per realitzar-ho, 

especificant la necessitat i la urgència del servei que es vol contractar, 

que ha de tenir uns informes jurídics i econòmics previs dels 

funcionaris per avançar en la seva tramitació, que una vegada 

realitzat cal veure els resultats obtinguts, que després ha de passar 

els controls de la intervenció per certificar la realitat del treball 

realitzat i l’adequació de la despesa proposada, previ al pas a la 

tresoreria, que finalment paga a l’empresa el servei contractat i 

realitzat. Qualque cosa més complexa que «donar un contracte a dit». 

Hi ha tot una cadena de procediments. Tan sols en alguns casos de 

determinades contractacions, s’ha pogut detectar a qualque esglaó de 

la tramitació, errades, mancances u ocultació d’informació necessària 

per a una millor transparència.
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La informació detallada d’uns fets que poden semblar irregulars, és 

una exigència ètica d’un bon periodista. De fet aquestes informacions 

han produït un daltabaix important dintre de MÉS i en el seu entorn de 

votants. Han provocat unes actuacions i fins i tot unes dimissions 

d’una consellera i d’altres càrrecs de la seva conselleria. Han obligat a 

un debat força crític en tota l’estructura de MÉS per Mallorca. I a l’hora 

d’aprofundir en tot el que ha passat, a on ha quedat reduït el 

problema? Al marge del que pugui treure de nou la fiscalia, sembla 

una baixada de guàrdia d’aspectes ètics en la presentació formal 

d’ofertes per a contractes menors, ofertes que com hem dit abans no 

són legalment necessàries. En la comissió d'ètica del Govern es 

reflectiren errades de mala pràctica ètica i de la transparència de la 

tramitació en alguns casos, però mai en cap cas indicis de tipus 

delictiu. Errades que varen tenir un reflex en l’assumpció de 

responsabilitats polítiques d’una consellera i altres alts càrrecs del seu 

equip, abans fins i tot de les conclusions de la mateixa comissió 

d'ètica del Govern.

Una ensenyança a extreure de tot aquest «affaire», seria la d’establir 

per escrit els criteris ètics i de bones pràctiques sobre com fer 

contractes menors i negociats, sense i amb publicitat, per part del 

govern i del conjunt de les administracions públiques. A on es posa el 

llistó de les empreses que han fet feina amb els partits a un nivell o un 

altre, per poder optar o no a aquest tipus de contractació amb 

l'Administració? En el cas d’autònoms fins a quin grau de parentiu 

amb els governants caldria arribar per a no caure amb incorreccions 

ètiques? A partir de quin nombre de contractes es produeix un abús? 

Quina autoexigència ètica cal posar per sobre de la legalitat per 

aquests tipus de contractes? És possible establir un règim 

d’incompatibilitats legals a les empreses que treballen amb els partits, 

per no poder optar a concórrer en determinades contractacions 

públiques? Quin organisme intern o extern del govern, ha de vigilar el 

correcte compliment d’aquestes normes?

Finalment vull que quedi clar que no és la meva intenció matar al 

missatger en tota aquesta crisi oberta sobre els contractes de MÉS. 

Però cal distingir entre la feina més o menys encertada dels redactors, 

la política més o menys esbiaixada dels titulars i la política 

empresarial de la propietat. Les cadenes de diaris estatals tenen unes 

prioritats i uns interessos, que van molt més enllà de les petites 

realitats de «las provincias». La pedra a la sabata del règim polític 

espanyol actual i dels mitjans de comunicació estatals que el 

sustenten, és el conflicte amb Catalunya. I des de fa temps, el cordó 

sanitari que s’intenta fer per llevar aliats al procés català, és prou 

notori.

 El trípode PP – Ciudadanos – Opció Susanista al PSOE és l'únic camp 

de joc que promocionen com a políticament correcte. Tot el que no va 

amb ells, està contra ells. També hem d’aprendre aquesta lliçó. Ja 

sabem a on ens han posat les línies vermelles. Altra cosa és  on 

vulguem posar les nostres. Podem intuir que això tan sols és el 

començament. Hem de veure’n de més grosses. Dir-se sobiranista i 

d’esquerres i a sobre voler exercir com a tals, tindrà sempre un cost 

polític. De desqualificació oberta o soterrània. Especialment quan més 

a prop s’estigui d’adquirir quotes significatives de poder. 

Alguns diuen que dir això són simples paranoies conspiratives de 

nostàlgics eixelebrats. Altres pensam que quan es vol fer d’una palla 

un paller, qualque part de la innocència es perd pel camí.
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Del conveni de Comerç cap al 
conveni d’Hoteleria

Silvia Montejano Cofreces

Secretària General de la

FEDERACIÓ DE SERVEIS CCOO Illes Balears

Indiscutiblement la negociació col·lectiva és la millor eina de la qual 

disposem per regular i aconseguir millores en les condicions laborals 

dels treballadors i les treballadores; unes condicions que en els últims 

anys s'han vist molt deteriorades com a conseqüència de la Reforma 

Laboral que, com ja ha quedat demostrat, únicament ha servit per 

precaritzar l'ocupació i desregular el mercat laboral. 

Després de més d'un any de negociació, el passat mes de febrer es va 

aconseguir un acord entre les patronals del sector i els sindicats més 

representatius que va permetre la signatura del Conveni col·lectiu 

laboral per al Comerç de la comunitat autònoma de les Illes Balears 

2016-2019.

Probablement de les millores aconseguides en la negociació del 

conveni la que més cridi l'atenció, o en la que primer ens fixem, és en 

l'increment salarial, que en aquest cas es fixa en un 3% per al primer 

any (amb efectes retroactius des de l’1 d'abril del 2016) i un 1,75% 

per a cadascun dels dos anys posteriors (2017 i 2018) en tots els 

conceptes salarials, també es garanteix el manteniment de la 

compensació econòmica dels diumenges i festius que es treballin.

Però cal no oblidar la resta de millores que s'han aconseguit i que 

també són de summa importància, com aconseguir el dret a un 

descans setmanal de 2 dies, una reivindicació històrica des de fa 

molts anys en el sector del comerç; que es rebaixa el període de 

prova de 6 a 3 mesos per als contractes de caràcter indefinit o 

l'ampliació de la reducció de jornada per cura de fills, fins que el 

menor compleixi 14 anys.

Va ser una negociació llarga i molt dura que va estar acompanyada de 

mobilitzacions dels treballadors i les treballadores del sector fins a la 

consecució de l'acord, des de la Federació de Serveis de CCOO 

considerem que la signatura del nou Conveni Col·lectiu de Comerç, 

que afecta a més de 50.000 treballadors i treballadores, és molt 

positiva, ja que garanteix millores i manté en el seu conjunt els drets 

laborals i socials aconseguits al llarg dels anys mitjançant la 

negociació col·lectiva.

La negociació del proper Conveni Col·lectiu d'Hoteleria és el següent 

repte important que hem d'afrontar atès que s'inicia el procés a final 

d'aquest any, no solament perquè és el paraigua de més de 100.000 

treballadors i treballadores, sinó també perquè és el conveni més 

important de la nostra Comunitat Autònoma i serveix com a referent 

per a la negociació d'altres convenis.

Cal tenir en compte que l'escenari en el qual es produirà la negociació 

és diferent i molt més favorable, no podem negar que el nostre 

principal motor econòmic és el turisme i aquest fet té una repercussió 

importantíssima i directa en el sector de l'hoteleria. És el turisme 

majoritàriament el que està permetent que es produeixi la 

recuperació econòmica a Balears. Per tot el món és ben sabut que les 

temporades turístiques dels últims anys han estat record, així com, 

que les previsions per a aquesta temporada es presenten novament 

excel·lents; els beneficis empresarials no estan en risc, més aviat tot 

el contrari, continuen en augment i ho fan a un ritme més accelerat. 

Per tant, considerem que és el moment que els beneficis arribin 

també als treballadors i les treballadores, s'ha de produir un 

repartiment equitatiu d'aquests beneficis que es materialitzarà en el 

conveni en forma d'augments salarials, en recuperació de drets i en 

més i millors contractacions el que permetrà la recuperació de les 

plantilles, la reducció de les càrregues de treball i major estabilitat en 

l'ocupació.

Aquesta negociació també es preveu dura i, com en tots els casos, 

caldrà barallar-la; però si hi ha alguna cosa que tenim clar és que no 

acceptarem cap tipus d'excusa per part de les patronals, ni tampoc 

permetrem que es demanin més sacrificis als treballadors i les 

treballadores, en aquest conveni apostarem decididament per la 

recuperació dels drets i per revertir la precarietat laboral que s'ha 

instal·lat en el sector.
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Comunicat de la Plataforma 
NO al TTIP MALLORCA

Dins el marc de les accions que la Plataforma No al TTIP Mallorca dur 

endavant per tal d'intentar aturar la ratificació del CETA (Acord 

Econòmic i Comercial Global) que ja ha estat aprovat pel Parlament 

Europeu el passat 15 de febrer i que ara es troba en tràmits de 

ratificació per part dels parlaments membres estatals, i que en el cas 

del govern espanyol en aquests moments ja ha estat registrat al 

Parlament el Projecte de Llei per ratificar-lo, la Plataforma ha 

organitzat avui dissabte 29 d'abril a Inca una Jornada Municipalista 

contra el CETA convidant-hi a regidors i regidores d'ajuntaments i 

representants d'entitats de la societat civil. 

Hi han assistit representants de Palma, Marratxí, Artà, Sóller, 

Capdepera, Inca i Esporles, així com membres de diverses entitats 

socials.

En aquesta jornada s'ha constatat la preocupació que existeix des 

dels municipis pels perills que pot comportar l'aprovació i l'aplicació 

d'aquest tractat front a la pèrdua de la sobirania local.

Fruit d'aquesta trobada s'ha aprovat una Declaració Municipalista 

contra el CETA, per la defensa del principi de subsidiarietat, la 

sobirania local i la democràcia. Aquesta declaració signada pels 

regidors/es presents avui, la fem extensiva a futures adhesions de 

càrrecs públics de Mallorca. També s'ha proposat dur als Ajuntaments 

una proposta de moció específica contra el CETA perquè sigui 

valorada i aprovada dins els seus respectius plens.

Els regidors/es presents també han acordat crear una xarxa per 

coordinar els diferents municipis contra els tractats (CETA, TTIP i TISA) 

i per la defensa dels serveis públics amenaçats per aquests.

Per altra banda, un regidor representant del col·lectiu «AVANÇAM» ha 

anunciat el compromís de plantejar a aquest grup de regidors/es 

l'adhesió a la Plataforma i a la Declaració Municipalista.

Des de la Plataforma anunciem que dins aquest mes de maig i juny 

continuarem duent a terme accions per tal d'intentar aturar aquest 

tractat del CETA i els altres, coordinats amb la campanya estatal, i ja 

anunciem que pel 3 de juny tenim prevista una acció a Palma.

 Inca, 29 d'abril de 2017

Contacte de la Plataforma No al TTIP Mallorca:

noalttipmallorca@gmail.com

ENTITATS QUE  FORMEN  PART DE  LA  PLATAFORMA NOALTTIP 

MALLORCA:

AMICS DE LA TERRA, AMS (Assemblea de Moviments Socials de 

Mallorca), Assemblea Sobiranista de Mallorca, Assemblea 

Republicana, Associació LA DEFENSA de Consumidors i Usuaris de 

Balears, ATENEU PERE MASCARÓ, ATTAC-Mallorca, CCOO Illes Balears, 

CGT Balears, Coordinadora CONGDIB, CRIDA, Dignitat i Solidaritat-

ADIS, Ecoxarxa Mallorca, ENDAVANT, ENTREPOBLES-Mallorca, 

ESQUERRA SOCIALISTA DE LES ILLES BALEARS (PSIB-PSOE), 

ESQUERRA UNIDA Illes Balears, FEMINISTES EN ACCIÓ, FÒRUM 

CIUTADÀ, GOB, Grupo de Educadores de Calle y Trabajo con Menores 

(GREC), GREENPEACE, JUBILATS PER MALLORCA, Lobby Dones per 

Mallorca, MÉS per Mallorca, PADRINES I PADRINS FLAUTES, PAH 

Mallorca, Partido X. Mallorca, PODEMOS, S'ALTRA SENALLA, STEI 

Intersindical, UcxR, UGT
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La plataforma per la reforma 
del sistema de finançament

Miquel Rosselló

 President de l'Ateneu Pere Mascaró

Fa uns mesos es va constituir una plataforma per la reforma del 

sistema de finançament que aglutina a unes setanta entitats socials 

de Mallorca i que va aprovar un Manifest en el qual reivindica un nou 

model de finançament, ja que no considera just que Comunitats amb 

una capacitat de recaptació inferior a la nostra acabin rebent recursos 

en algun cas fins a un 30% per sobre de la mitjana. Mai els majors 

aportants al sistema, haurien de rebre menys recursos que els 

beneficiaris d'aquest. En definitiva el manifest creu que la distribució 

de recursos del sistema actual resulta arbitrària.

Així mateix i en allò que fa referència a les nostres Illes cal tenir 

present que la totalitat dels recursos financers disponibles per les Illes 

Balears està condicionada per les inversions de l'Estat, el fins ara 

inexistent Règim Especial i el deute de la Comunitat.

Si ens referim a les inversions estatals en la darrera dècada, en la 

recepció d'inversions per càpita, hem estat els últims. S'entén que 

alguns anys es doni prioritat a altres comunitats, però no s'entén que 

sempre estiguem a la cua i sovint per sota del 50% de la inversió 

mitjana per càpita, quan les Illes són una de les comunitats que 

disposa de menys capital públic per habitant a causa del dèficit 

històric d'inversions públiques.

¿I què dir de la inexplicable absència encara d'un Règim Especial per 

pal·liar els costos de la insularitat i la pluri-insularitat, que està 

reconeguda a la mateixa Constitució i el REB recollit a l'estatut 

d'autonomia?, cal recordar que és una llei orgànica estatal. Com és 

possible que des del Govern Central, un darrer l'altre incompleixin 

l'Estatut d'Autonomia i la Constitució?

Per acabar de donar un panorama desolador hem de tenir present que 

el deute de la nostra Comunitat ascendeix a uns nou milions d'euros, 

com diu l'esmentat manifest: “l'infrafinançament crònic de les 

competències transferides (especialment educació i sanitat), la falta 

d'equitat vertical del sistema i la falta de finançament d'inversions per 

l'estat ha obligat a les Balears a endeutar-se”.

Doncs bé, la plataforma es donava a conèixer el 24 d'octubre, quan 

entregà a la mesa del Parlament el Manifest. Des d'aleshores s'ha 

organitzat, elegint una Comissió Executiva que s'ha entrevistat amb la 

Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, Sra. Cladera, que 

s'ha compromès en informar puntualment a la plataforma dels debats 

de la Comissió d'experts per estudiar la reforma del sistema de 

finançament.

També s'ha reunit amb el President del Consell de Mallorca que es va 

comprometre a celebrar un Ple Extraordinari del Consell el pròxim 8 

de maig per donar suport al Manifest. Així com amb la Presidenta del 

Consell de Menorca i amb l'executiva de la Federació d'entitats locals 

de les Illes Balears (FELIB) que es va comprometre a enviar una 

proposta de moció als Ajuntaments de suport al manifest. Des 

d'aleshores són un bon grapat d'Ajuntaments que ja han aprovat 

l'esmentada moció.

Per últim s'ha sol·licitat al Conseller de Desenvolupament Local del 

Consell de Mallorca l'assistència d'una delegació de la Plataforma a la 

reunió següent de l'Assemblea de Batlles i Batllesses de Mallorca per 

presentar el manifest i demanar suport als distints batlles i batllesses 

per organitzar actes públics als distints pobles per donar a conèixer a 

la ciutadania la gravetat del problema del finançament a la nostra 

comunitat i com afecta negativament a les condicions de vida dels 

mallorquins i mallorquines.

També s'ha demanat al President del Parlament la convocatòria d'una 

reunió de tots els diputats i senadors de les Illes per parlar 

d'estratègies conjuntes a l'hora de defensar un nou i millor 

finançament.

Està prevista a principis de maig una reunió plenària de la Plataforma 

per analitzar les passes donades fins ara i aprovar noves fites pel 

futur.
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   4.1
Què està passant?

Joana Aina Campomar Orell

Diputada de MÉS per Mallorca i 

Secretària primera del Parlament de les Illes Balears

Som quasi a la meitat de la legislatura i la feina 

parlamentària continua de forma intensa. La tasca 

legislativa fins ara ha estat molt significativa. 

Derogació de la llei de símbols, de les lleis turística, 

sòl i agrària agressives amb el territori i l’aprovació 

d’una llei d'avaluació ambiental clara i àgil.

La llei de renda social garantida, pionera a l'Estat espanyol, suposa un 

important suport a les persones més afectades per l'atur, la 

desigualtat, la pobresa i la precarietat laboral. Cada any l'esforç 

pressupostari per a arribar a més beneficiaris mostra el compromís 

del govern del canvi amb la gent i les persones més vulnerables.

Les lleis d'igualtat i de l'anomenada de fosses posen al seu lloc la 

justícia democràtica cap a les dones i les víctimes oblidades de la 

guerra civil.

Hem retornat l'obligació del coneixement del català dels treballadors 

públics. La llengua pròpia és un eix vital de la nostra forma de fer 

política.

Lluitam per posar fre a la implantació de les grans superfícies donant 

impuls i suport al petit comerç amb un decret llei i una modificació de 

la llei de comerç que obliga a tenir en compte l’impacte de les 

infraestructures afectades abans de noves autoritzacions.

La connectivitat aeroportuària és la base de la nostra mobilitat i una 

eina de cohesió territorial. La proposta de tarifa plana entre les illes de 

30 € aprovada per unanimitat al Parlament de les Illes Balears, no s’ha 

aprovat pel govern del PP estatal però seguirem defensant la seva 

implantació amb fermesa.

Cal destacar l'Impost de Turisme Sostenible (ITS), posat en marxa en 

pocs mesos des de la seva recaptació fins al repartiment dels recursos 

aconseguits, amb dos vessants importants, per una part fer 

conscients als visitants de la necessitat de protegir el nostre territori i 

de l’altra contribuir a disposar de majors recursos dedicats 

prioritàriament a pal·liar l'impacte mediambiental de l'activitat 

turística. 

La proposta de Llei contra les prospeccions petrolieres és un clam a 

les nostres illes i s’ha aprovat per unanimitat, ara cal esperar que el 

Congrés espanyol hi doni suport.

En aquest nou període de sessions hi ha reptes importants en marxa. 

L'aprovació del Parc natural Es Trenc-Salobrar de Campos després de 

vint-i-cinc anys de la LEN, farà possible aprovar un pla d'usos de la 

zona protegida que permeti destinar-hi recursos per a la seva 

millor protecció.

La llei de comercialització d’estades turístiques per a 

regular una activitat que ha provocat una oferta 

descontrolada, principalment en edificis plurifamiliars, 

actualment prohibida i, que de forma indirecta, afecta de 

forma negativa en l'oferta de lloguer per a habitatge 

habitual.

Aquesta llei es complementa amb la futura llei d’habitatge 

que prepara el Govern Balear, l’eina bàsica per a fomentar 

el lloguer social i millorar l’accés a l'habitatge als residents de les illes 

i de forma prioritària dels col·lectius vulnerables. La nova llei 

d'accessibilitat universal ha de fer realitat les necessitats dels 

col·lectius.

Important serà l’aprovació de la compilació del dret civil de les Illes 

Balears per a clarificar els trets normatius diferencials de les nostres 

illes i que afecten de forma directa als nostres residents.

La propera llei d'Indústria ha de contribuir a l'impuls d'un sector que 

ha anat baixant el seu pes dins l'economia balear any rere any, però 

molt necessari per a contribuir a la diversificació econòmica que 

aquest nou govern té com a objectiu essencial de les seves polítiques.

Dins l'àmbit de participació en les polítiques públiques cal ressaltar la 

modificació de la llei de règim local, que una vegada aprovada 

permetrà que la ciutadania pugui fer propostes que afecten els seus 

municipis baixant l’exigència actual del 20% de signatures sobre 

habitants al 10% fins a 5.000 h. i al 2% per als de més de 5.000 h. Per 

exemple en un poble de 3.000 persones ara s’exigeixen 600 

signatures i amb la nova llei amb només 300 es podran presentar 

mocions als plens. En un municipi de 10.000 h ara són 2.000 i d'aquí a 

poc temps bastaran 600 signatures.

El Parlament de les Illes Balears en 
una legislatura rica en iniciatives
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La modificació del reglament del Parlament de les Illes Balears està en 

marxa i una part molt important és el nou capítol de participació 

ciutadana, l'anomenat escó 60 cercant el consens més gran.

Els Acords pel Canvi han propiciat l’avanç en revertir, amb i per a la 

gent, moltes de les polítiques del PP, en educació, en sanitat, en 

serveis socials, en medi ambient, etc. Queda molt a fer i s’ha de lluitar 

per contrarestar la política del govern del PP estatal que ha imposat la 

llei Montoro al Govern, als Consells i als Ajuntaments i que no ha fet 

cap millora al finançament de les nostres Illes. Ben al contrari, ens ha 

tornat enrere les inversions estatutàries, aportacions de convenis 

aprovats i ha baixat pel 2017 les inversions dels pressupostos 

generals de l'Estat a les nostres illes.

La tasca parlamentària també cerca impulsar propostes no 

legislatives mitjançant les proposicions no de llei, al govern autonòmic 

i/o el govern central, donant suport, promovent o rebutjant mesures 

en quasi tots els àmbits. 

Aquesta legislatura al Parlament hi ha set grups parlamentaris, s’han 

viscut noves situacions i el debat oscil·la entre intens, enriquidor o 

repetitiu, cal reconèixer, en algunes ocasions. 

MÉS per Mallorca ha apostat per arromangar-se i anar per feina, no 

sols donant suport a un govern d’esquerres. La seva gent ha agafat la 

responsabilitat de governar i dur a terme polítiques de canvi entre 

entrebancs econòmics, burocràtics i de consens polític. Molta il·lusió i 

moltes hores de compromís que ens fa sentir orgulloses.

El Parlament de les Illes Balears en una legislatura rica en iniciatives
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Renovant-nos, seguim 
endavant

Gotzon Elizburu

Del Kontseilu Nazionala de SORTU

La capacitat de renovació és, probablement, la millor arma per a 

aquells que anem sempre a contracorrent. El pitjor dels malsons per a 

qualsevol moviment revolucionari hauria de ser quedar aturat, agafar 

olor de caserna, no connectar amb la gent ni amb el poble.

L'esquerra abertzale, com a moviment que és, sempre ha tingut i ha 

demostrat la seva capacitat de renovar-se. Segons l'estratègia i el 

context històric del moment, ha sabut canviar i adaptar l'arquitectura 

de la seva organització a les noves circumstàncies. I aquest ha estat, 

sense cap dubte, una de les claus per seguir amb la seva força política 

i social.

Quan en 2009 l'esquerra abertzale va decidir canviar la seva 

estratègia, no va resultar gens fàcil. Va ser una decisió presa en unes 

condicions molt difícils, fruit d’entre altres, el pes d'anys 

d'il·legalització i el malestar provocat després de la ruptura del procés 

de negociació.

El canvi d'estratègia va suposar una gran revolució en el si de 

l'esquerra abertzale, ja que suposava deixar de banda l'estratègia 

politicomilitar després del cicle històric de 50 anys, i apostar per una 

estratègia política democràtica i pacífica, amb la creença que ja 

comptàvem amb les condicions per emprendre un procés sobiranista 

a Euskal Herria. El canvi d'estratègia va ser la clau per connectar de 

nou amb el poble, en aquell moment en què l'Estat ens tenia agafats 

fins a ofegar-nos, quan ens volia aïllats i arraconats. L'esquerra 

abertzale va començar amb força el nou cicle polític després de 

finalitzar la lluita armada: la il·lusió als carrers, els excel·lents resultats 

electorals, Sortu va obrir les portes per superar l'època 

d'il·legalització. I amb la renovació, seguim endavant.

No obstant això, un dels deures quedà pendent per aquell temps. El 

remolí causat pel canvi d'estratègia no es va enfocar correctament ni 

va donar temps suficient per realitzar els canvis que s'havien de donar 

tant en l'organització, com en la cultura política. En resum: teníem una 

nova estratègia, reeixida i amb un gran potencial alliberador, però per 

fer front al nou repte continuàvem amb les eines i mentalitat antigues.

Arnaldo Otegi va manifestar el dilema en una entrevista: l'esquerra 

abertzale té una gran capacitat de sacsejar l'escena política i obrir 

nous escenaris, però després li costa molt adaptar-se a aquests nous 

escenaris i treure benefici polític.

Amb el pas dels anys, cada vegada era més evident la necessitat 

d’"aturar-se" i fer canvis en el model organitzatiu. També la necessitat 

de fixar les bases d'una nova cultura política i maneres de 

funcionament, conscients que serà un procés que durarà anys i que el 

camí es fa en caminar. Punt de partida de tot això va ser el procés de 

debat "Abian" (En marxa) realitzat en tota l'esquerra abertzale a 

principis del 2016. Juntament amb el balanç d'autocrítica dels últims 

anys, el procés llançava dos mandats a tota l'esquerra abertzale.

El primer, que feia tornar a l'esquerra abertzale a la seva tesi de 

partida: la lluita de classes pren la forma de lluita nacional a Euskal 

Herria i, per tant, el fons de l'estratègia i prioritat serà posar en marxa 

un procés sobiranista per construir un Estat basc. L’anomenem Procés 

Independentista Transformador. Per a això, es va dir que hem de saber 

articular els espais de poder i contrapoder, utilitzant com a palanca de 

canvi del procés les tensions creatives que es creen entre aquests 

espais.

El segon mandat va ser refundar l'esquerra abertzale, cada 

organització mitjançant el seu corresponent congrés. L'objectiu, com 

s'ha esmentat, era adaptar l'esquerra abertzale a la nova estratègia 

respecte a l'organització i la cultura política. Es va apostar per relegar 

l'esquema avantguardista i es va proposar una direcció del procés 

compartida i democràtica, mostrant la intenció de compartir la 

direcció del procés amb agents externs a l'esquerra abertzale.

Aquest és l'objectiu de Sortu en el procés de refundació des de juliol 

del 2016. Vam dir llavors que anàvem a realitzar la segona revolució a 

l'esquerra abertzale. Sortu, al mateix temps que renovava la seva 

adreça al congrés, va adaptar el seu rumb polític i estratègic. Ha 

plantejat canvis profunds en la seva organització i model de 

funcionament.

Pel que fa a l'estratègia política, aposta per una estratègia confederal. 

I això és un gir copernicà en la història de l'esquerra abertzale. Tot i 

reconèixer que vivim en un poble dividit en dos Estats, i juntament 

amb el principi democràtic, té com a objectiu articular majories socials 

a favor de l'Estat propi, cada territori al seu ritme, obrint així la porta a 

l'oportunitat d'aconseguir tres Estats: en la CABasca, Nafarroa i Ipar 

Euskal Herria, perquè després es confederin entre els tres territoris. 

No obstant això, i mentrestant, s'impulsarà, a través d'una agenda 

nacional, la cooperació entre els territoris. 
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Pel que fa a l'organització, Sortu s'ha definit com a partit-moviment. 

Combina, d'una banda, l'estructura, l'estratègia comuna, la cohesió i 

capacitat de síntesi que caracteritzen el partit i, de l'altra, 

l'horitzontalitat, l'obertura i el punt transgressor característics d'un 

moviment. Per això combina estructures verticals i horitzontals, 

sempre mantenint l'espai de decisió en les estructures territorials (les 

verticals) i entenent els espais oberts com espais per a les 

aportacions i la participació. En això hi haurà qui digui que hem tornat 

també al punt de partida, ja que recorda al model d'Herri Batasuna. 

A més de tot això, el model de congrés també ha estat innovador, en 

l'intent de mantenir la coherència entre el que reivindiquem i el que 

fem: democràcia, transparència i participació. 

Per primera vegada en la història de l'esquerra abertzale, s'ha donat 

l'opció de debatre i votar de manera presencial i telemàtica. Per això, 

les persones participants s'han inscrit mantenint el principi d'una 

persona / un vot. D'altra banda, s'ha optat pel model de primàries per 

presentar-se a la direcció o presentar ponències. 

Aquest procés, a més d'aportar credibilitat i confiança, ha ofert 

diferents vies per vincular-se a Sortu, fent seva per complet la 

filosofia  partit-moviment. 

Després del llarg procés de debat d'any i mig, l'esquerra abertzale i 

Sortu tornen a mirar cap endavant. Amb les forces recobrades, plens 

d'il·lusió i amb ganes de guanyar. Alhora, Ernai ha celebrat el seu 

congrés, el sindicat LAB ho culminarà aquest mes i l'EPPK també està 

immers en el seu debat.

Aquí seguim, en lluita. Volent tancar un cicle i obrir-ne un altre, per 

sobre dels obstacles que vinguin dels Estats. L'esquerra abertzale ha 

tornat a demostrar la seva capacitat de renovació. El capital polític i 

militant acumulat durant anys és avui el nostre tresor més preuat, i 

més que amortitzar-lo, hem de capitalitzar-lo, encara que alguns el 

vulguin vendre com a càrrega.

 Ara comptem amb les eines adequades i estem molt més preparades 

per respondre als reptes polítics que tenim entre mans. Seguim cap 

endavant.
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Els Comuns comencen a 
organitzar-se

Jaume Bosch

El dia 8 d’abril va tenir lloc a Barcelona l’assemblea fundacional d’Un 

país en comú. Es van aprovar dos documents: “L’Ideari polític: 

objectius i model de país” i “Principis generals d’ètica política i 

radicalitat democràtica”. En el mateix procés es van escollir els 

òrgans de direcció. Resta pendent decidir el nom definitiu del projecte 

i estructurar-ne l’organització decidint quin és el futur dels partits que 

integren ara Un país en comú, decisió que es preveu adoptar després 

de les eleccions municipals del 2019. 

Un projecte que no deixa indiferent.

Tot procés de creació d’un nou espai polític presenta dificultats i 

trasbalsos, però cal dir que l’assemblea va anar prou bé tenint 

present les diferents tradicions que hi conflueixen.  De fet, Un país en 

comú, ha alterat substancialment el mapa polític català: la victòria 

d’Ada Colau a les eleccions municipals a Barcelona va sorprendre 

propis i estranys i va espantar tant a CDC i ERC que va provocar que 

aquests dos partits formessin Junts pel sí per a les eleccions al 

Parlament, quan ja havien descartat anar en coalició.  Catalunya sí 

que es pot en aquestes eleccions que molts varen caracteritzar com a 

primàries va tenir un paper més que difícil, però no va desaparèixer 

engolida pel sí o el no a la independència, tot i que els resultats varen 

ser fluixos. En les dues eleccions generals celebrades després En 

comú podem, va quedar com a primera força política de Catalunya.

L’aparició d’aquest espai ha trencat el disseny que alguns tenien 

sobre el futur del sistema de partits a Catalunya: hi havia qui 

somniava amb un mapa polític integrat per un centredreta com el 

PDCAT, un centreesquerra com ERC i una esquerra radical 

representada per la CUP. A l’altra banda, disputant-se els vots 

unionistes, Ciutadans, PP i PSC. Enmig, desapareguts, la gent d’ICV-

EUIA. S’entén doncs, l’animadversió dels altres partits envers un espai 

que trenca esquemes i que podria ser alternativa de govern a la 

Generalitat. A tots els hi ha alterat el seu full de ruta particular.

La suma de coses diferents.

El futur del nou projecte pot ser molt positiu si és capaç de sumar 

tradicions ben diverses: la que neix del 15M i dels moviments socials i 

que opta per fer política, i la de l’esquerra més tradicional que 

remunta els seus orígens a la fundació del PSUC l’any 1936.

Quan va aparèixer el 15 M des de la dreta es deia: si volen canviar les 

coses que es presentin a les eleccions! La crida de Hessel “Indigneu-

vos!” va ser complementada pel llibre del vell dirigent del PCI, Pietro 

Ingrao que recordava: “Amb la indignació no n’hi ha prou”. Doncs bé, 

a l’Estat espanyol i a Catalunya la indignació s’ha convertit en acció 

política, perquè molta gent ha entès que amb la indignació no n’hi 

havia prou. I aquest moviment s’ha trobat amb una esquerra, 

representada fonamentalment per Iniciativa per Catalunya Verds, 

hereva del PSUC, amb molts anys d’història al darrer. 

Com totes les organitzacions que tenen una llarga trajectòria en el 

llegat conviuen errors i encerts. Però és innegable que un projecte de 

transformació ha d’empeltar-se amb la tradició de lluita per la 

República i contra el franquisme del PSUC de la guerra i la 

clandestinitat i amb els intents de transformació impulsats , amb 

major o menor èxit, per ICV, sobretot des del camp municipal, i fins i 

tot des del govern d’esquerres de la Generalitat. Segons com funcioni 

aquesta barreja, serà el futur del projecte que ara neix.

I Podem?

L’esquerra sorgida del 15M té una bona representació a Catalunya en 

Barcelona en comú. Però a tot l’Estat espanyol, i també a Catalunya, 

la força de Podemos és innegable. La intel·ligència de Pablo Iglesias i 

Errejón ha estat veure que si es volia construir un projecte diferent del 

que representa el PSOE, aquest havia de ser diferent en l’àmbit de les 

propostes socials, econòmiques i de regeneració democràtica però 

també en el camp del model territorial de l’Estat.  L’aposta per un 

Estat que reconegui la plurinacionalitat ha tingut com a conseqüència 

l’acord amb diversos moviments, anomenats confluències, o amb 

grups polítics propis de territoris amb forta personalitat nacional.

Per això el màxim responsable de Podem a Catalunya, Dante Fachín, 

ha fet un flac favor al projecte estatal de Podemos. Amb la seva 

decisió de no participar en l'acte del dia 8 d’abril ha provocat una greu 

ferida en la credibilitat de la proposta d’Estat de Pablo Iglesias. 

Podemos no pot ser alternativa al PP i superar el PSOE sense 

l’aportació d’Ada Colau, d’En comú podem, amb Xavier Domènech al 

capdavant i sense la Iniciativa encapçalada per l’Ernest Urtasun. Fins i 

tot una part significativa de Podem forma part del nou projecte polític, 

assumint, a través de Jessica Albiach, tasques de direcció.

Per tot això, cal suposar que es trobarà la forma que Podem pugui 

participar d’aquest projecte polític. Els nervis que es detecten en els 

altres partits, d’ERC a la CUP i del PSC a Cs, demostren que una 

alternativa com la d’En comú podem pot créixer i aconseguir resultats 

espectaculars, a les institucions i al carrer. Segurament depèn, 

sobretot, de nosaltres mateixos.
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Director General d’Esports i Joventut
Biel Pérez i Pep Valero

 L'Esport, també una eina per a transformar 
la societat
Arribem al «Palma Arena» un capvespre plujós i fred. Cercant una 

porta oberta en aquell edifici fantasmagòric, arribem a la caseta dels 

vigilants que ens indiquen on hi ha la porta de la Conselleria. La fredor 

solitària de l’entorn contrasta amb la cordialitat i senzillesa amb què 

ens acull en Carles. Surt a la porta a saludar-nos i tot seguit passam al 

seu despatx. 

Aquests dies més que mai, considerem oportú recordar el seu 

currículum.

El meu nom és Carles Gonyalons Sureda, tenc trenta-nou anys, nascut 

a Marratxí encara que ara mateix estic vivint a Palma. Som Llicenciat 

en Educació Física a l’INEF de Lleida.

Quins esports has practicat?

Jo venc del món del bàsquet. Vaig jugar amb el Sant Josep Obrer, a 

Mallorca, i després vaig seguir jugant a Lleida. A Lleida jugava amb la 

Penya Fragatina, a la Franja catalana-Aragonesa, a Fraga. Està a mitja 

hora de Lleida, però realment és Aragó, encara que parlen català i 

juguen a la lliga catalana,  a la segona categoria. Quan vaig tornar, 

vaig deixar de jugar; sols ho vaig fer en un grup d’empreses, però és 

una altra història...

Vares estudiar a Sant Josep Obrer?

No, jo sols jugava amb aquell equip. Vaig estudiar a distints instituts, 

però on vaig estar més temps va ser en el Liceu Balear, a Marratxí. 

I la teva feina?

Professor d’Educació Física. Som funcionari de carrera, amb una plaça 

definitiva a Sóller. També tinc altres estudis: un Màster en Cooperació 

a la Universitat del País Basc. (Ens dóna una revista on explica 

llargament la seva filosofia i els objectius de la seva direcció general).

Fas esport actualment?

Mirau, jo sempre he fet bastant d’esport. A més del bàsquet, a mi 

m’agrada molt el ciclisme; sempre que puc agaf la bicicleta. Faig 

ciclisme i pàdel; però, si us he de dir la veritat, des que som Director 

General d’Esports és l’època en què faig manco esport. No tinc temps 

material. Estic veient molt d’esport, però practicar... Entre la part de 

gestió, que té molta càrrega, i la part de representació, no em queda 

temps. Bé, només dir-vos que la meva dona, que està de cooperant en 

els campaments de refugiats de Grècia, ella és metgessa, hi és per 

dos motius: un per motivació intrínseca i l’altre perquè “no et veig, 

me’n vaig!”. (Rialla fresca)

Ara, això sí, quan ens veiem estam molt bé. Encara no tenim fills, o 

sia, que, per ara, per ara, ho podem fer. Jo crec que és una cosa que 

es pot dur durant una temporada; tenint en compte la meva situació, 

encara en queda un poc... És un problema de conciliar, gairebé...

Per a què fa més falta estar en forma. Per a practicar l’esport o per a 

navegar dins la política?

Físicament, evidentment, per a practicar l’esport; tot i que hi ha un 

component psicològic molt important, com sabeu. A escala psicològica 

fa més falta per a la política...

En els esports de masses (futbol, bàsquet) sovint es parla d’un joc 

subterrani...

Sí, sí..., és així..., és així... Per això és important l’aspecte psicològic.

Pot haver-hi un enfocament d’esquerres de l’esport?

Hi ha molta gent que et diria que no, pensa que no. Però jo diria que sí 

i és el que estam intentant. Per a mi, sense cap dubte, l’esport és una 

eina que té un potencial per transformar la societat en positiu si es 

canalitza correctament. De fet, tenim exemples molt clars. Suposo que 

heu vist la pel·lícula “Invictus” i en Nelson Mandela ja ho deia, que 

l’esport era una eina per a canviar el món. Jo realment ho crec i estem 

actuant en conseqüència. Per això, precisament, una de les nostres 

prioritats és l’esport com eina per transformar la societat.

I això què significa?

Mireu, coses que nosaltres estam fent ara i que no es feien abans, que 

per a mi van en la línia de fer una política esportiva d’esquerres, és el 

programa de valors. En aquest cas, educar en valors a través de 

l’esport. Sí que he de dir que a escala dels Consells hi ha hagudes 

experiències de treball en valors, però en l'àmbit del Govern 

pràcticament no hi havia hagut res. Hi havia hagut un programa que 

es deia “Suma valors”, però havia estat més centrat en qüestions de 

sensibilització. El programa que ara nosaltres hem tirat cap endavant 

és un programa molt ambiciós que es diu “Posar valors a l’esport” (ens 

dóna uns fulletons). Podeu veure que hi ha uns decàlegs, i aquesta 

seria la part de sensibilització, dirigits a tota la comunitat esportiva: 

públic, pares i mares, jugadors i entrenadors. 

CARLES GONYALONS 
SUREDA 
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També tenim unes campanyes de sensibilització a través de la televisió 

i mitjans. Enguany també hi haurà una altra campanya publicitària 

sobre el mateix tema. Però tot això podríem dir que és la part més 

secundària; la part principal ho estem fent en coordinació amb els 

Consells, amb les Federacions i amb la Universitat de les Illes Balears.

Des del començament, hem anat de la mà amb els consells

Què esteu fent exactament amb la UIB?

En principi va ser una unió molt interessant, perquè ells tenien uns 

coneixements teòrics i nosaltres volíem una aplicació pràctica, per tant 

podríem dir que va ser un matrimoni perfecte. L’any 2016 a través de 

la UIB férem una formació de formadors. Cinc-cents entrenadors a 

totes les Illes Balears: 250 a Mallorca, 100 a Menorca, 100 a Eivissa i 

50 a Formentera. 

I amb els Consells?

Des del començament, això també és un tema molt important, hem 

anat de la mà amb els Consells; aprofitant, també, la feina que ja 

s’havia fet. Nosaltres no veníem aquí a fer una cosa pel nostre compte, 

sinó a veure què s’havia fet i, a partir d’aquí, treballar conjuntament. I 

és el que estem fent a través d’una comissió tècnica. Per altra banda 

per al 2017, això són objectius estratègics que tenim planificats. 

També a través de la UIB farem una formació, no tant dels jugadors, 

sinó dels pares i mares. Sí que és vera que la formació que es va fer el 

2016 dels entrenadors per a nosaltres va ser fonamental, perquè, per 

a nosaltres, l’entrenador és com l’eix central perquè ell eduqui en 

valors tota la comunitat esportiva: jugadors i jugadores, pares i mares 

i els mateixos clubs. Així i tot, sí que trobàvem interessant tirar 

endavant durant aquest 2017 una formació específica per a pares i 

mares i per a directius dels clubs. I, en aquest sentit, els incidents 

d’Alaró ens confirmaren que apuntàvem al bon camí.

Això no es pot consentir...

L’educació és una de les línies més importants, però, evidentment, en 

aquest cas també hi ha una part de sanció. Hi ha coses que no es 

poden tolerar. En aquest sentit, sí que una de les coses més 

importants que tenim previstes enguany és que, a la Llei de l’Esport 

de l’any 2006, es va crear una Comissió contra la Violència a l’Esport. 

Però aquesta Comissió mai s’ha desenvolupat a escala normativa, mai. 

Nosaltres, enguany, ja tenim previst iniciar el desenvolupament 

normatiu d’aquesta comissió. Aquí podria haver-hi unes mesures, unes 

sancions contra aquells que no tinguessin un comportament adequat.

Per primera vegada hi haurà una línia de subvencions 

conjunta,  Esports i Serveis Socials

La paraula esport tradicionalment ha estat sinònim de joventut... 

només joventut? 

Nooo... en absolut! Sí que és vera que la Direcció General és d’Esports 

i Joventut i, evidentment, hi ha molts de joves que practiquen esports, 

però, una de les coses que també tenim clares és que hem de treballar 

per a l’esport per a tothom, per a totes les persones. 

És una cosa que ja deixàvem molt clar en el programa electoral de 

MÉS per Mallorca.

Seguint amb el tema de la política d’esquerres sobre la qual vosaltres 

em preguntàveu, també hi ha un altre aspecte que nosaltres ficam en 

un gran programa integral que tindria diverses potes: Un  seria,  

l’educatiu és la que més o manco ja us he comentat en grans trets 

(ens podríem estendre en molts de detalls). Un altre seria l’esforç per 

lluitar a favor de la inclusió social (o contra l’exclusió social, si ho voleu 

dir així). Aquí també hi estem fent feina en diferents sentits. Hem 

creat una àrea a la “Fundació per a l’Esport Balear”, un ens depenent 

de la Direcció General, que diem “D’Esport Inclusiu” que, per cert, la 

du n’Elena Gómez, la ex-gimnasta. En aquest cas treballam en dues 

línies: per un costat un programa de tecnificació específica de l’esport 

adaptat de la Fundació per a l’Esport Balear i per l’altra accions 

concretes per fomentar la pràctica d'aquest esport adaptat inclusiu. 

Per exemple: cessió gratuïta dels espais per esports amb cadires de 

rodes en el Prínceps d’Espanya. 

Per altra banda, també en l'àmbit social, lluitar contra l’exclusió social. 

Per exemple: en aquest sentit vàrem tenir una experiència pilot molt 

interessant, que vàrem fer conjuntament amb la Conselleria de 

Serveis Socials, en Es Pinaret. És una idea que jo tenia des de l’inici de 

legislatura. Una experiència que vaig veure a Cambodja. Un 

espectacle de circ amb joves d’un barri marginat. Era espectacular 

veure com aquells joves s’integraven a la societat amb les seves 

rialles i, al final, els aplaudien...I vàrem fer l’experiència pilot de circ 

social amb els joves d’Es Pinaret aquest Nadal passat. Va ser un èxit 

rotund! Rotund! Els mateixos monitors d’Es Pinaret estaven feliços. I la 

resposta per part dels xavals va ser molt important, va ser una 

primera passa. Ara signarem, potser els mesos vinents, un conveni de 

col·laboració amb Serveis Socials on hi haurà distints punts. Des del 

tema de les administracions, fins a accions concretes d’acció social i, 

també, un dels punts més importants, per primera vegada en la 

història hi haurà una línia de subvencions conjunta, Esports i Serveis 

Socials, encaminada al tema de la inclusió social. Tindrà, bàsicament, 

una línia de subvencionar materials per a l’esport adaptat (cadires de 

rodes, aparells ortopèdics, etc.) i una altra per a organitzacions i 

fundacions que treballin amb persones en situació de marginalitat a 

través de l’esport. Serà la primera vegada que es fa; al cinquanta per 

cent cada un.

CARLES GONYALONS SUREDA 
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Volem potenciar l'esport femení

Aquesta Direcció General té alguna connexió amb les grans empreses 

esportives que hi ha a les Illes (Reial Mallorca, Atlètic Baleares, Palma 

Futsal, Air Europa, etc.) perquè tinguin una dimensió social en aquest 

aspecte?

Sí, precisament amb el Mallorca, aquesta línia de subvencions es 

podria treballar, i ho hem conversat ja amb ells, amb la Fundació del 

Reial Mallorca. Ells treballen temes més socials i, per exemple, podrien 

ser beneficiaris de subvencions. També tenim contactes amb Air 

Europa per la part esportiva... També qualsevol organització o fundació 

que faci feina en aquest sentit, utilitzant l’esport com una eina social, 

podria ser beneficiària d’aquesta subvenció. És la primera vegada que 

hi haurà una subvenció d’aquest tipus en la història de la política 

esportiva de les Illes Balears. Aquesta sí que és una aposta molt clara; 

m’he enrotllat moltíssim, però em sembla molt important: una pota 

educativa, una pota d’inclusió social i una altra, que jo la vinculo a un 

projecte d’esquerres, que és el feminisme.

Feminisme...

Sí. Tenim una gran aposta per l’esport i dona. Com? Amb accions 

concretes i, també, de forma simbòlica. Començ per la part simbòlica 

perquè em sembla que també és molt important. El “Cornelius Atticus” 

és el premi més important en l'àmbit esportiu de les Illes Balears. És 

un guardó que es dóna a tota una trajectòria dedicada a l’esport en 

diferents àmbits: com esportista, com entrenador, com a directiu, com 

a promotor... Idò bé, s’han entregat 33 “Cornelius Atticus”; i només 

n’hi ha hagut tres que han estat per a dones. Per tant, aquí hi havia 

una feina molt important a fer. Endemés, aquests tres eren compartits; 

mai s’havia donat un “Cornelius Atticus” exclusivament a una dona. 

Nosaltres enteníem que aquí havíem de treballar en un sentit en 

general, i no tinc cap por en utilitzar el concepte de “discriminació 

positiva”; tal com ho utilitzam per la llengua. Perquè la realitat social 

que tenim és aquesta: 33 guardons, i sols 3 per a dones. 50 presidents 

de federacions, i sols 2 dones són presidentes. Aquesta és la situació 

que tenim en aquests moments i que nosaltres hem d’intentar canviar. 

A partir de la pròxima edició hi haurà un “Cornelius Atticus” masculí i 

un altre femení. També serà la primera vegada. És simbòlic, però és 

important. 

I a escala d'accions concretes...

Nosaltres tenim diferents línies de subvencions per donar suport a 

federacions, clubs i esportistes amb una dotació bastant important. 

Enguany hem augmentat aquesta dotació, en general per a totes les 

subvencions que tenim pels clubs, federacions i esportistes. 

Concretament n’hi ha algunes que afecten positivament a l’esport 

femení. Per exemple, tenim unes subvencions per als equips que 

competeixen a escala estatal (tenen unes despeses molt importants: 

desplaçaments, allotjaments, despeses federatives, etc.). Estem 

parlant tant dels grans equips, molt coneguts, com el Palma Futsal, 

Palma Air Europa, fins als equips de tenis de taula o de natació, que 

són molt poc coneguts.

Estem parlant de diferents nivells, que estan dins aquestes ajudes. 

Fins a l’any passat eren de 600.000 euros; nosaltres havíem continuat 

amb la mateixa dotació que hi havia abans. Per enguany, pressupost 

del 2017, hem aconseguit un augment de 200.000 euros (de sis-cents 

a set-cents mil euros). Amb la peculiaritat que també hi ha hagut 

novetats: hi ha un augment global pels equips, però hi ha una partida 

específica només pels equips femenins. També aquí hi ha una 

discriminació positiva: un equip femení té el que li toca de per si, més 

un plus entenent que tenen molts més obstacles, més complicacions 

(per exemple: per trobar un patrocini privat), i nosaltres, com a 

institució pública, hem d’assumir aquesta responsabilitat, al manco 

mentre es doni aquesta situació.

Més ajudes?

També hi ha una partida pel tema dels resultats. Perquè, si un equip 

arriba a la final de la Copa del Rei, té unes despeses que no havia 

previst. També n’hi ha una altra, que ja existia, però l’hem augmentat, 

pels components de les Illes Balears. És a dir, un equip que tingui més 

jugadors o jugadores de les Illes Balears, tindrà també un plus 

econòmic. Això també té a veure amb la nostra filosofia: si tens més 

jugadors en el primer equip que són de les Illes Balears, hi ha una 

connexió directa entre l’esport base i l’esport d'elit. Hi ha un “efecte 

mirall”. El model de club que més ens agrada és aquell en què hi ha 

una vinculació amb l’esport base. Que es faci una feina de base que 

pugui acabar en un esport d’alt rendiment o d’alt nivell. No el “model  

talonari de Florentino Pérez”.

Com controleu que sigui un esport net; el tema dels estimulants?

A través del programa de Valors. Per començar, hem de diferenciar: no 

tenim els mateixos objectius a l’esport d’alt nivell que a l’esport de 

base. Això s’ha de diferenciar. Així i tot, a l’esport d’alt nivell hi ha 

unes línies vermelles que no es poden traspassar; per molt que sigui 

d’alt rendiment. Per això nosaltres tenim el Programa de Tecnificació 

del Govern on estan els nostres futurs olímpics. Aquí, tot i que els 

objectius són els resultats, els hem fet signar a tots un codi ètic. Tots: 

esportistes, tècnics i pares i mares. 

CARLES GONYALONS SUREDA 
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Hi ha unes línies vermelles que no es poden sobrepassar. Per davant 

de tot han d’estar els valors de l’esport. I, també per davant de tot, ha 

d’estar la salut de l’esportista. Això ho hem de tenir molt clar.

I a l’esport de base?

I, quan es tracta de l’esport de base, amb més motiu encara. A l’esport 

de base, la competició no hauria de ser un fi en si mateixa; la 

competició hauria de ser  un mitjà per motivar l’esportista. A l’etapa 

formativa, a l’esport de base (com el seu propi nom indica) la prioritat 

ha de ser la formació integral de l’esportista com a persona. I això és 

el que, malauradament, molta gent no ho té clar; pares, entrenadors, 

etc. Per a mi això també és política d’esquerres. Us cont una anècdota: 

Nosaltres hem col·laborat amb la Federació de Futbol per aplicar una 

sèrie de mesures en aquesta línia: joc net i valors. S’estan aplicant ja 

el dia d’avui. Per exemple: en els pre-benjamins, benjamins, alevins, 

en els més petits, quan hi ha una diferència de deu gols s’atura de 

comptar, per evitar possibles humiliacions del contrari. Entre els petits 

no hi ha llista de golejadors, s’ha eliminat. Aquesta és la feina que 

hem fet conjuntament amb la Federació i s’ha aprovat a l’assemblea.

És un contrast amb el futbol professional...

Exacte...! Per exemple: A infantils tots els jugadors han de jugar com a 

mínim un quart d'hora del partit. I, a partir d’aquesta temporada, hi ha 

una targeta blanca per reforçar les actituds positives de joc net. Si un 

contrari cau i un  al·lot l’ajuda a aixecar-se li mostren una targeta 

blanca. Després hi ha uns premis a l’esportivitat. L’any passat vàrem 

fer una prova pilot, a la final balear de futbol, amb les targetes 

blanques. També teníem dos observadors de la UIB. Va haver-hi un 

guanyador a l’esportivitat. El més significatiu per a mi va ser que el 

premi a l’esportivitat era més important que el campió de futbol de les 

Illes Balears. El que guanyava el campionat s’enduia una copa; el que 

guanyava el premi a l’esportivitat s’enduia un intercanvi amb l’equip 

que havia guanyat l’esportivitat a Catalunya. Un cap de setmana allà i 

un cap de setmana aquí. Això costa d’entendre per a molta gent...

La prioritat ha de ser la formació integral de l'esportista com a 

persona

Va creant una mentalitat...

Aquest és el tema! Jo vaig anar a l’assemblea de la Federació de Futbol 

a defensar aquestes mesures. I no va ser senzill, però es van aprovar. 

També perquè vàrem tenir el suport de la Federació; va ser molt 

important. Clar, hi havia gent i comentaris en el sentit de “si hacemos 

esto, me voy para casa!”... i tu pensaves: a el millor... (rialla fresca).A 

vegades tens conversacions en què penses: ens estem donant compte 

de què estem xerrant de nins de vuit, nou, deu, onze anys? Si 

parléssim de futbol professional, potser podria tenir cert sentit, però 

estan parlant de nins, i estan xerrant d’una etapa formativa. Hi ha 

resistències, però es tracta d’avançar-nos un poquet i donar les 

primeres passes. En tot cas, sí que és vera que el grau d’acceptació és 

important. També s’ha de dir que, amb tot el que ha passat, no és sols 

un problema de l’esport; és un problema de la societat, que es veu 

reflectit, també a l’esport. 

Aquesta és la qüestió! La violència, la competitivitat, l’individualisme, 

és un problema social, de la societat capitalista; que es trasllada, 

també, al món de l’esport.

Són reaccions molt primàries...

De forma molt primària. Sí que és vera que en el món de l’esport hi ha 

una acceptació social de la violència verbal. Això és una realitat; i jo 

som molt crític amb això. Perquè la violència verbal és el preludi de la 

violència física; i, si no tallem la primera, no evitarem la segona.

El nin no sap distingir...

Efectivament, efectivament! Aquí ens trobem amb situacions en què 

es diuen vertaderes animalades. Me’n recordo una de les primeres 

conversacions que vaig tenir en aquest despatx amb el Cap de 

Planificació Esportiva. Abans de posar en marxa el Programa de Valors 

li vaig dir: Miri, jo vull que lluitem contra aquestes coses que passen 

en els camps de les Illes Balears; contra aquestes actituds, contra 

aquesta violència verbal, aquesta violència física, a vegades. No sé 

com ho hem de fer, però aquest és l’objectiu! I, a partir d’aquí, vàrem 

començar a engirgolar el que avui en dia és el programa de valorar 

l’esport i al que estem donant continuïtat. Potser alguna persona et 

diria que no és política d’esquerres, però per a mi això és política 

esportiva d’esquerres.

Quants d’esportistes federats hi ha? 

Estic parlant de memòria, però entorn de vuitanta-vuit mil. Seixanta-

cinc mil fitxes masculines i vint-i-tres mil femenines.  Només de futbol 

són més de vint mil.

Un tema molt específic nostre és la relació entre illes... com es viu 

això?

Les lligues que tenim entre illes són a partir de juvenils. Per altra 

banda, les finals balears que nosaltres organitzem (que no serien el 

mateix que inter-Illes), en aquest cas és a partir d’infantil. Finals 

balears fetes fora de Mallorca durant l’anterior legislatura? Zero. 

Enguany en fem, fora de Mallorca (parl de memòria), cinc a Menorca, 

dues a Eivissa i dues a Formentera. L’any que ve, fem un poquet de 

rotació i en farem alguna més a Eivissa. Per tant, hem passat a tenir 

finals fora de Mallorca; en aquest cas hem descentralitzat. Sí que ens 

suposa un major cost, però va en la nostra filosofia de descentralitzar. 
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Tema concret d’ajuda inter-Illes? Teníem un milió tres-cents quan 

vàrem entrar, ara, per assegurar els desplaçaments entre illes fins a 

finals d’any sense problemes, tenim un milió i mig. És la subvenció 

més important que tenim.

 A més, aquesta ajuda entre illes és molt còmoda pels clubs perquè es 

fa a través d’una agència de viatges i així no han d’avançar els 

doblers; es paga el cent per cent del bitllet. Enguany tenim assegurat 

fins a final d’any, però després podem prorrogar aquest contracte; per 

tant, durant bastant de temps estarem tranquils. Sí que és una 

prioritat descentralitzar la política esportiva. De fet, tenint en compte 

les inversions que de per si ja hi ha a Mallorca, per primera vegada 

també tindrem una subvenció, a través de la Fundació per a l’Esport 

Balear, que anirà només cap a les illes menors, Menorca, Eivissa i 

Formentera, per a la formació esportiva; tenint en compte que de per 

si ja hi ha molta inversió a Mallorca.

Des del punt de vista esportiu, quines assignatures pendents tens?

N’hi ha tres molt importants, i hi estem posant remei. Una: Vàrem 

treure a finals del 2015 el decret que regula la condició d’esportista 

d’alt nivell. Això era un deute històric amb el món de l’esport. A 

principis d’enguany hem desenvolupat aquest decret a través d’una 

ordre. I ara, segurament el mes de maig, sortirà una llista d’esportistes 

reconeguts d’alt nivell de les Illes Balears; la primera de la història. 

Què significa això? Significa que tindran uns drets i uns deures, 

òbviament. Drets, sobretot, en el sentit de poder compaginar l’activitat 

professional i acadèmica amb l’esportiva. En aquest sentit, també, 

recordem, és l’Aulari de Prínceps d’Espanya, que és una aposta de 

legislatura. Ara mateix estan fent classes en barracons, en una 

situació precària, i, per mi, el missatge que se’ls donava era: dediqueu-

vos a fer esports. El missatge que volem donar nosaltres és: 

compatibilitzeu esport i estudis.

I, per això, el nou aulari. 

I una altra cosa: Mai hi ha hagut uns Premi de l’Esport de les Illes 

Balears. Sí que n’hi ha hagut dels Consells, però no a escala de les Illes 

Balears. Ara, aquest desembre, si tot va bé, per primera vegada 

tindrem els guardons “Esports IB”, on premiarem els millors 

esportistes de les nostres Illes. Per cert, també hi haurà un guardó 

específic pel tema dels Valors. Finalment volem redactar el Pla Director 

d'Instal·lacions Esportives, partint de les dades contrastades amb el 

CSD, a la fi que tots els ciutadans de les Illes Balears puguin conèixer 

la ubicació de totes les instal·lacions existents al conjunt de les Illes i 

facilitar així el seu ús i el foment d'hàbits saludables entre el conjunt 

de la població.

Amb les federacions, quina realitat tenim?

Hi ha circumstàncies molt diferents; hi ha cinquanta federacions. Sí 

que he de dir que la relació amb les federacions és molt fluida; i en 

aquest sentit m’ho han fet arribar molts dels Presidents. En qualsevol 

hora et criden i t’hi troben... hi ha una relació de confiança, molt 

directa i això, evidentment, ho facilita tot. 

Des de la Federació de Futbol fins a les més minoritàries fem una feina 

braç a braç i mà a mà. Cada federació té les seves peculiaritats, però 

sí que hem de dir que hi ha hagut una novetat positiva aquesta 

legislatura i és que hem creat una ajuda (que existia fa anys, però 

s’havia perdut durant la legislatura anterior) directament per a les 

federacions esportives. En aquest cas, per al manteniment i les 

despeses corrents de les federacions; era una demanda molt 

important. 

També tenim reptes importants amb elles: volem fer unes jornades en 

temes de transparència i, també, un altre punt per a nosaltres 

importantíssim en temes de federacions, el tema de la participació. 

Amb la Llei de l’Esport es va crear l’Assemblea Balear de l’Esport, el 

2008 es va convocar per primera vegada; i, des de llavors, només s’ha 

convocat tres vegades, quan en teoria s’havia de convocar dues 

vegades cada any. Estava morta, nosaltres l’hem reactivada. Fa un 

mes vàrem convocar l’Assemblea, després de molts d’anys. Era 

important recuperar aquest espai de diàleg, de debat i, també, de 

decisió. Estam contents ja que hem posat em marxa el tema de la 

participació en l’àmbit esportiu; així com era important el Consell de 

Joventut a Joventut.

El tema Joventut es mereix una altra entrevista. Ja trobarem l’ocasió. 

No volem acabar sense comentar-te que tu has estat Director General 

amb tres Conselleres...

La primera consellera potser va incidir més en el tema de la Cultura. El 

nom de la primera etapa era molt significatiu: “Participació, 

Transparència i Cultura”; després amb na Ruth ja hi varen ficar 

Esports. El primer any vàrem començar; tot estava en marxa i 

nosaltres anàvem fent. En l’etapa de na Ruth va haver-hi una major 

sensibilitat cap al sector esportiu, i es va avançar. Tant humanament 

com professional, per a mi és un deu. Va ser molt sensible al sector 

esportiu. L’actual consellera està començant a fer feina, però sembla 

que també té aquesta sensibilitat. Les sensacions són molt positives.
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Una cosa que ens va sorprendre va ser veure per IB3 el partit del 

CIDE. Tu hi eres amb la Consellera, i cap periodista et va fer una 

pregunta. En una altra etapa haguera estat el primer que haurien fet...

Si..., potser. Però també és vera que els protagonistes no érem 

nosaltres, eren les jugadores. La nova Consellera, na Fanny, des del 

primer moment m’ha dit que en el nivell esportiu hi volia tenir 

presència. Jo ho agraeixo.

De cara a difondre aquesta línia de l’esport com a font de valors, una 

eina indispensable deuen ser els mitjans de comunicació...

És així. Però la veritat és que costa. El que fem per captar l’atenció és 

intentar que hi hagi esportistes importants amb nosaltres quan 

presentem qualque cosa de valors. Per als mitjans de comunicació, 

només el tema de valors... costa! Quan ha interessat ha estat després 

dels incidents d’Alaró. I a nosaltres ens ha confirmat que anàvem pel 

bon camí.

Quan veiem per la tele molts de campionat d’infantils, benjamins, 

alevins, ens sembla que s’està produint un efecte imitació dels grans: 

esperit competitiu. Les actituds dels infants, la forma de celebrar-ho... 

Hi ha molts de pares que somien que el seu fill sigui en Messi o en 

Ronaldo.

És el que deia abans, són etapes formatives. No s’ha de reproduir el 

que hi ha a l’esport dels majors. A l’esport d'elit tenim molt bons 

exemples i, malauradament, també tenim mals exemples. Aquí té 

molta importància la feina de les famílies i la feina dels entrenadors; 

per això nosaltres centrem la formació en valors en aquests dos 

col·lectius. Nosaltres treballem en tres eixos: Un és esport i valors; un 

altre esport i salut i, un tercer, esport i rendiment. Aquí ja entre tot el 

tema de la tecnificació. En l'àmbit d'esport femení, i en el tema de 

valors, no us he dit que l’ajuda que tenim per a esportistes individuals 

destacats passa de 450.000 a 550.000 euros i hi ha una partida 

específica per l’esport femení. A part d’unes partides específiques que 

tenim per a la formació de les dones dins el món de l’esport.

Quin pressupost té la Direcció General d’Esports?

Vint-i-un milions d’euros. Però aquest pressupost és molt enganyós 

perquè només ens queda d’acció de Govern entorn del trenta per cent; 

i dins aquest trenta per cent hi estan les subvencions. Perquè tenim 

herències i tenim el pressupost hipotecat per la política esportiva que 

es va fer en el passat. Entre altres coses, del nostre pressupost surten 

cada any tres milions i mig d’euros per pagar només el deute del 

Palma Arena; només el deute, llavors hi ha el manteniment. En tenim 

més de deutes, però aquest és el més important. 

Pel que fa al tema d’Esport i Salut, l’aposta més important ha estat el 

tema de la regulació del sector esportiu professional. Aquí només està 

regulat el sector educatiu; però, si tu vas a un gimnàs, la persona que 

et dóna la classe pot no tenir una titulació adequada; o, si te’n vas a 

fer un barranc, el guia pot no tenir una titulació adequada. Nosaltres 

entenem que això és un problema; es tracta d’un tema complex, 

perquè no està regulat a escala estatal i, endemés, a l’Estatut 

d’Autonomia de les Illes Balears hi tenim una mancança (que només

passa a Galícia i a Balears) que no tenim la competència per a fer-ho. 

El que hem fet ha estat treballar conjuntament amb el Col·legi Oficial 

de Llicenciats en Educació Física, amb una visió global de tot el sector 

esportiu i tots els professionals de l’activitat física, i, després de molta 

feina i de picar pedra, hem treballat amb tots els diputats de tots els 

partits polítics que estan a la Comissió d’Esports i es va treure, fa unes 

setmanes, una PNL, amb el consens de tots els partits (em 

comentaren que sols n’hi havia dues que haguessin tingut el consens 

de tots els partits). 

És una mesura de sentit comú, però fins ara no s’havia fet res mai en 

aquest sentit. Es demanaven diverses coses. Per un costat, si s’obri 

l’Estatut, aquest tema s’ha de canviar perquè nosaltres puguem 

regular. També demanem de Madrid una regulació estatal. I també 

demanem de Madrid una cessió de competències. Això ho vinculo 

directament a l’eix de Salut. perquè, evidentment, tenir uns 

professionals formats, i que el tema estigui regulat, significa que hi 

haurà una activitat física saludable, segura i de qualitat.

Quan pensem la quantitat d’excursions per les muntanyes de Mallorca 

que hem fet amb grups d’al·lots i sense tenir cap títol...

Fixeu-vos que he parlat de barranquisme, no d’una excursió per la 

muntanya. També és ver que aquestes coses es feien fa vint anys i 

avui s’han de fer d’una altra manera. De totes les maneres tenim una 

cosa clara: aquesta titulació ha de ser inclusiva, ha de tenir en compte 

la gent que fa temps que fa feina i no té un títol. També estem fent 

feina pel que fa a programes europeus, “Erasmus Plus”.

La temptació de seguir la conversa hi és, però el temps no perdona. 

Moltes gràcies, Carles i mem si som capaços de fer arribar l’onada del 

món dels valors més enllà de l’esport, que ens fa una bona falta.
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La Xarxa per a la inclusió 
social

Margalida Jordà Munar.

Presidenta EAPN-IB

Són moltes les vegades que entre tertúlies d’amigues i amics, llocs de 

feina i reunions amb diferents professionals, s’ha sigut una casualitat 

que ens han demanat explicació sobre la Xarxa EAPN. Aquesta vegada 

ens ho han demanat des de la revista L’Altra mirada i aquí teniu 

alguns trets i explicacions perquè ens conegueu un poc més:

 L’EAPN - European Anti Poverty Network (Xarxa Europea de Lluita 

contra la Pobresa i l’Exclusió Social) és una coalició independent 

constituïda per més 29 xarxes nacionals i 18 organitzacions d’àmbit 

europeu involucrades en la lluita contra la pobresa i l’exclusió social. 

Aquesta coalició fou creada en el desembre de 1990 per 

organitzacions que treballaven dins la Unió Europea amb persones 

que viuen en situació de pobresa i exclusió, convertint-se en un òrgan 

de consulta per part del Consell d’Europa. EAPN és, també, soci 

fundador de la Plataforma Europea d’Acció Social. Té la seva seu a 

Brussel·les ()

EAPN està compromesa en l'eradicació de la pobresa i l’exclusió 

social, defensant que aquelles persones que sofreixen aquestes 

característiques puguin exercir els seus drets i deures, així com 

rompre amb el seu aïllament i la seva situació. Té com a objectiu 

principal situar ambdues qüestions en el centre dels debats polítics de 

la Unió Europea.

EAPN dintre d’aquest marc europeu queda situada, també, en 

l’ESTRATÈGIA 2020 per la qual EUROPA marcà 5 objectius concrets per 

aconseguir el seu objectiu de creixement intel·ligent, sostenible i 

integrador. Entre aquests hi trobem un objectiu explícit de reducció de 

la pobresa així com d’altres objectius socials claus (augment de 

l’ocupació i reducció de l’abandonament escolar) i 7 iniciatives 

emblemàtiques, com la plataforma Europea contra la Pobresa (EPAP).

A l’Estat espanyol, la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i 

l’Exclusió Social EAPN-es neix el 1990 i es refunda en el 2004. Té la 

seva seu a Madrid. Actualment hi prenen part 19 Xarxes 

autonòmiques en el si de les quals hi poden trobar-se tot tipus 

d’organitzacions tan diverses com fundacions, federacions, 

associacions locals, sindicats, autonòmiques i locals i 16 entitats 

d’àmbit estatal, totes elles de caràcter no lucratiu i amb un 

component comú: la lluita contra la pobresa i l’exclusió social.

Entre els seus objectius es troba el d’implantar un mètode de treball 

en xarxa per tal d’unir esforços conjuntament per la consecució de 

majors i millors resultats en l’esmentada lluita per l’eradicació de la 

pobresa i exclusió social a Espanya.

En el nostre entorn local, EAPN-ILLES BALEARS, nascuda l’any 2005, 

és una coalició autònoma, democràtica i participativa d'ONGs de la 

nostra comunitat autònoma que treballa de forma conjunta i 

coordinada amb EAPN.es i EAPN.eu en la mateixa línia de combatre la 

pobresa i l’exclusió social en el nostre entorn i amb el mateix objectiu 

de situar aquestes dues qüestions en el centre dels debats polítics en 

l'àmbit local, autonòmic, estatal i europeu.

Actualment agrupa a 27 Entitats sense afany de lucre que atenem, en 

el nostre territori, a 80.000 persones. Comptem amb 1.500 

treballadors/es i 6.000 voluntaris/es i amb un moviment econòmic de 

50 milions d’euros.

Els nostres òrgans de govern són l’Assemblea General encarregada de 

fer el Pla general de treball, la Junta directiva que desenvolupa aquest 

pla i els 5 grups de feina o comissions que realitzen les accions 

concretes.

Treballem amb la visió d’arribar a ser la Xarxa referent en l’àmbit 

polític i social, sensibilitzadora dels drets de les persones més 

vulnerables i intentem establir mecanismes de relació i coordinació 

entre diferents Entitats i Xarxes perquè promoguin i facilitin la inclusió 

del col·lectius més vulnerables dins la nostra societat.

 Tot això referendat amb uns valors que volem que ens defineixin: 

Respecte cap a les persones que atenem com a sers únics i 

irrepetibles.

Innovació dinamisme i voluntat de millora contínua... cercant de 

manera permanent solucions de futur possibles i sostenibles.

Promoció de la participació de les persones vulnerables amb la 

finalitat de promoure polítiques i activitats a partir dels seus 

interessos.

Cooperació i coresponsabilitat com a ajuda mútua entre les Entitats 

per tal d’assolir el nostre objectiu comú.

A partidisme, la Xarxa ha de ser independent de qualsevol opció 

política.

           5.1
      construint  alternatives



TRANSPARÈNCIA entesa com a manera de fer les coses de forma clara, 

sense dobles intencions, amb harmonia amb la resta de principis.

Des d’aquesta visió i valors tenim marcats cinc objectius prioritaris 

que són:

Conèixer el context social de les Illes Balears i les prioritats per 

promoure el canvi.

Desenvolupar accions de lluita contra l’exclusió social a les Illes 

Balears.

Establir mecanismes de relació i coordinació entre les diferents 

entitats que treballen amb persones en risc d’exclusió social.

Articular unitàriament la representació i interlocució enfront de les 

distintes administracions, de tal manera que es puguin defensar els 

interessos generals dels col·lectius desfavorits de forma coordinada.

Per altra part, un altre punt fort de treball que, també ens ve marcat 

des dels objectius de l’EAPN-es, és el de contribuir en l’estructuració 

del Tercer Sector Social i a la millora del seu enfortiment. La nostra 

Xarxa hi forma part des de l’any que es constituí, el 2010 i hi ha estat, 

fortament lligada i participant en diversos fòrums i òrgans relatius al 

Tercer Sector Social com són la Plataforma del Tercer Sector, el Fòrum 

d’Agents Socials, la Plataforma d’ONG d’Acció Social, el Consell Estatal 

d'ONG s d’Acció Social, l’Aliança contra la Pobresa, entre d’altres...  

Actualment ostenta la VICEPRESIDÈNCIA dins la Plataforma.

Després 12 anys de feina i procés, les nostres actuacions assolides 

són les següents: Pactes de treball i acció amb els distints grups 

polítics que conformen les diferents Administracions públiques i el 

Programa Caixa pro infància.

Els tres PACTES amb els distints grups polítics, el Pacte amb el 

Parlament de les Illes Balears, el del Consell de Mallorca i el Pacte 

Municipal amb l’Ajuntament de Palma foren signats i rectificats entre 

l’octubre del 2014 i el juliol del 2015. En tots i cada un d’ells s’ha 

constituït la Comissió de seguiment del Pacte i s’ha arribat als 

següents acords:

El seu Objectiu és assumir com a política transversal i com a prioritat:

- la reducció de la pobresa, integració social i laboral dels grups en risc 

d’exclusió i assegurar que les polítiques econòmiques no generin més 

pobresa i desigualtat.

-Garantir a tota la ciutadania, igualtat d’accés a drets, recursos i 

prestacions bàsiques als diferents territoris

-Consensuar els drets bàsics de les persones (alimentació, habitatge, 

accés a la sanitat...) definint les mesures i donant cobertura 

econòmica a les que se’n deriven.

Aquestes línies d’acció, entre d’altres, s’han traduït, ja, amb accions 

concretes: la instauració de la Renda Social Garantida; garantir el dret 

d’estar empadronat; dret a tenir certificat de vulnerabilitat, disposar 

de major pressupost per cada municipi per situacions de 

vulnerabilitat; garantir sostre i habitatge amb lloguers socials; 

clàusules socials amb la Contractació pública... a la nostra Comunitat 

autònoma amb el Pacte del Parlament, el Pla de xoc contra la Pobresa 

amb el Consell; Taula de pobresa energètica, s’ha revisat la cartera del 

Serveis Socialss de l’Ajuntament de Palma tenint en compte les 

aportacions de EAPN..., etc, etc.

Amb els tres Pactes es van donant passes i estam negociant acords 

per arribar a polítiques de convenis, concerts i contractació pública.

Finalment el PROGRAMA CAIXA PRO INFÀNCIA, amb 10 anys de 

vigència, del qual l’Entitat Coordinadora a Mallorca és EAPN-IB. Es 

planteja com un projecte ampli de transformació i millora en què hi ha 

compromesos diferents agents socials, institucions i administracions 

públiques de cada territori. Comprèn el treball de 13 Entitats que 

pertanyen a la Xarxa i diferents Administracions públiques. La funció 

d’aquestes Entitats és la de coordinar tots els agents que hi prenen 

part i són les prestadores dels serveis en les diferents zones (12 a 

Palma i 2 pobles: Manacor i Inca).

 L’objectiu del Programa és garantir la promoció socioeducativa 

d’infants de 0 a 18 anys en risc o situació d’exclusió, mirant 

d’assegurar que, malgrat les dificultats, tinguin la porta oberta a un 

futur millor i gaudeixin de les mateixes oportunitats que la resta.

El seu Pressupost per aquest curs 2016/17 arriba a 1.443.893,00 €. La 

despesa total en el període 2007-2017 és de 13.000.000,00 €
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Quines accions realitzem? 

-Serveis Pro educació + Serveis Pro Salut. Entre ells trobem: Reforç 

educatiu i equipament escolar. Centres oberts (activitats lúdiques, 

Campaments i activitats d’estiu).

-Tallers familiars amb suport a les famílies per garantir als seus fills un 

nivell de benestar físic i psíquic òptim. Alimentació i higiene infantil. 

Ulleres i audiòfons. Suport psicològic.

El que es pretén amb el Programa és contribuir a sensibilitzar i 

mobilitzar a la societat en l’eradicació de la pobresa infantil donat que 

el percentatge d’aquest col·lectiu ha augmentat els últims anys en la 

majoria dels països desenvolupats, Espanya i Mallorca inclosos, 

convertint-se en la màxima prioritat de tot el nostre treball. 

Les dades de les persones ateses el 2016 a Mallorca has estat: 1.688 

Famílies i 2.583 Nins/es, joves i al·lotes.

Tot i això ens queda molta feina per fer perquè, les darreres dades que 

ens han donat a conèixer a les nostres Illes Balears, territori enriquit 

per la vaca grassa del turisme, no són gaire encoratjadores sinó més 

aviat vergonyoses: un 26,3% quasi 300.000 persones en situació de 

vulnerabilitat i risc de pobresa; 10,49% quasi unes 115.000 persones 

en pobresa extrema amb menys de 332,00 € al mes. És clar que, 

després de la forta crisi soferta entre el 2011-15, la recuperació és 

molt feble, més bé, per ser justs hem de parlar de cronificació de la 

pobresa i exclusió social a les nostres Illes.

El nostre compromís des d’EAPN-IB és una carrera que avança i en la 

qual no podem defallir. El punt d’arribada és la igualtat d’oportunitats 

per a totes les persones. Perquè aquests reptes arribin a fer-se realitat 

es fa molt necessari el diàleg, el consens, els PACTES per tal d’arribar 

a un nou model polític i social que vetli per una vida digna de totes les 

persones per tal d’aconseguir una societat més justa i cohesionada.
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11è Congrés de Comissions 
Obreres: el treball, 

vertebrador de la societat
José Luis García

Secretari General de CCOO de les Illes Balears

Ja hem finalitzat el procés de l’onzè Congrés de CCOO a les Illes 

Balears, un procés que ha estat de reflexió i anàlisi de la situació per 

poder extreure conclusions i futures línies d’actuació. En el congrés ha 

quedat palès que els treballadors i treballadores ha sigut els que més 

han patit els efectes adversos de la gran recessió. Els nostres són els 

que han sofert les conseqüències d’una tremenda agressió pel que fa 

als aspectes econòmics, laborals i socials, sense precedents en els 

darrers quaranta anys.  I sense dubtes, ha estat una agressió 

totalment injusta, fruit del capitalisme desfermat que ha fet bandera 

de la desregulació del model econòmic amb l’objectiu de desmantellar 

l’estat de benestar i convertir-ho en negoci. 

A l’anàlisi feta en el congrés, també hem coincidit que l’augment de la 

injustícia i les desigualtats han posat al descobert la debilitat 

estructural de les polítiques socials, i com aquesta debilitat s’ha 

manifestat, com un assot a l'esquena de la classe treballadora, amb 

l’embranzida de l’atur i la devaluació -tant salarial com de les 

condicions de feina.

Emperò, seguint l’anàlisi, cal recordar que, a més de la nostra gent 

–que és qui realment importa- l’organització, en el seu conjunt, també 

ha estat víctima de múltiples agressions, algunes més i altres manco 

visibles: la minva de recursos, en un intent intencionat d’ofegar-nos 

econòmicament, ens ha obligat a fer molta més activitat en manco 

recursos en un context hostil, d’agressió directa a la funció del 

sindicat, on fins i tot s’ha qüestionat la necessitat de la nostra 

existència. Una pressió que arribava, fins i tot, des de la fiscalia, amb 

més de 300 companys i companyes sindicalistes amb processos 

judicials oberts per participar en les vagues contra les reformes 

laborals. A Balears ho vàrem patir ben a prop, quan jutjaren a la 

Secretaria General del nostre sindicat, Katiana Vicens.

I per fer front a aquesta realitat, canalitzant adequadament la 

indignació social, el sindicat ha estat al carrer; lluitant contra les 

conseqüències de les reformes laborals -la precarietat i la desigualtat- 

i contra les retallades a l'estat del benestar en educació, sanitat, 

pensions, serveis, etc.

     Nova executiva (CCOO) Illes Balears

Davant les adversitats dels darrers anys, CCOO de les Illes Balears 

s’ha mostrat més unit i més cohesionat mai, fent pinya; entenent que 

no cab la confrontació al si de l’organització, deixant de banda les 

qüestions menors per centrar-nos en el que és important: situar el 

sindicat a l’ofensiva, escoltant les demandes dels treballadors i 

treballadores i les del conjunt de la societat. Això no és un mèrit de 

ningú en particular, però si del conjunt que l’organització que, 

responsablement, ha sabut ésser-hi a l’altura de les circumstàncies.

CCOO seguirem a l’ofensiva intervenint en l’empresa, ja que som 

referents en el conflicte primari entre capital i treball, en el 

repartiment primari de la riquesa que és el salari i a les condicions de 

feina de la mà de la negociació col·lectiva. Emperò, per aprofundir en 

un projecte alliberador de la classe treballadora també hem d’ser 

referents al si de la societat, a través del diàleg i la concertació, per a 

millorar els sistemes de protecció, per tenir una sanitat i una educació 

pública i de qualitat, en definitiva uns serveis públics adequats per la 

societat actual.

I sabem, des de l’experiència de ser una organització que complirà 

enguany 40 anys a les Illes, que aconseguir les fites marcades no serà 

fàcil, perquè mai ha estat fàcil construir i defensar drets i no ho serà 

ara, en uns moments on les posicions d’extrema dreta guanyen 

terreny amb discursos populistes i que van de la mà de polítiques 

econòmiques neoliberals per molt que en el discurs paregui que les 

confronten. I no serà fàcil al mig d’una revolució digital que 

transformarà, o millor dit, ja està transformant el món.

Per tot l’anterior, Comissions Obreres de les Illes Balears vol 

aconseguir que el treball vertebri la societat, que recuperi la 

centralitat i que sigui el nucli de què és col·lectiu enfront de la 

individualitat i alienació que, per desgràcia, està excessivament 

present a la nostra societat.
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Miquel Àngel Contreras

Grup municipal MÉS per Palma

El passat 23 d'abril MÉS per Palma sortirem al carrer a celebrar Sant 

Jordi fent balanç de la feina feta per l'àrea de Cultura, Patrimoni, 

Memòria Històrica i Política Lingüística de l'Ajuntament de Palma. Una 

tasca iniciada per Miquel Perelló, qui va posar tots els seus esforços en 

aixecar una regidoria que el Partit Popular havia desmantellat (tant de 

pressupost com de contingut), reduint-la així a la mínima expressió. 

Perelló creà els fonaments d'una feina que assumí el passat mes de 

setembre Llorenç Carrió, professor llicenciat en història, amant del 

patrimoni i apassionat de la recuperació de la memòria històrica, de la 

llengua i de la cultura en tots els seus vessants. De llavors ençà, tot i 

les adversitats presents en diferents moments, Carrió està treballant 

braç a braç amb Francisca Niell i Noemí Garcies (de reconegudes 

trajectòries en el món de la gestió cultural i de l'espectacle, 

respectivament) per retornar a Palma el prestigi cultural que es 

mereix. Detallarem algun dels punts més destacats:                        

- Obertura del Casal Balaguer: una feina impulsada per Nanda Ramon 

que finalment ha estat possible gràcies a la nova empenta de l'equip 

actual, interrompuda pel PP amb episodis foscos inclosos que ara no 

fa falta recordar. Can Balaguer permetrà valorar les arts decoratives 

en el context de la història de la ciutat. De moment, s'ha obert la 

planta baixa amb una exposició sobre els seus orígens, la seva 

història, el procés de rehabilitació i el seu futur. Es preveu que d'aquí a 

finals d'any ja puguem gaudir de tot el centre, el qual es convertirà en 

un dels eixos del futur Museu d'Història de la Ciutat.

- Descentralització de la cultura: una de les apostes clares de MÉS ha 

estat l'acostament de la cultura als barris, fent-la així accessible a tots 

els ciutadans. D'aquesta manera, s'han impulsat projectes artístics 

com l'Art Jove a Pere Garau i al Terreno o altres intervencions d'art 

urbà a barris com el Molinar, Son Gotleu, el Rafal o el Camp Redó per 

tal de fomentar la reconversió d'espais urbans en espais artístics i 

culturals. Pel que fa a la música, el programa "La Banda al carrer" ha 

posat a l'abast del ciutadà una variada proposta de concerts a l'aire 

lliure de la Banda de Municipal de Palma a diferents barris de la ciutat, 

coincidint amb la celebració del seu 50è aniversari. De la mateixa 

manera, s'han apropat les bandes de música als barris i pobles de 

Palma, obrint una convocatòria perquè les entitats i associacions 

veïnals puguin sol·licitar que les bandes actuïn a les seves barriades. 

També cal destacar que algunes de les programacions culturals ja 

consolidades a Ciutat s'han descentralitzat amb el mateix objectiu, 

com ara bé el cicle de Música Antiga, el Cinema a la Fresca o el 

Festival Internacional de Teresetes.

- Augment de les convocatòries de subvencions i les convocatòries 

obertes per a programacions artístiques municipals: si l'any 2016 el 

pressupost destinat a aquest objecte ja va patir un petit increment, 

enguany s'ha aconseguit un increment del 150%, respecte a l'any 

anterior, destinant-li així 250.000 € (150.000 € més que el 2016). 

Aquesta línia inclou ajudes per a activitats de dinamització cultural de 

la ciutat en qualsevol disciplina artística o la seva combinació, 

activitats de formació o jornades de treball, festivals i/o cicles 

musicals, festivals de cinema, de còmic, projectes de producció 

audiovisual, de producció d'arts escèniques i d'art urbà, entre d'altres. 

A part d'això, ja el 2016 es varen començar a consolidar una sèrie de 

línies d'ajuts que ara s'han reforçat com són el suport a bandes de 

música i escoles de música i danses tradicionals, la investigació, la 

difusió i conservació del patrimoni, les iniciatives de recuperació de la 

memòria històrica i les de suport a la promoció de la llengua catalana 

(aquestes dues darreres incorporades el 2016, les quals ara també 

creixen en pressupost).                     

- Recuperació de les actuacions en matèria de política lingüística: a 

banda d'haver doblat les subvencions destinades a aquesta qüestió 

d'un any per l'altre, entre setembre i desembre del 2016 s'han portat 

a terme 11 tallers de dinamització de llengua catalana a 6 biblioteques 

de Palma i s'han realitzat activitats per fomentar el català a 7 centres 

educatius de la ciutat, amb l'objectiu de promoure el coneixement de 

la llengua entre els no catalanoparlants de totes les franges d'edat.

Política cultural 
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- Recuperació dels Premis Ciutat de Palma en llengua catalana: s'ha 

recuperat des del primer moment el prestigi i el sentit original 

d'aquests, que ara ja tornen a ser en llengua catalana. D'aquesta 

manera, el govern municipal ha escoltat les reivindicacions dels 

escriptors de les Illes, encapçalades per l'Associació d'Escriptors en 

Llengua Catalana, l'Obra Cultural Balear i el PEN Català, per recuperar 

la normalitat de la celebració com a lloc de trobada de les diferents 

expressions de la nostra cultura. També cal destacar que en la darrera 

edició es varen incorporar dues noves categories dedicades a la 

música (el Premi Bonet de Sant Pere per celebrar el centenari del seu 

naixement) i al teatre (Premi Llorenç Moyà).

- Impuls a la recuperació de la memòria històrica: a banda de la 

creació d'una línia de subvencions destinada en aquesta qüestió, 

d'una part s'ha reordenat el Saló de Plens per donar relleu a fills i filles 

il·lustres representants de la vida cultural, social i política de la ciutat, 

destacant la recuperació de la memòria de les dones i de la memòria 

republicana de Palma. Aquesta actuació ha comportat la retirada del 

dosser de vellut i el Santcristo de la sala de Plens, que han estat 

substituïts per vuit retrats de fills i filles il·lustres de la ciutat. En 

aquest aspecte se li afegeix la voluntat de l'Ajuntament de Palma de 

reafirmar la seva aconfessionalitat i reforçar la convicció de la 

separació real dels poders polític i religiós. D'altra banda, es 

coorganitzà, l'acte del Cementiri de Palma en memòria dels afusellats 

el 24 de febrer de 1937 (Emili Darder, Alexandre Jaume, Antoni Mateu 

i Antoni Maria Ques) en col·laboració amb les entitats i amb 

l'Ajuntament d'Inca. Cal recordar que durant els quatre anys de 

mandat popular l'equip de govern no assistia a aquesta 

commemoració. 

A tot això li hem d'afegir que durant el passat hivern s'organitzà un 

cicle per rememorar els 80 anys de l'inici de la Guerra Civil, amb un 

ampli ventall d'activitats com col·loquis, projeccions de cinema, teatre 

i visites guiades.

- Dignificació de les biblioteques municipals: aquesta ha estat una de 

les apostes més fermes de l'àrea després que haguessin patit de 

manera més intensa les retallades del govern d'Isern. Així, a banda de 

dotar-les de més material per a la realització d'activitats, s'han fet 

millores a les biblioteques Ramon Llull, de Son Rapinya i Sant Jordi, 

fent accessible la darrera i dotant-la d'una nova sala infantil. També 

s'han impulsat com a centres de dinamització lingüística i cultural dels 

barris i pobles de Palma i per primera vegada el 2016 es va aconseguir 

obrir totes les biblioteques municipals durant l'estiu, garantint així un 

servei tan bàsic per la ciutadania. Per acabar, s'ha col·laborat amb el 

Consell de Mallorca per tal d'aconseguir un carnet únic per fer servir 

les 92 biblioteques de l'Ajuntament i del Consell, servei que ha 

beneficiat als 151.000 usuaris de la xarxa de biblioteques de les dues 

institucions, ampliant també el nombre d'exemplars que es poden 

treure en préstec.

- Ampliació del festival PalmaDansa FLUENT: un any després que 

Cultura en recuperés totalment la gestió municipal, s'ha ampliat el 

festival en coordinació amb el Teatre Principal i l'ILLENC, així com s'hi 

han inclòs els col·lectius ciutadans interessats en la dansa a través de 

la programació "La ciutat es mou". El resultat: més de 100 

companyies s'interessaren a participar-hi amb la presentació de 

propostes. Llorenç Carrió recordava que "el festival és l'ocasió ideal 

perquè puguem gaudir de les propostes més alternatives, i també, 

d'altres que surten de la ciutadania". Així, la programació de FLUENT 

ha comptat amb formats diversos per a tot tipus de públic, amb 

propostes més participatives i ciutadanes al voltant del Dia 

Internacional de la Dansa amb la nova secció "La ciutat es mou" i amb 

la descentralització de la programació d'activitats en espais no 

convencionals. Juntament amb aquest festival, la rehabilitació de Can 

Ribes i l'ús que se li proposa denoten la sensibilitat de l'equip de 

govern pel món de les arts escèniques.

- Foment de la Cultura Popular: poc després d'assumir el càrrec, 

Llorenç Carrió donà una nova embranzida a la cultura popular a través 

dels programes PalmaFolk, que inclouen propostes d'arts escèniques, 

música i conferències, els cursos i tallers de l'AulaFolk i la Setmana de 

la Cultura Popular i Tradicional. En aquest sentit, una de les prioritats 

de l'àrea de Cultura és la de fer més viva i donar a conèixer la identitat 

de Palma a través de la seva cultura popular. Així, en paraules de 

Carrió "el PalmaFolk no és només un logotip, sinó que aspira a donar 

caràcter permanent i durant tot l'any a una sèrie d'activitats 

vinculades amb la cultura d'arrel que es fa a Palma al llarg de tot l'any, 

relacionada amb el patrimoni immaterial i la cultura popular: des de 

cursos, concerts, jornades, conferències, taules rodones i molts 

altres".
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 L'àrea de Cultura vol, a més, que el Teatre Mar i Terra sigui un punt de 

trobada de tots els actes que tinguin a veure amb la recuperació de la 

cultura tradicional pròpia. 

- Fer valdre i recuperació del Patrimoni Cultural de Palma: tot i tenir en 

compte la línia de subvencions ja comentada, s'ha procedit a la 

restauració de diferents béns patrimonials emblemàtics de la ciutat 

com ara bé la Sala del Lligador del Casal Solleric o el voladís de Cort, 

que ha comptat amb visites guiades i una sèrie de conferències per a 

la seva difusió. En el darrer cas, l'obra ha permès recuperar els valors 

formals, artístics i constructius originals de la volada. En la mateixa 

línia, s'ha posat en marxa la restauració del Castell de Bellver, que 

compta amb 1.000.000 d'euros provinents de la Llei de Capitalitat. 

Quant a altres elements de gran interès arqueològic i/o etnològic, s'ha 

procedit a fer tasques de neteja i senyalització de Cas Quitxero a Sant 

Jordi, la de reprendre les excavacions i posterior senyalització de l'illot 

de Sa Galera a Cala Estància o el Pla de Recuperació dels Molins del 

Pla de Sant Jordi, amb la col·laboració del Consell de Mallorca. Cal 

destacar que tot això va acompanyat de la realització d'unes primeres 

Jornades d'Estudis Locals a Palma, enguany enfocades al Pla de Sant 

Jordi, amb la intenció que se centrin els pròxims anys a altres indrets 

del municipi.

Tots aquests punts que hem destacat només són alguns dels exemples 

més simptomàtics pel que fa al canvi de rumb de la Regidoria de 

Cultura en aquests gairebé dos darrers anys. I si bé és vera que 

encara queda molta feina per fer, creiem que és important saber d'on 

venim i cap a on anem, i entre tots aportar el valor afegit que la nostra 

ciutat es mereix.
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Consell Escolar de Marratxí: 
Construint comunitat 

educativa
Josep Valero

Representant de l’Ajuntament de Marratxí al Consell Escolar de 

Mallorca.

Tinc l’honor de ser el representant titular de l’Ajuntament de Marratxí 

en el Consell Escolar de Mallorca (CEM). Una proposta aprovada per 

un Ple Municipal de resultes dels acords previs de l’Assemblea de 

Batles i Batllesses de Mallorca. Pel meu nomenament es va tenir 

present la meva experiència anterior tant en el CEIB representant a 

COAPABalears, com en el mateix Consell Escolar Municipal quan 

representava a les APIMAS del terme. Aina Amengual, la regidora 

d’Educació i serveis socials de l’Ajuntament és la representant 

suplent. 

L’Ajuntament va voler participar de la filosofia del Consell de Mallorca, 

de potenciar amb un perfil propi al Consell Escolar de Mallorca (CEM), 

que havia quedat hibernat en l’anterior legislatura. Per tal de 

potenciar específicament aquest òrgan de participació, era important 

posar a un representant que hi pogués dedicar un temps i uns 

esforços, sense distreure la prioritat de la gestió pròpiament 

municipal. Precisament aquesta disponibilitat, va permetre que els 

altres representants dels Ajuntaments de Mallorca presents al Consell 

Escolar de Mallorca, m'elegissin per ser el seu representant a la 

Comissió Permanent de l’esmentat CEM.

Dues prioritats de treball s’ha marcat el CEM: Participar activament en 

la planificació del mapa escolar de Mallorca i ajudar a construir 

comunitat educativa des de la base municipal. És a dir, evitar 

reproduir una dinàmica de mimetisme respecte al funcionament del 

CEIB, i per tant, incidir en la seva funcionalitat i utilitat, especialment 

per a coordinar i potenciar les propostes de les comunitats educatives 

municipals de Mallorca.

Amb coherència amb aquesta filosofia, vaig demanar a la regidora 

d’Educació i Serveis Socials de l’Ajuntament de Marratxí, per a poder 

participar com a convidat amb veu i sense vot a les sessions del 

Consell Escolar de Marratxí (CEMa). Volia informar de la meva tasca i 

dels meus posicionaments en el CEM als consellers municipals i, a la 

vegada, escoltar les propostes o suggeriments que volguessin fer 

arribar al CEM. 

El 6 d’abril vaig poder assistir a la meva primera sessió del CEMa, com 

a representant municipal al CEM, em va sorprendre agradablement la 

presència continuada a tota la sessió del Batle Joan Francesc 

Canyelles. I vaig poder constatar la bona feina de la regidora Aina 

Amengual. Una assistència nombrosa, debats francs, directes i amb 

voluntat constructiva. Vaig informar de les meves propostes respecte 

a les modificacions al reglament del CEM i de les idees d’afavorir com 

a mínim una reunió anual de regidors i regidores d’educació dels 

ajuntaments de Mallorca, i de realitzar de manera periòdica jornades 

de treball o trobades entre els diferents consells escolars municipals 

de Mallorca.  Idees que foren acceptades pel plenari.

Per la meva part vaig apuntar algunes de les problemàtiques que es 

debateren i que poden tenir també una certa repercussió en l'àmbit 

insular. Per una banda la necessitat de lligar racionalment les rutes de 

transport gratuït de l’ensenyament obligatori amb la planificació de les 

zones educatives. En el cas de Marratxí és més que necessari i 

segurament és extrapolable a altres indrets.

Em va semblar prou adient la presentació de l’inventari d’espais 

municipals d’equipaments esportius, d’equipaments municipals 

educatius, d’equipaments educatius no municipals, d’equipaments 

municipals socioculturals i la proposta de reglament per al seu ús. Em 

sembla una bona pràctica a comentar per a altres indrets si no la 

porten a terme.

         agora.xtec.cat

Constatar la necessitat de noves infraestructures educatives en el 

terme, que han fet que al CEIP Ses Cases Noves, s’hagin demanat la 

instal·lació de mòduls prefabricats per a poder atendre les necessitats 

d’escolarització.

I finalment donar a conèixer al conjunt de la comunitat educativa de 

Mallorca la magnífica experiència del Programa Educatiu «Aprenem a 

participar» un programa realitzat aquest curs escolar 2016-2017, 

dirigit en principi a 16 línies o grups de primària de 9 escoles de 

Marratxí, en el marc del projecte «Marratxí, amiga de la infància»

La proposta educativa té la intenció d’oferir continguts pedagògics 

que contribueixin al fet que els nins i nines siguin coneixedors del rol 

que juga l’Ajuntament i els serveis municipals en el seu dia a dia 

quotidià. L’impuls de processos participatius amb infants i joves a 

l’administració local, permet fomentar una doble tasca:

- Una tasca educativa, aprenent a treballar amb valors, principis i 

regles de joc democràtics, com el consens, el diàleg, la deliberació, el 

respecte per l’altre, el bé comú, la consciència de col·lectivitat, de 

comunitat… S’aprèn doncs a practicar la democràcia.

- Una tasca transformadora, en crear espais on ells puguin aportar, 

opinar, construir o prioritzar propostes per a què el municipi 

esdevingui més accessible i habitable per a tothom. La participació 

dels infants i joves és un dels referents en el marc de les pedagogies 

actives.
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L’avaluació detallada del resultat de l’experiència va ser valorada molt 

positivament per tots els assistents. Totes les escoles públiques, 

concertades i privades del municipi hi participaren. Es va fer constar 

que les dues escoles d’educació especial ubicades al terme no hi 

participaren i es recollí estudiar la manera de poder fer-ho factible en 

futures edicions, en la idea de fomentar l’escola inclusiva. 

A part dels debats a cada centre, hi hagué una sessió de debat dels 

alumnes de cada escola a la sala de plens del consistori amb el Batle i 

alguns regidors. Es va fer notar les diferents percepcions de la realitat 

municipal i de les vivències amb elles relacionades, segons les 

diferents zones de residència dels alumnes. Un tema de gran 

importància per a la cohesió interna d’un municipi tan dispers 

territorialment, com és Marratxí. També es prengueren notes de les 

propostes i suggeriments dels infants que sorgiren en els debats. 

   Agora.Xtec.cat

En definitiva, una bona sessió de treball que a parer meu, ratifica 

l’encert de l’enfocament de la feina que vol fer el Consell Escolar de 

Mallorca, i que com no pot ésser d’altra manera, ha de partir de la 

solidesa de la feina de base dels Consells Escolars Municipals. Així és 

com en el dia a dia, es construeix de veritat comunitat educativa.

Consell Escolar de Marratxí: Construint comunitat educativa
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Seguim amb la redacció d’un 
ESBORRANY DE PAÍS

Joan Colom Ramis

El darrer trimestre del 2016 es va posar en marxa, a iniciativa de les 
Fundacions Emili Darder i l’Ateneu Pere Mascaró, un procés de reflexió 
i renovació teòrica del sobiranisme a les Illes Balears titulat ‘Un 
esborrany de país’, amb la intenció d’adaptar el relat i l’estratègia de 
construcció nacional illenca a les coordenades socials, demogràfiques 
i històriques de les Balears del segle XXI. 

La primera fase d’aquest procés va culminar amb les jornades 
d’estudis i debat sobre construcció nacional celebrades a Inca el 
passat novembre, les quals van comptar amb la presentació d’una 
trentena de comunicacions i més d’un centenar d’assistents i 
participants. A causa de l’interès despertat, sobretot a distints cercles 
de pensament i reflexió del mallorquinisme polític, es va obrir un 
segon període extraordinari de recepció de comunicacions que es va 
cloure el passat gener. 

Un cop tancada aquesta primera fase, des del grup de treball de 
construcció nacional i sobirania de les fundacions donam inici al 
segon període del procés. L’iniciarem amb la publicació ben aviat de 
les comunicacions de les jornades en format on-line. A partir d’aquí, 
un equip de redactors elaboraran un document d’unes 25/30 pàgines 
amb les principals conclusions i una síntesi dels temes tractats, 
juntament amb un document més breu de debat amb una vintena de 
punts o hipòtesis que des del grup de treball llançarem com a 
propostes per fer avançar el suport social del sobiranisme a les 
Balears.

Un cop tinguem aquest document estratègic caldrà comprovar el grau 
d’acceptació i la capacitat d’incidència real que pot tenir com a eina 
de transformació política i social, i ho farem a partir de la realització 
d’una enquesta electrònica i/o telefònica a persones de sectors de la 
societat que hàgim identificat com a claus per assolir l’hegemonia. A 
més a més, pensam que a través d’aquesta via podrem socialitzar i 
fer arribar el debat sobre la redefinició de les identitats col·lectives i 
els projectes polítics dels ciutadans de les Balears fora dels cercles 
habituals i que ja s’han mobilitzat durant la primera fase del procés. 

Finalment, i a partir dels imputs obtinguts amb la realització de 
l’enquesta, s’arribarà al punt final de l’elaboració de l’esborrany de 
país: la celebració d’un simposi en el qual les fundacions presentaran 
un document estratègic final a partir de les aportacions rebudes 
durant tot el procés, amb la possibilitat de realitzar esmenes per part 
de la gent interessada. Aquest esdeveniment el celebrarà a finals 
d’any, per tal de presentar el document ja en format de llibre en el 
marc de la Diada de Mallorca del 2017.

A partir d’aquí ja serà tasca dels agents socials i polítics amb 
sensibilitat de país dur a terme les accions pertinents per a fer realitat 
l’estratègia fixada i elaborada a través d’aquesta obra de pensament 
col·lectiu. 

Tot i que ens trobam a mitjan camí i que encara no és el moment 
oportú per a treure conclusions ni fer valoracions finals, el que de 
moment hem pogut comprovar des de l’inici de tot plegat, és que 
existia la demanda d’una reflexió reposada i pausada sobre el 
significat del sobiranisme a les Illes Balears del segle XXI, així com 
d’obrir un debat entre diferents tendències i visions sobre el fet 
nacional al nostre país que feia temps que surava però que requeria 
una plataforma i d’un format que ho facilités. 

I finalment però no menys important, la possibilitat de donar veu i 
espai a tota una sèrie de representants d’una nova generació de 
militants sobiranistes que, tot i reconèixer i agrair la tasca feta pels 
dirigents intel·lectuals mallorquinistes, menorquinistes i 
eivissenquistes des de l’inici de l’autonomia fins a l’esclat de la crisi 
del 2007; creuen que el nou context en què està immers el nostre 
país requereix noves eines analítiques, noves maneres de fer política i 
noves formes d’entendre la identitat nacional de Mallorca, Menorca, 
Eivissa i Formentera.
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Joan Pau Jordà

Antoni Trobat publicava ara fa unes setmanes un lúcid article titulat 
"Pacte –de progrés– i sopes –mallorquines–" una anàlisi sobre 
l'evolució dels diversos governs d'esquerres a Balears. Així, ens deia: 
"No us he d'explicar res de nou. La consecució del Pacte de Progrés 
primerenc va ser una xamba. Segurament la recompensa a l'esforç 
d'una fornada de persones demòcrates, d'esquerra i mallorquinistes 
nascudes entre finals dels anys quaranta i la primera meitat dels 
cinquanta que mereixien tenir la seva oportunitat. Alguns l'aprofitaren 
molt bé. D'altres, per ventura no tant. Aquells cinquantins d'arrel 
popular, pagesa o menestral feren el que pogueren, suposo. Ha estat, 
val a dir, el govern progressista més ideologitzat. (...) vàrem tornar a 
guanyar per la mínima. El maig del 2007 encara no hi havia crisi, tot i 
que faltava poc perquè Wall Street rebentés. La gent, pobreta, 
guanyava una pasta. Jo ja vaig votar a les autonòmiques i municipals, 
clar. Una candidatura que sumava sensibilitats. Això de la mescla, a 
mi em va. Cadascú és cadascú (...). El segon Pacte ja va ser quelcom 
tecnocràtic. Amb santes excepcions –protagonitzades essencialment 
per joves i per qualque dona més gran... quina casualitat!– en general 
els nascuts als seixanta –que havien pres el relleu després de fer 
d'actors secundaris durant el primer Pacte– semblaven... desorientats. 
Per dir alguna cosa. Amb excepcions, hi insisteixo."

Toni feia referència a una "desorientació" que crec que està molt 
vinculada –Trobat n’és conscient- al concepte de la Cultura de la 
Transició (CT). Però, què és la Cultura de la Transició? La CT -entenent 
"cultura" en el sentit ampli del terme- és un concepte encunyat fa 
alguns anys per definir el marc des-problematitzador, potenciador de 
l' status quo i generador del "sentit comú", que es va imposar i ha 
estat imperant a Espanya durant aquests gairebé 40 anys de 
democràcia liberal. Aquesta cultura es va gestar a partir dels 
consensos de 1975-1982, sent potenciada pels poders públics, 
definint, tal com afirma Guillem Martínez, els límits del possible.

Crec que la generació que va pilotar el primer Pacte de Progrés no es 
va formar en aquesta cultura, i no es veié tan influenciada per ella. 
Molts havien begut de les experiències polítiques de l'esquerra 
clandestina tardofranquista i de les esperances –fallides- de la 
Transició: són els que demanaren l'abstenció al Referèndum per la 
Reforma Política, i van perdre. Són els que s'oposaren a l'OTAN, i van 
perdre. Són els que somiaren amb l'autogovern per fer un país més 
autocentrat, i veieren com el poble donava la majoria a les 
institucions pròpies a la dreta més caciquil i espanyolista -tot i que 
amb una cara amable i folkloritzada com la d'en Cañellas-.

D'aquell desencís, sorgí un projecte: l'esquerra del primer Pacte de 
Progrés fou capaç, primer, de resistir al PSOE de Felipe González i, 
després, l'any 1995 i 1999, de créixer: el PSM va esdevenir la segona 
força municipal de Mallorca; Els Verds assoliren a Eivissa el seu primer 
diputat a tot l'Estat espanyol i EU va tornar al Parlament després de 
12 anys de la mà d'un combatiu Grosske. A més, el fet d'haver estat 
l'eterna oposició generà, quasi sense voler, unes sinergies entre els 
partits i els moviments socials, perquè aquests darrers encara creien 
en la capacitat transformadora d'aquests parvenue a les institucions.

És en aquest moment que entrà en joc un grup de persones que, des 
d'un segon terme, participà en la gestió del primer Pacte de Progrés. 
Aquests són quadres formats políticament sota els consensos del '78, 
i el que és més important, estrictament dins els partits polítics. Són 
persones que s'han imbuït de la cultura, significat i funcionament del 
"sistema bipartidista", acceptant-ho plenament. Són també una 
generació de líders traumatitzats per la "desorientació" que generà la 
desfeta del primer Pacte de Progrés.

Si bé els millors consellers, les millors iniciatives, vingueren de 
l'esquerra parlamentària, l'any 2003 Els Verds desaparegué a Eivissa i 
EU a Menorca i el PSM va perdre un de cada tres vots.

Per què? Es demanaren: "Anàrem massa ràpid? Volguérem fer moltes 
coses? Ens ficàrem amb gent massa poderosa? Això va ser un 
guirigall?". S'estengué un discurs que oblidà –amb el plàcet de la 
dreta- que el vot a Balears no ve determinat únicament per l'acció 
institucional autonòmica. Les eleccions es guanyen o perden per una 
mixtura d'elements com la conjuntura socioeconòmica i política 
Estatal i l'acció de govern (clar!). Però també per la proximitat dels 
regidors i militants de base a la ciutadania, la visualització política del 
partit i l'assoliment dels objectius d'acord a les esperances generades 
durant la campanya electoral, entre altres coses.

Aquesta situació es va agreujar amb la crisi de l'esquerra a principis 
d'aquest segle. El PSM es va rompre amb l'escissió d'Entesa per 
Mallorca. Bona part dels quadres, bregats a les trinxeres municipals, 
gent que havia assolit àmplies quotes de suport local per al partit, 
se’n va anar a cases. El PSOE va ascendir (i caure!) de la mà de 
Zapatero a Madrid i Aina Calvo a Palma, encaixonant als partits 
progressistes al marge del taulell electoral. Els Verds va desaparèixer 
com agent polític dins lluites caïnites i EU va ser incapaç de trobar el 
seu espai, especialment als pobles de l'illa. El resultat, emperò, no va 
ser negatiu. Després de crisis, lluites, enfrontaments... sorgí un 
projecte: el Bloc per Mallorca, antecessor de la coalició PSM-IV-ExMi 
de MÉS. A la generació nascuda als anys '60 també li devem haver-hi 
conduït al mallorquinisme polític a uns replantejaments que han 
permès assolir els millors resultats de la seva història.

En aquest context vingué el segon Pacte de Progrés. Això suposà 
consolidar un procés que s'havia iniciat l'any 1999. Es va fer un 
govern més cohesionat (ara l’esquerra ja en sabia de gestionar 
coalicions i governs) però també es varen acabar les complicitats amb 
uns moviments socials que havien vist que "els seus" havien de 
gestionar una Comunitat Autònoma plena de limitacions. Unes 
organitzacions que, al marge de poder entendre els arguments dels 
seus representants, ja no se sentien còmplices d'ells: Les noves 
generacions preferiren altres espais per formar-se i socialitzar-se, i els 
partits no saberen –amb excepcions- connectar-hi.

Ara, en aquest tercer Pacte de Progrés crec que s'evidencia la crisi de 
la CT al si dels partits polítics progressistes. S'evidencia perquè avui 
dia, no només es posa en dubte, des de l'esquerra, el sistema del'78, 
sinó també els elements simbòlics que la sustenten: i en el cas que 
ens ocupa, la "forma" d'entendre la participació política, la gestió de 
les institucions i els partits. I això desorienta a alguns. 

Només així es pot entendre el sorgiment de nous elements, noves 
formes de pensar, noves formes d'actuar que, sense fer cap esmena a 
la totalitat a l'herència política d'EU, Els Verds, PSM... (i altres) han 
begut d'altres tradicions polítiques. Som els joves (i no tan joves) que 
ens hem socialitzat políticament amb un "sistema polític" ja en crisi. 
Som els que no hem vist, fins ara, als partits com un espai interessant 
per a la incidència política. Som els que no creiem que l’autonomisme 
sigui una via vàlida. El repte, doncs, és combinar el millor de cada 
generació.

Trobat, la CT i MÉS
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El sobiranisme a Galícia
Miquel Rosselló

President de l’Ateneu Pere Mascaró

El Bloc Nacionalista Gallec havia aconseguit a la primera dècada del 
nou segle uns resultats electorals molt bons i arribar al Govern de 
Galícia conjuntament amb el PSOE, com a únic referent del 
nacionalisme d’esquerres d’aquell País.

Quan el PP recupera el Govern Autonòmic el BNG inicia una etapa de 
crisi i de caiguda electoral. Els distints corrents interns es confronten 
fins a arribar a la ruptura orgànica. La més dolorosa fou la que 
provocà la sortida del BNG del corrent que liderava J.M. Beiras, líder 
històric del nacionalisme gallec i la posterior d’un altre grup de 
militants que constituiran Compromiso por Galicia, seguit d’un 
degoteig de militants i dirigents descontents amb  la línia que 
adoptava el BNG, que qualificaven de molt tancada, dogmàtica i 
hegemonitzada quasi en solitari per UPG.

Mentre J.M. Beiras crea una nova formació nacionalista, ANOVA, que 
propugna una estratègia de confluència entre l’esquerra nacionalista i 
l’estatal per aconseguir les majories necessàries per desbancar el PP 
Al davant de les institucions autonòmiques.

Amb un panorama de dispersió del nacionalisme d’esquerres en 
diferents grups confrontats, BNG, ANOVA i Compromiso por Galícia 
arriben les eleccions autonòmiques del 2012. Es presenta una aliança 
d’ANOVA amb Esquerra Unida que treu millors resultats que el BNG. 
Compromiso por Galícia resta com una força extraparlamentària.

A les eleccions municipals del 2015 es confirmaria el mapa de 
dispersió organitzativa a l’esquerra de la socialdemocràcia clàssica. 
Podemos que havia aparegut feia poc, seguint les consignes de 
Madrid no es presenta.  El BNG segueix perdent representació, encara 
que mantén una presència territorial significativa i de les distintes i 
diverses Marees municipals amb la participació d’ANOVA 
aconsegueixen uns resultats molt bons. 

 El 25 de juliol de 2015, dia de la Patria Galega, S’intenta una operació 
unitària. Per primer cop la manifestació i posterior concentració a la 
plaça Quintana que tradicionalment organitzava el BNG, està 
organitzada per una Comissió Cívica a la qual li donen suport tots els 
corrents del nacionalisme. L’anterior portaveu del BNG, Anxel Vence, 
encapçala aquesta línia unitària, que pretenia aglutinar a una sola 
candidatura per les imminents eleccions estatals a tot el 
nacionalisme.

L’opció d’ANOVA per una coalició amb l’esquerra espanyola (Podemos 
i EU) dificulta les negociacions, a les que participa el BNG fins al final, 
però que definitivament desemboca en dues candidatures, la coalició 
d’ANOVA, Podemos i EU per una part i el BNG per un altre. Els 
resultats són molt dolents pel BNG que perd la seva representació al 
Parlament de Madrid després de més de vint anys de presència i molt 
bons per la confluència. Encara que a les segones eleccions del mes 
de juny perden part de l’embranzida anterior, deixant al descobert les 
dificultats de l’operació.

Després d’uns resultats a les eleccions municipals regulars i molt 
dolents a les generals el BNG celebra la seva XV assemblea nacional 
que es tanca amb un fort tancament de files entorn dels postulats 
clàssics del nacionalisme gallec, el compromís d’iniciar un procés de 
debat amb tota la militància i el seu entorn per recuperar posicions i 
amb una direcció unida entorn de la figura de la nova portaveu Ana 
Ponton. Però que no pot amagar una pèrdua de pluralitat interior i de 
militància.

 

                       Vista general de l’Assemblea del  BNG 26 de març 2017

A pesar d’això, l’acte a la plaça Quintana del 25 de juliol del 2016, 
aquest cop convocat exclusivament pel BNG, resulta una indubtable 
demostració de capacitat de mobilització per part d’aquest i es 
converteix amb un acte de reafirmació partidista. Mentre que 
l’organitzat per ANOVA és més que modest. A les eleccions 
autonòmiques sorprenentment i contra tot pronòstic el BNG treu 6 
diputats (dos diputats i quatre diputades), quan les enquestes 
auguraven que quedarien fora del Parlament i els mateixos dirigents 
aspiraven aconseguir dos diputats. 

A aquestes eleccions també es presenten As Marees, que superant 
l’etapa de coalició de les eleccions generals es constitueixen amb un 
partit instrumenta amb base a un home un vot i d’obediència gallega, 
no sense greus dificultats. De fet Podemos Galícia rebutja fins al dia 
abans sumar-se al projecte i solament la intervenció de Madrid ho fa 
possible. Conformen aquest nou partit: EU, Podemos, ANOVA, CERNA i 
les marees municipals. Treuen 16 diputats (2 d’Anova i 1 de Cerna), 
els mateixos que el PSOE però amb alguns vots més.

Les dificultats per consolidar aquest projecte són grans, començant 
per la negativa de la direcció estatal a constituir un grup propi gallec, 
que provoca les primeres dissensions dins els nacionalistes. Uns 
volien que els seus diputats se n’anessin al grup mixt com va fer 
Compromís i els altres acceptaren la decisió estatal.

Mentre els nacionalistes dins As Marees apostes per construir una 
organització sobirana de Galícia i unitària (sense quotes de partits), 
tant EU com Podemos no faciliten gens l’avanç d’aquest projecte, de 
fet apostarien més per la fórmula de «Juntos Podemos», és a dir una 
coalició amb vinculació estatal. Després de mesos d'ençà de la seva 
assemblea nacional han aconseguit elegir una Comissió Permanent i 
un Portaveu, en Luis Villares, independent però molt respectat pels 
nacionalistes. 

Mentrestant el BNG celebra la seva XVI Assemblea Nacional, amb uns 
bons resultats electorals a la motxilla i després d'un ampli procés de 
debat per la base en un ambient d'aclamació, que traspua unitat 
interna, entusiasme i patriotisme de partit. Després d'anys de crisi el 
BNG mostra múscul. Més de mil delegats i una cloenda amb més de 
dos mil assistents. Apareix com un projecte unit i fort que dóna per 
superada l'etapa anterior i afronta el futur amb l'objectiu de reforçar 
l'organització i la voluntat clara d'ampliar el projecte a distints sectors 
socials, amb un relat nítidament nacionalista, d'esquerres, feminista i 
ecologista.

La nova direcció que és majoritàriament jove i paritària surt elegida 
per una amplíssima majoria i la Portaveu Ana Ponton fortament 
reforçada no sols internament. És la líder que necessita el BNG per 
avançar.

Però encara resten alguns interrogants importants a resoldre. Sabran 
les esquerres sobiranistes elaborar una estratègia compartida? I 
sabran totes les esquerres arribar als acords necessaris per desbancar 
al PP?. Esperem que així sigui.
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Plaça de CORT…
Pep Traverso

I.- L’11 d’abril del 2017, dotze del matí, uns nins s’enfilen alegrement 
per les branques de l’olivera de Cort, baixen i ho tornen a intentar 
davant la mirada alegre dels seus pares. El fet passa absolutament 
desapercebut enmig d’aquell batibull de turistes que omplen la plaça. 
Alguns d’ells atenen les explicacions d’un guia que xerra amb el braç 
en alt aguantant un paraigua, molts altres descansen asseguts, hi ha 
també un grup de joves en bicicleta que atenen explicacions en 
anglès. Passa un parell de cotxes de cavalls, se senten indicacions 
més que dubtoses, segur que mínimes, sobre la nostra història o els 
nostres edificis. Amb dificultats però acaba obrint-se pas una filera 
vestida amb cascos i pujats en aquesta mena de monopatins 
moderns. 

Abans, no fa massa temps, quan la plaça existia, l’arbre apareixia fort, 
poderós, orgullós, digne d’admirar; ara apareix, desapareix, envoltat 
de taules, n’he contat unes quaranta, cadires, gent que menja, bou i 
es fa fotos. Davant Cort les obres del nou hotel van a tot a velocitat, 
frisen per mostrar on és el poder real, com si això necessités qualque 
tipus de demostració. La pedra, les pedres, les places expliquen amb 
duresa la història, el poder de les classes, les seves intencions.

Aquí no hi ha qui pari, això és un desgavell. Intento controlar les 
sensacions i cercar un espai més tranquil però la plaça d’en Coll ha 
desaparegut i la de la Quartera quatre quarts d'aquest, aquí s’han 
esfumat la plaça i el carrer perquè les furgonetes deixen les 
mercaderies allà on poden; tinc sort, el músic canta boleros d’un altre 
temps, així que li deixo unes monedes i marxo cap a casa. 

Alguns polítics parlen de sensacions per dir-nos que aquesta mena 
d’aclaparament que sentim per ciutat no és massa real i potser tenen 
raó, però qualsevol persona a la seva vida privada davant tal 
consistència a les seves sensacions no s’atreviria a dir que allò que té 
al davant no és veritat.

Marxo cap a casa amoïnat amb mi mateix, em demano què és allò 
que m’impedeix gaudir d’aquest ambient, d’aquesta alegria que 
envaeix la ciutat. Segur que els amics tenen raó, sóc un amargat 
sense remei, un vell pessimista. Lluito contra aquest plantejament, 
m’animo i penso en una cerveseta amb peixets al mercat de l’Olivar, 
tampoc no és tan mala idea però quan s’obren les portes 
automàtiques i enfilo el passadís del peix quedo esborronat amb tanta 
ostra, cava, sushi, delicatessen… Tranquil que només són sensacions, 
res més que sensacions. Pura epidermis, res a veure amb la veritat.

II.- Al meu barri, visc per Arxiduc, hi ha un grup de joves que intenten 
lluitar contra el lloguer turístic de pisos, no es creuen les paraules 
d’un destacat polític afirmant que això del lloguer del teu propi pis 
amb ànim de lucre és una forma democràtica d’accés als beneficis del 
turisme; s’ha de dir que aquests joves són una mica exagerats, 
esquerranosos perquè a la declaració que esmentem la paraula 
democràtica estava entre cometes, com expressant algunes reserves 
o poc convenciment.

Aquests joves van darrere d’aturar la conversió d’un immoble sencer 
en un conjunt de pisos per turistes i de conscienciar la gent sobre els 
perills que tot això suposa per a la vida del barri. Es reuneixen allà on 
poden, al local de l’associació de veïns, a la mateixa plaça o a un bar 
de la cantonada. Sembla una ironia però al bar on es reuneixen, 
abans hi havia un altre bar d’aquells que van desapareixent l’un 
darrere l’altre a ciutat i, a dalt, a la finca de pisos, ara hi ha un modern 
youth hostel. Ho tenen difícil, cada vegada és més freqüent trobar 
gent amunt i avall arrossegant les típiques maletes de cabina o grups 
de turistes que es troben a la cantonada per marxar cap al centre de 
la ciutat. Als pisos de lloguer turístic els hi passa una mica com a les 
bruixes, ningú les veu però haver-les, hai -les. Potser només es tracta 
d’una altra sensació però en aquest cas semblant a quan a la platja 
una onada molt poderosa t’engoleix i per uns instants no saps ben bé 
on et trobes.

A més sembla haver-se creat un lligam o una coincidència entre els 
interessos dels especuladors i els de molta gent, molta, que està 
traient profit de la situació, gent normal que ha convertit casa seva en 
un capital que dóna benefici ràpid i abundós, gent que marxa a viure 
a un altre pis, a casa dels pares, que lloga una cosa més econòmica si 
és que pot o que dorm al cotxe; després de tot, s’ha d’aprofitar 
perquè mai se sap. 

III.  Una societat no queda mai quieta, es transforma, ho fa a un 
determinat ritme i en una direcció que expressa les contradiccions, 
tendències i lluites que la conformen i la nostra està canviant de 
manera accelerada davant dels nostres ulls; no es tracta només dels 
bars, comerços, forns de pa que desapareixen un darrere de l’altre, 
sinó també d’allò que apareix al seu lloc, i això nou és el que ens 
defineix, allò que marca el camí que duem.

Estem en marxa, ens agradi molt o poc, caminem en un determinat 
sentit, n’hi ha prou fent un tomb per ciutat, mirant les places en la 
seva lluita entre el fet privat i públic, les noves festes que apareixen 
als pobles, les formes de divertir-nos, de relacionar-nos, allò que som 
en col·lectiu, els nostres xocs/trobades amb la natura; és la 
materialitat de la cultura…

Diuen els periodistes que ja hi ha un tub d’escapament per persona a 
les nostres illes i també diuen aquests dies que el cap de setmana, 
prop de set mil ciclistes es passejaran per una part important de la 
serra, que l'endemà seran les motos…de veritat que només són 
sensacions.? Meta ta physika.

IV.- Ahir horabaixa, al barri, vaig veure la primera banderola groga: La 
Ciutat per a qui l’habita.
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Pocions màgiques, qui hi pugui 
creure..!

Mahécor Mbengue

Professor

"Inventau una poció, qualsevol, 
sempre trobareu qualcú que dirà 
que funciona, tan gran és la nostra 
necessitat d'il·lusió. " Boris Cyrulnik

Existeix al Senegal un hàbit molest 
d'imputar la responsabilitat de 
moltes coses que ens succeeixen - 
bo o dolent – a alguna força oculta. 
També assistim a una tendència 
pertorbadora a la irresponsabilitat entre moltes             
persones.                                                                                                 
                                                                                                                 
                      

Quan l'equip nacional de futbol juga un partit i el perd, les causes de 
la derrota se cerquen dins els grups dissidents - de vegades 
exdirigents descontents - que han actuat a l'ombra per bloquejar el 
seu camí cap a l'èxit. 
Quan un lluitador és derrotat, ... són els seus rivals dels grups 
contraris que s’han unit místicament contra ell perquè perdi el seu 
combat. 
Quan un tresorer desvia doblers de la caixa de la qual és responsable, 
diu que va actuar sota la influència de forces misterioses.
                                                                                                                 
                                                      
Quan el negoci va molt bé per a algú, les males llengües li diuen: 
estimat amic, l'ancià que s’ocupa de tu últimament és molt fort, em 
posaràs en contacte amb ell? Però si tot va lent o no funciona en 
absolut, aquestes mateixes persones li diuen: cal que t’aixequis.., 
t’han llançat una maledicció.
Ara sembla que les persones ja no són responsables de les seves 
accions; s'han convertit en titelles a mercè de forces invisibles i 
poderoses que els manipulen al seu gust.                         

Per tant, no resulta sorprenent assistir a la pujada meteòrica del 
nombre de venedors de pocions miraculoses dins el país. La 
xerrameca s’ha convertit en una mena de nou esport popular 
nacional. Anteriorment molt discret, i sovint en zones remotes, els 
comerciants de somnis pul·lulen avui en dia per les grans ciutats, 
especialment cap a la capital del Senegal. Les seves activitats són 
cada vegada més exitoses gràcies als mitjans de comunicació, on són 
convidats amb freqüència, i el nombre dels seus clients està               
pujant.   

                                                                           

                                                                                                                  
Per un musulmà, tal vegada seria intentar contradir a Déu negar els 
danys causats pels fetitxes, la màgia. Per veure-ho amb els mateixos 
ulls, només cal aturar-se al Vers 102 de la Surat 2. En ell - parlant de 
sacerdots fetitxistes i persones de la mateixa casta - se'ns fa saber 
que són capaços de sembrar la discòrdia entre un marit i la seva 
dona. La qual cosa és molt significativa! Perquè aquests dos són la 
base d'una família i, per tant, d’una nació. Però afegeix - sens dubte 
per tranquil·litzar els creients – que no poden perjudicar a ningú 
excepte amb el seu permís. El Profeta de l'Islam (PSL) també ha 
abundat en la mateixa direcció a la Sunnah. Fins i tot va ensenyar 
moltes invocacions per protegir-se contra ells.
                                                                                                                 
                                  

No obstant això, al nostre país, la religió es fa de vegades a la carta. 
Això explica que no és estrany veure a algunes persones anar a la 
mesquita i de tant en tant anar a visitar els vaticinadors de tota mena. 
Si per casualitat li recordes que la seva religió els hi prohibeix, sovint 
et donen els mateixos arguments: «Aquí si no lluites, la gent que lluita 
et cau al damunt», «Àfrica té les seves realitats i misteris», ...com per 
tranquil·litzar-se l’esperit. 

Si els venedors de somnis tenguessin el poder que pretenen tenir o 
que els atribueixen, un equip de futbol africà hauria guanyat la Copa 
del Món des de fa molt de temps, i el nostre equip nacional no tendria 
tantes dificultats per qualificar-se regularment a les diverses fases 
finals de la Copa d'Àfrica.                                                                    

                                                                                                    

D'altra banda, hauria estat més sensat veure els clients dels 
fabricants de miracles utilitzar les seves pràctiques ocultes per "fins 
útils" per a ells o per a la societat. Però en la majoria dels casos 
s'utilitzen per destruir una vida, trencar una unió, per aturar l'ascens 
d'una estrella creixent, separar una família, sembrar un clima de 
sospita i de discòrdia en els llocs de treball o familiars. En resum, 
només per fer mal als altres. El fet de donar-se sovint a aquestes 
pràctiques no tan sols empeny a aquells que l'utilitzen a no fer 
autocrítica i a qüestionar la seva part de responsabilitat en les 
desgràcies que els succeeixen, sinó que eclipsa el seu poder per 
actuar i els du a una perpètua fugida cap                   
endavant.                                                                                                 
                                           

Per tant no creuen ni en les virtuts de l'esforç ni en les seves habilitats 
com éssers humans dotats de raó i dotats amb altres poders 
extraordinaris. Llavors, prefereixen  tenir un bon marabú (curandero) 
en lloc de tenir les habilitats adequades i, sovint apunten als altres 
com la font de les seves desgràcies.

És increïble el que alguns xarlatans estan fent als seus clients: 
desenterrar un mort per llevar li un dels seus membres; banyar-se nu 
al mig del carrer; sacrificar vides humanes ... 
Si aquests clients reflexionassin un moment veurien que els xarlatans 
s’en foten d’ells en la gran part dels casos, per no dir sempre. Perquè 
el que tenen és necessitat de doblers, d'èxit i de bones feines ... 

En una paraula: les coses que prometen..
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Haureu vist que estam publicant petits escrits d’un cubà 
especial.., especial per la seva visió crítica, molt estudiada i 
revisada, sobre la vida i el règim de Cuba. 
No estam necessàriament d’acord amb les idees que 
expressa, però les consideram molt interessants.
Va escriure una sèrie de novel·les que, per la manera de 
publicar la revista ens és impossible de posar a la web. 
Perquè vos pugueu fer una idea del personatge, aquí teniu 
una..   

..NOTA DE L’AUTOR.., SOBRE L’AUTOR

Jorge C. Oliva Espinosa, La Habana, 1936, participà a la lluita contra la 
dictadura batistiana des de les files del Movimiento 26 de Julio. Es 
graduà d'Enginyer Industrial i va ser, des de 1965, Profesor de la 
Universitat de La Habana. Li va ser  publicada a Espanya, (Editorial 
Plaza & Janés, 1998), la seva primera novela: “EL TIEMPO QUE NOS 
TOCÓ VIVIR”. Aquesta obra testimonial i biogràfica, va ser 
manipulada per persones sense escrúpols que l'anunciaren com a 
obra dissident, escrita per un heroi ja mort de la Revolució cubana. La 
impostura va arribar a l’extrem de presentar el nom complet de 
l’autor com un pseudònim usat pel suposat heroi. Aquesta novel·la, 
traduïda als idiomes corresponents, s’edità a França i Alemanya 
(Hachette Editions i AufBau Verlag 1999). El Centro Nacional de 
Derechos de Autor (CENDA), en dictamen a l’efecte, es pronuncià a 
favor de la veritat. 

Alguns petits contes:

EL GRAN MAESTRO
Les enseñó a escalar montañas y cuando aprendieron, prohibió el 
alpinismo.

MIMETISMO
He sido su compañero cercano y lo he acompañado desde siempre, en 
todas las circunstancias. Por el tono de su voz, conozco el estado 
anímico que le embarga y lo comparto con él. Me he adaptado a sus 
costumbres, sus gustos, sus comidas. De tanto frecuentar su trato, 
hay quien dice que poseo rasgos de su carácter. Eso no tendría nada 
de extraño, si yo fuera su igual. Pero... es que soy un perro.

VANA PRETENSIÓN

Por imitarlo en todo, se pulió y fraguó alianzas muy convenientes. De 
esta forma, copió su aspecto y brillo, ya que no podía igualarle las 
otras virtudes. Pero el tiempo, autoridad inexorable, metió baza y su 
impostura  quedó descubierta. Nadie se engañó con él. Y siguió 
siendo cobre, sin lograr su deseo de pasar por oro.

COSTUMBRE

Al elefante, desde pequeño, lo acostumbraron a estar atado por 
cadenas a una estaca hincada en el suelo. Sus infantiles esfuerzos no 
eran capaces de librarlo. Cuando creció y tuvo fuerzas suficientes 
para ello, ya conservaba en la memoria sus anteriores y frustrados 
intentos. Con la misma estaca, ya inservible, lograban mantenerlo 
cautivo. Al indio, al negro y a la mujer, le hicieron lo mismo.

BÚSQUEDA

Dios anunció haber escondido la Felicidad en un lugar bien recóndito y 
que todos debían emplear sus vidas en buscarla. Fue así que algunos 
la persiguieron amasando riquezas, otros en placeres trataron de 
encontrarla, y hasta hubo quienes la creyeron oculta tras la fama y el 
poder. Muy pocos miraron dentro de sí mismos y fueron felices.

PROFESÍA

El día que aparezca la verdad, surgirán quienes no la acepten, la 
nieguen y combatan. Esos serán entonces los rebeldes. Ellos, 
inconformes, seguirán buscando…

OCULTA

Deseando poseerla, cada quien la buscaba en lugares diferentes. 
Algunos, cuando la encontraban, se negaban a reconocerla y seguían 
buscándola. No pocos se consolaban con imitaciones de fantasía y 
procedían a proclamar, ufanos, la legitimidad de éstas, tildando de 
apócrifas las restantes. Así permaneció, codiciada y virgen, bella y 
cruel, la Verdad.

ESPERANDO

Esperando se llamaba y vivió esperando. De espera en espera su vida 
consumió. Su niñez de penurias le hizo esperar juguetes que nunca 
llegaron. Después, en la paupérrima escuela, se puso a esperar los 
timbres del receso; y entre timbre y timbre, fue aprendiendo. 
Aprendiendo a esperar...  Y salió al mercado del trabajo en busca de 
empleo y siguió esperando. Entonces esperaba la hora que marcara el 
término de la jornada, jornada de sudor y espera, espera del pago. Y 
fue un continuado posponer de sueños, entre pago y pago, esperando 
adquirir lo soñado. Y envejeció esperando...  Pasó mucho tiempo en 
espera de un cargo más importante, que nunca llegó. Luego esperó la 
hora del retiro, del descanso ansiado, después de consumir años en 
espera agobiadora. Hoy, Esperando, desde su sillón de jubilado, 
espera pacientemente la muerte. Ha comprendido, ya en vano, que la 
vida no es más que un esperar de lo que nunca llega. En este 
momento, sabe que la muerte llegará y él no la verá. Es decir, espera 
inútilmente.

Jorge Carlos Oliva Espinosa



Celdoni Fonoll
El caminant del parc [Dietari 2011 / 

2012]
Maties Garcias

Músic, cantant, rapsode, poeta... i, ara, prosista. Aquestes són les 

facetes artístiques de Celdoni Fonoll (Calaf, 1944), un home que, en 

directe o per la ràdio, ha escampat la poesia catalana  –i provençal– 

per aules, carrers i places, teatres i tota mena d’espais públics. Amb 

acompanyament musical o sense, Celdoni Fonoll ha difós la poesia en 

català entre públic adult i infantil, i l’ha feta sentir amb la màxima 

qualitat estètica. Fonoll és un intèrpret d’aquells qui saben “dir el 

vers” i aconsegueixen transmetre’l ple d’emoció a l’oient. Celdoni 

Fonoll, amb els seus recitals i les seves antologies, ha creat públic 

addicte a la poesia. També ha escrit una llarga llista d’obra pròpia, 

molt sovint centrada en arbres, flors, ocells, peixos i tota mena de 

bestioles. 

Ara sabem, amb els dietaris que acaba de publicar i que li permeten 

estrenar-se com a prosista, que bona part d’aquesta producció poètica 

centrada en la natura beu de les observacions que va fent durant les 

quasi diàries passejades pel Parc Güell barceloní, situat al costat de 

casa seva. Fonoll, des del balcó del seu domicili o travessant a peu 

jardins i caminals de la colònia que va dissenyar Antoni Gaudí, 

observa la natura que l’envolta: ocells sedentaris o de temporada, 

papallones i insectes, flors, plantes i arbres... D’aquestes observacions 

–d’aquest mirar i veure, d’aquest sentir i entendre–no tan sols 

n’extreu els versos que anirà compilant en llibres successius –i dels 

quals el dietari sovint va oferint un primer tast–, sinó que també en 

neixen gaudis, dolors, planys i exabruptes sobre l’estat del parc i la 

mala gestió municipal que el provoca. I és que Fonoll pateix, sobretot, 

per la massificació turística que ofega aquest espai públic i per la 

invasió de venedors ambulants i de cantants que se’l fan seu.

Les pàgines del dietari d’aquests anys –2011 i 2012– també 

reflecteixen l’avenç de la crisi econòmica i la progressió de 

l’independentisme català, tal com comenta Celdoni Fonoll quan 

s’esplaia en comentaris d’índole política i social. Per això hi podem 

llegir com reafirma el seu compromís independentista i decanta el seu 

vot útil cap a Mas en els comicis del 25 de novembre i com sovint 

critica certa esquerra tèbia davant el catalanisme independentista. 

Sempre, però, manifesta un bon gust per la llengua i pateix, i s’enfada 

pel mal ús que sovint en fan actors, locutors i personatges públics que 

té ocasió de sentir.

Les seves relacions familiars i, en particular, les complicitats 

personals, professionals i artístiques que manté amb la seva dona, 

l’actriu Lloll Bertran, ocupen també fragments destacats del dietari, en 

el qual es narren amb tendresa les evolucions de la fillola, una 

espavilada i sensible neboda de tres anys que ja té vena d’artista. 

Alguns dels personatges evocats lliguen l’autor amb Mallorca: la 

poetessa Maria A. Salvà, de qui reprodueix algun vers; el qui ha estat 

director de la Simfònica de les Illes Balears, Salvador Brotons, o el 

músic i compositor manacorí Antoni Parera Fons, home de paraula 

ocurrent i faceciosa, que guaita sovint a les pàgines escrites per 

aquest agut caminant del parc que és Celdoni Fonoll. Acompanyau-lo 

en les seves passes.

Celdoni Fonoll. El caminant del parc. 

Dietari 2011 / 2012.

Valls:Cossetània Edicions.2016.
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 Pere Gabriel i els estudis 
sobre l’obrerisme mallorquí

David Ginard i Féron

Historiador

La revista d’alta recerca Randa, dirigida per Josep Massot i Muntaner i 

coordinada per Margalida Tomàs, ha publicat recentment una 

miscel·lània d’homenatge al catedràtic d’Història Contemporània de la 

Universitat Autònoma de Barcelona Pere Gabriel i Sirvent (Terrassa 

1945). Es tracta d’una iniciativa prou encertada, atesa la 

transcendència de les aportacions de Pere Gabriel a la historiografia 

balear sobre els segles XIX i XX. En aquest volum –el número 77 de la 

revista, fundada el 1975 i editada per Publicacions de l’Abadia de 

Montserrat–, s’inclouen nou textos relatius a aspectes diversos de la 

història política, social i cultural de Mallorca, però amb preferència cap 

a algunes de les temàtiques que han constituït l’eix central de la 

recerca del professor Pere Gabriel: la història de les classes 

treballadores i els moviments socials i culturals de la 

contemporaneïtat. 

Podem citar, entre d’altres, els treballs de Catalina Martorell sobre la 

Unió Obrera Balear, el d’Antoni Marimon sobre les eleccions 

municipals de 1917, el de Laura Miró sobre la qüestió xueta en el 

segle XX i el de Margalida Tomàs sobre la tasca erudita de Marià 

Aguiló entre 1851 i 1861. El volum fou presentat a Palma el passat 11 

d’abril, en un acte organitzat per les Fundacions Ateneu Pere Mascaró i 

Emili Darder.

A l’hora de valorar l’obra de Pere Gabriel i la seva relació amb les 

Balears, resulta inevitable referir-se a la publicació, en ple franquisme, 

del seu primer llibre: El moviment obrer a Mallorca (Lavínia, Curial, 

Barcelona 1973). Per entendre l’impacte d’El moviment obrer en el 

contemporanisme illenc, cal tenir en compte que la historiografia 

balear sobre aquest període es trobava aleshores en un estat 

absolutament embrionari. A la manca de tradició historiogràfica 

contemporanista, s’hi va afegir una feble institucionalització 

acadèmica i una singular marginació dels estudis relatius als segles 

xix-xx dins el món de l’erudició mallorquina posterior a 1936. Cal dir, 

tanmateix, que a altres indrets de l’Estat la situació no era gaire millor. 

La dictadura franquista dificultà la recerca i la docència sobre el segle 

XX mitjançant el control de les edicions, la censura, la inaccessibilitat 

de les fonts i les represàlies contra els historiadors crítics. 

Tanmateix, alguns joves universitaris de l’etapa tardofranquista triaren 

com a tema d’investigació l’anàlisi de l’obrerisme, la República i la 

Guerra Civil, en part estimulats per les seves arrels familiars i com a 

forma de compromís democràtic. Per descomptat, es tractava d’una 

tasca plena de dificultats. No debades, la recerca de Pere Gabriel, en 

tant que estudi que abastava la història global del moviment obrer de 

preguerra a una zona concreta de l’Estat espanyol, fou un fenomen 

pioner; de fet, l’únic precedent el constitueix el llibre de David Ruiz 

sobre el moviment obrer a Astúries, publicat el 1968.

El moviment obrer a Mallorca oferí una visió completament nova de la 

història política i social del període 1868-1936. Per primera vegada, 

hom trencà amb el tòpic de l’illa de la calma i descobrí l’existència 

d’una realitat complexa marcada per un desenvolupament urbà i

 industrial gens menyspreable, que havia posat les bases per a la 

difusió del republicanisme i l’obrerisme a Palma i a la Part Forana. 

Prova indubtable de la transcendència d’aquell volum és el viratge 

espectacular que conegué immediatament el tractament del fenomen 

obrer en les obres històriques sobre l’illa adreçades al gran públic. 

Així, per exemple, la Història de Mallorca coordinada per Josep 

Mascaró Passarius, recorregué en bona mesura a El moviment obrer 

per a la redacció dels capítols relatius als segles XIX i XX. Quatre 

decennis més tard, el llibre de Pere Gabriel manté la seva vigència. No 

debades, ha deixat una empremta profunda en gairebé tots els textos 

de síntesi acadèmica u obres de caràcter instrumental publicats a 

Mallorca des de llavors.

Altrament, aquell llibre fou el punt d’arrencada de futurs projectes de 

l’historiador terrassenc. Aviat arribaren altres treballs essencials, entre 

els quals cal destacar els articles apareguts el 1975 i 1976 a la revista 

Randa sobre el moviment obrer a Mallorca en el segle xix. Gràcies a 

l’ús de noves fonts, com les publicacions El Obrero i La Bandera Roja, 

Gabriel emprengué l’anàlisi detallada de l’obrerisme organitzat en el 

Sexenni Revolucionari i els primers decennis de la Restauració 

borbònica. Així, donà notícia d’episodis clau del període 1869-99, com 

el de la incidència de l’internacionalisme bakuninista, l’experiència de 

la Unió Obrera Balear i l’obrerisme mutualista, i la creació de l’Ateneu 

Obrer Mallorquí i la introducció del PSOE a l’illa.

És cert que, des dels anys vuitanta, Pere Gabriel ha centrat la seva 

recerca científica en l’estudi de l’obrerisme i el republicanisme en els 

àmbits català i espanyol. Però tanmateix, les seves estretes 

vinculacions amb Mallorca han propiciat una continuïtat en la 

sensibilitat cap a la història illenca que ha resultat molt beneficiosa 

per a la nostra historiografia. L’anàlisi de les fonts bibliogràfiques, 

hemerogràfiques i documentals de caràcter estatal li han proporcionat 

una àmplia perspectiva que ha enriquit les seves successives 

aportacions sobre el moviment obrer balear. La darrera, editada el 

desembre passat en un llibre col·lectiu, és un treball sobre el concepte 

de Casa del Poble i la recepció en la premsa estatal de la inauguració 

del cèlebre edifici d’aquesta institució a Palma, el gener de 1924. 

Cal agrair, sens dubte, l’enorme tasca de Pere Gabriel i desitjar que 

persisteixi amb la mateixa empenta per molts d’anys.
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Jornades d’Història 
Contemporània

Antoni Marimon Riutort

Professor de la UIB

El passat 10, 11 i 12 d’abril s’han celebrat a la Facultat de Filosofia i 

Lletres de la UIB unes “Jornades d’Història Contemporània: recerques 

recents i transferència de coneixements”, que són la continuïtat del 

Seminari de Moviments Socials que es va iniciar un ja llunyà 1986.

Aquestes Jornades han estat organitzades pel Departament de 

Ciències Històriques i Teoria de les Arts i l’Àrea d’Història 

Contemporània i han estat coordinades pel catedràtic Sebastià Serra 

Busquets, des de sempre el principal promotor d’aquesta iniciativa, 

així com per la professora Elisabeth Ripoll Gil i la becària Catalina 

Escalas Tous.

L’objectiu de les Jornades és difondre i debatre sobre les noves 

recerques, moltes d’elles treballs de fi de grau, de màster o projectes 

de tesis doctorals, que es fan sobre l’esdevenir històric de les Illes 

Balears. També pretén ser una plataforma per a donar a conèixer 

algunes de les obres més interessants de la producció editorial, cada 

vegada més abundant, que es fa a les Illes Balears en l’àmbit de la 

història contemporània.

Així, es presentaren, davant un nombrós públic, format sobretot per 

alumnes però també per investigadors, una trentena de 

comunicacions. Aquests treballs, en alguns casos, eren obra d’autors 

veterans, com el catedràtic de la UAB recentment jubilat Pere Gabriel 

o els professors Antoni Marimon, Joan Josep Matas o Empar Isabel 

Bosch, però predominaven els autors joves que s’obrin camí en el 

complex món de la recerca històrica.

Les temàtiques de les comunicacions varen ser molt variades, amb 

temes ja clàssics com la Restauració, la Segona República, la Guerra 

Civil i la repressió o la Transició, però també amb nous enfocaments 

com l’oci, la discapacitat, el genocidi cultural provocat pels espanyols 

a Califòrnia, la història de la medicina, l’emigració a la República 

Federal Alemanya, la qüestió homosexual o l’argumentari antitaurí.

Així mateix, s’ha de destacar el caràcter interdisciplinari de les 

Jornades, ja que si bé predominà la història de caràcter polític i social 

també hi va haver comunicacions sobre història econòmica, 

periodisme, història de la medicina, història de la música o la història 

de les mentalitats.

Pel que fa a la transferència del coneixement es presentaren llibres de 

David Ginard, Marçal Isern, Arnau Alemany/Bartomeu Garau/Guillem 

Mir, Joan Rigo, Pere Salas i Manuel Suárez, així com la col·lecció de 

còmics-llibres Balears, abans i ara.

Aquestes jornades es completaren amb la presentació, en aquest cas 

a can Alcover, del núm. 77 de Randa dedicat a Pere Gabriel, l’autor, 

recordem-ho, d’El Moviment obrer a Mallorca (1973), així com amb 

una visita al Far de Portopí i amb la presentació, a la Llibreria Drac 

Màgic, de Llums de tardor, una obra de Miquel Mas Ferrà.

Tot plegat dóna una idea del bon moment que viu la història 

contemporània a les Illes Balears, tant pel que fa a la producció dels 

acadèmics com per les aportacions dels joves, molts d’ells formats a 

la UIB, sense deixar de banda tot un conjunt de persones 

apassionades per la història que sovint aporten una documentació 

imprescindible per a construir una història local, que és una baula 

fonamental per a entendre la història de Mallorca, de Balears, dels 

Països Catalans, de l’Estat Espanyol i del món Mediterrani.
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