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Hem passat el Cap de 
Hornos...!
Maties Bennàsar

Un exultant Rajoy ens donava la bona nova en el 
debat del "estado de la nación".  Aquest mal imitador 
de Cantinflas, capaç d'amollar tot un seguit de parau-
les sense dir res amb sentit, degué creure que feia un 
ou de dos vermells a l'hemicicle del Congrés de Dipu-
tats. Llançava una expressió que podria tenir fins i tot, 
un contingut polisèmic.

- Ens recordava la gran epopeia de Juan Sebastìan 
Elcano que donà la volta al món? Una mica 
d'enyorança de l'imperi sempre dóna moral a la dreta.
- Magallanes comandava l'expedició inicial. Però morí 
a Filipines i l'èxit posterior fou d'Elcano. Degué pensar 
al·legòricament amb Aznar?.

- Ens anuncia per a l'economia un estancament, com 
les encalmades que quasi acabaren en l'expedició, 
després de passar el Cap de Hornos?
- I el més important, l'expedició d'Elcano sabia el que 
pretenia, però no sabia cap a on anava. Ens vol dir 
això el president? Anirem cap al nord o acabarem a 
l'Antàrtida?
- Confia el president Rajoy en els coneixements de 
geografia i història de la gent, perquè entenguin la 
subtilesa de la seva metàfora econòmica?
- O és el lloc més llunyà d'Espanya que si li ha ocorre-
gut per no parlar del que passa aquí?
- O s'ha limitat a llegir el discurs que li han escrit, 
sense entendre massa el que deia? Els marins diuen 
que els cap no es passen, sinó que es bordegen...

Amb aquest president del govern espanyol, qualsevol 
hipòtesis pot ser la bona. O també totes juntes. Tan se 
val. Fa tota la impressió de què el seu control de 
l'economia, no va més enllà d'aconsellar apostar a la 
loteria o al cupó de l'ONCE, per combatre la crisi.

Perquè ara tot és optimisme, esperança i vent que 
bufa de popa. Es suposa que per a algun o alguna. A 
la majoria de la gent, que els rics i els grans empresa-
ris guanyin més, no té perquè suposar-los una millora 
de les seves condicions de vida. Només per pragma-
tisme, ja haurien de començar a pensar, que més bé 
tot el contrari. Que la riquesa d'uns pocs, s'incrementa 
amb l'empobriment de la majoria. 

També el cap de Hornos sembla molt enfora de Cata-
lunya, del País Basc, de la Llei Gallardón contra  el 
drets de les dones, de les noves mesures repressives 
contra els drets democràtics de reunió i expressió, de 
la corrupció del seu partit i dels seus col·legues 
d'UPN, de les tanques de Ceuta i de Melilla, de les 
obres del tercer canal de Panamà... 

Tornam a la cançoneta de ¡España va bien! Idò que 
els hi duri. No hi ha pitjor accelerador de les crisis, que 
els governs esquizofrènics que confonen els seus 
desitjos amb la realitat. Aquest gran navegant que 
encara ens governa, s'ha oblidat que ara hi havia el 
canal de Panamà, i que no ens calia agafar la ruta dels 
patiments del cap de Hornos.  Idò malgrat tot, hem de 
celebrar que encara som vius i no ens hem negat! Qui 
no se conhorta es perquè no vol! 

No sabem si es pitjor el seu cinisme, el seu patetisme, 
el seu sentit del ridícul o la barra que es gasten. En 
qualsevol cas no deixen de ser uns perillosos impre-
sentables.
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l’ull crític
Ara és l'oportunitat

Mateu Martínez Martínez
Menorca

Stephen Hawking ha postulat els darrers anys el que es 
coneix com  a teoria del multiunivers, que vindria a dir 
que existeixen alhora diversos universos, dels que 
nosaltres evidentment som desconeixedors, a banda 
del propi. A la vista del que està succeint als carrers 
però també als despatxos d'aquest país, sembla que 
tenim també el nostre peculiar multiunivers.

Els darrers anys hem pogut assistir a l'esclat de diver-
ses formes de protesta que evidencien el malestar 
social: potser el 15M va ser l'inici i va representar el 
primer toc d'atenció, però moltes altres formes de mobi-
litzacio van també per aquí, com ara el moviment contra 
els desnonaments, la marea verda de l'educació i ara la 
blava contra les prospeccions petrolíferes a Balears, la 
via catalana cap a la independència, .... l'univers social 
al país ha canviat radicalment la seva fesomia. La gent 
s'ha cansat de ser passiu espectador (açò en el millor 
dels casos) quan no víctima ressignada, i ara exigeix el 
que li correspon, començant per la dignitat inherent a 
tot subjecte polític. 

Però hi altres universos: com és el cas dels partits 
polítics tradicionals. Sembla (més enllà d'alguns discur-
sos ) que aquests no són plenament conscients de la 
transformació social que s'està produint, i continuen 
amb les velles pràctiques pròpies d'organitzacions 
opaques, garants de la democràcia sempre que aques-
ta no gosi travessar la porta de la seva seu i, en definiti-
va, maquinàries dirigides a l'exercici del poder com a 
objectiu en si mateix. 

Ara Maó és el producte de la reflexió sobre aquestes 
circumstàncies i la voluntat de donar-hi resposta. El 
dissabte 22 de febrer ha tingut lloc l'assemblea consti-
tuent d'aquesta plataforma, que es defineix com a 
cooperativa política. 

Per què aquesta definició? Perquè volem ser un àmbit 
de confluència d'aquelles persones que, compartint els 
valors propers al progressisme, a l'ecologisme i al 
menorquisme (no tots aquests apel.latius alhora, 
necessàriament, ni en la mateixa intensitat). 

Volem sumar esforços de forma col.laborativa, junta-
ment amb formacions polítiques que, sense perdre la 
seva autonomia, opten per donar una passa enrera per 
cedir el seu protagonisme a aquesta plataforma suma-
tòria, on la pluralitat esdevé un valor en si mateix, i on 
tots, afiliats o no a partits, tenen el mateix pes a hora de 
dir la seva i de prendre les decisions.

De moment, tres partits han expressat públicament el 
suport a Ara Maó i s'hi han integrat: PSM, Iniciativa-
verds - Equo i Esquerra Republicana. Aquests partits 
que han decidit sumar no tenen perquè ser els únics. 

Val a dir que des del començament s'ha ofert 
l'oportunitat a EU de fer-ne part, circumstància que a 
hores d'ara encara no s'ha produït, però a la qual no 
renunciam i que esperam que en un futur proper es 
doni.

Per què Maó i no Menorca ? No podem negar que el 
mapa resultant de les eleccions municipals de 2011 ha 
ajudat a que així fos, amb un ajuntament bipartidista 
que no recull la pluralitat política del carrer.    Algú pot 
dir, idò, que és la feblesa d'aquests partits el que ha 
propiciat  el naixement d'Ara Maó. Jo diria que aquestes 
circumstàncies el que han fet és accelerar la marxa 
d'un procés que, tard o d'hora, s'havia de donar. Per 
tant, benvinguda sigui aquesta necessitat si facilita 
l'objectiu de rompre barreres i cercar noves maneres de 
practicar l'acció política.  Tornant a la pregunta, som del 
convenciment que, si Ara Maó demostra que sap fer 
feina amb rigurositat, si demostra que és fidel al seu 
compromís de practicar una forma diferent de fer políti-
ca, feta des de la transparència, des de la participació 
real, amb la única submissió a la defensa dels interes-
sos de la població, prest tindrem un Ara Menorca.

Perquè, en definitiva, qui no es vulgui incorporar a 
l'univers que representa aquesta societat canviant, una 
societat que exigeix ser protagonista actiu i no receptor 
passiu, es quedarà donant voltes per Déu qui sap quina 
estratosfera.
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El jutge Fernando Andreu ha brindat al poble espanyol 
l'oportunitat de fer història, de ser el poble germà del 
Congo i Rwanda i d'acabar amb una impunitat que ha 
ocasionat, fins avui, massa milions de víctimes mortals. 
Entretant s'aixequen les veus prudents i doctes que 
justifiquen aquesta obscenitat, distorsionant amb les 
seves anàlisis la realitat i presentant com a vaporoses 
utopies la ineludible lluita per evitar la reiteració de 
genocidis, crims contra la pau i totes les altres terribles 
malsons que ha sofert la humanitat.

És el que acaba de fer el fundador de Human Rights 
Watch, Aryeh Neier, en el seu article "*Espanya i la 
justícia universal", publicat pel diari ARA el passat 20 de 
febrer. I això és el més penós: que aquestes "assenya-
des" justificacions venguin des de les grans ONG 
anglosaxones de drets humans (grans creadores 
d'opinió), que, com estan confirmant els fets, segueixen 
una agenda cada vegada més atlantista i tenen una 
relació cada vegada més simbiòtica amb el govern 
nord-americà.

Ens queda l'esperança que, en el més profund d'aquest 
sorprenent fenomen evolutiu que és la consciència 
humana, existeix un irrefrenable impuls de rebel·lió 
davant la injustícia i la mentida. 

Un impuls més poderós i universal que el de la maldat.

Barra lliure per als mercats i la 
barbàrie globals

Joan Carrero Saralegui
Promotor de la causa de Rwanda-Congo a 
l'Audiència Nacional

Quan al començament de 2009 el PSOE i el PP van 
modificar el principi de jurisdicció universal fins a 
arribar a desnaturalitzar-ho (ja que, a partir de llavors, 
l'Audiència Nacional solament podria intervenir en 
aquells crims en els quals hi hagués víctimes espan-
yoles), ja vaig escriure: "Enfront de la barbàrie global 
no hi ha una altra alternativa que la de la justícia 
global. En aquesta batalla es juga la vida o la mort de 
milions d'éssers humans." Aquella modificació no va 
impedir, no obstant això, que la causa Rwanda-Congo 
seguís avançant, ja que nou espanyols van ser assas-
sinats a Rwanda i la República del Congo, vuit d'ells 
abans o després de l'any 1994, únic any pel qual el 
Tribunal Penal Internacional per a Rwanda és compe-
tent. La Cort Penal Internacional tampoc té competèn-
cies per jutjar retroactivament els crims anteriors a l'1 
de juliol de 2012.

Ara, el PP, el gran paladí enfront dels crims d'ETA, ha 
acabat amb la jurisdicció universal espanyola, 
atorgant una total impunitat als quaranta alts càrrecs 
del Front Patriòtic Ruandès imputats pel jutge Fernan-
do Andreu per aquests crims. Però és que jugar el 
paper de gran justicier enfront d'ETA és rendible elec-
toralment. 

Per contra, darrere d'aquests altres nous crims estan 
els nostres poderosos patrons anglosaxons, com 
queda en evidència en els cinc cables de Wikileaks 
que proven fins a quin punt pressionaven perquè el 
govern socialista desactivés la nostra querella. 
Poques pàgines de la història recent d'Espanya 
hauran deixat tan en evidència la inconsistència dels 
més sacrosants principis i essències pàtries. Ara el 
dictador ruandès Paul Kagame i els seus criminals 
poden seguir creant "rebel·lions" en la República del 
Congo, espoliant massivament, violant a centenars de 
milers de dones i massacrant sistemàticament a qual-
sevol que incomodi... amb total impunitat.

El dictador Paul Kagame
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Des de la Coalició MÉS per Mallorca pensem que per 
qualsevol institució democràtica la prioritat són les 
persones, per tant primer cal analitzar quines són les 
necessitats indiscutibles de la ciutadania i després 
cercar les formes i maneres de finançar-les.
La filosofia de la nova llei és tot al contrari. Primer se 
parteix dels doblers que té l’Ajuntament i si no són 
suficients per implementar determinats serveis cal 
desfer-se d’ells. Si no se pot mantenir  l’escola infantil, 
l’escola de música o el menjador social se tanca o se 
traspassa a una altra institució. Sense tenir en compte 
que aquesta situació es podria resoldre fàcilment 
incrementant el finançament estatal cap als Ajunta-
ments.

Així mateix la nova llei introdueix una de les grans 
obsessions del PP, la re-centralització. Tot al contrari 
de la filosofia dominant a la Unió Europea, basada en 
el principi de subsidiarietat, és a dir que tot allò que és 
pot gestionar a l’Administració més propera al ciutadà 
s’ha de fer. 

Per això la figura dels secretaris i interventors se 
converteixen amb els ulls del Ministeri d’Hisenda dins 
els Ajuntaments. 

D’entrada es parteix de la base que els serveis socials 
dependran de les Diputacions Provincials, Consells 
Insulars o Cabildos i tots els Ajuntaments que no 
puguin garantir uns comptes equilibrats perdran les 
competències  en temes culturals, mediambientals i 
d’altres. Fins i tot la llei estipula que Ajuntaments de 
menys de 20.000 habitants podran perdre les compe-
tències en residus, aigua potable, clavegueram, neteja 
viaria, asfaltat de carrers i enllumenant públic.

A la península es pot arribar a donar el cas que l’única 
Administració pública no elegida democràticament 
pels ciutadans, les Diputacions, gestioni bona part de 
les competències que ara són municipals.

La llei de racionalització i sos-
tenibilitat de l’Administració 
Local un nou retrocés per la 
qualitat de vida dels ciutadans 
i ciutadanes i per la Democrà-
cia 

Assemblea de Batlles, batllesses, 
regidors i regidores de MÉS per 
Mallorca

Els Ajuntaments que són l’Administració democràtica 
més propera als ciutadans i ciutadanes, sempre han 
patit un pèssim finançament per part de l’Estat i a 
mesura que passen els anys es veuen obligats a assu-
mir despeses que no són de la seva competència però 
que formen part de les exigències dels ciutadans i 
ciutadanes del seu municipi.

Aquesta situació s’ha agreujat amb la crisi que afecta 
amb més duresa a milers de famílies, mentre el 
govern ha renunciat a fer polítiques en benefici de les 
persones, i subscriu les polítiques dictades pels 
poders financers i destinades a desmantellar de 
manera orquestrada, arreu de l’estat espanyol i a tota 
Europa, l’estat del benestar i els drets socials i labo-
rals. 

Així mateix no és de rebut l’intent de culpabilitzar als 
Ajuntaments del deute públic de l’Estat que sense cap 
mena de dubte és molt inferior al d’altres institucions i 
sobre tot al deute privat.

Davant aquesta situació, des de la Coalició MÉS per 
Mallorca sempre hem estat favorables a introduir les 
mesures necessàries per racionalitzar i garantir la 
sostenibilitat dels Ajuntaments. Cal definir amb clare-
dat les competències que han d’assumir els Ajunta-
ments i cercar la manera de finançar-les adequada-
ment, sempre partint de cobrir les necessitats dels 
ciutadans i ciutadanes.

Malauradament aquesta no és la lògica de la nova llei 
de “racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local”, sinó tot al contrari. Allò que fa no és altra cosa 
que aplicar els criteris de la política neoliberal del PP 
també als Ajuntaments.

És a dir aplica criteris tant sols de sostenibilitat econò-
mica, sense contemplar la sostenibilitat social, ni 
mediambiental ni cultural. 
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No és el cas de Mallorca, que compta amb un Consell 
elegit per la ciutadania, però que no està en absolut en 
condicions d’assumir totes les competències munici-
pals que li poden caure damunt. No oblidem que el 
Consell és l’única institució que no té cap mecanisme 
de finançament propi, sempre depèn d’altres instàn-
cies. 

A part de la contradicció que suposa veure com el PP 
s’ha passat els darrers anys buidant de contingut al 
Consell ara resulta que pot assumir la majoria de com-
petències dels ajuntaments mallorquins de menys de 
vint mil habitats que són quasi tots.

Des de MÉS per Mallorca pensem que l’única opció 
del Consell serà la privatització d’aquests serveis. Són 
moltes les grans empreses, majoritàriament estatals 
que amb la fallida de la construcció estan esperant 
fer-se amb la gestió de residències, centres esportius, 
escoles de música o d’adults i no diguem dels residus, 
clavegueram i altres. 

I amb això arribem al bessó de la nova llei. Les admi-
nistracions més properes a la ciutadania perden 
poder, els grans poders econòmics en surten benefi-
ciats i els ciutadans i ciutadanes perden serveis o 
qualitat en els mateixos.

butlleta de subscripció

Edita 

Vols rebre la revista?
Envia el teu nom i adreça de correu electrònic a
laltramirada@gmail.com

Aquesta revista té la voluntat de ser un mitjà de comunicació alternatiu del 
que passa i del que ens passa, perquè un altre món és possible i necessari, 
una altra mirada sobre la realitat també ho és.

Davant aquesta situació MÉS per Mallorca es reafirma 
amb la més estricta defensa dels seus postulats muni-
cipalistes. Defensem que front a la globalització neoli-
beral, l’acció política local és la base de la recuperació 
de la democràcia i de la presa de decisions per part de 
la ciutadania. I en aquest sentit els Ajuntament, les 
institucions democràtiques més properes als ciuta-
dans i ciutadanes, han de poder fer front a les necessi-
tats socials, mediambientals i culturals de milers de 
persones castigades per la crisi.

La crisi no pot ésser una coartada per reduir ni el 
poder ni el finançament municipal. Ben al contrari,  un 
dels camins per solucionar la crisi passa per donar 
més poder als municipis per que puguin abordar les 
necessitats de la seva ciutadania i impulsar mesures 
de desenvolupament econòmic local. La crisi cal 
afrontar-la també des de l’economia local. 
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Però tots aquests serveis llevat de cementeris als de 
menys de 5.000 habitants i afegint parcs públics i 
biblioteques als de menys de 20.000, han de ser coor-
dinats per les Diputacions o Consells Insulars amb la 
"conformitat dels municipis interessats".

Això vol dir que els pobles de menys de 5.000 habi-
tants es poden quedar sols amb el servei de cementeri 
i els Consells Insulars proposaran al Ministeri la forma 
de gestió dels serveis coordinats que podrà ser direc-
ta, mitjançant Consorcis o Mancomunitats o altres 
(privatització de la gestió) i aquest decidirà. A més, 
obliga a les Comunitats Autònomes a assumir les 
competències de Serveis Socials (llevat d'atenció 
inmediata i avaluació de necessitats) a partir de 31 de 
desembre de 2015, si a aquesta data no les han assu-
mit, la llei obliga a les CA. a pagar els costos als muni-
cipis.

Cal dir també que la llei preveu 
que tant les CA. com les Dipu-
tacions o Consells Insulars 
podràn delegar aquestes 
competèncis mitjançant 
convenis i amb 
l'aportació del cost real del 
servei.

Per tant ens trobam davant una llei que 
possibilita una buidada brutal de com-
petències i recursos als ajuntaments més petits, però 
que al mateix temps obri camins, via conveni de 
cessiò de competències perque els municipis compli-
dors amb el dèficit i l'estabilitat pressupostària puguin 
mantenir les competències actuals, però això serà 
decisió exclusiva de les mateixes CA, i Diputacions o 
Consells Insulars. Se fa ja imperiosament necessari 
que aquestes administracions aclaresquin als munici-
pis de Mallorca i de les altres Illes com fan comptes 
aplicar aquesta llei i donar resposta a tres qüestions 
trascendentals:

1.- Com interpreten la frase "amb la conformitat dels 
municipis interessats" referida a la coordinació de 
serveis que han de fer els Consells. Vol dir això que si 
el municipi no dóna el seu consentiment no es pot du 
a terme aquesta "coordinació"??

2.- Quines competències pretenen delegar la CAIB i 
els Consells Insulars als municipis. Cap, totes??

3.- Com gestionaràn els Consells Insulars aquesta 
"coordinació de serveis que li encomana la llei. Priva-
titzaran la gestió??

La nova llei de Règim Local. 
Efectes reals a les institucions

Joan Font Massot
Portaveu de MÉS per Mallorca al Consell

Amb l'excusa de l'estabilitat pressupostària, la nova 
llei de Règim Local pretén recentralitzar les competèn-
cies municipals i privatitzar l'espai econòmic local 
sense resoldre en cap moment el problema històric del 
finançament de les Entitats Locals, sinó mé be 
agreujant-lo. Ens presenta als municipis com a gran 
culpables del dèficit de l'Estat Espanyol quan això és 
rotundament fals. El dèficit dels ajuntaments sols 
representa el 4% del PIB quan el conjunt de dèficit de 
totes les administracions s'acosta al 90% del PIB. 
Tampoc podem posar tots els ajuntaments al mateix 
sac quan veim que sols Madrid ja es menja un 20% 
d'aquest 4% seguit de Barcelona, València i les grans 
capitals, és a dir que el dèficit l'han generat els ajunta-
ments grossos i no els de menys de 20.000 habitants 
que són inmensament majoritaris a Mallorca i aquests 
no haurien de pagar les conseqüències de la mala 
gestió econòmica dels grans ajuntaments   i de 
l'administració central de l'Estat Espanyol.
      
Agafant la bandera de l'estabilitat pressupostària i la 
reducciò del dèficit, la nova llei buida de competències 
els ajuntaments més petits, i segurament més tard i 
amb l'excusa de què no tenen competències, també 
ho faran amb els recursos econòmics, tot això, en 
contra del principi d'autonomia local previst a la Cons-
titució i a la Carta Europea d'Autonomia Local.

Quan els municipis no compleixin el principi 
d'estabilitat pressupostària o l'objectiu de deute, la llei 
els obliga a confeccionar un pla econòmic-financer 
que haurà de contemplar la supressió de les compe-
tències impròpies o no delegades, la gestió integrada 
de serveis ( consorcis, mancomunitats,..), la supressió 
d'empreses públiques, la supressió de les entitats 
locals menors i una proposta de fusió amb un altre 
municipi confrontant. 

Per altra banda, els serveis obligatoris que són com-
petències pròpies dels municipis de menys de 20.000 
habitants són els següents: ellumenat públic, cementi-
ri, recollida de residus, neteja viària, accés als nuclis 
de població, clavagueram, pavimentació de vies públi-
ques, aigua potable, parcs públics, biblioteques i trata-
ment de residus. 

L’ull crític
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 Fins ara, cap administració ha aclarit en cap moment, 
i això que des de tots els àmbits possibles no ens hem 
cansat de demanar-ho, com fan contes resoldre 
aquestes questions. Ni la CAIB ni el   Consell de 
Mallorca estan avui per avui preparats   per assumir 
serveis i competències municipals i gestionar-les 
directament amb el cost econòmic afegit que compor-
ta i ja sabem per aquesta Comunitat Autònoma el 
"prestigi" que han arribat a assolir els Consorcis i Man-
comunitats com exemples de "bona gestió", per tant 
es pot preveure perfectament que aniran sobre tot  
cap a la privatització de la gestió de tots aquests 
serveis públics concedint la gestió a les grans empre-
ses amb l'augment de cost i menor qualitat cap al 
ciutadà que comporta, afavoriran les grans empreses 
front de les petites empreses locals que ara hi treba-
llen, és a dir anam cap a una forta reducció del sector 
públic en tots els sentits.

      

Tampoc han aclarit la interpretació que en fan de la 
frase "de conformitat amb els municipis interessats" i 
això és molt important perque els municipis tenguin 
clar que passarà en un futur proper amb les seves 
competències i amb els seus serveis propis. I també 
se fa imprescindible saber que pensen fer amb les 
competències i els serveis que poden delegar en els 
municipis sempre amb la corresponent dotació econò-
mica.

 Sabem que diu la llei, sabem que pretén el Govern de 
l'Estat Espanyol amb aquesta llei, però no sabem que 
fan contes fer la CAIB i els Consells i és imprescindible 
que se banyin ja. Tant els Batles com els ciutadans 
tenim tot el dret a sabre quins seran els efectes reals 
sobre els municipis i sobre les persones, O ESPERE-
RAN A FER-HO PÚBLIC DESPRÉS DE LES ELEC-
CIONS??

prebes de
cirereta

Per què quan el Sr. Rajoy o qualsevol altre membre del seu 
Govern promet qualque cosa positiva hem de començar a 
cercar on és l’engany?

Per què el Presidente Bauzá confon valentia amb despotis-
me i irresponsabilitat?

Per què el Sr. Rajoy no va tenir la dignitat de reconèixer que 
sis milions d’aturats han rescatat la bossa i els negocis bruts 
d’una minoria que li dóna suport?

Per què hem de creure que la Infanta no es va interessar per 
un assumpte sobre el qual el seu pare havia advertit 
n’Urdangarin?

Per què Suïssa restringeix l’entrada d’immigrants i no la dels 
corruptes i es connsiderada una nació culta i civilitzada?

Per què utilitzen una església com escenari si no volen que 
aquesta tengui presència pública?

Per què el Sr. Rajoy defensa amb tant d’entusiasme 
l’islamisme turc?

Perquè en Rouco, en Martínez Camino i tota la tropa no 
excomuniquen el Ministre de l’Interior i el Director General 
de la Guàrdia Civil?.

Per què només es diuen terroristes els qui maten innocents 
de raça blanca?

Per què quan el Presidente Bauzá diu que “defensam lo 
nostro” tothom pensa en una creu de neó verd?

Per què el Bisbat de Mallorca no denuncia l’escandalosa 
presència i presidència en alguns dels seus actes més 
sagrats de persones que creen mort i patiment amb les 
seves decisions financeres i polítiques?

Per què sembla haver tornat la repressió i la por a l’Església 
de Mallorca?

Per què necessiten Bisbe els catòlics de Mallorca si tanma-
teix les decisions es prenen a Madrid?

Per què serveixen els diccionaris i la Real Academia  si les 
paraules en boca del Presidente tenen un altre significat?

Per què, després d’arrossegar tant el cul per Madrid, només 
aconsegueix que en Rajoy consenti les prospeccions petro-
líferes amb garanties?

Per què, ja que el Presidente lidera tant els antipetroli com 
els a favor, no s’auto-atorga la Medalla d’Or de la Comunitat 
i així tancarà de forma coherent el disbarat?

Per què la portaveu del Govern no ha aclarit si, per repre-
sentar les dones en els Premis Ramon Llull, han elegit les 
nines blauets de Lluc per que els fan por les dones adultes, 
que no són blaves?
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el poble
té la veu

L’absurditat de l’absurd

Nanda Ramon
Mestra

Encara que la vaga indefinida del col·lectiu docent es 
trobi en aquests moments suspesa, aquest continua 
sense ser un curs normal. De fet, els desencontres 
entre la Conselleria d’Educació i la comunitat educati-
va són constants: concentració de directors de centres 
educatius davant en Consolat de la Mar; més de 260 
dimissions entre equips directius, coordinadors i caps 
de Departament;  jornada de l’arbre de la Dignitat a 
Bunyola; cessament del director de l’IES Berenguer 
d’Anoia; preparació d’un Registre de Llibres de Text 
per part de la Conselleria; delirants instruccions del 
TIL que arriben sis mesos després de la seva 
(im)posada en funcionament…

És a dir, que dia rere dia, el Govern autonòmic conti-
nua provocant la comunitat educativa amb noves 

mesures repressives, obsessives, auto-
ritàries i absolutament desllorigades. I 
famílies, docents i alumnes continuen 
demostrant que no estan disposats a 
acceptar la situació ni a posar-hi el 
coll.

Un dels darrers cavalls de batalla 
ha estat la Llei de Símbols, en 
vigor des del passat 20 de gener. 
La nova llei obliga a sol·licitar 
l’autorització prèvia –fórmula 
predemocràtica.

Perquè aquests símbols sí?

i aquest no?

Una orquestra, un poble, un 
futur.

Gabriel Martí Borràs
Violinista de l’Orquestra Simfònica de les 
Illes Balears.

La nostra Orquestra no ha estat aliena al procés gene-
ral de crisi que des de fa uns anys viu la nostra socie-
tat. Dins un context de retallades, el nostre problema 
hauria passat més o menys desapercebut per a la 
gran majoria de ciutadans. Però el cas és que l’actitud 
particularment hostil dels dirigents polítics davant un 
col·lectiu tan reduït i aparentment fràgil com el nostre, 
així com la resposta dels músics i la premsa en gene-
ral, han fet que la crisi de la Simfònica hagi desbordat 
els esquemes habituals per adoptar un caire propi.

Escric aquestes línies des de la perspectiva que em 
dóna haver entrat a formar part de l’antiga Orquestra 
“Ciutat de Palma” l’any 1980, quan no era més que un 
jovenet que estudiava al Conservatori amb el concerti-
no d’aleshores, don Felip Pons. Encara vaig esser a 
temps a conviure amb músics –molts d’ells amateurs- 
a punt de jubilar-se, que havien tocat amb el fundador 
de l’Orquestra Simfònica de Mallorca, el coreà Eaktay 
Ahn. De tots ells, així com del mestre Ribelles i dels 
solistes que col·laboraven amb nosaltres, vaig apren-
dre a estimar l’Orquestra i a valorar-la com a eina de 
transmissió d’un patrimoni cultural.

Al llarg d’aquests 33 anys s’han viscut moments 
difícils. Primer, el pes del finançament de l’Orquestra 
semiprofessional va recaure durant anys principal-
ment sobre l’Ajuntament de Ciutat. Més tard, després 
de dos anys de projectes i incerteses, el setembre de 
1989 va donar el seu primer concert la nova Orquestra 
Simfònica de Balears, depenent de la Fundació Públi-
ca de les Balears per a la Música. 
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Des d’aleshores i fins fa pràcticament uns dies, la 
Fundació –ara Consorci- s’havia sostingut econòmica-
ment amb fons del Govern (40%), l’Ajuntament (40%) 
i el Consell de Mallorca (20%).

Aquest “equilibri”, que havia funcionat durant prop de 
20 anys, després de les darreres eleccions va 
començar a mostrar esquerdes importants. Tot i que ja 
l’octubre de 2010 un grup de personalitats del món 
social i cultural de les Illes havia publicat als diaris el 
manifest “Salvem sa Simfònica!”, va esser la primave-
ra del 2012 quan va començar a materialitzar-se la 
clara intenció de les Administracions d’anar-se “des-
vinculant” del projecte simfònic o, si més no, de 
rebaixar de manera substancial les seves aportacions. 
I especialment sagnant va esser la deriva de l’equip 
municipal davant una institució que realitza la seva 
tasca de concerts majorment dins la pròpia ciutat, i 
que ha portat arreu el nom de la Ciutat de Palma 
durant dècades.

La resposta dels músics a l’anunci de retallades pres-
supostàries, que ni tan sols ens permetien acabar 
l’any mantenint els sous i els llocs de feina, va esser 
primer de perplexitat, però ràpidament es varen posar 
en marxa diversos concerts reivindicatius a la plaça de 
Cort i a la plaça Major, com a resultat dels quals va 
sorgir un compromís verbal del conseller Bosch de 
garantir l’estabilitat del conjunt.

La substitució de Bosch al front de la Conselleria a 
principis de l’any passat va desfermar la “caça” de la 
Simfònica. Desaparegut l’únic interlocutor mínima-
ment sensible a les aspiracions dels músics i a la 
significació del projecte cultural, els seus successors 
varen començar una política d’estrangulació progres-
siva, donant a entendre que la nostra única possibilitat 
de supervivència era una baixada radical dels salaris 
o l’acomiadament d’entre 8 i 12 treballadors.

No és el lloc de fer un resum dels prop de quatre 
mesos de “negociacions” –sempre des de l’ombra, o a 
través dels seus “tècnics”-, de les amenaces solapa-
des o de les contínues incompareixences o dilacions, 
sempre amb el propòsit clar de crear confusió i fer que 
la nostra discòrdia jugàs a favor seu. Tothom sap o 
s’imagina què significa, per a un col·lectiu en aquesta 
situació, no cobrar durant tres mesos seguits, per no 
parlar de l’absolut mutisme del nostre propi gerent 
durant tot el procés que, objectivament, va acabar a 
principi d’octubre amb la signatura d’una proposta de 
viabilitat per a dos anys i mig, amb la qual els músics 
hem vist retallat considerablement el nostre sou. 

I malgrat tot, pens que la lluita per la nostra supervi-
vència com a conjunt ha tengut aspectes molt positius, 
en tant que ens ha acostat no només a una part més 
ampla de la ciutadania, sinó també i especialment a 
altres col·lectius amb els quals mai no hi havia hagut 
una relació tan directa.

A nivell personal, he de reconèixer haver viscut 
moments especialment intensos. Va esser emocio-
nant la col·laboració amb el GOB en el concert a bene-
fici de la Trapa, on, d’alguna manera, es posaven de 
manifest els paral·lelismes entre la fragilitat del nostre 
patrimoni natural  –després del terrible incendi de 
juliol- i el cultural. El maltracte premeditat a la Simfòni-
ca no és només un problema d’un grapat de músics i 
d’una minoria d’aficionats, de la mateixa manera que 
descuidar el nostre patrimoni natural no és només un 
perjudici per als excursionistes que surten cada cap 
de setmana a gaudir de la Serra de Tramuntana. La 
responsabilitat de tancar un teatre o reduir una 
orquestra és semblant al d’un incendi provocat, les 
conseqüències del qual s’estarà pagant durant gene-
racions.  

 Però sobretot, he de recordar el dia del concert del 27 
d’octubre a favor dels docents a l’Auditorium, on, 
després de més de 30 anys de tocar-hi, mai no havia 
vist el pati de butaques bategar amb un sol cor davall 
les samarretes verdes. Crec també que mai no 
m’havia sentit tan orgullós de contribuir amb la meva 
feina a una causa que, com a fill, germà i espòs de 
docents, significàs tant per a mi. Supòs que, en la 
vida, algunes ocasions només es presenten una 
vegada, i aquesta en va esser una. 

Des de l’espai que m’ha cedit gentilment aquesta 
revista, voldria fer una crida a mantenir vives totes i 
cada una de les inciatives de la nostra societat civil, 
precisament en aquests moments en què, com el dia 
després de la gran manifestació del 29 de setembre, 
se’ns vol donar a entendre que la responsabilitat 
personal envers la nostra terra i els nostres fills 
s’acaba quan hem dipositat el vot cada quatre anys. 
Utòpicament, això només seria així si, precisament 
després de cada votació, els nostres polítics exercicin 
la “seva” responsabilitat, fent feina perquè el patrimoni 
humà i cultural que hem heredat de la nostra història 
es transmeti, més enllà de majories o minories, a les 
noves generacions. 
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8 DE MARÇ 2014
Sense igualtat no hi ha democràcia!

Feministes en acció

La crisi a la que ens ha portat el PP, ha frenat el dificul-
tós camí cap a la igualtat entre dones i homes a tots 
els àmbits de la vida. La nostra societat actual cada 
dia més desigual, ens duu a prendre consciència de 
què cada dia és 8 de març per a les dones. Cada 
divendres, el Consell de Ministres ens ho recorda amb 
l’aprovació de lleis que suposen un gran retrocés  que 
ens porta a l’Espanya negra on els drets de les dones 
eren invisibles. 

Aquest 8 de març se caracteritza per un major empo-
briment de les dones, un empobriment galopant a 
causa del capitalisme ferotge de la mà del patriarcat . 
La crisi, el patriarcat globalitzat, les polítiques 
d’austeritat salvatge,  retallades en serveis públics, 
com educació, sanitat, llei de la dependència, el tanca-
ment de serveis, l’eliminació de prestacions, de políti-
ques de conciliació, afecten greument les condicions 
de vida digna i colpegen molt més a les dones, ja que 
som les que més patim les desigualtats. 

Aquestes retallades no són innocents i duent implícit 
un model de societat i model de convivència patriarcal, 
que empitjora els drets de les persones, fa patir els 
sectors més vulnerables i fa invisibles les desigualtats 
de gènere, deixant a les dones en un rol secundari i de 
subsidiarietat i ens relega al treball domèstic, per tant, 
atempten contra la nostra autonomia per poder exercí 
els nostres drets i llibertats. En definitiva, volen 
retornar-nos al passat de fa 40 anys en una ofensiva 
sense precedents cap els drets socials i civils i vers els 
drets de les dones.

Tot l’avanç que hem tingut en les dècades passades 
en disminució de les desigualtats, en l' avanç dels 
nostres drets i llibertats, del nostre dret a decidir sobre 
el nostre cos, en caminar cap a un major benestar 
social, el Govern del PP els ha destruït amb 
l’aprovació desmesurada de lleis al marge de l’opinió 
de la ciutadania i concretament de les dones.

Les contínues reformes laborals han fet que empitjorin 
encara més la vida de les dones, les taxes d’ocupació 
són menors, salaris més baixos, ocupacions en 
professions pitjor remunerades i valorades. Som la 
immensa majoria de les ocupades a temps parcial i 
majoria entre les persones que no cobren cap tipus de 
prestació.

Tenim més subocupació i més presència a l’economia 
submergida. Les dones tenim menys contractes a 
temps complert i com a conseqüència tenim les 
pensions més baixes, sobretot a la nostra comunitat 
autònoma, ja que el tipus de contractació de fixa-
discontinua, necessita més temps de cotització que la 
resta .

L’avantprojecte de modificació de la Llei Orgànica 
sobre l’avortament suposa un retrocés vergonyós i 
retrògrad. Amb la llei de l’avortament que el Govern 
vol aprovar, pretenen ser ells qui ens diguin quan tenir 
els fills, assumpte  aquest, més íntim i personal que 
les persones afronten al llarg de les seves vides. En 
canvi no parla en cap moment, d’establir les condi-
cions necessàries, perquè les dones, de forma lliure, 
responsable i gratuïta, puguin disposar de serveis 
d’atenció sanitària, informació, assessorament, 
educació afectivo-sexual, programes i serveis 
d’atenció a les víctimes de violència masclista...i altres 
en canvi, sí que s’eliminin organismes d’igualtat i 
s’amenaça amb suprimir competències municipals.
Han eliminat les mesures de prevenció,  es dediquen 
menys recursos per a programes i serveis d’atenció a 
les víctimes de violència masclista, s’eliminen organis-
mes d’igualtat, i s’amenaça amb suprimir competèn-
cies municipals. 

Per tant, davant aquesta situació de desigualtat de 
gènere, d'injustícia social i econòmica, les dones 
exigim, posar fi a les retallades salvatges a l’estat del 
benestar, fomentar la nostra  presència en la vida 
pública i en els espais de decisió, recuperar les regido-
ries d’igualtat i els organismes d’igualtat, recuperar 
mesures de prevenció de la violència masclista, 
programes i serveis d’atenció a les víctimes de violèn-
cia masclista, el retorn de les polítiques d’igualtat, 
impulsar polítiques d’ocupació de qualitat per a les 
dones i mesures de conciliació, retirada de les refor-
mes laborals, retirada de l’avantprojecte de la llei de 
l’avortament.

El poble té la veu
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Sí a la Vida...
Salvem Ses Fontanelles

Jaume Canals
Membre de la Directiva del GOB
No podem plorar, ni tan sols lamentar, és un fet. Què 
volem que facin  amb la natura, històricament maltrac-
tada i alhora venuda com a imatge als turistes de la 
manera més hipòcrita, quan s'estan retallant els drets 
més bàsics de la ciutadania? 

L' obligació de la ciutadania és recordar-los la impor-
tància d'un espai natural únic i que  alberga una flora 
irrepetible, així com també és la nostra obligació 
recordar-los les possibilitats d'aquest espai per a la 
ciutat de Palma, els seus habitants i els seus visitants. 

Malauradament això hem fet conjuntament GOB i la 
Plataforma Salvem Ses Fontanelles, des de fa més  
d'una dècada. Però  queda clar que la vida, la natura-
lesa i la seva riquesa és un valor prescindible i mesu-
rable econòmicament per l'actual consistori i pels 
promotors que s'amaguen darrera aquesta operació 
purament especulativa . És una moneda de canvi per 
a què els mateixos de sempre puguin tornar a fer 
servir la fórmula màgica, que curiosament pensàvem 
ja s'havia descartat després de la crisi econòmica més 
bèstia dels darrers decennis, però està clar la tornen a 
fer servir, un cop i un altre. En aquests moments noms 
com RIOFISA, La Caixa, Miquel Ramis, Guillem 
Alomar Columbran, Melchor Mascaró, van de la mà 
pels vells temps de la bombolla immobiliària. Són uns 
nostàlgics. Nostàlgia d'especular amb un centre 
comercial, damunt del que hauria de ser un Espai 
Natural en una ciutat, i sobretot una àrea, mancada 
d'aquests. Un projecte que torna a fer servir les 
mateixes incògnites de l'equació: poca transparència, 
possibles incompliments de la normativa, i sobretot 
promeses d' uns beneficis econòmics per a tots que 
curiosament mai arribaran.

En aquests moments, més de 110 espècies d'aus i 
una espècie endèmica de saladina veuen com són 
desnonats per sempre, abocats a la desaparició (en el 
cas del Limonium barceloi). Però què és una saladina 
si els actuals governants ni tan sols es preocupen pels 
seus iguals(perdó, desiguals)? L'única manera 
d'aturar-ho per part del moviment conservacionista és 
jugar amb les seves pròpies lleis, ja que la vida no és 
prou valuosa com per preservar-la, cal lluitar fins al 
darrer alè, emprant les  subtileses administratives que 
ens ho permetin. 

D'aquí que el GOB s'hagi posat en marxa  a fer com-
plir, fil per randa, la normativa i no ens hem torbat en 
trobar indicis suficients per,  en un primer moment, 
posar una  primera denúncia a fiscalia, i poc temps 
després, una segona denúncia que encara no ha estat 
desestimada. 

Després de l'acció directa que realitzaren  activistes 
de la plataforma per aturar les obres iniciades a 
mitjans de gener, una visita a la zona ens permeté 
observar com s'arrasava amb la vegetació, i que 
també hi havia indicis d'abocament de residus a la 
zona inundada. En poques paraules que hi havia un 
incompliment de la llei de residus i  del propi pla de 
vigilància ambiental avalat per Conselleria de Medi 
Ambient i Ajuntament de Palma. 

Aquest mes de febrer la plataforma ha estat ben 
activa, realitzant accions directes assenyalant als 
culpables d'aquesta destrossa o intervenint al ple de 
l'ajuntament per demanar la paralització de les obres, 
on curiosament se'ns informà que ja s'havia fet un 
informe al qual no vàrem poder tenir accés abans de 
la intervenció. A l'informe redactat pels tècnics de Cort, 
com era d'esperar s'afirmava que res del que havíem 
denunciat a fiscalia tenia fonament. Però aquest fet no 
va aturar el moviment ciutadà que aconseguí reunir 
dos dies més tard a prop de 400 persones a Ses 
Fontanelles per demanar la paralització de les obres.

 

Dies més tard el diari Ara, amb exclusiva, publicà infor-
macions d'un estudi de l'IMEDEA, en el qual s'havien 
trobat concentracions de Ferro 10 vegades superiors 
a la permesa a la zona costanera limítrof amb ses 
Fontanelles. Cal tenir present que ses Fontanelles 
anys enrere i amb l'objectiu de dessecar la zona 
humida s'hi varen abocar de manera incontrolada 
d'enderrocs (entre els quals probablement s'hi poden 
trobar residus tòxics i perillosos com poden ser el plom 
o l'amiant). En aquests moments l'Ajuntament possi-
blement s'hagi reunit amb els responsables, però el fet 
és que ara mateix, planegen moltes incògnites que 
veurem si els responsables de Cort estan a l'alçada de 
resoldre de manera transparent i com cal. 

A tot això, des dels moviments socials encara no ens 
lamentam. Seguirem lluitant, cercant, denunciant i 
proposant. El nostre Sí a la vida, és per a la natura, és 
pel dret de totes les persones  a tenir un futur, ja que 
sense territori no hi ha futur, cal reiniciar el sistema, cal 
protegir ses Fontanelles.
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Aquesta situació és una amenaça per als treballadors 
i treballadores, amb les reformes laborals hagudes en 
aquests últims anys començant pel govern del PSOE 
presidit pel Sr Zapatero i continuant amb el govern del 
PP presidit pel Sr Rajoy d'on emanen decrets Llei, 
Lleis , etc , que els seus efectes han arribat per cons-
trènyer la negociació col·lectiva , devaluar els salaris , 
reduir els drets de les i els treballador, increment del 
poder empresarial , i apostar per un patró de rebaixar 
i, si escau eliminar les conquestes dutes a terme pel 
moviment sindical des de l'any 1976.

La negociació col·lectiva, és l'eix fonamental com a 
institució política i econòmica de gran transcendència, 
on hem regulat i millorat les condicions de treball  sala-
ris  vacances  jornades, permisos, excedències, 
contractació. I a nivell general la intervenció sindical 
des del salari mínim fins al sistema de pensions. 
Sense la força negociadora dels sindicats juntament 
amb les justes lluites dels treballadors i treballadores , 
mai  hi hagués hagut Estat social .

La negociació del conveni  es preveu que serà llarga i 
dura, ja que la pròpia patronal des d'abans de la cons-
titució de la taula negociadora ja va enviar a través 
dels mitjans de comunicació, tot un seguit de propos-
tes de pujada salarial 0%, després d'uns anys de 
grans beneficis al sector, externalització de serveis i  
enguany aparta l'antic assessor empresarial i ens 
porta a la taula negociadora  un bufet d'advocats 
especialitzat entre altres coses en les empreses 
outsourcing, (ERO NH), això ens indica quines són les 
intencions patronals .

Les nostres exigències plasmades en una plataforma 
conjunta a presentar per CCOO i UGT  va en el sentit 
de reivindicar les necessitats de les i els treballadors 
del sector. Per això pensem que  en aquest conveni 
hem d'estar alerta i previnguts, juntament amb els 
professionals que hi participen per donar resposta 
contundent a les mal intencionades posicions i reivin-
dicacions patronals.

El nostre conveni col·lectiu d'hostaleria deu ser un 
conveni de no perdre drets i millorar les condicions 
laborals i de vida de les persones que componen les 
plantilles en els centres de treball i les seves famílies .

Anem a la negociació com no pot ser d'altra manera 
de bona fe, però alhora amb molta fermesa en les 
nostres peticions i si això no és possible la lluita i les 
mobilitzacions han de ser dures .

Qui lluita pot perdre, qui no lluita, ja ha perdut!

Per un conveni digne d'hostaleria 
de Balears 2014

Ginés Díez González
Secretari General de la FECOHT-CCOO
Illes Balears

Ens trobem de nou davant la negociació del conveni 
col lectiu d'hostaleria de Balears el més important per 
la seva repercussió econòmica per a la nostra Comu-
nitat , perquè afecta més de 110.000 treballadores i 
treballadors directes i famílies i milers de llocs de 
treball indirectes , en un panorama d'una greu crisi 
econòmica que no és com les conegudes en els últims 
anys cícliques que es corregien quan la taxa de bene-
ficis es recuperava, sinó molt més profunda d'aplicació 
de polítiques de canvi que promou el PP, seguint les 
directrius imposades pel gran capital, FMI i la Troica 
que signifiquen canvis estructurals en l'estat del 
benestar.
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Ni es cancel.larà la concessió en tres anys 
(l'advocacia de l'Estat ha informat que es pot aconse-
guir una pròrroga d'uns quinze anys). Ni es precisa 
aquesta magnitud de port, a no ser que resulti gratuït 
als socis del nou port (que no reforma),...i ja que hi 
són, passar-se d'uns milions de benefici...Ni vendrà la 
iniciativa especuladora i farà un port més gran (per 
això, com per aquest, hauria de donar autorització 
l'Administració). Ni és necessari aquest calat,...a no 
ser per a acollir vaixells de l'eslora que pretenen. Ni 
els actuals socis són "senzills veïns del barri". Ni 
draguen anualment el portet (la darrera vegada que es 
va fer va ser fa 10 anys, i molt de temps fa que no 
s'inverteix en millores de manteniment, tal i com els 
obliga la concessió d'un terreny públic per a ús privat).

Però encara que tot això fos cert, al final es tractaria 
de fer prevaler l'interès de la majoria, sobre el d'una 
exigua minoria. Si fos cert (que no ho és en absolut), 
que per a què els socis puguin fer un port, ha de ser 
així de gran, els responsables polítics haurien de llegir 
les paraules del corregidor, i fer prevaler l'interès 
públic. Si no queda més remei que aprovar aquest 
despropòsit, o no fer res,...l'Autoritat Portuària, no 
menciona altra possibilitat. Cap llei obliga a treure a 
concurs la concessió. Si un port petit no fos viable al 
Molinar, i la única sol.lució fos el desaforat, sempre es 
podria recuperar per a la ciutadania, el bocí de costa 
del Caló d'en Rigo

Els "comunes provechos" de 400.000 
persones,...enfront dels interessos particulars de 80 
socis, i pot ser alguns altres interessos menys confe-
sables. Però sembla que més enllà de manifestacions 
verbals d'algún polític local (qualificat ja de traïdor, per 
algú), Parlament, Govern i Autoritat Portuària, no ho 
veuen així...

LA LLUITA CONTINUA, AL MOLINAR PORT PETIT!!!

No al megaport al Molinar!!!

Miguel Reyero
Plataforma Salvem el Molinar

El governador desbaratant els interessos generals, 
per a afavorir els particulars, talment la corrupció dels 
poderosos, es perd en la nit de la història. A 
l'Ajuntament de Toledo, un dels seus corregidors, 
Gómez Manrique, deixà gravades en pedra, unes 
paraules, en les que demanava a les autoritats locals, 
"por los comunes provechos, dejad los particulares". 

Sis segles més tard, podríem fer arribar aquesta dita a 
algún dels polítics dels que depén l'aprovació del 
delirant projecte de Megaport al Molinar. Qui ho cone-
gui, sap del que parlam. Una extensió similar a quinze 
camps de futbol, revoltat d'una murada de tres-cents 
metres de longitud i set d'altura. En el seu interior, 
tres-cents vaixells (iots inclosos), grues, piscines, 
pistes de tennis, paddel,...i 200 places d'aparcament 
!!!.
Tot envaint el mar. En un litoral que compta amb un 
atractiu que han entés bé i gaudeixen els habitants de 
Palma, que juntament amb els visitants, trien diària-
ment per a passejar i espaiar la vista cap a l'horitzó...

Aquest projecte està absolutament fora de mida. 
Generaria uns canvis en la costa, en el tràfic, en 
l'estructura social, que farien desapareixer el Molinar, 
tal i com l'estimam.

La iniciativa, de menys de 80 persones, els socis del 
Club Marítim Molinar (molts d'ells, escassament infor-
mats). Darrera d'ells (ja que diuen no tenir cap capital), 
segurament altres interessos privats. Acompanyats 
d'una llarga successió de falsetats, fàcils de desmun-
tar...
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Amics de la Terra Noruega ens ha informat que quan 
es troba petroli o gas i s’explota, hi ha fugues cons-
tants de cru abocades directament a la mar, com les 
que han arruïnat extenses zones de la seva especta-
cular costa. Altres exemples demolidors els podem 
trobar a Veneçuela i a l’interminable vessament de cru 
després de l‘incendi de la plataforma Deepwater Hori-
zon al golf de Mèxic.

Si es perforen pous petroliers en el llit marí pròxim, els 
vessaments arribaran inevitablement a les nostres 
platges i costes, fet que suposaria una catàstrofe per 
al medi ambient i la nostra vital activitat econòmica, el 
turisme. Les protegides praderes de posidònia queda-
rien greument malmeses, modificant l’ecosistema 
adjacent, així com l’aportació d’arena a les nostres 
platges.

A les Illes Balears ha sorgit un gran moviment social 
contra les prospeccions, liderat al principi per l’Aliança 
Mar Blava a les Pitiüses, i seguit per Balears diu NO a 
Mallorca, aconseguint unir a tots els sectors socials i 
polítics de les Illes en un sentiment de rebuig i indigna-
ció inusitat mai vist.

Si no volem petroli a les nostres costes, és imprescin-
dible actuar en conseqüència i reduir la nostra depen-
dència. Això suposa reduir el gran negoci de les 
empreses petrolieres que operen en qualsevol part del 
món amb tecnologies cada vegada més agressives i 
amb gran capacitat d’influència política i poder econò-
mic.

Per frenar el canvi climàtic, més evident que mai a 
escala mundial, és necessari substituir el model ener-
gètic actual dependent del petroli i gas per un altre 
autosuficient basat en les energies renovables. El 
rebuig general de la població balear a les prospec-
cions és una gran oportunitat per plantejar el debat 
global sobre l’energia i assumir les alternatives que 

ens permetin no sol dir NO A LES PROSPEC-
CIONS sinó dir ADÉU a les energies 

causants del canvi climàtic.

Balears ha d’aturar les prospec-
cions petrolíferes i apostar per 
un model renovable

Amics de la Terra

Parlar de prospeccions de petroli a les Illes Balears 
s’ha convertit en un tema candent que ha mobilitzat a 
una gran part de la població en contra, unint a ecolo-
gistes, polítics, empresaris i població en general. La 
veu d’alarma va començar a Eivissa quan l'empresa 
escocesa Cairn Energy va sol·licitar els permisos per 
iniciar la cerca de gas i petroli en el golf de València, a 
escassos 35 kilòmetres de les costes de Sant Antoni, 
Eivissa. A més d’aquest projecte, diverses empreses 
han sol·licitat permís per iniciar sondeigs a altres loca-
litzacions pròximes a les Illes Balears: Spectrum Geo 
Limited al nord de Menorca i el nord-est de Mallorca 
en una primera fase, que després s’estendrà a tot 
l'arxipèlag balear en una segona fase, a més de 
Repsol que cerca ampliar la seva plataforma petroliera 
existent davant el delta de l’Ebre i que afectarà el 
nord-est de Mallorca.

En aquests moments el projecte de Cairn Energy està 
a l’espera del resultat de l'Estudi d’Impacte Ambiental 
necessari per obtenir el permís. Si l’informe és favora-
ble, l’empresa iniciarà els sondeigs acústics per detec-
tar la presència de gas o petroli. Segon nombrosos 
articles científics, aquests sondeigs són suficients per 
causar impactes extremadament negatius a la fauna 
marina i la pesca. Els pescadors de les Illes estan 
alarmats amb raó; els científics 
alerten sobre la relació entre 
l’exploració sísmica i la 
reducció de captures, així 
com els riscs per als 
cetacis, tortugues i aus 
marines com la Pardela 
balear en perill crític 
d’extinció.

què està
passant?
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Un 47,6% d'aquests habitatges subjectes a compra-
venda van ser noves i un 52,4% habitatges usats. Fins 
aquí la selecció d’informacions de l’INE.

Ara reproduesc textualment un paràgraf de l'informe 
de FUNCAS (Fundació de les Caixes d’Estalvis) del 
18.0214: “Balears comptava , abans de la crisi, amb 
un índex de desenvolupament humà, en el qual es 
combinen indicadors de salut, educació i benestar 
material, similar a la mitjana espanyola. No obstant 
això, en l' interval de temps que va de 2007 a 2011 
Balears és una de les comunitats que sofreix un major 
deteriorament en aquest índex, motivat per una forta 
caiguda de la renda i la despesa familiar i un important 
creixement de la desigualtat. Alhora, l'índex de 
pobresa econòmica creix més que a cap altra regió, 
tant per l'augment de la bretxa de pobresa com pel 
deteriorament del mercat de treball i la intensitat amb 
què s'ha manifestat l'atur de llarga durada. Mentre en 
2007 Balears era la comunitat amb menor pobresa 
econòmica, en 2011 se situa entre les cinc primeres.”

Els comentaris: Totes les dades seleccionades ens 
permeten concloure que tenim una necessitat imperio-
sa de canviar el model de creixement de les Illes. 
L’aposta no pot ser únicament pel turisme, necessitam 
una certa diversificació amb un sector industrial d’una 
magnitud digna i amb un sector de construcció bolcat 
en la rehabilitació. Si seguim extremant la súper espe-
cialització en turisme, la fermesa del model econòmic 
i el teixit empresarial serà -excepte les ETNT 
(empreses transnacionals turístiques)- precari. Cami-
narem irremeiablement a una societat molt més 
desigual i, per tant, dualitzada.

Una lectura: Actúen ya! Un manifiesto global para 
recuperar nuestras economías y salir de la crisis. 
(Editorial Deusto, primera edició 2014). El volum conté 
cinc assaigs curts dels economistes Heiner Flassbeck, 
Paul Davidson, James K. Gabraith i Richard Koo i de 
la economista Jayti Ghosh. Escriu d’un tema de la 
seva especialitat i acaba amb un manifest –raonat en 
els assajos que el precedeixen- signat pels cinc i que 
titulen “Un nuevo programa para las políticas econó-
micas globales”. És un text demolidor amb el pensa-
ment econòmic neoliberal. Un tast: “Los mercados 
laborales de los países industrializados deben refor-
marse con vistas a hacerlos menos flexibles no más.”

L’apunt socioeconòmic
És el model, estúpid!

Rafael Borràs Ensenyat

Les dades: Durant el mes de febrer 
s’han publicat abundats dades 
socioeconòmiques referides al conjunt 
de l’any 2013. Tot i que la tria no és bona 
de fer, em decidesc per la següent:

a) Els Indicadors d’Activitat del Sector Serveis de 
Mercat ens permeten observar que la taxa mitjana de 
2013 de negocis del Sector Serveis de Mercat (els que 
no són serveis de caràcter públic , és a dir, bàsicament 
turisme i comerç) va augmentar un 5,3%.

Les Illes Balears són la comunitat autònoma amb un 
major creixement i ho fan bastant per sobre de la 
mitjana del Regne d'Espanya que té un resultat del 
-2,1%.

b) Els índexs d’Entrades de Comandes a la Indústria i 
els Índexs de Negocis en la Indústria. La primera 
d’aquestes  estadístiques ens informa que durant l'any 
2013 les comandes industrials de Balears van baixar 
un 5,3%. La segona ens aporta d'una xifra esgarrifant: 
La mitjana de negocis industrials illencs baixa un 8,8% 
en relació a l'any anterior. En el rànquing autonòmic 
som els que tenim, amb diferència, el major descens  
de negoci industrial.

c) Segons l’Estadística de Societats Mercantils durant 
l'any 2013 s'han creat un total de 2.787 societats 
mercantils, un 9,4% més que l'any anterior (se n’han 
dissoltes un total de 827) i el capital mitjà subscrit per 
les societats mercantils constituïdes és, tot just, de 
37.900 euros. Aquesta mitjana de capital constitutiu 
de les mercantils noves  ocupa la posició avant-
penúltima en el rànquing de les comunitats autòno-
mes, i només superem a Castella-La Manxa i a Extre-
madura.

d) A l’estadística de Transmissions de Drets de la 
Propietat és pot observar que els habitatges trans-
mesos per compravenda van sumar un total de 7.971, 
dels quals un 97,7% van ser habitatges lliures i un 
insignificant 2,3 % habitatges protegits. 
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Fundació Deixalles reflexiona sobre 
les seves línies estratègiques

Francesca Martí Llodrà
Presidenta del Patronat de la Fundació 
Deixalles

La Fundació Deixalles va decidir elaborar una anàlisi 
DAFO per establir les perspectives de l'organització 
després d'una etapa difícil de convulsions i canvis. 
L'anàlisi DAFO és una metodologia de recerca 
d'informació de situació que permet establir el pla 
estratègic d'una organització a mig i llarg termini a 
partir de l'anàlisi de les debilitats i fortaleses internes i 
de les amenaces i oportunitats externes. 

Per a la realització de l'anàlisi s'han constituït dos 
equips, intern i extern, capaços d'oferir una visió multi-
disciplinar, amb coneixement de causa i el més objec-
tiva possible sobre l'objecte de l'anàlisi. El procés ha 
estat dinamitzat per un col·laborador extern.

Els equips intern i extern han realitzat diferents 
sessions per desenvolupar el procés:

- Presentació de la metodologia, objectius i equip, i 
elecció participativa dels aspectes interns i/o externs a 
analitzar. 
- Elaboració de la matriu d'Amenaces i Oportunitats 
externes i de Debilitats i Fortaleses internes.
- Ponderació de Debilitats, Amenaces, Fortaleses i 
Oportunitats, i elaboració de línies estratègiques inter-
nes i externes.

L'anàlisi extern té en compte l'entorn en el qual una 
organització desenvolupa la seva activitat, el qual 
influeix en forma d'amenaces i oportunitats. S'han 
tingut en compte els àmbits econòmic, polític, social i 
cultural; i per a cada un d'aquests àmbits,  s'han tingut 
en compte aspectes micro i macro. Els micro fan 
referència a agents amb afectació directa sobre 
l'organització; els macro tenen relació amb l'entorn 
que no controlam.

construint
alternatives

D'aquest procés han sorgit les línies  estratègiques 
internes i externes pensades per minimitzar les ame-
naces i debilitats i maximitzar les oportunitats i fortale-
ses. El resultat resumit s'indica a continuació:

Línies estratègiques internes

1- Incrementar els recursos propis i diversificar les 
fonts d'ingressos.
2.- Millorar les infrastructures, maquinària i 
instal·lacions, així com la capacitat logística i els punts 
de venda.
3.- Millorar l'ambient de treball, fomentat la participació 
de les persones treballadores.
4.- Millorar la comunicació interna.
5.- Consolidar la professionalització i el lideratge 
professional.
6.- Consolidar la implicació, la cohesió interna i el 
sentit de pertinença. 
7.- Revisar i adaptar la metodologia d'intervenció 
sociolaboral i el paper dels diferents professionals i 
projectes implicats.
8.- Millorar la carta de serveis diversificant activitats.

Línies estratègiques externes

1.- Impulsar noves 
línies d'actuació per 
compensar la reducció 
de polítiques d'inclusió 
per a col·lectius vulne-
rables.
2.- Incidir en el pla de 
residus per compen-
sar els entrebancs a la 
reutilització.
3.- Consolidar la reducció la reducció de la dependèn-
cia financera mitjançant el recurs a vies alternatives, 
l'acostament al teixit empresarial i les relacions amb la 
banca ètica
4.- Millorar el posicionament i incidència davant les 
administracions locals i els contractes públics.
5.- Reforçar les relacions i aliances amb el teixit 
empresarial.
6.- Aprofitar el potencial dels nous filons d'ocupació 
per promoure noves activitats.
7.- Millorar la comunicació externa, incidència pública 
i capacitat de lobbing.
8.- Fomentar les iniciatives d'economia alternativa i 
consum responsable. 
9.- Consolidar el lideratge en residus i medi ambient, 
inserció sociolaboral i economia solidària.
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El treball no només se centrarà en les Illes Balears, 
sinó que s’ampliarà al conjunt de les comunitats autò-
nomes de l’Estat espanyol i de totes les regions de 
Gran Bretanya i Bèlgica. Segons Barceló, “l’objectiu 
és conèixer el repartiment real de les inversions euro-
pees en els diferents territoris de l’Estat”. En aquest 
sentit, Biel Barceló recorda que és el Govern de l’Estat 
qui fa el repartiment de Fons Europeus entre les auto-
nomies, no la UE, de manera que seria exigible a 
l’Estat uns criteris més objectius i estratègics –i, sobre-
tot, transparents– a l’hora de fixar les quanties per 
territoris.

En un moment de crisi com l’actual qüestions com 
aquesta esdevenen crucials ja que, com recorda Pere 
Sampol, “els nivells de dèficit fiscal que patim són un 
gran llast per a la nostra economia i per al futur i opor-
tunitats dels nostres joves”. 

El fet de realitzar la investigació a tres estats que com-
prenen diverses nacions sense Estat (Catalunya, País 
Valencià i les Illes Balears; Galícia i Euskal Herria a 
l’Estat espanyol;  Escòcia i País de Gal·les, al Regne 
Unit; i Flandes, a Bèlgica) permetrà realitzar un ampli 
estudi comparatiu de les balances fiscals de totes 
aquestes regions i nacions sense estat. 

L’estudi, dirigit pel Doctor en Economia i especialista 
en Fons Europeus, Jaume Garau, es lliurarà el mes 
d’abril i s’editarà en català, castellà i anglès. Està 
previst que el Parlament Europeu n’aculli la presenta-
ció en el mes de maig. 

Santiago acull l’assemblea 
d'ALE, l’Aliança Lliure Europea

Nanda Ramon
Mestra

Els dies 13, 14 i 15 de febrer va tenir lloc a Santiago 
l’Assemblea anual d’ALE, aliança europea de partits 
nacionalistes que forma Grup Parlamentari al Parla-
ment Europeu amb Els Verds europeus.

ALE –integrada pel PSM i pels principals patits nacio-
nalistes de Catalunya, Euskadi, Galícia, Escòcia, 
Flandes, Còrsega...– ha aprofitat la seva cita anual per 
debatre llargament sobre el dret a decidir i sobre els 
estimulants processos d’autodeterminació iniciats a 
Catalunya i Escòcia.

En aquest sentit, els representants dels diferents 
partits reunits a Santiago varen signar un manifest a 
favor del dret a decidir. Biel Barceló –que encapçalava 
la delegació mallorquina– va declarar al respecte que 
“és inexplicable que el Partit Popular i el PSOE es 
posin d’acord per impedir als ciutadans poder votar. La 
gent ha de poder decidir democràticament el seu futur 
i el marc jurídic, polític i econòmic en el que vol estar”. 

La cita anual també va ser el marc de la reunió de les 
diferents fundacions polítiques entre les quals es troba 
la Fundació Emili Darder, que participà als debats del 
CMC –Centre Maurits Coppieters, fundació que acull 
els principals partits nacionalistes de la UE–.

Precisament, l’Assemblea del CMC va anunciar que el 
Parlament Europeu havia atorgat a la Fundació Emili 
Darder –dirigida per Pere Sampol– un finançament de 
10.000 euros per a realitzar un estudi que permetrà 
conèixer allò que reben les Illes Balears en inversions 
públiques de la Unió Europea –a través dels Fons 
Europeus– i allò que paguen els ciutadans de les Illes 
Balears –a través del pagament d’imposts com l’IVA. 

Assistents a la reunió a Santiago

http://www.greens-efa.eu/
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El sector no lucratiu amb una acció conjunta amb les 
administracions resol de forma eficaç aquelles neces-
sitats socials bàsiques i arriba així a totes aquelles 
persones que ho precisen. El coneixement de la reali-
tat social, l’accés directe i ràpid a les persones i el 
tracte humà són elements essencials i característics 
del suport que presta aquest tercer sector social.

En situacions de crisi profunda com la que ara vivim, 
l’existència d’un sector no lucratiu és encara més 
necessària. La cooperació entre el sector públic i el 
tercer sector social ha de ser encara més estreta i 
fluida. En aquests moments, però, hi ha diversos 
elements que posen en greu perill la continuïtat del 
sector. 

La desaparició i sobretot l’afebliment de nombroses 
entitats provoca una fractura social més profunda. 
Quan es perd una entitat, es perd un dels instruments 
d’actuació més vàlids i eficaços per lluitar contra la 
pobresa i les necessitats de les persones més vulne-
rables de la societat. Per això des del Tercer Sector 
Social Illes Balears denunciam les principals amena-
ces que ens afecten:

1. Les diverses administracions públiques acumulen 
deutes i retards de pagament que actualment no són 
assumibles per les entitats membres del TSSIB. 
L’incompliment dels terminis de pagament establerts 
en les convocatòries provoca unes despeses finance-
res molt elevades que van en detriment dels projectes 
a executar.  

2. La manca d’una planificació adequada que permeti 
al sector preveure a mig termini quins seran els recur-
sos disponibles per atendre, amb dignitat, les necessi-
tats socials de les persones.

3. Dificultats burocràtiques que impedeixen gestionar 
d’una forma àgil els programes que permeten accedir 
a les necessitats bàsiques de les persones.

4. Retallades en la inversió social.

5. Pèrdua progressiva d’espais d’intervenció, degut a 
que la crisis fa que la pròpia administració valori els 
serveis amb criteris economicistes sesgats i/o secto-
rials i no tingui en compte el valor afegit (econòmic ).

6. Pèrdua de capacitat per obtenir finançament.

7. En els concursos de prestació de serveis socials els 
criteris economicistes estan prevalent per damunt dels 
criteris tècnics.

Compromesos amb una societat 
més social 

Tercer Sector Social Illes Balears 
–TSSIB

Els darrers cinc anys han suposat per a la societat de 
les Illes Balears una dura prova pel que respecte a la 
cohesió social i l’estabilitat econòmica de les famílies. 
Els sectors socials més sensibles han estat, sens 
dubte, els col·lectius de persones amb risc d’exclusió 
social i el de les persones amb alguna discapacitat. 
Les elevades taxes d’atur i la manca d’ingressos 
econòmics de les famílies provoquen una fractura 
social i desequilibris importants. 

Les Illes Balears han estat pioneres en la creació d’un 
important teixit  associatiu que ha permès atendre les 
necessitats dels col·lectius més vulnerables. Aquesta 
és, sens dubte, una fortalesa de la nostra societat. 
Comptar amb un tercer sector social ben estructurat 
permet millorar la cohesió social i l’atenció a les 
necessitats de les persones més vulnerables d’una 
forma eficient i eficaç. 

Actualment al Tercer Sector Social Illes Balears 
(TSSIB) està format per 9 xarxes que representen a 
90 entitats socials, a més de 5.000 professionals i a 
3.000 voluntaris que treballen activament per assolir 
aquests objectius. Atenem més de 30.000 persones 
en diversos sectors i prestem serveis d’ajuda a domici-
li, serveis alternatius a l’habitatge, serveis d’inserció 
laboral, serveis d’atenció de dia, serveis educatius i 
sanitaris, serveis d’atenció i promoció a l’autonomia 
personal, etc. Aquesta potent estructura ha permès 
que moltes persones mantinguin el seu lloc de treball 
(a través de recursos d’inserció laboral), estiguin 
socialment actives, tenguin cobertes les seves neces-
sitats bàsiques i, en definitiva, puguin exercir els seus 
drets de ciutadania. 

Sens dubte la situació actual requereix de mesures 
que permetin enfortir aquesta acció d’integració i 
cohesió social tant per les persones que ja reben el 
suport dels diversos serveis que gestiona el tercer 
sector social com també per totes aquelles que, fruit 
de la crisi actual, els necessitaran més prest que tard. 
Les peticions d’ajuda creixen dia a dia de forma expo-
nencial.

Les societats més madures i socialment més estructu-
rades compten amb un tercer sector social consolidat. 
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El TSSIB posa de manifest que si no s’actua ràpida-
ment sobre aquestes qüestions es produiran danys 
irreversibles. Igualment la incapacitat per  poder 
preveure a mig termini el finançament que cal per a la 
prestació de serveis suposarà la desaparició de molts 
d’ells que actualment ja es presten de forma precària. 
Tot això implica que un nombre important de persones 
deixaran de rebre el servei que necessiten. La fractura 
social i l’exclusió social hauran guanyat la batalla.
Davant aquesta situació des del TSSIB reclamem que 
s’adoptin les següent mesures fonamentals:

-Que el Govern de les Illes Balears reconegui al 
TSSIB com un aliat estratègic per a frenar els efectes 
de la crisi als sectors socials més sensibles i com un 
instrument necessari per a lluitar contra la fractura 
social. Que aquesta declaració es formalitzi en la 
signatura d’un conveni de col·laboració.

-Que s’agilitzin i s’actualitzin els pagaments.

-Que es defineixi la necessària planificació del sector 
establint plans d’actuació plurianuals que ofereixin 
estabilitat als serveis que es presten.

-Incrementar la partida pressupostària en matèria 
d’inversió social.

-Establir una reserva de mercat per les entitats del 
tercer sector social per part de les Administracions 
Públiques.

-Que en els criteris d’adjudicació dels concursos de 
prestació de serveis socials es contempli les clàusules 
socials i es doni més pes a la valoració tècnica per 
damunt de l’aspecte econòmic i en el seu defecte que 
els licitadors que no arribin a la meitat de la puntuació 
màxima dels criteris tècnics quedin exclosos.

Gent per Sineu, política a la 
sineuera

M. Magdalena Genovart
Coordinadora de Gent per Sineu

El passat 1 de febrer i després de moltes reflexions, la 
gent compromesa amb la política de Sineu i amb senti-
ment progressista, vam decidir reestructurar les 
opcions electorals del municipi. Per això, es va prendre 
la decisió de constituir un partit polític local, Gent per 
Sineu, amb l’afany d’integrar totes les sensibilitats ideo-
lògiques existents al poble i que, a més,  esdevingui un 
espai de debat i transformació de Sineu. A Gent per 
Sineu confluïm en un sol fet tan persones implicades en 
la qüestió política i com persones políticament desvin-
culades, però de caràcter inquiet i que considerem que 
l’única manera de fer poble és participant en la cons-
trucció del mateix.

Gent per Sineu neix com a força municipalista de caràc-
ter assembleari, tot i que sabem que les decisions que 
es prenen a Ciutat també ens afecten; per tant, si el 
context ho necessita, es podria  col·laborar amb les 
forces polítiques d’àmbit autonòmic que defensin les 
curolles que, des de Sineu, puguem necessitar.Gent 
per Sineu s’ha constituit per a contribuir democràtica-
ment, mitjançant la participació ciutadana, en 
l’esdevenir del poble. Així doncs, involucrar  la ciutada-
nia en l’afer públic serà la base del treball, per així acon-
seguir els objectius que ens marcat:

Fomentar la participació ciutadana facilitant la informa-
ció, transparència i comunicació. Volem un municipi on 
la ciutadania estigui ben informada i pugui opinar lliure-
ment i prendre decisions claus que afecten la  vida 
quotidiana de cadascuns de nosaltres. 
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Defensam el dret a decidir dels pobles i el respecte a la 
sobirania de cada un d’ells. Lluitarem contra el nepotis-
me polític i els abusos socials. La defensa de models 
socioeconòmics sostenibles, contraris als sistemes 
neo-liberals i capitalistes, des de la nostra visió i força 
que ofereix el municipalisme.

La defensa dels drets de les classes populars i la igual-
tat, cap una societat de redistribució equitativa de la 
riquesa, la lluita contra l’atur i la precarietat, la defensa 
dels serveis públics, l’establiment de mecanismes de 
control popular de l’economia i el desplegament de 
polítiques efectives que garanteixin la igualtat de 
gènere. Així com també,  la crítica i denúncia de les 
accions contràries a la llei i al propi sentit comú, que 
afectin a l’interès general, en qualsevol dels àmbits 
d’actuació de l’agrupació.

 La socialització del pensament sobiranista, sostenible i 
laic amb la divulgació i promoció d’iniciatives lligades a 
aquests ideals. La defensa de la igualtat d’oportunitats i 
drets de la ciutadania independentment del sexe, raça, 
edat, diversitat funcional o qualsevol condició que impli-
qui una diversitat. Prioritzant la igualtat d’oportunitats 
entre dones i homes.

Com a membres d’una societat, no ens podem desen-
tendre de la política, entesa com la presa de decisions 
sobre el que és de totes i tots. 

“La política, o la te fas o la te fan”, com deia el cèlebre 
intel.lectual valencià JOAN FUSTER.

Defensar i practicar -amb l’exemple- un estil de govern 
transparent i humil, entès com la defensa del bé comú,  
mitjançant la democràcia participativa i proposant políti-
ques properes als ciutadans. 

Vetllar per a la cohesió social del municipi i la defensa 
del civisme dins el marc de la convivència ciutadana. 
Promoure la sostenibilitat en totes les variant, pensant i 
posant en pràctica polítiques enfocades envers les 
generacions futures, sense comprometre les seves 
necessitats i sense malmetre el medi ambient i l’entorn 
natural i el patrimoni històric i cultural del nostre poble, 
defensant el territori d’agressions ecològiques i urba-
nístiques.

Prioritzar la col·lectivitat i la responsabilitat de tots sobre 
la cosa pública, potenciant tant els serveis municipals 
com les iniciatives ciutadanes. Promoure i participar en 
el teixit associatiu i els moviments socials dels municipi 
i recolzar, si es creu adient, els que es donin a nivell 
supramunicipal.

 Defensar la identitat que ens defineix com a poble 
sobirà, veient necessària la defensa i desenvolupament 
dels trets que ens caracteritzen: la llengua comuna 
catalana, la història i la cultura, aprofundint en el seu 
coneixement i divulgació i evitant que caiguin en espe-
culacions i manipulacions contra la seva integritat i 
unitat. La defensa de la oficialitat del català en tot el 
territori, unes indústries culturals pròpies i el reforça-
ment del teixit cultural d’arrel popular. Aquests trets, 
lluny de representar un factor excloent, han d’esdevenir 
una eina més al servei de la cohesió social. 

IMAGINA UN ALTRE MÒN...
Perquè no ens agrada el que hi ha

DÓNA UNA PASSA...
Totes i tots som importants

I AJUDA'NS A CANVIAR-LO !...
El treball col·lectiu fa més eficient

el nostre esforç individual

 ARA ÉS EL MOMENT !
CAMPANYA EXTRAORDINÀRIA DE COL·LABORACIÓ AMB

LA FUNDACIÓ ATENEU PERE MASCARÓ!



Construint alternatives
22

Així mateix s’ha entrat en contacte amb altres expe-
riències que s’estan iniciant a altres territoris de l’Estat 
Espanyol, constatant l’existència de la web 
konsumoresponsable.coop i d’iniciatives similars amb 
les quals s’han establert relacions. 

Per últim s’ha creat també a Menorca un grup promo-
tor i s’han mantingut entrevistes amb les col·lectius, 
Federacions i/o Xarxes de l’economia social i solidària 
existents a les Illes.

La majoria d’entitats entrevistades aposten per tirar 
endavant el projecte i estan interessades en 
participar-hi, per la qual cosa ja s’està en condicions 
de començar la tasca de construcció d’aquest mercat 
social i es compta amb un full de ruta de les tasques 
que ens proposem realitzar dins el proper 2014. 

Se pretén constituir una associació d’àmbit interinsular 
que coordini i impulsi el projecte. A continuació 
començar la implementació d’una WEB a la qual 
puguin aparèixer totes aquelles iniciatives econòmi-
ques per donar a conèixer els seus productes o 
serveis.  

També forma part dels objectius d’aquest 2014 
l'organització d’una Fira de l’economia social i 
solidària a Mallorca, així com treballar per promoure la 
visibilitat de les experiències de l’economia solidària i 
alternativa a les nostres Illes i difondre de manera 
continuada l'experiència del mercat social als mitjans 
de comunicació.

En definitiva estem convençuts que una altra econo-
mia no sols és necessària sinó que és possible. Fa 
anys que molta gent hi treballa al nostre País. Cal 
donar-los suport i ajudar a posar en comú experièn-
cies per què cada cop tengui més pes dintre la nostra 
societat una economia que pensi primer en les perso-
nes que amb els beneficis.

Un Mercat Social per les Illes

Miquel Rosselló
President de l’Ateneu Pere Mascaró

El mes de març de l’any passat un grup de persones 
vinculades d’una forma o altra a l’economia social i 
solidària vàrem constituir un grup per impulsar la consti-
tució a les Illes d’un Mercat Social, que pretén ésser 
una xarxa constituïda com un mercat d’oferents i 
demandants de béns, productes i serveis i formada per 
persones, empreses, entitats, institucions i iniciatives 
que incorporin “valors afegits socials” en les seves 
decisions de consum, producció i distribució, amb 
l’objectiu de contribuir a una societat basada en els 
valors democràtics, ecològics, solidaris i en el benestar 
col·lectiu.

Entenent aquests valors afegits socials com la incorpo-
ració de determinats valors democràtics, ecològics, 
solidaris i principis ètics, en les decisions i actuacions 
dels integrants del mercat social.

El projecte és treballar per una nova economia  que 
situï la primacia de les persones i de la finalitat social i 
mediambientalment sostenible sobre el capital i que es 
concreta en gestió autònoma i transparent, democràti-
ca, participativa i ètica. Així com una economia local 
vinculada al territori i a les persones que hi viuen.

L’objectiu és molt clar, donar suport al foment i creixe-
ment de l’economia social, solidària i alternativa a les 
nostres Illes. La qual cosa passa, segons la nostra 
apreciació, per:

- Donar visibilitat a aquestes formes d’economia alter-
nativa tant a la societat en general com entre les 
pròpies iniciatives d’aquest sector econòmic i entre un 
públic, cada cop més gran, que té simpatia per aques-
tes noves formes d’economia però que desconeix 
moltes de les experiències existents.

- Crear espais de coneixement i debat entre les iniciati-
ves econòmiques d’aquest sector.

- Promoure l’intercanvií comercial entre aquestes inicia-
tives i entre les mateixes i els consumidors interessats.

Durant aquests mesos el grup promotor ha realitzat un 
debat que ha portat a l’elaboració del document “ 
Mercat Social Illes Balears” que aborda la definició 
d’aquest concepte, els objectius, els criteris d’inclusió, 
la metodologia i els instruments per dur-lo a port. 

Tertúlia de l’Ateneu amb Jordi Via i Enric Pozo

http://www.konsumoresponsable.coop
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L’acte d’inauguració ja marcà el tarannà del Simposi: 
El diputat de Política Social de la Diputació de 
Gipuzkoa, Ander Rodriguez; el president i fundador de 
la XRB, Daniel Raventós; i el senador del PT de Brasil, 
Eduardo Matarazzo, donaren el sus. El primer amb 
una salutació protocol·lària en la que no faltaren, per 
una banda, un balanç positiu de la tasca de govern en 
matèria de RB. Val a dir que el compromís electoral  
era bàsicament el d’ impulsar el  debat sobre la seva 
conveniència i viabilitat econòmica. Per una altra 
banda, Ander denuncia l’acord PNB, PSOE i PP en 
matèria fiscal. Un tripartit anti Bildu que dificulta una 
política fiscal més esquerrana. Dani Raventós parlà de 
la RB en el context de les  grans desigualtats econòmi-
ques que són un impediment a la llibertat de la gran 
majoria. Eduardo ens va explicar els avanços del 
Programa Borsa Familiar a Brasil en la perspectiva de 
la RB de la que, com sempre fa Eduardo, va fer una 
apassionada defensa.

El Seminari prosseguí en diverses taules i en dos 
blocs temàtics. El primer sobre la viabilitat econòmica 
de la RB en el qual Jordi Arcarons va presentar una 
simulació per a Gipuzkoa i una altra per a Catalunya 
que, partir de dades fiscals (IRPF), demostren que 
amb una reforma fiscal,  és perfectament possible el 
fiançament de la RB. També queda  demostrat que la 
RB redueix les desigualtats i que, malgrat la rebés  
tothom, n’hi hi ha que hi perden. Són els resultats 
d’una millor distribució de la renda generada!

XIII Simposi Renda Bàsica
RB: Una proposta que es 
consolida com viable i necessària

Rafel Borràs Ensenyat

La pluja d’idees i les onades d’arguments i dades no 
amainaven dintre la sala de la Diputació de Gipuzkoa 
que acollia el XIII Simposi de la Xarxa de Renda 
Bàsica. Les més de 150 persones que ens reunirem 
semblàvem tenir més energia que el temporal que 
assetjà de valent la ciutat de Donosti els passats dies 
31 de gener i 1 de febrer. Les ones del Cantàbric 
acabaren fent malbé alguns ponts i inundant gran part 
de la part vella de Donosti. La proposta de Renda 
Bàsica surtí reforçada quant a solidesa argumental i 
amb  viabilitat econòmica provada. El Simposi va ser un 
èxit de convocatòria, de debat i un gran encert de 
ponents i ponències. Tingué un importat ressò mediàtic, 
i demostrà que si que és pot fer política d’una altra 
manera. No debades la Gipuzkoako  Foru  Aldundia 
està governada per HB Bildu i “l’agenda política” és la 
que és.

Abans de continuar amb la crònica, deixeu-me recordar 
que la Renda Bàsica (RB), és un ingrés pagat per 
l’Estat a cada membre de ple dret de la societat o 
resident acreditat, fins i tot si no vol treballar de forma 
remunerada, sense prendre en consideració si és ric o 
pobre, o dit d’una altra manera, independentment de 
quines puguin ser les altres possibles fonts de renda, i 
sense importar amb qui convisquí. És una proposta que 
fa anys que es discuteix en els àmbits acadèmics i que 
cada pic aquesta forma de garantir el dret material de 
ciutadania a tothom, va guanyant terreny en els àmbits 
dels moviments socials, sindicals i de la política.

Aquest Simposi era el següent al que, a finals de l’any 
2012, vàrem organitzar a Palma la Fundació Ateneu 
Pere Mascaró. Aquell va ser un Simposi ple d’il·lusió, de 
debat  i molt productiu, però organitzat amb la modèstia 
de recursos pròpia de l'entitat amfitriona. El de Donosti, 
amb la Diputació com a entitat organitzadora, tot i que 
des de  l’austeritat a la qual l’esquerra hauria d’haver 
practicat sempre, va ser “de luxe. 

Construint alternatives



Construint alternatives
24

Amb la RB els treballs a temps parcial serà una fórmula 
pràctica de repartiment del cada pic més escàs treball 
remunerat i d’oportunitats d’ ocupabilitat per a  tothom. 
Segona idea: Rics no són només  els que guanyen 
molt, sinó els que tenen molt. Pobres no són únicament 
els que guanyen poc, sinó els que no tenen res o el que 
tenen és molt poc. Combatre la pobresa és un combat 
contra l'excés de riquesa.

Acab aquesta breu crònica d'uns dies molt intensos 
amb unes paraules, més o menys, literals de Yayo 
Herrero: Existeixen pautes per al canvi, ens falta 
poder, tenim pressa i propostes com la de Renda 
Bàsica. 

Actuem! 

A l’altre bloc temàtic es tractaren assumptes com el de 
“La RB en la perspectiva de la llibertat femenina” amb 
Carme Porta i Yayo Herero com a ponents; de “RB i 
redistribució del treball” amb una ponència a càrrec de 
Lluis Torrens. Sergi Raventós i Alex Boso plantejaren 
un tema nou -al manco per a mi- en els debats entorn 
de la RB com és la seva relació amb la salut en general 
i particularment amb la salut mental.

Tot i que el programa i les ponències presentades les 
podeu consultar al web de XRB (disponible aquí  
http://www.redrentabasica.org), no em vull estar 
d'anotar dues idees: Primera: Dintre la “solució troica 
style” el treball a temps parcial és un factor de pobresa 
laboral, “en la solució keynesiana” les Politiques Actives 
d’Ocupació(PAO) solen ser una fórmula per a millorar l’ 
ocupabilitat dels millor preparats. 
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Àngela Pons Cenbrós
Portaveu Plataforma anti-desnonaments
Per Biel Pérez

Hem ajudat a més de 4.000 famílies 

en dos anys i mig

Per concertar aquesta entrevista ens presentàrem 
un dimecres a les quatre del capvespre a Ca 
n’Alonso. Per la plaça s’hi mouen nirvioses  diver-
ses persones. Cada una d’elles porta una bossa o 
una carpeta i mira amb curiositat les altres. De 
prompte una d’elles demana on és que assessoren 
sobre el tema de les hipoteques, algú, més experi-
mentat, ens indica que podem entrar. Dedins hi ha 
una vintena de persones, de procedència molt 
diversa, i amb comportaments també distints: 
unes ansioses per conversar amb qualcú, d’altres 
més passives esperant el seu torn. La persona de 
referència és n’Àngela; tothom vol conversar amb 
ella i ella reparteix abraçades i salutacions. 

Mentre, un grup de voluntaris reparteix fitxes als 
nou vinguts i números de torn. Intentam concertar 
el dia per entrevistar n’Àngela i ella ens convida a 
quedar i veure. Saluda tothom deixant ben clar de 
bon començament que els qui han vingut sols  per 
resoldre el seu problema se’n poden tornar,  es 
tracta d’unir-se a una acció col·lectiva i solidària. 
Just així tindran força...

Amb una mica més de assossec, a la terrassa d’un bar 
de Sa Indioteria n’Àngela ens obri les portes del seu 
interior...

Jo feia feina de cuinera. He tingut una botiga, he tingut 
un bar. Em vaig decantar per fer de cuinera perquè 
m’agrada molt la cuina.  Vaig tenir una infància molt 
feliç que es reparteix entre S’Arenal en l’estiu (on ma 
mare hi tenia una tenda de souvenirs)  i  el barri de 
Verge de Lluc en l’hivern. 

Com es desperta aquesta Àngela lluitadora?
Jo estava molt delicada de salut, però el 15 M em va 
aixecar.

l’entrevista D’on neix la teva militància?
Del cor. Quan tenia 14 anys em vaig afiliar a Càritas 
per ajudar. Després me’n vaig anar amb en Jaume 
Santandreu  quan va començar Ca’n Gazà, el Puig 
des Bous, Ca’n Pere Antoni. Tots érem voluntaris,  els 
assistents socials no existien. Jo volia estudiar biolo-
gia, però mon pare no volgué que sortís de Mallorca 
(perquè trobava que era massa jove) i vaig deixar els 
estudis. Potser em va faltar qualcú que m’orientàs. 
Vaig haver d’agafar la merceria de ma mare (a Sa 
Indioteria), perquè ella es va posar malalta, i es va 
convertir en un lloc de trobada de molta gent del barri 
on tractàvem tots els temes. Però em vaig cansar, 
perquè allò que m'agradava era la cuina. De totes les 
maneres, jo no servesc per dur un negoci, perquè em 
guanya el cor; però vaig conèixer gent increïble.

Havies participat en alguna plataforma abans del 15 
M?
Sí, tota la vida. Això és una forma de lluita social. 
Quan vaig estar amb els qui atenien els joves amb 
problemes d’heroïna, no sols els cuidaves, sinó que 
denunciaves el fet,  perquè la gent no els veia com a 
malalts, sinó com lladres, com a persones dolentes. 
Tots els moviments que ajuden a les persones 
promouen un canvi social. Quan ets a la feina i veus 
altres persones que no ho passen com tu, t’estira,  fa 
que et preguntis amb què puc ajudar (no criticar), 
ajudar de veres.  Jo vaig tenir la gran sort, als onze 
anys, de conèixer en Jaume Obrador, que havia vingut 
del Burundi. A la barriada on jo vivia hi duien tots els 
capellans que molestaven. Em va casar en Ferran 
Bonnín. Era un home molt coherent amb les seves 
idees i t’ensenyava amb gran serietat. A ls habitatges 
de  Verge de Lluc hi havia una gent molt compromesa.

Tots els moviments que ajuden a les 

persones promouen un canvi social
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Quan ja feia tres o quatre mesos vàrem anar al Col·legi 
d’Advocats, a la secció de Drets Humans, per veure si 
s’oferia qualcú i va venir  una penalista  i, en el mateix 
moment, es va presentar un advocat hipotecari. 
Imagina’t! Vàrem aprendre moltíssim d’ell. Vàrem 
començar a fer difusió.

Com funciona la PAH?
La Plataforma és assembleària, però és molt important 
que el teu cas es vegi tal com és. Perquè a vegades 
depèn d’una coma de l’escriptura que tinguis una cosa 
o l’altra. Nosaltres teníem un dilema, perquè això no ho 
fan les altres plataformes. Les altres plataformes fan 
una assessoria col·lectiva. Però nosaltres ens donàrem 
compte que per a salvar molts de casos era necessari 
individualitzar,  cosa que també ens anava en contra, 
perquè moltes vegades la gent és desagraïda (s’ha de 
dir aquesta paraula) perquè una vegada que t'han 
arreglat allò teu, se’n van i no tornen... El juliol de l’any 
passat, els dimecres (que és el dia de l’assessoria) 
vàrem arribar a tenir més de 110 famílies cada dime-
cres, cent deu famílies! Els dimecres hi estàvem des de 
les 10’30 del dematí  fins que s’acabava,  les dotze o la 
una de la nit. Teníem por que els veïnats ens  denun-
ciassin, però s’han portat beníssim, mai hem tingut cap 
problema.

M’estim més que la gent que sols vol 

resoldre el seu problema se’n vagi.

Algun veïnat que té el cotxe a l’aparcament de la plaça 
diu que li fa por venir de nit...
Mira, hi ha un grapat d’al·lots, com podria esser-hi el 
meu fill, que potser fumen maria, però no fan mal a 
ningú. Com nosaltres, quan anàvem amb una guitarra i 
escabellats, i la gent s’espantava. Nosaltres no hem 
tingut mai cap problema amb ells.

 En aquesta societat, que una 

persona entengui qualque cosa 

significa que tens una força immensa

Què has après durant aquests dos anys i mig?
Sempre aprens en tota aquesta vida. Aprens que la 
gent està molt poc informada sobre el que li passa. Que 
la gent està molt despreocupada per sabre els seus 
drets, mentre li preocupa quines arracades es posa... 
Aprens que es necessita conversar més amb la gent, 
fer més reunions de barri, de comunitats. La gent té 
tendència a actuar individualitzada.

Parla’ns de la PAH (Plataforma Afectats Hipoteca).
Ja feia un any que estava en el 15M intentant fer qual-
que cosa d'habitatge. Vàrem crear una espècie de 
comissió de vivenda i anava enfocada a l’ocupació. No 
a problemes d’hipoteques, sinó a l’ocupació per part de 
gent que no tenia casa. I amb això, poc temps després 
de crear aquesta comissió ens vàrem unir a “Democrà-
cia real ja”, vaig conèixer gent d’ATTAC, gent d’altres 
grups... A través d’Internet ens posàvem en contacte 
amb altes grups i persones més preparats que nosal-
tres. Per a molta gent que sentia inquietuds i que no 
sabia on posar-les va ser una espècie de “respiradero”; 
de dir,  ja sé on anar i amb qui! 

Et trobes que molta gent es perd i en 

quedam molt pocs per a la feina

Trobaves gent que havia estat molts d’anys a ca seva. 
Feia molts d’anys que la gent no es reunia; jo em troba-
va molt tota sola. Era com si hagués perdut el contacte 
amb aquella gent lluitadora que jo coneixia d’abans i 
que s’havia aburgesat en tots els sentits de la paraula (el 
qui era ateu s’havia casat per l’Església, si no s’havia 
casat a La Seu). Amb el pas dels anys veies que aquella 
gent no creia el que deia. En moltes coses varen esser 
snobs d’aquell moment. Et trobes que molta gent es 
perd i en quedam molt pocs per a la feina. Quan va 
passar això (el 15M), els pocs que quedàvem ens 
vàrem trobar allà i vàrem dir “Ei, quants d’anys fa que no 
ens veiem!!!”.

I després...
Vàrem conèixer el que es feia a Barcelona i el moviment 
que hi havia, ens assabentam que els de València 
vénen a Mallorca  i amb un grup de companyes i com-
panys anam a Son Rapinya (perquè els varen dur 
l’Associació  de Son Rapinya)  a veure com ho duien. 
També hi varen venir representants dels grups polítics; 
per això els del 15M ens demanàrem què fèiem, no 
tenia sentit participar en una cosa així. Però, quan els 
valencians varen dir “som a partidistes” els partits se’n 
varen anar. Això va començar el 25 de setembre de 
2011.  Ells ens varen apadrinar (així com nosaltres ho 
feim amb els companys i companyes d’Eivissa).

I de llavors ençà?
Vàrem començar molt despistats. Ens adonam  que no 
hi ha qui llegeixi una escriptura; per a nosaltres era un 
jeroglífic. Venia molt poca gent, perquè érem molt poc 
coneguts. Potser teníem una família cada setmana, 
llavors dues i així a poc a poc. 
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Tu, el dimecres, vares insistir molt en què es tracta 
d’una obra “coral”, de grup, si un ve sols a resoldre el 
seu problema, s’ha equivocat de lloc...
I n’hi va haver un o dos que s’aixecaren i se n’anaren. 
Que sí, que sí, les coses clares! Encara que resolem 
molts de casos i sols en queda un amb nosaltres, jo 
em qued amb aquest. M’estim més  que la gent que 
sols vol resoldre el seu problema se’n vagi. El qui 
queda té molta força. En aquesta societat, que una 
persona entengui qualque cosa significa que tens una 
força immensa,  perquè aquesta persona descobreix 
la lluita. Potser aquesta persona tenia mil dimonis per 
dedins i, descobrint la lluita i sabent cap a on enfocar-
la, tens un aliat meravellós. Val per mil. M’estim més 
una persona que ho entengui, que deu de “bueno...!”,  
“vale...!”. Hem ajudat a més de quatre mil famílies en 
dos anys i mig, que desembocaven en desnonaments. 
També hem fet lloguers.

Quan una persona té un problema i ve a vosaltres, a 
més de descobrir la vostra lluita, què li oferiu?
Primer de tot una gran acollida; una aferrada. La gent 
està molt xocada i no entén per què li ha passat això. 
Quan la gent ja té un dia per al desnonament, l’únic 
que els podem oferir és mirar de trobar un lloc. Bé 
sigui de manera privada (una ànima caritativa) o anar 
directament a l'IBAVI. Des de fa molt temps nosaltres 
vàrem lluitar perquè ens deixassin les cases que els 
vàrem demostrar que estaven buides, que les deixes-
sin amb un lloguer social. I ho vàrem aconseguir.

La política municipal és un pegat 

darrere l’altre. No és amb mi que han 

de parlar els polítics, és amb la gent

Ara puc parlar del cap de l'IBAVI. Després 
d’escoltar-nos se li va obrir el cor i va començar a 
donar-nos pisos en lloguer social. Ara ja s’ha fet 
oficial,  els de dalt han vist que era una necessitat. 
Fins ara no ho veien, encara no coneixen la magnitud 
del problema. I ara s’han posat la medalla, però m’és 
igual, el cas és que ens atenen. Intentam que l’ajuda 
sigui col·lectiva, però partint del problema de cada un. 
Coneixem el problema de cada família i feim una 
mediació.

Quan varen comparèixer cent famílies, no teníem 
temps per acompanyar cada una a fer un apodera-
ment i organitzàrem unes formacions col·lectives, 
assembleàries, els dilluns.

 Aquesta era una condició per poder venir el dimecres, 
on es revisen els casos un per un: jo venc amb la meva 
escriptura, el banc m’ha fet una execució hipotecària, 
d’aquí a un parell de mesos o setmanes em fan la 
subhasta i jo no vull perdre el pis. Què podem fer? 
Podem lluitar? Fins ara tu vas a l’oficina anti-
desnonaments, aquesta que han muntat, i miren si el 
teu cas entra dins el codi de bones pràctiques; i, si no,” 
adéu, el següent!”.

I la política municipal?
És un pegat darrere l’altre. Amb l’agreujant que molta 
gent els creu, perquè com que surt a la primera 
pàgina...! Diuen: he enviat una carta als bancs. Però,  
per a què serveix? Als bancs els patina la carta. El dia 
que em vaig presentar amb setze desnonaments a 
l’Ajuntament... N’Isern, el Batle, és advocat hipotecari. 
Que a mi em digués: “Àngela, hi ha desnonaments?” Va 
ser una bufetada. Li vaig respondre:” jo som cuinera, 
però no beneita, i tu ets manco beneit que jo. Saps 
perfectament que hi ha desnonaments!”.

Hi ha hagut persones que no han 

entès l’esperit de la Plataforma i ens 

han fet molt de mal

Vaig tornar al següent plenari amb els setze i li vagi fer 
un gest per dir “els veus?!”. Això va esser un boom. A 
més nosaltres ens vàrem assabentar el dia anterior al 
Ple, varen venir a les onze del vespre. Perquè jo no 
som de pensar les coses per fer efecte, però sembla 
que la vida t’ho posa davant.

La banca ara està estudiant com fer 

mal d'una altra manera

La nostra política de sempre es: si voleu alguna cosa, 
veniu al casal. Jo a un despatx de l’Ajuntament no 
arreglaré res,  seuré a una cadira còmoda, però no 
arreglaré res. Veniu al casal i coneixereu la gent que 
estau matant. I hi  han vingut, tant els qui tenen el 
govern com els de l’oposició. Personalment vull estar 
bé amb tothom, però jo no puc estar a favor d’un partit 
que retalla, que deixa que la gent es mori perquè no hi 
ha seguretat social. A mi tant m’és si es diu PP com 
Pepito, però jo no puc estar a favor d’aquesta gent...  
No és amb mi que han de parlar els polítics, és amb la 
gent.
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Durant aquest temps, has tingut ganes d’enviar-ho tot 
a rodar?
No, mai, mai! Malgrat hi hagi hagut problemes interns 
i persones que ens han fet sofrir, i no a causa de les 
hipoteques. Hi ha hagut persones que no han entès 
l’esperit de la Plataforma i ens han fet molt de mal.

Costa sortir en els mitjans?
Jo sortiré a les cadenes de televisió o ràdio quan pugui 
parlar de les hipoteques, no d’aquest senyor que 
s’està morint Molt sovint els mitjans volen carnassa. 
Però també és ver que quan els enviam un comunicat 
de premsa se’n fan ressò. Jo creia que això era 
normal, però he vist que no. Quan els ha arribat la 
notícia de qualque actuació desafortunada, que sem-
blava fer-se en nom de la Plataforma, m’han cridat per 
dir-me: “Àngela, això és ver?”. Ells coneixen la nostra 
forma d’actuar i la nostra seriositat. Això no ho fan 
amb tothom. Jo em sent estimada i valorada pels 
mitjans, m’ho demostren.

Quants de voluntaris i voluntàries sou?
Bé, gent preparada per atendre situacions d’hipoteca 
som set. Però voluntaris a un altre nivell, els darrers 
dilluns, són més de quaranta voluntaris. Aprendre a 
llegir escriptures hipotecàries no és fàcil i ells n’estan 
aprenent ,endemés la Plataforma té unes normes i 
s’han de respectar. Hi ha gent que li costa entendre 
això. Per això intentam donar-los una formació. Primer 
de tot conèixer i acceptar els estatuts de la Plataforma. 

Ha intentat domesticar-vos algun banc?
A vegades ens han volgut regalar ordinadors o impres-
sores. Però la Plataforma és seriosa  Endemés, això 
no s’ha aturat, segueixen! I cada vegada pitjor. La 
banca ara està estudiant com fer mal d’una altra 
manera. Això és molt trist. 

No s’apiaden de la gent que han tret,  no els importa 
ningú.

I la vostra participació política?
Tenim clara la lluita contra els governs que ens han 
fastigiat,  no valen les sigles, sinó les actuacions que 
han tingut. Nosaltres som a partidistes, però lluitam 
amb totes les forces per la transformació de la 
societat. Avui hi ha molta gent i associacions que 
xerren, però no volen saber res de les arrels dels 
problemes. Els opressors són amics seus i no els 
toquen. Aquí tenim recursos per resoldre els 
problemes, tenim el turisme, tenim el camp. Es 
podrien crear cooperatives. Si hi hagués un suport 
institucional es podrien fer moltes coses. 

Es podria entendre una mica més la cultura del 
compartir. Mentre una persona passi fam, jo som 
responsable de la situació d’aquesta persona. No 
me’n puc anar a dormir sense que em preocupi la 
situació d’aquesta persona.

Tenim clara la lluita contra els governs 

que ens han fastidiat; no valen les 

sigles, sinó les actuacions que han tingut

Vols afegir qualque cosa?
Tothom hauria de conèixer la Plataforma perquè tothom 
té dret a ser defensat. Hi ha molta gent que tornarà 
caure en mans de la banca, amb contractacions que els 
perjudicarà la resta de la seva vida. 

Si tots estam plegats, podem

Nosaltres ho estam veient. Han de sabre que existim, 
que som gratuïts, i que es tracta d’una lluita en què si 
tots estam plegats podem. No és una utopia, cada dia 
ho demostram!

Moltes gràcies, Àngela. Tant de bo arribi el dia en què la 
Plataforma no sigui necessària. Però estam segurs que 
tu i les persones  com tu sempre seran necessàries per 
a construir un món més humà.
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Nous reptes per a la Marea 
Verda

Josep Valero
Membre de la Junta Directiva de FAPA 
Mallorca

Les comunitats educatives tenen molt clar el que no 
volen. Imposicions, consignes de partit per damunt del 
debat pedagògic, arrogàncies,  menyspreus als profes-
sionals de l'educació, marginacions de les associacions 
de pares i mares d'alumnes, considerar els alumnes 
com ens inexistents, manipulacions interessades dels 
estudis sobre l'estat de l'educació, oblit del diàleg, 
crispacions, provocar divisions entre els components 
de les comunitats educatives...

La caparudesa absurda i dogmàtica de la conselleria 
d'educació i del president Bauzá, han mobilitzat com 
mai  les comunitats educatives. Segurament mai tan 
pocs havien aconseguit emprenyar tanta gent. La 
duresa autoritària de la pell d'aquests governants, és 
impermeable a qualsevol sensibilitat democràtica. 
Dialogar és un verb prohibit, si no significa acceptar el 
que diuen els que comanden. 

El moviment educatiu ha agafat nota del tarannà dels 
que tenen actualment el BOIB. O es surt al carrer i es 
destrossa qualsevol acceptació de la legalitat vigent, 
com sembla que és ben vist i encoratjat que passi a 
altres països; o bé per responsabilitat, cal seguir amb 
l'ensenyament cap als nostres infants, denunciant cada 
nova arbitrarietat, i pensar que qualque dia 
s'aconseguirà acabar amb aquest mal son d'ineptitud, 
que impregna les actuals polítiques educatives.

El moviment verd ha triat el camí de la responsabilitat i 
del pacifisme. Segurament és una via més llarga, però 
també pot arribar a ser més consistent. Per això mateix 
des de diversos fòrums s'està treballant pel dia 
després. Perquè després del desgavell  haurà de venir 
la sensatesa. Després dels nyaps i bunyols legals en 
què ens han intoxicat, caldrà la cura del sentit comú, la 
proposta consensuada, recuperar el ritme tranquil de la 
bona pedagogia.

Des de la Platafroma CRIDA s'està treballant en el que 
es diu un Llibre Verd per a l'Educació. La base del seu 
plantejament és molt senzill. Desenes de milers de 
persones han rebutjat una educació autoritària. 
Perquè no poden també participar en el  disseny del 
tipus d'educació democràtica a la qual aspiren? La 
lluita per l'educació no es pot reduir a un debat 
d'experts, malgrat lògicament també siguin necessa-
ris. Cal dur al debat democràtic el contingut essencial 
de les propostes. Si encertam amb consensuar els 
objectius col·lectius, més fàcil serà trobar els camins 
legals que els facin viables. 

altres veus
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S'equivocarien també, els que pensen que basta 
canviar als governants actuals per uns altres que 
siguin millors gestors. Els que pensen així no han 
entès res del que ha passat aquests darrers anys. Les 
pràctiques d'autogestió educativa que han aconseguit 
impulsar les comunitats educatives, no se poden guar-
dar en els calaixos dels bons records. La qualitat 
educativa exigeix participació i molta democràcia. És 
clar que fan falta altres i més bons gestors. Però espe-
cialment ens cal no renunciar a les bones pràctiques 
apreses en aquests darrers anys de lluites democràti-
ques.

Aquest és el profund sentit de l'anomenat Llibre Verd 
per a l'educació. No es pretén tan sols denunciar les 
polítiques educatives absurdes del PP. Es pretén una 
reflexió autocrítica profunda sobre la realitat educativa 
actual i les propostes de millora. Obrir un debat 
d'abaix a dalt, donant veu i vot a cada membre de les 
comunitats educatives de base. Facilitar un espai de 
diàleg i de contrast d'idees, en cada centre educatiu. 
Per després anar recollint les preocupacions, observa-
cions, propostes, i anar construint un cos teòric en 
positiu sobre l'educació que volem, com creiem que es 
pot arribar-hi i què pensam fer per aconseguir-ho.

El moviment Verd no ha nascut per delegar la seva 
feina a uns altres. El moviment ha sorgit per quedar-
se, per ser cooperatiu amb tots el que vulguin enten-
dre i respectar, per ser més responsable que mai i 
col·laborar amb la construcció d'un món millor. Per 
construir alternatives i no defugir del repte d'encarar-
les. Lluitar, resistir i ara també construir. Un gran repte 
d'esperança que el moviment Verd vol fer arribar al 
conjunt de la societat.

Tornem a l’atur 

Sebastià Mesquida

Un pensa, amb el temps, que el problema net dels qui 
són a la cua de l’atur està en aconseguir, o no, una 
feina. I pensen en allò que se’n deriva de manera inme-
diata. En la informació publica, tot el que del fet 
s’enregistra és el  nombre d’humans que viuen amb 
aquesta perspectiva.  És una simple taula de resultats, 
adients o no. Són resultats, endemés, que es refereixen 
a les persones, que també són contemplades, així, com 
a mers resultats. 

A vegades es pot pensar 
amb sorpresa, però, que 
aquesta qüestió 
humana, una qüestió 
pública i pròpia, 
diguem, de l’espècie, 
únicament coneix 
solucions privades. 
Pot sonar malament. I 
pot dur a pensar, en el 
cas inferior de la salut.

Les persones de la cua de l’atur alhora deuen pensar, 
com si ho tinguessin davant, en el panorama variat de 
les empreses de les que pot surgir una acollida. Han de 
veure un món trossejat en parcel·les particulars, de 
manera que un món unitari i “de tots” no existeixi o  es 
quedi en simple entelèquia. Una contarella una mica 
basta diu que això començà quan, en temps antics, un 
home que s’havia apropiat d’una prunera digué un dia a 
un altre: ”Collim les prunes i te’n duràs una parell de 
grapades a ca teva”. I més tard ja no hi havia pruneres 
sense amo. El fet de l’atur pot dur a un camp ple de 
complicacions.

Alguns dels qui són a aquesta cua viuran un moment 
feliç, un rar moviment de la sort: seran cridats per a una 
feina. Es presentaran a una empresa desconeguda i es 
sotmetran a la mirada d’algú que posarà la mà, amb 
una serietat con obligada, en alguns teixits de la seva 
vida. Més tothom ho sap, aixó sí, i procuraran que 
aquells teixits mostrin la deguda consistència. Si va bé, 
en endavant miraran de mantenir una actitud de reco-
neixement i respecte. Seran unes parcel·les tan 
aïllades de la resta del món com totes, i aquestes 
persones seran les úniques, allà, que pensaran en les 
seves coses.
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Les properes cites ens acostaran a la nostra indiosin-
cràsia lingüística –“Que te creus que te crec. La 
llengua a Mallorca, diferències i curiositats dialectals”, 
a càrrec de Miquel Sbert, dia 6 de març–, la visió que 
tenen els estrangers dels mallorquins –“L’illa dels 
cavalls verds, dia 20 de març”–, la nostra realitat 
gastronòmica –“Nyam-nyam. La cuina de Pasqua”, dia 
10 d’abril–, diversos itineraris culturals –“Arquitectura 
de Palma”, 15 de maig; “Barriades”, dia 29 de maig; el 
migjorn mallorquí –21 de juny–, les festes d’estiu 
–“Molts d’anys i bons. Les festes del solstici d’estiu. 
Sant Joan”, a càrrec de de Pere Morey, el 5 de juny–.

Els tallers acaben sempre amb un petit tast gastronò-
mic relacionat amb el tema del dia –coques, ensaïma-
des, porquim, gin amb llimonada...– i conten amb una 
web on podreu trobar tota la informació. La inscripció 
és fàcil i gratuïta.

Animau els vostres alumnes o coneguts nascuts fora 
de Mallorca a conèixer una mica millor la realitat que 
els envolta i a poder desxifrar les claus del fals herme-
tisme mallorquí.
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“Tots plegats”, tallers culturals 
per a estrangers mallorquins

Nanda Ramon
Mestra

Comença la segona fase dels tallers “Tots Plegats”, una 
iniciativa de l’Obra Cultura Balear que té com a  objectiu 
acostar la nostra cultura als estrangers residents a ca 
nostra.

El cicle començà el passat mes d’octubre i ja ha dedicat 
interessants tallers a la història de l’illa i de la ciutat, les 
nostres tradicions del cicle d’hivern –Nadal i Sant 
Antoni–, la literatura d’origen illenc, el cinema rodat a 
Mallorca...

Ara, la recta final dels tallers –de març a juny– ens 
prepara experiències de diversa índole: gastronomia, 
itineraris culturals, curiositats lingüístiques, visites a 
mercats...

Aquests tallers –programats els dijous a les 20 h a Can 
Alcover de Palma– estan adreçats a estrangers i 
nouvinguts que ja tenguin un coneixement suficient de 
la llengua i que vulguin aprofundir en diferents aspectes 
de la nostra cultura i que es vulguin posar en contacte 
amb altres persones en la mateixa situació.

Fes-te soci a
www.onamediterrania.cat

http://www.totsplegatsmallorca.com/#!quienes-somos1/cskt
http://www.totsplegatsmallorca.com/
http://www.totsplegatsmallorca.com/#!formulario/cuzi
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En Toni parla de MÉS com si d’unes sabates noves es 
tractessin. M’explica que les sinèrgies entre els 
diferents membres funcionen, la seu del PSM els 
permet fer moltes activitats com per exemple xerra-
des, ball de bot... Tot plegat fa que hi hagi un grup de 
gent que supera el centenar de persones que es 
preocupen pel poble i que cada mes prepara diferents 
activitats culturals, cosa que romp la placidesa de 
l’Inca popular, provinciana i anestesiada.

Els temes més candents de l’actualitat municipal ens 
mostren que passa al poble i la qualitat humana dels 
governants. El primer de tots és el Teatre Principal que 
es troba tancat des de fa anys. Una ciutat com Inca no 
es pot permetre tenir el teatre tancat, l’edifici no es pot 
veure com una despesa molesta, sinó com el gran 
motor turístic de la ciutat. Com en Toni explica gairebé 
enfadat, el teatre a més omplirà les terrasses i a poc a 
poc ajudarà les botigues. Recorda, a més, que el 
municipi té unes taxes d’atur molt elevades, de gaire-
bé el 30% i que el sector comerç suposa el 25% de la 
població activa, el primer del municipi. El Teatre 
s’hauria d’obrir avui mateix!

El Batle ha acabat entenent, això sí, a la força, la 
importància del problema, però ho ha volgut lligar a la 
privatització de les aigües. Permetre que l’empresa 
privada es quedi un servei vital pel municipi a canvi de 
quatre duros i que encara sembli que ho fan per ajudar 
al poble, no senyor!!! Resulta que hi ha superàvit al 
municipi i que les obres dutes a terme fins ara no eren 
tant prioritàries. Com ens mostra en Toni en altres 
temes, el Batle li costa, però al final li fan anar pel solc 
que toca.

Antoni Rodríguez, MÉS per Inca: 
Hem de trobar solucions entre 
tots i després obligar al Batle a 
posar-s’hi al capdavant.

Llorenç Carrió

Ens trobam en Toni i jo al cafè S’espanyol d’Inca i aviat 
comencen les sorpreses. La primera és el nom, però 
no sempre el nom fa la cosa... Resulta que aquest és 
el cafè més progressista de la Plaça, a diferència del 
veïnat de caire conservador. Això són les coses que 
només saben els de la contrada. La segona sorpresa 
és el cafè que hi fan, boníssim, probablement un dels 
millors tallats de Mallorca i part de l’estranger.

Una vegada fetes les presentacions, i en Toni entén el 
tipus d’entrevista que li volem fer, començam a entrar 
en detall en la vida política local. Per entendre la políti-
ca dels darrers anys a Inca s’ha de parlar inevitable-
ment de Pere Rotger, qui va ser batle d’Inca des de 
1995 fins al 2009. Rotger va saber ser la cara amable 
popular, però els seus anys de govern municipal 
també varen tenir moltes ombres i es varen perdre 
moltes oportunitats per Inca, cosa que ara pagam tots.

El seu relleu ha estat Rafel Torres que fins ara no ha 
tengut tanta sort en el càrrec i que ha aconseguit 
guanyar les darreres per molt poc, ja que malgrat 
haver perdut un 20% de l’electorat, el fet de que la 
Lliga no entrés per un centenar de vots ha fet que 
poguessin revalidar la majoria. Amb el context actual, 
veient com estan les coses, les properes eleccions es 
preveuen que siguin les més justes de la democràcia. 
Serà una feina difícil, ara tenim mil dos-cents vots, 
però hem d’aconseguir que els nostres votants es 
converteixen en els nostres avaladors davant la resta 
del poble. 

A més, la coalició PSM-Iniciativa amb els regidors 
Andreu Caballero i el propi Antoni Rodríguez s’està 
convertint ara mateix en l’embrió de MÉS per Inca en 
què hi animen a participar les persones que més 
treballen pel poble en el diferents àmbits i entre tots 
plegats surten les propostes per dur al ple.

trinxera
municipal
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Altres temes que en Toni posa damunt la taula i que es 
fan difícils d’entendre en el temps que ens han tocat 
viure són per exemple que la Regidoria de Serveis 
socials no hagi sabut gestionar el seu pressupost i que 
no hagi gastat uns quatre-cents cinquanta mil euros. I 
que ara el Consistori ho vulgui invertir en eixugar 
deute pels bancs sembla tot plegat una broma de molt 
mal gust, però és així.

Per no acabar amb mal gust de boca li record que ha 
estat un orgull veure com Inca ha defensat la quadri-
barrada com a símbol propi i en Toni ha hagut de riure 
una darrera vegada. MÉS ho va argumentar al Ple fins 
acabar amb les reticències de la resta del Consistori i 
al final el Batle es va haver de posar al capdavant 
d’aquesta reivindicació.

L’altra gran lluita que lidera MÉS i que al final hi haurà 
de participar també el PP local és la creació d’una 
Mesa Sectorial d’Educació. La idea és que en un 
moment tan important de retallades i de conflicte 
docent, l’Ajuntament no es pot permetre mirar cap a 
una altra banda. Així, es pretén conjuntament des dels 
grups polítics i els centres públics, però també les 
APIMA de les concertades treballar pel bé dels infants 
del poble. En Toni ens recorda que estan sortint 
projectes des dels centres perquè tots els infants 
puguin berenar, cosa que no sempre passa. És una 
vergonya que l’Ajuntament no se’n preocupi.

EL FUTUR DE LES ILLES BALEARS
I EL PAÍS VALENCIÀ DAVANT 
DEL PROCÉS SOBIRANISTA
DE CATALUNYA

CICLE DE CONFERÈNCIES

Col·loqui 2: La societat i l’economia
Dilluns 17 de març | 19:00h

Club Diario de Mallorca

Col·loqui 3: La política
Dilluns 31 de març | 19:00h

Club Diario de Mallorca

Organitzen:

Jaume Garau, economista i ex-Director general de
Fons Europeus del Govern de les Illes Balears

Elisenda Paluzié, economista i Directora del Centre
d’Anàlisi Econòmica i Política Social de la Universitat
de Barcelona.

Rafel Castelló, sociòleg, economista i ex-Vicedegà de la
Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València

Modera: David J. Llobet, periodista 

Pere Sampol, ex-Vicepresident del Govern de les
Illes Balears i ex-Portaveu parlamentari del PSM-Entesa

Jordi Pujol, ex-President de la Generalitat de Catalunya
i ex-President de Convergència i Unió

Pere Mayor, ex-Diputat a les Corts Valencianes i
ex-President del Bloc Nacionalista Valencià

Modera: Neus Albis, periodista 
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La novel·la del trauma de Sbre-
nica

Miquel Àngel Llauger
Escriptor i professor

Dir que Cafè Barcelona, de Joan Carreras, és “la 
novel·la del trauma de Sbrenica” és fals, perquè és 
moltes coses més, però com que en part és vertader 
ja m’ha semblat bé fer servir aquest titular com a 
reclam. Recordem-ho: el juliol de 1995 les tropes 
serbobosnianes del general Mladic varen assaltar 
aquesta localitat de població majoritàriament musul-
mana, que estava sota la protecció d’UNPROFOR 
(forces de Nacions Unides), i varen cometre una 
carnisseria que el Tribunal de la Haia per a l’antiga 
Iugoslàvia ha qualificat de genocidi. Sbrenica és 
l’emblema de la impotència d’Occident davant la 
neteja ètnica, i és una de les pàgines més negres de 
la història recent d’Europa. Els militars que varen ser 
incapaços d’impedir la massacre eren holandesos, i 
per a aquest país Sbrenica va esdevenir un trauma 
nacional. Els joves soldats que varen carregar amb el 
pes de la culpa són víctimes col·laterals de l’episodi, 
salvant les distàncies immenses amb les víctimes 
directes.

Arjen, un d’aquests joves, fill de pare català i de mare 
holandesa, és un dels protagonistes de la novel·la, i 
l’episodi de Sbrenica conforma un dels eixos de la 
trama. Cafè Barcelona conté altres referències a 
esdeveniments que han sacsejat la història recent 
d’Holanda, com els assassinats del polític xenòfob 
Pim Fortuyn per part d’un ecologista o el del cineasta 
Theo van Gogh per part d’un islamista. També és una 
novel·la sobre els cafès com a lloc de trobada, sobre 
els canvis de residència i sobre el desarrelament, 
sobre com un ídol de la cançó posa el fons musical a 
la vida de les persones, sobre com una societat liberal 
sent l’atracció dels populismes, sobre com els cata-
lans veuen Holanda i com els holandesos veuen Cata-
lunya, o sobre com els nous models familiars generen 
relacions humanes noves. Una novel·la sobre 
l’Holanda del segle XXI feta per un català, que és una 
manera de dir que és una novel·la sobre l’Europa del 
segle XXI.

En alguna entrevista que li he llegit, Joan Carreras 
afirma que ell fa novel·les, no documentals. La frase 
em resulta perfecta per desmentir una impressió falsa 
que es podria derivar dels paràgrafs anteriors. Els 
carrers i els canals d’Amsterdam, i els esdeveniments 
històrics, posen el marc al que és sobretot una magní-
fica història de relacions humanes. Són relacions 
marcades pels afectes i els desafectes, pel pesos 
morts de les culpes i del passat, i pels silencis feixucs 
de les coses que han quedat sense dir o no s’han 
sabut dir. El que ens atrapa com a lectors són els 
moviments d’anhel i desencís, de calidesa i 
d’allunyament, que endevinam en l’ànim de mitja 
dotzena d’homes i, sobretot, de dones.

I, tal com pertoca en una bona novel·la, la seducció al 
lector és possible gràcies a la destresa narrativa. La 
prosa de Cafè Barcelona flueix sòbria, segura. El punt 
de vista està manejat amb particular virtuosisme: un 
narrador que apareix tímidament al principi i que va 
guanyant presència a mesura que avançam deixa que 
els personatges es retratin amb el que fan i amb el que 
diuen, sense que una veu postissa ens n’expliqui les 
motivacions. Sense caure en la puerilitat de l’excés de 
peripècia (que deia fa poc Vicenç Pagès), es va creant 
l’atmosfera embolcalladora de les bones novel·les. I té 
un final d’aquells que fan que tot el havíem sabut fins 
llavors prengui un aire nou. 

Joan Carreras.
Amsterdam.
Edicions Proa
Barcelona 2013.

cultura
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De la Humanitat, però Patrimoni

Nanda Ramon
Mestra

Inevitablement, la proposta del Batle de Palma, Mateu 
Isern, de començar el procés per a la declaració de la 
ciutat de Palma com a Patrimoni de la Humanitat ha 
suscitat escepticisme i una certa polèmica. Que es podia 
esperar a una ciutat de gran potencial però poca fortuna? 

Perquè realment és mala sort que l’arribada dels turistes 
a Palma des de l’aeroport s’hagi de fer a través d’un 
corredor de molins esbucats, tanques publicitàries, solars 
degradats, depuradores, obres inacabades, fàbriques 
desafectades i aparcaments de centres comercials.

I mala sort que el promenade marítim de la ciutat hagi 
passat de fantàstic a fantasmagòric per culpa de 
l’esquelet del Palau de Congressos i l’hotel annex, el buc 
a la deriva de l’edifici de GESA i el frontó immobiliari del 
Molinar en un despropòsit “de primera línia”.

I poca pipella no haver aconseguit pressupost per a les 
Torres del Temple o Can Serra. O haver deixat KO el Pla 
Director del Castell de Bellver. O haver permès les demo-
licions de la plaça Quadrado. O no haver acabat la 
restauració del Balaguer. 

O tenir la Llonja tancada la major part de la legislatura, a 
pesar que els vidres de l’emblemàtic edifici lluesquin 
estrafolàriament l’esponsorització del Banco de Santan-
der.

I tendència a l’esperpent, amb els plorosos molins del 
Jonquet rodolant talús avall legislatura darrera legislatura. 
I una vis surrealista, amb les bústies encapironades de la 
recollida pneumàtica disseminades per tot el barri vene-
rable.

I poca sensibilitat, amb unes Fontanelles amenaçades 
per centres comercials –com si en fessin falta– i amb un 
port petit i singular al Molinar, que acabarà desmesurat i 
anodí com tot el que toquen. 

I poca visió estratègica que l’única mesura remarcable 
sobre la mobilitat de la ciutat hagi estat l’extirpació d’un 
caminoi vermell que agombolava els ciclistes valents que 
circulaven per les terrorífiques avingudes. Es veu que feia 
més nosa que els milers de cotxes que travessen la ciutat 
cada dia, o els que continuen aparcant davant la Seu o 
qualsevol altre indret d’interès fotogràfic i/o patrimonial.

I escàs sentit de país amb figures com Ramon Llull i 
tradicions com les de l’Estendard deixades de la mà de 
Déu.

En fi, que sí, que està bé pensar en la humanitat i dir-li 
que som aquí i que se’n recordi. Però qualque dia, a més, 
haurem de pensar en el patrimoni.
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Plany, vindicació i cant per a 
quatre éssers civils (1a part)

Biel Mesquida
Escriptor

Paraules llegides el 23 de febrer 2014 al Cementiri de 
Palma. Per la seva extensió, el publicarem en dues parts

Hi ha quatre homes bons, justs, demòcrates i republicans 
—Emili Darder, Alexandre Jaume, Antoni Mateu i Antoni 
Maria Ques— davant la paret del cementeri de Palma a 
les sis i mitja de la matinada del 24 de febrer de 1937, fa 
setanta-set anys.

Hi ha Emili Darder Cànaves, nat a Palma el 1895. Metge 
per la Universitat de València i doctorat en anàlisis 
clíniques. Home amb esperit renaixentista que conjuminà 
els sabers científics i humanistes que practicà i visqué 
intensament al llarg de la seva vida. Escrivia articles 
mèdics a la Revista Balear de Medicina i 
articles culturals a La Nostra Terra i al 
Calendari Mallorquí. El 1923 fou un dels 
fundadors de l’Associació per la Cultura 
de Mallorca, de la qual fou president des 
del 1925 al 1931. El 1926 era cap de la 
secció d’epidemiologia de l’Institut 
d’Higiene i es dedicà a la lluita contra les 
malaties infeccioses amb innovadores 
campanyes divulgatives.

A les eleccions d’abril de 1931 va ser 
elegit regidor de l’Ajuntament de Palma 
pel Partit Republicà Federal de Mallorca i 
s’encarregà de la sanitat, de la qual reorganitzà tots els 
serveis municipals i incentivà noves seccions de les  
Cases de Socors, i de l’educació, amb la creació d’un 
ambiciós projecte de construccions escolars. El 1931 va 
fer part de la comissió redactora de l’Avantprojecte 
d’Estatut d’Autonomia. El desembre de 1933 fou elegit 
batle de Palma. Continuà donant un fort i modèlic impuls 
al sanejament, amb la dotació d’aigua i clavegueram, i a 
l’educació, amb la creació de guarderies i escoles a les 
barriades. El 1934 fou tresorer del nou partit Esquerra 
Republicana Balear. Suspès del càrrec de batle el 1934, 
el reprengué el febrer de 1936. Amador de la llengua i la 
cultura catalanes, el juny de 1936 signà la Resposta al 
Missatge dels Catalans. Quan esclatà la guerra fou detin-
gut el 20 de juliol de 1936. Després d’haver sofert una 
angina de pit i  amb el cor molt delicat suportà 
l’empresonament i una pantomima de consell de guerra 
que l’acusava a ell i als seus tres companys d’un inventat 
i fals Pla Lenin per proclamar la dictadura del proletariat a 
Mallorca. Fou assassinat assegut a una pedra per mor de 
la seva extrema debilitat. 

Hi ha Alexandre Jaume Rosselló, nat a Montevideo el 
1879. Fill d’una família acomodada va estudiar dret a les 
Universitats de Barcelona, València, Madrid i París. El 
1904 militava en el Partit Liberal i fou escollit regidor de 
l’Ajuntament de Palma, càrrec al qual renuncià al cap de 
poc temps en protesta pel caciquisme polític local. El 
1919 s’afilià al PSOE. Practicà una gran activitat periodís-
tica col·laborant a El dia, La Almudaina, El Socialista i El 
Obrero Balear. El 14 d’abril de 1931 va proclamar la II 
República des del balcó de Cort per mor de la malaltia del 
batle, el seu amic Llorenç Bisbal. A les eleccions generals 
espanyoles de 1931 i a les de 1933 fou elegit diputat per 
la coalició republicanosocialista. Tingué una actitud 
pancatalanista i defensava un socialisme moderat i 
pactista. Fou candidat del Front Popular a les eleccions 
de 1936, però no va aconseguir l’escó. El 19 de juliol de 
1936 fou detingut i acusat amb els tres companys republi-
cans del Pla Lenin. Va escriure a la família: “Mor comple-
tament innocent com sabeu. Em maten per les meves 
idees i accept serenament el paper que m’ha assenyalat 
el destí”. Fou assassinat mentre cridava: “Visca la Revo-
lució Espanyola! Visca el Proletariat Mundial!”

Hi ha Antoni Mateu Ferrer, nat a Inca el 
1901. Fill d’una família pagesa, va ser 
l’únic de set germans que va poder fer 
estudis superiors. Va prendre conscièn-
cia de les idees liberals i republicanes a 
Madrid on estudià i esdevingué Regis-
trador de la Propietat. Va ser batle 
d’Inca per la coalició republicanosocia-
lista des de 1932 a 1933. Durant el seu 
mandat va fer una gran promoció 
educativa en una línia laica i de retall 
dels poders dels col·legis religiosos; va 
crear la biblioteca municipal, el labora-
tori de la casa Bressol i la banda de 

música, va construir l’Escola Graduada, l’escola d’Arts i 
Oficis, la Casa de Socors i va realitzar un projecte per a la 
conservació dels molins. El 1934 fou un dels fundadors 
d’Esquerra Republicana Balear. Detingut el juliol de 1936 
fou jutjat com un altre dels caps del fals Pla Lenin. Fou 
assassinat vestit amb les millors robes que tenia i i va 
caure sota els trets amb un havà als llavis.

Hi ha Antoni Maria Ques Ventayol que va néixer a Alcúdia 
el 1889. Va ser un empresari ric i actiu. Apoderat de la 
Banca March i de la Transmediterrània. Tingué negocis 
internacionals de tabac. Fou un lluitador pel pacifisme i 
capdavanter del Rotary Club, que comprà la casa de 
Juníper Serra a Petra. El 1931 deixà el Partit Liberal de 
Joan March i evolucionà cap al republicanisme. El 1934 
fou un dels fundadors i patrocinadors d’Esquerra Republi-
cana Balear. Va ser detingut el juliol de 1936. A la 
tragicomèdia del judici l’acusaren de tenir preparades 
dues-centes pistoles —que no foren mai trobades— per 
fer triomfar la revolució bolxevic. Fou assassinat amb una 
lúcida i valenta serenitat devora els seus tres companys.
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