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editorial
Hem tingut un estiu atípic, és a dir sense pràcticament 
vacances polítiques, i calent de bon de veres. Amb en 
Bárcenas a la presó, la responsabilitat política del PP 
que s’ha finançat il·legalment i d’un President mentider 
i corrupte és indiscutible i davant esdeveniment 
d’aquesta envergadura ningú assumeix públicament 
responsabilitats. Encara ara “Spain is different”. Mentre 
a l’Alemanya de Merkel ja han dimitit dos ministres per 
haver “copiat” la seva tesi doctoral fa més de vint anys, 
aquí tothom mira cap a una altra banda i tenim a Don 
Mariano convertit en Don Tancredo.

Però a les Illes no ens hem quedat curts. Hem viscut 
els incendis a Andratx, la Trapa, i al Parc de Llevant, 
Artà i Capdepera. Incendis que ens han indignat per la 
manca de previsió, per les retallades en personal i 
mitjans de prevenció, per l’autocomplaença del Govern 
que s’ha permès el cinisme de auto qualificar-se com a 
impecable en l’extinció que ens ha costat molt més 
euros dels que haguessin estat necessaris si no 
s’hagués escatimat recursos amb  prevenció.

Hem tingut un estiu calent també per què la Consellera 
d’Educació,  que té la barra d’explicar que no sap res 
de la matèria de  la qual la fan representant política, ha 
decidit declarar la guerra a tot el sector de 
l’ensenyament. No pensa negociar ni una coma del TIL 
que, entre altres coses, és una afronta a la nostra 
llengua catalana, que com va dir la Diputada Aina 
Aguiló amb “acabaremos con la normalización 
lingüística”. 

Tampoc vol ni sentir parlar de tornar enrere cap de les 
retallades que ha petit el sector ni discutir cap altra de 
les seves reivindicacions. I per acabar d’encalentir la 
cosa destitueix a tres directors d’Instituts de 

Secundària de Menorca i no els permet iniciar el curs 
com a docents fins el novembre. Amb un sector 
radicalment mobilitzat, la Consellera i el Sr Estarelles 
de vacances com si amb ells no hi anés la cosa. Si això 
no és cercar l’enfrontament que vengui déu i ho vegi.

Un estiu que ha posat damunt la taula que la llei del 
Turisme del Conseller Delgado, és la llei dels hotelers, 
com alguns dèiem. Per sort ja està ben obert el debat 
social sobre si els beneficis de la indústria turística han 
de beneficiar sobre tot al sector hoteler o a tots els 
sectors econòmics i socials de la societat.

Mentre tant el Sr Bauzá visita les instal·lacions de 
Càritas acompanyant a la reina, mentre el seu Govern 
li retalla el 56% dels ajuts en doblers públics. Una 
bufetada pública a totes les entitats del tercer sector.

Ens espera un setembre de lluita si no volem que ens 
acabin de trepitjar del tot.
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l’ull crític
En l’equador de la
legislatura: fent balanç

David Abril Hervàs
Diputat del grup MÉS
i coordinador d'IniciativaVerds

Només han passat dos anys des de l’arribada del PP 
al poder a les principals institucions de les nostres 
Illes, i ningú no hagués imaginat que en tan poc 
temps, el saldo fos tan lamentable. Ho és per a 
l’oposició política, i per a la majoria dels ciutadans i 
ciutadanes, que si en les enquestes de valoració de 
l'executiu que són publicades no amaguen el seu 
profund malestar. De fet, no hi ha dia en què des del 
grup MÉS no tinguem motius més que justificats per 
exercir la tasca d’oposició, ja sigui des de la funció de 
control del que fa el Govern, a la defensa de propostes 
alternatives, o acompanyant la mobilització ciutadana 
al carrer. El Govern de Bauzá ha obert múltiples fronts, 
i es fa difícil en dues pàgines analitzar la seva acció i 
les conseqüències de les seves polítiques, alhora que  
donam comptes del que ha estat la tasca desenvolu-
pada pel grup parlamentari MÉS, una tasca que ha 
volgut ser alhora de contestació, d’obrir el diàleg allà 
on el PP ho ha negat, i de construcció d’alternatives 
necessàries... Ho intentarem!

Empobriment dels habitants de les Illes Balears i 
atac als drets socials i els seveis públics.

Mai no s'havien assolit les xifres d'atur d'aquesta legis-
latura, al voltant de 170.000 persones segons la darre-
ra de l'EPA, abans de començar la temporada turísti-
ca. L'augment de l'atur, la precarietat i la pobresa de 
bona part de la ciutadania de les Illes ha esdevingut un 
bucle infernal davant el qual el Govern del PP ha fet 
poc o res. De fet, han minvat substancialment les 
polítiques de serveis socials, bona part dels serveis 
d'atenció a persones en situació de risc gestionats per 
les entitats socials i sense ànim de guany han desapa-
regut, i si enguany s'ha aprovat una partida per a la 
renda mínima d'inserció (RMI) ha estat gràcies a les 
esmenes presentades pel nostre grup. 

L'actitud del PP envers la pobresa ha estat la de negar 
la realitat, malgrat aquesta i les desigualtats socials 
són cada vegada més presents, i el paper de 
l'administració el volen reduir al de promoure la caritat, 
i no a garantir la justícia social com havíem pretès 
nosaltres amb la Llei de Serveis socials l'anterior legis-
latura.

La mort a casa seva d'Alpha Pam, un jove senegalès 
a qui li havia estat retirada la targeta sanitària per 
tuberculosi, és l'evidència de la ruptura amb el model 
de salut universal i gratuïta que hi havia fins a la data. 
El Govern de Bauzà té un clar objectiu d'acabar amb 
aquest dret, i ho fa per diverses vies, una el pagament 
per serveis, començant per l'expedició de la targeta 
sanitària que ara es cobra, aplicant els decrets dictats 
per Madrid sense dilació, a diferència d'altres comuni-
tats com Euskadi o Andalusia que s'hi han negat; 
segon, desprestigiant el servei públic de salut amb 
retallades que impliquen llits hospitalaris tancats 
durant l'estiu, o un augment considerable de les llistes 
d'espera, entre d'altres. Des del grup MÉS hem treba-
llat de valent per reforçar els mecanismes de control 
en aquest tema tan delicat, i de fet hi ha hagut tres 
consellers de salut en poc més d'un any, i ara lluitam 
perquè la mort d'Alpha Pam almenys segueixi perquè 
la targeta i l'assistència sanitària es restableixi a 
tothom, com ha de ser.

Turisme: monocultiu d’interessos i mort del teixit 
productiu local

Des dels inicis de la legislatura, el pacte entre una part 
del sector hoteler (els grossos, perquè ens enten-
guem) i el Govern amb el conseller Delgado al capda-
vant ha estat molt fructífer per als primers, amb una 
Llei del Turisme aprovada fa poc més d'un any que 
afavoreix el canvi d'usos de turístic a residencial, 
afavorint així una nova bimbolla turístico immobiliària 
que genera plusvàlues immediates per als grans hote-
lers, i pocs o cap benefici per a la resta de sectors 
econòmics que també són turisme, i que cada vegada 
fan més manifest el seu descontent davant una políti-
ca que tendeix a concentrar els guanys de tempora-
des turístiques excel·lents com la d'enguany en molt 
poques mans. I sense cap mirament, com s'ha vist 
amb la polèmica sobre la regulació del lloguer turístic 
particular. Després de renunciar al lideratge públic en 
la necessària reconversió de la Platja de Palma, que 
hauria de servir de referència per a la resta de zones 
madures, ens volen vendre macroprojectes de recon-
versió com el de Magaluf (grup Escarrer) o Platja d'en 
Bossa (Matutes), que amaguen desenes d'operacions 
especulatives darrera la seva façana.
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A la vegada, el PP ha afavorit la proliferació de grans 
superfícies que duen a la mort a curt termini del teixit 
comercial local i amb ell, de la vida dels nostres pobles 
i ciutats.  La llista és llarga, i les iniciatives presentades 
pel nostre grup al respecte també, exigint una moratòria 
de grans superfícies en tant que els Consells no facin 
els seus Plans directors comercials, o afavorint altres 
sectors ben necessaris per a la recuperació i la diversifi-
cació, com l'agricultura ecològica i les energies renova-
bles.

Medi ambient i territori
Justament el medi ambient, que és per a la nostra coali-
ció un dels principals vectors per apostar per un altre 
model econòmic i social, és un concepte que genera 
urticària a qui l'ha de gestionar i preservar, el conseller 
Company, ex-líder d'ASAJA. La Llei per al desenvolu-
pament urbanístic “sostenible” que cerca legalitzar les 
urbanitzacions il·legalitzades en les darreres dècades,; 
la retirada del Pla hidrològic aprovat fa dos anys per 
afavorir un ús especulatiu de l'aigua; o el projecte 
d'importació de fems des de l'estranger per cremar a 
Son Reus emparat via Decret, són alguns exemples 
destacats de la política ambiental d'aquest Govern, 
capaç de permetre i promoure la urbanització d'espais 
emblemàtics, com Sa Ràpita o Ses Fontanelles alhora 
que amolla tortugues a Cabrera, un parc natural més 
desprotegit que mai. 

Totes i cada una d'elles han estat contestades pel grup 
MÉS, que a més a més hem insistit en la necessària 
reflexió, veient aquest estiu que la terra se'ns crema, 
que protegir el territori no és cap capritx, i que és 
responsabilitats de tots fer-ho, començant per les admi-
nistracions que han de tenir un paper actiu, i passant 
per qui viu de les fotografies del paradís que serveixen 
perquè venguin els turistes, recuperant figures impositi-
ves com l'ecotaxa que permetin fer possible una custò-
dia del territori en condicions.

L’obsessió anticatalanista i els atacs a l’educació 
pública i la cultura
Gairebé des d'inicis de la legislatura tenim un president 
que alhora que parla de la “majoria silenciosa” que li 
han atorgat les urnes, no pot trepitjar bona part dels 
pobles de Mallorca, sobretot perquè ell, Delgado i tota 
la colla de claques que els acompanya reneguen de la 
llengua pròpia, la qüestionen i la menyspreen, com es 
pot veure quotidianament en l'ús públic que en fan.

Varen començar per enterrar el consens existent des 
dels 80 entorn a la Llei de Normalització Lingüística 
(per la via de la modificació de la Llei de funció públi-
ca) i ara intenten imposar un Decret de tractament de 
llengües que no cerca altra cosa que acabar amb el 
català com a llengua d'integració a les escoles. 

Mallorca Beach House a Magaluf (Escarrer)

Una política que s'emmarca en una altra obsessió de 
l'executiu, aquesta vegada una profunda obsessió 
anticatalanista, acompanyada per la lletra dels mitjans 
de comunicació de la caverna mediàtica i els grups 
d'ultradreta, desacomplexats gràcies a l'acció 
d'aquest Govern capaç de fer una Llei de símbols per 
prohibir que les escoles exhibeixin llaços amb la 
quatribarrada mentre membres destacats del seu PP 
exalten la bandera franquista.

En la mateixa línia de menyspreu, la cultura és margi-
nada de les polítiques públiques, i la situació de la 
Simfònica de Balears és un exemple destacat d'això 
mateix. 

Consells i ajuntaments subsidiaris en un esquema 
recentralitzador
Seguint l'esquema recentralitzador que s'està impo-
sant a nivell d'Estat, el govern de Bauzá en connivèn-
cia amb els presidents dels consells i la presidenta del 
Consell de Mallorca han aparcat les institucions insu-
lars i les han rellegades a un paper poc més que de 
comparsa de les polítiques de Madrid i de l'executiu 
autonòmic. Ni creuen en l'autogovern, ni se'ls espera. 
Uns consells que ni tan sols serveixen per compensar 
la dramàtica situació financera i d'escassesa de 
mitjans dels Ajuntaments: ans al contrari, el PP els vol 
convertir, dins el seu projecte estratègic, els consells 
en els gestors de la privatització de competències que 
gestionen conjuntament amb els Ajuntaments, com 
ara els serveis socials.

Per acabar, les mentides del President entorn als seus 
negocis privats, un altre front d'activitat política que 
hem duït fins i tot als tribunals, sigui tal vegada una 
metàfora de la transparència i la manera de fer d'un 
executiu i d'un partit que ni tan sols es digna a retornar 
els doblers reclamats per la sentència del cas Scala, el 
de les capses de colacao, sí. Sí: els d'aquella herència 
que ara no és cosa seva i no va amb ells. Idò com que 
des del grup MÉS no volem ser hereus del que Bauzá 
i els seus estant fent amb la terra i la seva gent des de 
l'acció de govern, seguirem treballant perquè se'n 
vagin com més aviat millor.



Mentre les polítiques amiguistes i sense el necessari 
consens popular estan a l’ordre del dia, a la vegada 
que són incapaços de fer valer les necessitats dels 
ciutadans a les altres institucions.

És el moment, consideram, de mirar cap endavant, de 
fer que les persones i les seves inquietuds passin al 
capdavant dels objectius polítics. Per açò, aquest 
moviment que ara tot just s’enceta pretén una regene-
ració de la política. Presentar-se a unes eleccions és 
un dels objectius, perquè creim que la ciutadania ha 
d’assumir responsabilitats. Però el funcionament del 
grup i el sistema d’elecció de candidats no poden ser 
els de sempre, el dels interessos dels partits polítics ni 
les quotes de poder, sinó un reflex de les voluntats 
d’aquells a qui, en definitiva, van encaminats, suposa-
dament, els programes de feina. És per aquest motiu 
que parlam en tot moment de programes polítics, no 
electorals. Les eleccions, a la fi, són l’inici del contrac-
te entre els ciutadans i els seus representants, però 
aquests es deuen a qui els ha elegit i han de complir-
hi.

 

Aquest funcionament democràtic pretén ser a la base 
d’aquest moviment polític, que s’articula entorn a una 
cooperativa política ciutadana, un espai de confluèn-
cia, on hi ha tant organitzacions com persones a títol 
particular, sota la premissa que tothom té el mateix 
pes, on les decisions les adoptaran les persones que 
en formen part, de forma democràtica i horitzontal. En 
cap cas estem parlant d’una coalició electoral, sinó 
d’una trobada d’interessos i també de persones i de 
partits, que consideren que les organitzacions clàssi-
ques han de fer un pas enrere en benefici del grup i de 
les persones. L’alternativa ecologista, social, sobira-
nista, perquè creu que no podem estar a expenses del 
que altres decideixen per nosaltres, i d’esquerres ha 
començat a caminar. Ara ja no es pot aturar.
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Neix Ara Maó, la nova
cooperativa política ciutadana

Joan Carles Villalonga
Grup coordinador Ara Maó

Des de principis d’any un grup de persones han estat 
treballant en la creació i consolidació d’aquest movi-
ment polític que pretén aglutinar forces encaminades 
a renovar i revitalitzar la política, treballant des del 
municipi però amb perspectiva de mires més àmplies. 
Què uneix aquestes persones i quina finalitat espe-
ren? Doncs unes quantes, i diverses. Però, essencial-
ment, esperen una nova forma de fer les coses, un 
nou model de participació ciutadana, i que les elec-
cions no siguin l’únic contacte i compromís que els 
polítics estableixen amb els ciutadans com a moneda 
de canvi i contraprestació per acabar afavorint els 
interessos de sempre: els dels privilegiats, els interes-
sos econòmics de les grans fortunes, els dels que 
tenen enfront dels que no tenen i cada vegada tindran 
menys si no s’hi fa res.

Amb aquesta voluntat, persones de diferents sensibili-
tats s’han ajuntat a fi de treballar de forma conjunta 
tots aquests aspectes. El marc d’actuació immediat és 
el de la ciutat de Maó, tot i que no descarten que 
aquest moviment es pugui estendre a tota l’illa de 
Menorca.

El govern municipal després de les darreres eleccions 
va quedar en mans d’una abrumadora (en repartiment 
d’escons, no de vots reals) majoria de la dreta espan-
yolista del PP, que va aconseguir 13 regidors dels 21 
del consistori. Aquesta sensació irreal de comptar 
amb el suport majoritari de la població ha menat els 
representants polítics a accentuar fins a extrems 
greus la pràctica d’una política que ve ja tocada per no 
saber-se situar al costat dels ciutadans. Així, es 
prenen les decisions d’esquena a les voluntats popu-
lars, sense la sensibilitat d’unes polítiques socials que 
moments com els actuals reclamen, que vetlin per la 
cohesió social i la justícia, per l’educació i l’interès 
públic, per la cultura i la identitat pròpies.

En aquests moments, la ciutat viu immersa en el més 
alt provincianisme vilatà, en la cultura del servilisme 
més accentuat en què el quedar-bé i la pretesa revita-
lització comercial i turística (que és un miratge) és 
l’únic objectiu a aconseguir.  

Ajuntament de Maó



Centralitzeu, centralitzeu maleïts 

Rafel Borràs Ensenyat
Membre de l’Ateneu Pere Mascaró i
de l’Executiva d’IniciativaVerds

Quan més histories reals conec de víctimes de les 
retallades de les politiques d’austeritat compulsiva, 
més em recordo de les excel·lents -i en ocasions 
depriments- pel·lícules nord-americanes ambientades 
en l’època de la Gran Depressió dels EUA. El títol té a 
veure amb aquesta memòria cinèfila i és, com segur ja 
hauran intuït, una analogia del títol d’aquella pel·lícula 
de 1969 dirigida per Sydney Pollack titulada They 
Shoot Horses, Don't They?, però que a Espanya es 
traduí per Danzad, danzad, malditos. 

La intenció política mal dissimulada del Govern del PP 
és produir una impressionant operació de 
re-centralització de l’anomenat Estat de les Autono-
mies. Dic que la intenció és mal dissimulada perquè, 
tot i que s’emprin eufemismes com “racionalització”, 
“eliminació de duplicitats” i altres, la lectura de 
l’Informe de la “Comisión para la reforma de las admi-
nistraciones publicas” (CORA) (disponible aquí) és 
d’una claredat d'idees i objectius polítics fora de tot 
dubte. Amb el missatge  que la democràcia és cara 
(sic) retallen competències a les Comunitats Autòno-
mes, però no a l’Administració General de l’Estat. 
Facin la prova: Posin en funcionament el cercador en 
el PDF de l’Informe i cerquin “Delegación del Gobierno 
en las Islas Baleares”; els sortirà “no es trobà cap coin-
cidència” perquè d’eliminar això ni se’n parla. Algú, 
amb molta raó, ha afirmat que “Quan acabi aquesta 
legislatura no existirà ni Estat autonòmic”. 

Hi ha abundants exemples referits a totes les Comuni-
tats Autònomes, i a les Balears en particular.  Algú pot 
considerar una simple eliminació de duplicitats el 
tancament de  l’Observatori del Turisme de les Illes 
Balears? El reforçament de l’Instituto de Estudios 
Turísticos no és una re-centralització de les compe-
tències en matèria turística?

A  l’Informe CORA hi ha la més clara i rotunda negació 
de l’existència d’elements singulars en els mercats de 
treball dels distints territoris de l’Estat Espanyol, 
proposant l’ eliminació de gairebé tots els instruments 
autonòmics per a l’execució a cada Comunitat Autòno-
ma de la legislació estatal en matèria laboral i 
d’ocupació que, cal recordar-ho, és competència 
exclusiva de l’Estat mentre els governs autonòmics 
tenen únicament la competència d’execució d’aquesta 
legislació. Però algú amb una mica de seny pot creure 
que el mercat laboral de, posem pel cas, Euskadi és 
igual al nostre? La proposta d’eliminació de les estruc-
tures politiques de cooperació internacional de les 
CCAA no és una retallada de poder polític de primera 
magnitud? Centralitzeu, centralitzeu maleïts, és la 
consigna. 

Però hi ha molt més que un minuciós buidat de contin-
gut polític i de gestió dels Estatuts d’Autonomia. 
Vegem: Quin és el paradigma principal del neolibera-
lisme? Idò, que els mercats financers són eficaços per 
se i que han de funcionar amb la major llibertat que 
sigui possible perquè constitueixen l'únic mètode 
d'assignació eficaç de capital. I quins són els requisits 
bàsics perquè funcioni la teoria neoliberal? Molt resu-
midament hom podria dir que: 1r Unes societats amb 
un minso sector públic (la iniciativa privada és prioritat 
màxima). 2n Llibertat de comerç (malgrat provoqui 
situacions monopolístiques) 3r Forts i grans mercats 
(amb garantia de mobilitat de capitals especulatius) I 
4rt Un marc institucional en el qual la igualtat 
d’oportunitats sigui cosa dels individus (el que val, 
val).

En aquest sentir l'informe CORA, tot i que s’ha de 
contextualitzar en el marc d’una ofensiva legislativa 
molt important (Llei de garantia de la unitat de mercat, 
Reforma local, projecte d´ Autoritat fiscal independent, 
projecte de llei de l'Acció i del Servei Exterior de 
l'Estat, i algunes politiques sectorials, com ara 
l'elèctrica o la de turisme), té una lògica i una coherèn-
cia interna absolutes: En ser una gran operació de 
privatització de l'Estat, allò important és deteriorar els 
serveis públics bàsics i així fer-los més "venedors". En 
ser una qüestió de mercantilitzar-ho tot, allò impres-
cindible és garantir un "gran mercat únic" i, per tant, 
cal re-centralitzar-ho gairebé tot. Com ja estan embar-
cats en una operació de Desballestament trepidant de 
l'Estat del Benestar, millor en fer-ho a l’engròs i de 
manera “homogènia”. 

L’ull crític
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Ses Feixes



prebes de
cirereta

Per què no hem vist cap dirigent polític fent caramull a 
les coes d’Urgències de Son Espases o Inca?

Per què tenen la barra d’anar a fer-se la foto en el lloc de 
la tragèdia (Andratx cremat, Càritas saturada de neces-
sitats) quan en el moment de prevenir-les no els veieren 
el pèl?

Per què “l’herència rebuda” mai inclou la del govern 
Matas?

Per què es posa un hospital de campanya al servei d’un 
guarda de brètols que ve a fer l’ase per Punta Ballena, 
quan els ciutadans de Mallorca no són atesos d’hora i 
han d’esperar mesos?

Per què el govern de la nació ha d’estar en mans d’un 
entabanat que durant vint anys ha encobeït un estafador, 
lladre, xantatgista?

Per què no es substitueixen el Tribunal Constitucional, la 
Fiscalia General de l’Estat, els Presidents autonòmics 
del PP, per terminals d’Internet, si tanmateix es limiten a 
repetir el que els ordenen?

Per què el Ministre Margallo no va dir que,  si el Sr. Rajoy 
(tan auster i sacrificat ell) hagués triat esser President del 
Govern de les Illes Balears podria tenir un pis damunt la 
murada, una vinoteca i una farmàcia?

Per què ells fan la llei, ells fan la trampa; ells delin-
queixen, ells es perdonen; i encara tenen la poca 
vergonya de dir-se demòcrates?

Per què ens diuen que “s’han perdut milers de milions 
d’euros” en lloc de dir-nos qui se’ls ha embutxacat?

Per què el President Bauzá s’ha mostrat tan sensible 
amb les flames d’Andratx i tan incendiari amb la flama de 
la llengua?

Per què només van a missa quan han de presidir i el 
poble els ha de veure?

Per què els civilitzadíssims presidents d’Anglaterra i dels 
Estats Units troben intolerable que a Síria matin gent 
amb armes químiques i consenten la mort de fam de 
tants de nins a Àfrica i altres llocs?

Per què la Reina no ha convidat tot el seu seguici a 
donar lleis justes a favor dels necessitats en lloc de 
posar pegats hipòcrites de beneficència?

Per què la ministra de Sanitat té la barra de venir a ca 
nostra a dir-nos mentides?

L’ull crític
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El futur neoliberal és una “Societat SA” i, per tant, hi ha 
que adequar les estructures de l’estat al nou model 
d’empresa que opera en xarxa i amb producció 
descentralitzada però que no ha renunciat a ser “una, 
grande y española”. Com del que es tracta és de 
limitar la democràcia a les formalitats i de buidar de 
contingut polític a les autonomies deixant-les, en el 
millor dels casos, en simples descentralitzacions 
administraves, sobren parlaments autonòmics repre-
sentatius. 

En definitiva estam en presència de l'aniquilació 
definitiva d'aquell anhel de lligar democràcia a autono-
mia, d'associar democràcia i cohesió social, de 
l'exercici del dret de ciutadania a través d'uns serveis 
públics bàsics (sanitat, educació, serveis socials) 
finançats amb uns impostos suficients, progressius, 
justs i equitatius. Pere Sampol en el seu darrer llibre 
“El fracàs d’Espanya” diu “ un altre pecat dels naciona-
listes espanyols és que mai no han volgut convèncer, 
sinó vèncer; que mai no han volgut pactar, sinó guan-
yar”. Té molta raó. Tal vegada hi afegiria que la actual 
combinació d’aquest nacionalisme espanyol exacer-
bat i l’orgia neoliberal és un còctel perfecte per a la 
implantació d’un règim de neocaciquisme. 
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Crònica: l’ensenyament avui

Biel Caldentey
Secretari General de STEI

El propassat curs escolar 2012-2013 ha estat el perío-
de en què s’han viscut amb més cruesa els efectes de 
les retallades que el sistema educatiu ha patit al llarg 
dels darrers temps. Les mesures que s’han aplicat, 
tant des del Govern de Mariano Rajoy, sobretot a partir 
del Reial decret llei 14/2012 del mes d’abril, del minis-
tre Wert, com per part de la Conselleria d’Educació del 
Govern de les Illes Balears, amb els diferents acords 
del Pla d’Equilibri Econòmic, s’han deixat sentir 
enguany amb tota la seva duresa. 

Les escoles i els instituts de les nostres illes han hagut 
de fer front a múltiples mancances, que s’han anat 
encadenant al llarg del curs escolar: reducció del 
nombre de professorat interí (prop d’un miler de perso-
nes), augment de les ràtios a les aules dels centres 
escolars, supressió de programes d’atenció a la diver-
sitat, no pagament del deute pendent amb les escoles 
i els instituts, no cobriment de les baixes del professo-
rat inferiors a un mes, asfíxia dels ajuts per a la reutilit-
zació de llibres de text o de les beques de menjador, 
etc.

L’articulat de la LOMCE ens dibuixa un model d’escola 
en què s’anul·la la poca representativitat que encara té 
la comunitat educativa en els òrgans decisoris dels 
centres docents, on l’Estat recentralitza gran part dels 
continguts curriculars, que crearà moltes més diferèn-
cies socials entre els nostres alumnes, que farà 
impossible la pervivència del model d’immersió 
lingüística en les llengües pròpies dels territoris amb 
una llengua oficial distinta del castellà, i en la qual el 
pes que hi guanya la religió catòlica clama al cel.

Com si això no fos prou greu, el Govern de José 
Ramón Bauzá ha elaborat al llarg d’aquests curs tres 
propostes legislatives que volen ser, segons els desig-
nis no confessats dels homes i dones del Partit Popu-
lar, l’estocada final al nostre model educatiu.

Per una banda, amb la posada en marxa de la llei de 
símbols pretenen regular els espais dels edificis 
públics de la nostra Comunitat, i prohibir l’ús de qual-
sevol distintiu que tengui a veure amb les nostres 
senyes d’identitat lingüística i cultural. Per altra banda, 
amb la llei de convivència i d’autoritat del professorat 
pretenen controlar i sancionar, si cal, les lliures 
opinions dels docents, amb un règim disciplinari que 
ultrapassa de molt allò que prescriu una norma estatal 
com és l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Però la normativa que més contestació ha aixecat, per 
la gravetat que suposa i per la manera com s’ha impo-
sat a la comunitat educativa, sense cap tipus de 
consens ni cap referència pedagògica ni organitzativa, 
ha estat el Decret de Tractament Integrat de Llengües 
(TIL), una autèntica bomba a l’estructura més vital del 
nostre sistema educatiu: el català com a llengua vehi-
cular de l’ensenyament i el model d’immersió lingüísti-
ca en aquest idioma.

Publicat al BOIB de dia 20 d’abril, des d’aquest dia els 
centres no han deixat de viure amb una angoixa 
alarmant els esdeveniments que s’han accelerat en 
uns terminis per a l’aplicació de l’esmentat Decret 
sense cap tipus de lògica ni concert. A més, les 
instruccions que des de la Secretaria autonòmica 
d’Educació s’han enviat als centres en distintes fases 
d’aquest lapsus de temps tan curt, no han fet altra 
cosa que sembrar el caos i la confusió en els equips 
directius i en el professorat. Unes instruccions que, en 
molts dels seus articles, reformulen o, fins i tot, modifi-
quen el contingut del propi Decret, quan haurien de 
ser una ampliació o un aclariment d’aquest, ja que 
jurídicament estan per davall. 

Gairebé ningú de la comunitat educativa, tret dels 
il·luminats del Círculo Balear, entén  que, en un 
context de crisi econòmica que ha suposat fortes 
retallades dels recursos destinats a l’educació amb 
mancances molt greus, -amb el discurs de la millora 
de la qualitat de l’ensenyament-, la Conselleria ara 
digui que la implantació d’aquest Decret per al proper 
curs és prioritària per acabar amb el fracàs escolar(!!). 
Les accions en contra d’aquest despropòsit majúscul 
no s’han fet esperar: claustres de professors i consells 
escolars de centres, associacions de pares i mares, 
inspecció educativa, associacions de directors, comu-
nitat universitària, sindicats, partits polítics, entitats de 
tota casta, ... Tota la gent amb una mica de seny i un 
criteri pedagògic bàsic veu que ni el professorat està 
preparat, ni tampoc l’alumnat per a impartir o per 
rebre, així a l’atropellada, una àrea lingüística en 
anglès.   

el poble
té la veu
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El Govern de Bauzá segueix en la seva croada  contra 
el català a l’escola, i a qualsevol altre àmbit en què 
encara tengui un alè de vida, a pesar de la contundèn-
cia de les dades que li diuen, ben a les clares, que la 
gent d’aquesta terra vol aprendre i viure en la seva 
llengua. Un any més, sortejant tots els paranys que 
des de la Conselleria li han posat, l’idioma que una 
immensa majoria de famílies ha triat com a llengua de 
primer aprenentatge ha estat el català, amb unes 
xifres que superen el 80%, a pesar de les mentides 
que s’han dit des de la Conselleria d’Educació amb les 
darreres dades d’escolarització. 

Des de l’STEI, i pràcticament des de tots els sectors 
de la comunitat educativa, s’ha denunciat, una vegada 
i una altra, la necessitat de l’ajornament en l’aplicació 
del Decret de tractament integrat de llengües, ja que la 
seva futura posada en marxa ja té com a conseqüèn-
cia que molta gent interina no podrà optar a cap plaça 
de feina per al curs que ve. També s’havia demanat 
amb insistència que la catalogació de places, en cap 
cas, no suposàs un perjudici per a la continuïtat labo-
ral del professorat. 

És del tot indignant constatar que la Conselleria de 
Joana Maria Camps no ha volgut dur als àmbits de 
negociació pertinents amb els representants del 
professorat, com és la Mesa Sectorial d’Educació, cap 
tipus d’informació sobre la catalogació de places amb 
el nivell de B2 per al curs 2013-2014, i de com afecta-
ria les condicions laborals del professorat l’aplicació 
del Decret TIL. Tot plegat és una mostra més d’aquest 
gran despropòsit que l’equip de la consellera menor-
quina vol tirar endavant, sense preveure els greus 
efectes que tendrà per a tota la comunitat educativa 
de les Illes Balears.

La creuada enverinada de la Conselleria en contra de 
la presència majoritària del català a les aules també 
està esquitxant els equips directius dels centres esco-
lars de les Illes Balears que, al llarg dels darrers dies 
hàbils del mes de juliol, i amb un càlcul del temps 
maquiavèl·lic, on tot està pensat fins al mínim detall, 
rebran una notificació per escrit del Departament 
d’inspecció educativa en què se’ls reclama la modifi-
cació d’aquells aspectes del projecte lingüístic de 
centre que suposadament no s’adapten al Decret TIL.

Tot amb la intenció que, durant els cinc dies que tenen 
per a elaborar la modificació del projecte, no hi hagi la 
possibilitat de convocar ni el claustre ni el consell 
escolar del centre, òrgans responsables de l’aprovació 
dels projectes educatius i pedagògics del centre, 
segons la normativa educativa en vigor. 

És a dir, que ens trobam amb la paradoxa perversa de 
veure que la pròpia Administració exigeix als equips 
directius, que suposadament són els seus represen-
tants,  l’acompliment d’unes tasques per a les quals 
són obligats a botar-se la normativa vigent. El darrer 
episodi que hem viscut, en relació amb aquesta qües-
tió, ha estat la destitució de tres directors d’instituts de 
secundària a l’illa de Menorca.

Com a colofó a aquesta situació d’autèntica vergonya, 
el president Bauzá treia pit, mentre bravejava a una 
conferència a Madrid de ser el primer mandatari 
autonòmic que havia acabat amb la immersió lingüísti-
ca en català a les aules de les escoles, en una mostra 
més del seu cinisme barroer i d’un odi profund a la 
cultura del país que en aquest moment presideix.

A la vista de tots aquests fets, al sector educatiu, i 
també a tot el conjunt de la bona gent de la nostra 
terra, no ens queda cap altre camí que una mobilitza-
ció conjunta, combativa, resistent i continuada a l’inici 
del proper curs escolar, en contra del TIL i de tots 
aquells que volen enfonsar el nostre sistema educatiu 
i la nostra cultura. Els homes i dones de l’STEI no hi 
faltarem! El proper dia 2 de setembre la nostra afiliació 
està convocada a dir la seva sobre com hem d’afrontar 
l’inici del proper curs i el seu desenvolupament poste-
rior.

Assemblea de docents el 30 d’agost (Porreres)
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Tots amb l'orquestra!

Lila Thomàs i Andreu
de l'Ateneu Pere Mascaró

El dissabte 13 de juliol el recordarem com a un dia 
especial. Al passeig des Born ens trobàrem entre 
4000 i 5000 persones per donar 
suport a l'Orquestra Simfònica de 
les Illes Balears, seriosament ame-
naçada per les polítiques dels 
retalls del Partit Popular.

No podem donar compte de totes 
les emocions que visquérem. En un 
matí ennigulat i calorós, des de les 
12 en punt fins a les 3, escoltàrem 
el Manifest de la Plataforma en 
suport a l'orquestra, les paraules emocionades de la 
violoncel·lista jubilada Miriam Rader, i a continuació el 
concert, conduït per Agustí El Casta. Es va recordar la 
història, l'origen l'any 1947 amb el coreà  Eak-tai Ahn .

Directors convidats, solistes, 
cantants, ens ompliren de joia, 
d'emoció, i  sentirem tal com va dir 
Josep Vicent, les paraules de Bee-
thoven : la música arriba al cor, als 
sentiments, i ens uneix com a 
persones humanes.

Tres hores de concert, amb la parti-
cipació de  Luis Cobos, Maria del 
Mar Bonet, Pilar Jurado,  solistes 
com  el trompetista Lluís Gonzàlez i el seu magnífic 
Hummel , les intervencions  del  baríton Miquel Sola  o 
Jaume Anglada,  el públic silenciós i respectuós, 
escoltant també la participació de les corals convida-
des que volgueren donar suport al conjunt simfònic.

Milers de dones i homes, de Mallorca i d'arreu del 
món, diguérem ben fort Sí que es pot!! i ens unirem en 
els minuts interminables que donaven suport a la 
consigna. Crec que ha estat una de les poques vega-
des que,  en anunciar el final de l'acte amb La Balan-
guera el públic agraí amb una pluja de mamballetes 
l'inici de l'himne per part de na Maria del Mar i les 
corals.

Una manifestació de suport que començà a les 11h a 
la Misericòrdia, amb una manifestació musical per part 
de les bandes que menaren la gent fins el passeig des 
Born.

Un clam unànime de tanta gent que vol la continuïtat 
de la nostra Orquestra Simfònica, i la seva tasca divul-
gadora arreu de les quatre illes i també a la península 
i l'estranger.

La veu dels músics l'escoltàrem amb 
un llarg parlament del seu representant 
, que ens explicà les incerteses que 
viuen, els retards de més de dos 
mesos en els cobraments de la nòmina 
i les propostes per part dels responsa-
bles polítics de les tres institucions, 
Ajuntament de Palma, Consell de 
Mallorca i Govern de les Illes Balears: 
retalls de més del 20% dels seus sala-

ris o acomiadament d'unes 13 persones.

Durant els dies següents, la lluita continuà. Concerts a 
les barriades de Son Dameto, el 4 d'agost al Rafal 
Vell, en solidaritat amb el GOB i la destrucció de la 

Trapa, el dia abans, dissabte 3, vaga al 
Festival de Pollença... i les converses 
amb el gerent del Consorci. La darrera 
oferta, el 6 d'agost, oferiren una reduc-
ció del 25,7% del sou, i acomiada-
ments, baixes, jubilacions d'unes vuit 
persones.

Una mostra més del menyspreu cap a 
la cultura dels governants del PP. Uns 
responsables de la Conselleria 

d'Educació i Cultura, de l'Ajuntament, del Consell de 
Mallorca que creuen fermament com va dir el seu 
ministre Wert  “la cultura és entreteniment”. Un menys-
preu només fruit de la ignorància més supina  de la 
qual cada dia ens donen exemples, per molt que es 
facin fotos per al paper couché.

L'orquestra ha de tocar, però no ens han de tocar 
l'orquestra! En paraules del conductor de l'acte .

Som molts que estam al seu costat, amb el nostre 
suport i amb el convenciment que aquesta sí que la 
guanyarem!
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El desgavell  elèctric espanyol

Guillem Solivellas i Reynés
Membre de la junta local de SomEnergia 
Mallorca

Els diferents governs de l'Estat espanyol, de sempre, 
han estat fermats a l'interès dels oligopolis i, d'una 
manera o de l'altra, sempre acaben fent allò que “ells” 
consideren que és bo (per a ells).

Què podem dir d'un sistema que utilitza, a cara desco-
berta, embulls que tots pensàvem que eren impossi-
bles dins un sistema “democràtic?” : com per exemple 
mantenir antics i influents polítics com a “assessors” o 
asseure'ls al consell d'administració dels propis oligo-
polis, amb sous astronòmics?.

A Espanya no cerqueu lobbies, són ells els lobbies. 
A altres països els ciutadans són escoltats perquè 
s'ajunten i no queda altre remei que escoltar-los.
A  Alemanya, l'any 2012, hi havia ja més de 500 
cooperatives d'energia renovable. Vuitanta mil i escaig 
de persones havien invertit més de 800 milions 
d'euros, i amb una tendència sense aturar a l'alça. En 
aquest país una de cada quatre persones és coopera-
tivista. És fàcil deduir la força dels consumidors 
alemanys i la nostra feblesa.

Fins fa poc, es mantenia la il·lusió d'un possible futur 
basat en els sistemes i lleis europees: El govern 
espanyol anterior havia preparat una llei que tots 
pensàvem que seria la que marcaria el camí cap a 
l'autoconsum i l'estalvi energètic.
Però ja ens ensumàrem que la cosa no estava massa 
clara quan ells la guardaren dins un calaix, i els nous 
l'han fet a bocins i ja han tret un projecte de llei que es 
carrega totes les esperances..

No està dins les intencions d'aquest escrit, aspirant a 
article, omplir de dades el cervell de l'improbable 
lector, però en farem un petit tast per a què quedin 
clares les intencions:

1. A tots els que vulguin fer autoconsum se'ls exigirà 
un conjunt de mesures molt costoses, entre elles 
fer-los pagar “peatge de suport” per produir 
energia,tant si s'introdueix a la xarxa general com si 
no, que pot arribar a 9 ct € per kw/h (el preu que 
pagam els consumidors a les distribuïdores està als 
voltants de 15 ct), i “altres preus que resultin de la 
normativa en vigor..”

2. No parla del “balanç net”, que permet a molts països 
posar a la xarxa pública l'electricitat excedent de 
l'autoconsum, amb el compromís de poder recuperar-
la al llarg d'un any.

3. Pretén augmentar el terme de potència, la quantitat 
fixa de la factura,i així augmenten els guanys tant si es 
consumeix molt com poc.

4. Exigeix dos comptadors, quan el comptador electrò-
nic que ens imposen les distribuïdores ja té la capaci-
tat exigida per ell tot sol.

A la vista d'aquest petit resum de la llei que ve, està 
clar que el govern, al menys l'actual, no té cap interès 
amb la sobirania energètica.

Les energies renovables només seran interessants 
quan el control d'aquestes estigui en mans dels de 
sempre, els oligopolis.

Al mig d'aquesta maror infestada d'electro-taurons s'hi 
troben cooperatives incipients, com SomEnergia (i 
altres de l'Estat espanyol), que intenten agrupar el 
major nombre de cooperativistes, per tal de fer front a 
tot aquest desgavell.

Per poder funcionar com a lobby hem de ser molts. 
Molts és poc: moltíssims..

I hem de cobrir aquest flanc de la guerra general que 
ens tenen declarada.

Aquí no es tracta tan sols de “quants més serem més 
riurem”, que també, sinó què hem de ser prou per 
poder dir prou a tanta lladregada (més informació a 
http://www.somenergia.coop).

què està
passant?
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Com són les pensions que 
volen retallar? 

Grup d’Economia i Treball  de MÉS 
per Mallorca 

Les pensions públiques -amb la sanitat, l’educació, els 
serveis socials i el dret laboral com a protector de la 
part més feble en la relació capital-treball-, són 
d’aquelles coses que donen contingut a una democrà-
cia que s’ autodefineix com “un estat social i demo-
cràtic de dret” i no com a “un estat de lliure mercat”. 
Convé recordar que l’article 50 de la Constitució 
Espanyola diu que “Els poders públics garantiran, 
mitjançant pensions adequades i periòdicament 
actualitzades, la suficiència econòmica als ciutadans 
durant la tercera edat.” Però ja sabem que, una cosa 
és emparar-se en la Constitució per, posem pel cas, 
negar el dret a decidir dels pobles, i una altra és 
complir-la en allò que té a veure amb els drets socials 
i de ciutadania.

 Els que volen ficar mà a la butxaca dels pensionistes 
actuals i de les persones amb una perspectiva futura 
de gaudir d’una pensió haurien de contestar a la 
següent qüestió: ¿Fins on es poden reduir les quan-
ties de les pensions, i dificultar a les persones l’accés 
al sistema, sense malmenar la “suficiència econòmica 
dels ciutadans durant la tercera edat?”. Diguem-ho 
curt i ras: Les pensions, especialment les de jubilació, 
tenen una crisi de suficiència. Una insuficiència que 
s’ha agreujat amb l’actual crisi social ja que la pensió 
ha esdevingut, per a moltes famílies, l’únic ingrés amb 
el que malviuen.

Però, quin abast i quanta importància tenen les 
pensions publiques a Balears? Idò parlam –amb 
dades mitjanes de 2012– de 173.784 persones benefi-
ciàries de pensions de la Seguretat Social, ni més ni 
manco que el 19,1% del total de població major de 16 
anys. El col·lectiu majoritari d’aquest conjunt de perso-
nes beneficiàries és el de pensions de jubilació, que 
amb 105.798 persones representa el 60,1% sobre el 
conjunt de pensionistes. La resta de la cistella la 
formaven les següents contingències: Incapacitats, 
amb 18.492 beneficiaris/es; 43.824 pensionistes per 
viduïtat; 5.547 persones que cobraren la prestació 
d’orfandat; i 123 que tingueren un ajut a favor de fami-
liars. Per tant, és obvi que, qualsevol qüestió que 
afecti a les pensions públiques, afecta a una part 
important de la població. 

Pel que fa a la quantia de les prestacions, val a dir que 
l’any 2012 acabà amb un valor mitjà del total de 
pensions en vigor de 764,88€, i amb una de jubilació 
–que a més de ser la majoritària és la més clarament 
substitutiva del treball remunerat– de 872,46€. 
Tanmateix s’ha de tenir en compte que aquestes 
quanties mitjanes són el resultat de fer promig de 
quanties molt diverses. A tall de exemple, la pensió 
mitjana de jubilació de Balears del mes d’octubre de 
l’any 2011 (darrer any per al qual hem tingut accés a 
aquestes microdades) va ser de 839,11€. Però això 
era la mitjana d’un ventall de pensions de jubilació 
que, en funció de la data del seu reconeixement, 
anava des de quanties de 150€ fins a més de 
2.466,21€. És per això que, per saber con funciona el 
sistema, té un gran valor conèixer la quantia de les 
prestacions noves. És a dir les dades que ens perme-
ten contestar a la següent pregunta: Amb quina pensió 
se jubila ara la gent? Val a dir que durant l’any 2012 
s’han incorporat un total de 11.349 persones percepto-
res de pensions de tota classe, amb prestacions per 
un valor mitjà de 930,06€; en el cas de la pensió de 
jubilació aquesta mitjana fou de 1.129,19€. La conclu-
sió és evident: Tot i que les persones pensionistes 
cobren catorze pagues a l’any, estem parlant de què la 
gran majoria de pensionistes no arriben ni a gaudir 
d’una vida de mileurista. És a dir, una autèntica crisi de 
suficiència, equitat social i eficiència econòmica.

No obstant, la combinació de submissió de les institu-
cions espanyoles als dictats de la Troika (CE-BCE-
FMI) i la dèria privatitzadora del Govern del PP, sem-
blen garantir-nos un important conflicte entorn a 
aquests tema. Amb l’excusa d’un tecnicisme denomi-
nat “factor de sostenibilitat” és pretén retallar les 
pensions d’ara i del futur. A més, pretenen fer-ho obrint 
les portes al negoci dels fons privats de pensions (el 
govern de Rajoy ja ha anunciat incentius fiscals) i 
sense solucionar el mal de fons, que no és un altre 
que un sistema de pensions basat exclusivament en 
les cotitzacions, la qual cosa provoca problemes finan-
cers a curt i mig termini, derivats de la destrucció 
d’ocupació i de la devaluació dels salaris. Hi ha solu-
cions que no passen per les retallades. Hi ha alternati-
ves associades a una reforma fiscal que capgiri la 
injustícia fiscal del present i incorpori a una autentica 
creuada contra al frau fiscal. 

En qualsevol cas, MÉS fa i farà feina per aturar una 
altra retallada a les pensions que, insistim, són un 
element substancial de l’economia de la nostra socie-
tat.
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L’altra branca de l’economia social és l’economia 
solidària. En formen part les institucions sense ànim 
de lucre al servei de les llars i que produeixen béns i  
serveis no destinats a la venda. Així les associacions, 
fundacions d’acció social i altres institucions de caràc-
ter humanitari sense finalitats lucratives, duent a 
terme, en general, suplències de funcions pròpies del 
Estat, integren el que s’anomenen productors de no 
mercat. 

Per completar la descripció d’aquest sector econòmic, 
s’ha de fer referència a les societats financeres de 
l’economia social, com són: les caixes d’estalvi i la 
seva obra social, les iniciatives de banca ètica i les 
mutualitats de previsió social, en què les seves actua-
cions estan regides per codis ètics i no tenen ànim de 
lucre. 

 Tot plegat ve a confirmar que l’economia que incorpo-
ra valors és possible i real, configurant-se com una 
alternativa de benestar col·lectiu.

Per analitzar l’efecte que la recessió econòmica ha 
tingut, en l’economia social i solidària d’aquest anys 
2006-2011, s’han escollit  dos indicadors: el nombre 
d’empreses i l’ocupació que han generat. 

Els trets més destacats que s’observen són:

a) pel que fa al nombre d’empreses (entitats, associa-
cions, fundacions, cooperatives, etc.), és d’una clara 
tendència creixent, que s’interromp el darrer any 
analitzat, 2011. El conjunt del període presenta un 
increment del (19,1%), el que vendria indicar que 
l’estructura productiva de l’economia social s’ha anat 
desenvolupant i que es manté.

b) En relació a l’ocupació generada, el comportament 
també és creixent, fins l’any 2009, en què comença a 
mostrar reduccions arribant al 2011 on l’ocupació ha 
anat perdent els increments aconseguits en els anys 
anteriors i ja es veu influïda pel procés recessiu actual. 
En el total del període analitzat, la taxa de reducció de 
l’ocupació és del (-1,4%).

L’economia social i solidària 
a les Illes. Any 2011.

Pere Alberti Huguet
Economista

Una de les darreres publicacions del Consell Econò-
mic i Social, abans de la seva suspensió pel Govern 
Balear, va ser el document de treball “ L’Economia 
Social i Solidària - Informe 2011”. Així es tancava un 
període d’onze anys de seguiment i anàlisi d’aquest 
transcendent sector de l’economia productiva a les 
Illes.

En aquest darrer document de treball, es vol mostrar 
el comportament i l’evolució que ha tingut l’Economia 
Social i Solidària des d’un any abans del comença-
ment de la recessió econòmica, l’any 2006, fins a la 
darrera informació disponible que és de l’any 2011. 

Quan ens referim a l’economia social es fa necessari 
fer una aproximació conceptual per explicar el que 
sembla una contradicció: parlar d’economia i de valors 
alhora.

Així, aquest sector productiu en el divers panorama 
global de l’economia de mercat, té personalitat pròpia 
i es basa en codis ètics i continguts pel foment de 
l’interès general, configurant una realitat d’empreses, 
entitats, institucions i iniciatives diverses, de caràcter 
privat, que actuen en règim de competència i  que 
inclouen: les cooperatives, les societats laborals, 
societats agràries de transformació, confraries de 
pescadors, els centres especials d’ocupació i les 
empreses d’inserció, oferint  béns i serveis amb valor 
afegit social. Es  classifiquen com  a productors de 
mercat.

Les empreses de l’àmbit de la responsabilitat social 
corporativa i les iniciatives d’agricultura ecològica, que 
mostren acceptació de valors i criteris ètics en les 
seves actuacions, haurien de contemplar-se com de 
l’àmbit de l’economia social.  



Què està passant?
14

Malauradament, no es disposen de xifres de l’any 
2012, per confirmar l’evolució que s’ha presentat. Però 
es pot afirmar que l’economia social i solidària, manté 
la seva estructura productiva amb una reducció mode-
rada de l’ocupació.

Sobre l’economia global de les Illes i amb l’objectiu de 
fer una anàlisi homogènia de la influència de la crisi 
actual, a continuació es detalla el comportament que 
han tingut els mateixos indicadors i en igual període, 
que s’ha presentat per a l’economia social.

a) En relació al nombre d’empreses, l’economia de les 
Illes mostra una evolució creixent fins l’any 2009 en 
què comença a disminuir. En el conjunt del període, 
registra una reducció del (-0,6%), que està emmarca-
da dins la tendència decreixent que s’observa. 

A l’hora de redactar aquest article, es disposen les 
dades referides a l’any 2012 i que mostren una caigu-
da molt notable del nombre d’empreses,(-2,4%), sem-
blant a la taxa negativa del 2011.

b) Pel que fa a l’ocupació generada, es veu una 
tendència amb taxes d’ocupació negatives que 
s’iniciaren l’any 2008, arribant al darrer any comparat, 
al (-3,6%). Les xifres ja conegudes del 2012, per a 
l’economia de les Illes, confirma aquesta evolució 
negativa amb un registre del (-2,4%).

Amb les dades del període analitzat incorporant l’any 
2012, presenta una reducció severa del sistema 
productiu de les Illes, que es xifra en (-3.0%).

El foment de l’economia social i solidària, en moments 
com els actuals, contribuiria a preparar el camí per al 
canvi de l’evolució que pateix actualment el sistema 
productiu, fonamental per al necessari urgent benes-
tar col·lectiu.

Les claus cal buscar-les en la manera de “fer econo-
mia”,  però, aquest és un tema per al que potser 
necessitaríem un altre article.



Els ingressos de l'IRPF a les 
Illes Balears

Josep Valero
Membre del Ateneu Pere Mascaró
Militant d'IniciativaVerds

Des del grup d'estudi de la fiscalitat a les Illes Balears, 
que promou la Fundació Ateneu Pere Mascaró i la 
Fundació Emili Darder, estam intentant analitzar la 
realitat del funcionament dels ingressos públics gene-
rats a la comunitat autònoma de les Illes Balears. 
Tenim plantejades diverses línies de feina, orientades 
a la recerca de la millora dels diferents mecanismes 
d'ingressos actuals, l'estudi de noves propostes impo-
sitives, i l'anàlisi de l'actual balança fiscal amb l'Estat 
espanyol, de cara a formular propostes alternatives.

En aquest article tan sols parlaré d'una de les possibi-
litats de millora d'ingressos en el marc de la legislació 
vigent. Es tracta del tram autonòmic de l'impost de la 
renda de les persones físiques. Mireu les dades adjun-
tes. Les dades del 2010 són les darreres publicades 
amb el tram de declarants. Els trams impositius varien 
d'any en any, i als efectes de l'article, s'han agafat les 
dades de 2012. -en castellà:

Ingressos CCAA Illes Balears per IRPF any 2010: 
640.386.100 €
Ingressos totals IRPF Delegació Hisenda Illes Balears 
any 2010: 1.243.023.000 €

TRAMS IMPOSICIÓ IRPF ANY 2012
Trams   % Estatal %Illes Balears
De 0 a 17.360€  12,75%  12,00%
De 17.360 a 32.360€  16,00%  14,00%
De 32.360 a 52.360€ 21,50%  18,50%
De 52.360 a 120.000€ 25,50%  21,50%
+ de 175.000€  29,50%  21,50%
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De manera esquemàtica vull apuntar les següents 
reflexions:
- El volum de l'import de les declaracions totals de l'any 
2010 és de 8.945.842.873 €, mentre que la recaptació 
global recaptada tan sols és de 1.243.023.000 €. És el 
13,8% dels ingressos declarats. La CCAA pressuposta 
per l'any 2010 els ingressos per IRPF de 640.386.100 €, 
que són la part prevista  de les liquidacions de l'any 2009.

-El 55,89% de la recaptació són dels tres trams compre-
sos entre 6.000 i 30.000 €. El 25% de la recaptació és del 
tram entre 12.000 i 21.000 €. Són la majoria també de 
declarants, el 66,34 %.

- La progressivitat impositiva del tram autonòmic a 
Balears, és única al 21,5% a partir del 52.360 €. És a dir 
1.107.181.465 € es lliuren de la progressivitat. A Catalun-
ya els trams entre 120.000 a 175.000 € han de pagar el 
23,5% i el tram de més de 175.000 € el 25,50%. Aplicar 
el mateix model que Catalunya a les Illes, és possible 

amb la capacitat normativa del 
nostre 'Estatut d'Autonomia. Tan 
sols aplicant aquesta petita mesura 
de justícia progressiva, estimam 
que podríem incrementar els 
ingressos autonòmics en 
100.000.000 d'euros.

- A un article anterior ja comentava 
que a les Illes Balears, la mitjana 
dels ingressos públics són molts 
inferiors a la mitjana estatal, i en 
conjunt molt inferiors als països de 
la UE-15. A més de ser inferiors, 
són menys equitatius, ja que fan 
recaure proporcionalment el major 

esforç contributiu en els assalariats mitjans i baixos.

- Assegurar un nivell acceptable d'ingressos públics, és 
l'única manera de garantir els serveis socials de 
l'anomenat estat del benestar. La batalla política contra 
els retalls socials, és també la batalla política per una 
major i molts més eficient recaptació fiscal. Cal fer una 
explicació política constant d'aquesta realitat. Cal estruc-
turar un discurs coherent, realista, valent i complet sobre 
un model progressiu de finances públiques a les Illes 
Balears.

- Els anuncis del Govern Central sobre la reforma fiscal 
per a l'any 2014, tornaran a ser propostes per afavorir als 
més rics, descapitalitzar l'administració pública, privatitzar 
serveis públics i fer pagar més imposts indirectes al 
conjunt de la població, perjudicant per tant, als col·lectius 
amb menys ingressos. Serà una batalla estatal. Però 
també tindrà la seva repercussió i vessant autonòmica. 
Ens hem de preparar amb la mobilització i 
l'argumentació, per intentar aturar-la.
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Suprema corrupció 

Pere Sampol i Mas
President Fundació Emili Darder

Segurament, poques persones com jo podrien fer 
tants de retrets polítics a Maria Antònia Munar i, 
malgrat tot, no vaig poder evitar un regust de tristesa 
en veure-la entrar a la presó. I, tanmateix, era neces-
sari. Diria que era imprescindible la caiguda del mite 
que havia engendrat el seu propi sistema: el munaris-
me. Una manera de fer política que necessitava 
l’ostentació del poder com a condició per teixir la seva 
xarxa “clientelar”. 

És possible que 
entre tots ajudés-
sim a crear el 
monstre en què es 
convertí Unió 
Mallorquina (UM). 
Uns perquè, de 
bona fe, creien en 
la necessitat d'una 
C o n v e r g è n c i a 
Democràtica a la 
mallorquina; uns 
altres, per la urgèn-
cia de treure el 
Partit Popular del 
poder, o, tal 
vegada, per 
demostrar que existeixen alternatives polítiques a la 
dreta que ha governat aquesta terra des del neolític. 

Tampoc, entre els opinadors polítics —els quals ara 
reparteixen culpes a dreta i esquerra— s'aixecaren 
veus crítiques a l'exagerada acumulació de poder en 
tan poques mans, ni tan sols quan, l'any 1999, Munar 
pretenia governar en exclusiva el Consell de Mallorca 
amb tan sols tres consellers dels 33 que formaven la 
institució. Fins i tot, quan el Partit Socialista de Mallor-
ca (PSM) denuncià aquella aberració democràtica i no 
acceptà aquesta mena d’exigències fou acusat 
d'afany de poder i de posar en perill el primer govern 
progressista de la història. Quatre anys més tard, 
Jaume Matas acceptà aquesta fórmula: jo en el 
Govern i no me molestis i jo no et molestaré en el Con-
sell. El resultat d'aquella fatídica legislatura ha quedat 
en evidència.

El cas és que, malgrat les proves del saqueig de les 
arques públiques per la cúpula d'Unió Mallorquina, 
l'entrada de Munar a la presó ha generat controvèrsia. 
Aquest fet només té una explicació: la coincidència de 
la dura condemna a Munar amb la rebaixa substancial 
de la pena a Jaume Matas pel Tribunal Suprem, en 
considerar —inexplicablement— que els delictes pels 
quals se l’havia condemnat, entre ells el de prevarica-
ció, no estaven provats. En aquest sentit, el vot parti-
cular emès pel magistrat, Alberto Jorge Barreiro, és 
contundent: la contractació d'Antonio Alemany 
mitjançant un contrato simulado... encubría una causa 
ilícita que lo anulaba de raíz, evitar la aplicación de la 
Ley de Incompatibilidades de la Comunidad Autòno-

ma de les Illes Balears. 
Així ho havia declarat el 
mateix Alemany: no volia 
acceptar un càrrec amb 
rang de director general 
o d’assessor perquè això 
li hauria impedit seguir 
exercint l’exercici profes-
sional liberal, ja que així 
ho prescriu la Llei 
d’incompatibilitats dels 
càrrecs públics a les Illes 
Balears. 

Solució, maquinar amb 
una empresa privada el 
pagament dels honoraris 
del subjecte i, com a 
contrapartida, adjudicar 
un concurs a aquesta 

empresa, prèviament pactades les condicions perquè 
una altra empresa no pugui interferir i adjudicar-se el 
contracte, el qual només té per objecte la contractació 
del fenomen del liberalisme que sempre ha fet negocis 
amb els recursos públics.

Una sentència, la del Tribunal Suprem, que no només 
deixa en la impunitat unes actuacions polítiques que 
burlaren tot l’ordenament jurídic, sinó que, a més, obri 
la porta a futures corrupteles camuflades sota un 
suposat interès general. Basta que un president d'una 
institució consideri d'interès general els serveis d'una 
persona perquè es pugui prescindir del procediment 
legal establert per contractar-lo, sempre que delegui 
en el personal de la seva confiança els “detalls” de la 
contractació fraudulenta i no se’l pugui culpar, directa-
ment, de la malifeta.

En tot cas, queden altres causes pendents perquè la 
suprema Justícia faci justícia. 
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Interessos abusius de la 
banca

Guillem Ramis
Regidor d’Esquerra de Santa Maria del 
Camí

L’estiu de l’any 2011, un poc abans que el PP guanyés 
les eleccions generals, els dos grans partits d’àmbit 
estatal, (PP i PSOE), aprovaren una important reforma 
exprés de la Constitució Espanyola que obliga a les 
institucions públiques a pagar els deutes per sobre de 
l‘interès general, abans que les nòmines del personal  
i de qualsevol política pública de benestar de la ciuta-
dania, malgrat la situació de crisi i desemparament de 
una bona part de la població. 

El deute públic representa avui un dels  principals 
problemes de les institucions públiques i afecta a la 
vida quotidiana de la ciutadania i als serveis públics 
degut a la obligatorietat  de  donar  prioritat  al  paga-
ment del deute abans que atendre als serveis públics 
i al manteniment de les estructures de solidaritat i 
benestar social.

En el compliment del Pla de Pagament de Proveïdors 
2012 impulsat pel Ministeri d’Economia i d’Hisenda, 
s’habilitaren línies especials de crèdit  amb uns 
interessos molt elevats del 6’50%, 5’94% i 5’74%. 

Al quals ens vérem obligats a acollir-nos la immensa 
majoria dels Ajuntaments per poder fer front als paga-
ments obligats i que en bona part venien provocats 
pels retards d’altres administracions públiques a l’hora 
d’abonar els seus deutes als Ajuntaments.

Bona part del nou deute de la majoria d’Ajuntaments,  
es deu al Pla de Pagament de Proveïdors 2012 impul-
sat pel Ministeri d’Economia i d’Hisenda i aquest 
endeutament ha suposat l’enriquiment abusiu de la 
banca privada arreu de tot l’Estat a costa de diners 
públics, mitjançant mecanismes injustos de generació 
de deute públic, entre d’altres per que les entitats 
financeres han obtingut del Banc Central Europeu el 
capital lliurat als Ajuntaments a interessos inferiors a 
l’1%.

En el plenari ordinari de l’Ajuntament de Santa Maria 
del Camí, celebrat el passat 25 de juliol, es va presen-
tar una moció per declarar il·legítims una part dels 
interessos contrets amb les entitats financeres priva-
des per al capital de 1.397.454 euros prestats en el 
marc del “Plan de Pago de Proveedores 2012 del 
MEF”  on s’han aplicat interessos del 6’50%, 5,94% 
i 5’74%, per a pagar amb diners públics, el que les 
entitats financeres han obtingut del Banc Central 
Europeu a interessos inferiors a l’1%.

La moció va ser aprovada amb els vots dels tres grups 
municipals PSM, PSOE i Esquerra de Santa Maria.  El 
grup municipal del PP,  amb l’excusa que no estaven 
d’acord amb l’exposició de motius de la moció, es 
varen situar a favor dels interessos de la banca i vota-
ren en contra de la moció.

Ràpid!
Els diners!

BANC
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Antoni Verger Martínez
Regidor de MÉS a l’Ajuntament de Palma
Per Gabriel Pérez

Aquest Martínez...
Efectivament, els meus padrins materns eren 
d’Albacete i Teruel passats per Barcelona. Aquí el meu 
padrí va lluitar amb les forces republicanes (crec que 
va arribar a ser oficial), va ser apressat en una acció 
militar i va passar per un camp de concentració 
franquista. Mumare ja va néixer a Mallorca. En canvi la 
meva família paterna és ben palmesana i conservado-
ra.

Tu vares néixer a Palma?
El mes passat va fer exactament trenta-nou anys, en 
el barri d’Es Camp Redó, un barri de gent treballadora. 
Els meus pares tenien ben clar que jo havia d’estudiar 
i em dugueren al col·legi Lluís Vives. Mon pare, que 
feia feina d’administratiu els dematins, els capvespres 
feia de comptable a un hotel per a poder pagar l’escola 
de la meva germana i jo.

Con et neix la consciència social i política?
No vos ho sabria dir. A la meva família no hi havia una 
tradició en aquest sentit. El que sí és cert  és que des 
de ben petit ja m’agradava llegir llibres (sobre tot 
d’història), veure els diaris, interessar-me pel que 
estava passant... També és cert que en el barri i en el 
col·legi ja veies gent, companys que mostraven 
inquietuds i d’altres que semblaven passar de tot. 
Inevitablement, jo em comparava amb els al·lots que 
hi havia al meu barri  i veia que n’hi havia que el seu 
entorn social i familiar els empenyia cap a rutes 
problemàtiques de drogues i delinqüència; en canvi el 
meu entorn familiar feia que jo tengués la possibilitat 
d’estudiar i anar a la Universitat. Jo era molt conscient 
d’això i ho sentia com a molt injust pels al·lots que no 
tendrien a la vida les mateixes oportunitats que jo.

Va influir en tu algun mestre, algun líder?
A ca meva parlàvem el castellà i a mi m’atreia conèixer 
el mallorquí; de fet no el vaig parlar fins als 13 anys. Jo 
sentia parlar la família paterna en mallorquí i sentia 
que em perdia qualque cosa, en vaig rebel·lar dient: 
com és que no en sé? I em vaig encaparrotar en 
aprendre i parlar el mallorquí; vaig fer el procés de tot 
al·lot, primer parlar-lo malament i després amb tota 
normalitat. 

l’entrevista Record com la feina pedagògica que feia n’Aina Moll a 
través dels mitjans de comunicació en favor 
d’aprendre la nostra llengua va tenir a veure amb 
aquest encaparrotament. I li vaig poder agrair en 
públic a l’entrega de la medalla d’or que li va fer 
l’Ajuntament de Palma a iniciativa del nostre grup 
municipal aquest passat 31 de desembre de 2012. Va 
ser un dels moments més emocionants i gratificants 
que he viscut com a polític.

També record entranyablement com un professor de 
l'escola, en Joan Moll, ens trametia valors com el paci-
fisme, el respecte per la natura, la solidaritat, etc.    

I vas a la Universitat?
Així és, vaig a la Universitat de les Illes Balears i 
començ la carrera de Dret. I amb un grup de com-
panys vàrem muntar una associació universitària. En 
aquells moments a Dret hi havia una Associació 
d’Estudiants molts de dretes, propera al PP, i amb els 
companys d’esquerres vàrem presentar una candida-
tura alternativa a les eleccions al Claustre, devia esser 
el 93-94, i així vàrem començar una etapa d’activisme 
i representació estudiantil. Una altra cosa important  
és que va néixer el moviment de Joves de Mallorca 
per la Llengua, devers el 95, i jo m’hi vaig comprome-
tre com a representant de la meva associació partici-
pant activament en l’organització del primer “Corre-
llengua”, per exemple. També durant aquells anys vaig 
militar en la Plataforma del 0’7 per a Cooperació, 
vàrem fer una acampada a la Universitat per donar el 
nostre suport. Em vaig anar involucrant en moltes 
coses, però encara no estava afiliat a cap partit.

L’any 1996, a quart de carrera, vaig trobar que el partit 
que més m’agradava era el Partit 
Socialista de Mallorca, PSM, i 
m’hi vaig afiliar,  era una 
passa més en el meu com-
promís. 
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I vaig esser-ne un militant de base fins l’any 2007. 
Durant aquest temps vaig preparar les oposicions a la 
Comunitat Autònoma i, com a funcionari, vaig treballar 
a les assessories jurídiques del Servei de Ports i de la 
Direcció General de Farmàcia. També vaig fer quatre 
cursos de Filosofia i un màster en Transports.

Després vénen els càrrecs...
Del 2007 al 2011 Director General de Mobilitat del 
Govern. El 2010 m’elegiren Secretari General del 
PSM-EN de Palma. I els darrers anys som Regidor de 
l’Ajuntament de Palma. El primer càrrec, la Direcció 
General, va esser totalment inesperat. Jo l’any 2003 
havia guanyat les oposicions a tècnic de la Conselleria 
de Transports (inspector) i llavors va venir una 
d’aquelles caramboles de la vida política: el Bloc amb 
el PSM passa a formar part del Govern del Pacte i la 
responsabilitat de dirigir la Conselleria de Mobilitat 
recau en el Conseller Gabriel Vicens va cercar gent 
que conegués la matèria...

Curiosament la coalició PSM-IV-Entesa va treure tres 
regidors a Palma; en canvi el Bloc tan sols en va tenir 
dos. Com s’explica que anant separats d’EU i ERC 
s’augmenti la representativitat a Palma?
Les eleccions del 2011 varen coincidir amb l’inici de la 
crítica social al sistema bipartidista. Jo crec que la 
coalició PSM - Iniciativa Verds – Entesa va aconseguir 
donar un aire de novetat, una proposta engrescadora, 
aglutinadora, alternativa a aquest bipartidisme 
PP-PSOE molt empobridor. Crec que el darrer any, 
2011, va haver-hi una progressió enorme que va 
permetre aquests resultats tant bons per a la coalició.
També crec que la coalició PSM-IV-Entesa va funcio-
nar molt bé perquè hi coincidirem tots els que sempre 
hem cregut en articular un espai polític de l’esquerra 
mallorquina, plural, ecologista i sobiranista, que trans-
cendeixi els diferents partits i es converteixi en un 
veritable moviment social. Per això PSM-IV-Entesa va 
funcionar molt bé i de fet s’ha consolidat desembocant 
en el projecte de MÉS per Mallorca.
 
Segurament dins ERC o la gent que actualment 
conforma EU, integrants del Bloc, prima la pertinença 
al propi partit i no es va apostar mai de veres per una 
coalició d’esquerra plural. Per això no va funcionar i es 
va rompre el Bloc, perquè hi havia gent dedins que 
realment no hi creia.

Ara ja fa dos anys d’això. Quina valoració en fas 
d’aquests dos anys?
Hem hagut de plantar cara a unes polítiques molt 
agressives, molt depredadores, del Partit Popular. A 
més de les línies generals, també a l’Ajuntament de 
Palma: qüestions urbanístiques, qüestions culturals, 
polítiques socials (hi ha hagut polítiques clarament 
antisocials).      

La nostra tasca ha estat frenar, denunciar i fer propos-
tes alternatives. Fer una feina de comptabilitzar l’equip 
de govern.

Vist des defora sembla que no és el mateix el PP de 
n’Isern que el PP d’en Bauzá-Delgado?
Sí, honestament, jo també crec que, com a mínim a 
les formes, hi ha diferències.  

Potser fa més difícil esser oposició?
No. Jo crec que això és millor per a Palma. Això ho he 
dit en públic. És molt millor per Palma tenir una perso-
na al capdavant que, com a mínim, és dialogant. 
Aquest, al manco, quan l’oposició presenta propostes 
se les mira i intenta respondre. Moltes coses les hem 
aconseguit, encara que se’ls hagin volgut apuntar ells: 
el tema dels desnonats: hem aconseguit coses fent 
feina al costat de les persones desnonades, Palma 
ciutat sense desnonaments; el carrer Blanquerna com 
a carrer peatonal; canviar el nom de La Rambla; la 
política d’habitatge, a la qual inicialment se li havia 
pegat una estissorada, un retall brutal, parcialment es 
va recuperant, van dedicant-hi més doblers; el tema 
de les bicicletes, va començar amb aquella decisió tan 
desafortunada de llevar el carril-bici de les Avingudes, 
però ara ja anuncien que obriran nous carrils; rutes 
històrico culturals pel casc antic... 

És cert que amb l’equip de n’Isern, tot i que ha tingut 
moltíssimes errades i que participa d’aquestes políti-
ques generals antisocials i depredadores,  s’ha acon-
seguit frenar una sèrie de coses. És quan veus que la 
feina d’oposició serveix per qualque cosa. Per tant, 
amb aquest marc general, jo m’estim més qualcú que 
escolta el que li diu l’oposició i que incorpora alguna 
de les aportacions que fas: Palma com a ciutat que 
aprofiti tot el seu patrimoni cultural, com a escenari 
cinematogràfic, com a centre d’empreses innovado-
res, tecnològiques, etc. Palma té moltes possibilitats 
culturals i econòmiques. Nosaltres hem proposat 
coses i ell se n’ha fetes seves algunes i això és bo per 
a la ciutat.

Vos sentiu suficientment presents en els mitjans de 
comunicació?
Ens agradaria que la informació que emetem arribàs 
més i millor a la ciutadania però de vegades és difícil. 
IB3 estructura els seus informatius amb criteris polítics 
per afavorir el PP. Altres mitjans de comunicació tenen 
propietaris, amb determinats interessos, i això de 
vegades condiciona el que surt. Sempre passa que el 
qui està en el poder i els partits més grans solen capi-
talitzar la informació. 
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Nosaltres pensam que feim una oposició molt sòlida; 
contundent quan fa falta i constructiva també quan és 
possible, quan hi ha marge. Pensam sincerament que 
estam marcant des de baix l’agenda política de 
l’Ajuntament de Palma en moltes ocasions. I intentam 
traslladar la nostra feina a través de les xarxes socials, 
twitter, facebook, etc. i fent feina de carrer, amb 
assemblees obertes als barris, reunions amb 
col·lectius, etc

Vos sentiu sols en la tasca d’oposició? Pensau que se 
pot articular una alternativa de tota l’esquerra?
No... Nosaltres tenim bona relació amb el PSOE a 
l’Ajuntament, no tenim problemes en aquest sentit. 
Cadascú mantén la seva línia, parlam de determina-
des qüestions i arribam a acords quan és necessari. 
Amb l’esquerra natural, ecologista, hi ha coincidència 
política amb l’immensa majoria. Si et refereixes al 
PSIB-PSOE pens que tenen poca capacitat 
d’enfrontar-se a la línia estatal i poca sensibilitat 
veritablement d’esquerres. Basta veure que alguns 
ex-alts càrrecs del PSOE han acabat fent feina per a 
multinacionals i les aliances que ha fet aquest partit 
amb forces que no tenen res de progressista; té uns 
compromisos amb determinats estaments... Passar 
d’això al que hauria d’esser una vertadera alternativa 
d’esquerra... crec que encara li queda un llarg camí 
per fer. En qualsevol cas, a Balears i a Palma, haurem 
d’explorar la conformació de governs de coalició alter-
natius al PP el 2015.  

La coalició ara ha agafat el nom de MÉS per Palma, 
què trobes que pot significar?
Són ganes de consolidar la coalició, de crear un tercer 
espai alternatiu d’esquerra plural, ecologista, sobira-
nista. Tota una sèrie de sectors socials que s’han 
rebel·lat contra un determinat estat de coses. Aques-
tes polítiques antisocials, tan depredadores, tan poc 
humanes. MÉS vol sumar forces per a aconseguir 
modificar les coses i canalitzar la indignació ciutadana 
contra determinades polítiques. És una eina política 
que pretén transcendir fins i tot els mateixos partits 
que inicialment l’han compost. Crec que respon a una 
demanda de la societat; és important que sigui la 
societat la que agafi protagonisme.

De cara a una futura confrontació electoral, quins 
temes et sembla que seran centrals per a Palma?
Jo pens que el temes estan en el carrer: hi ha moltes 
famílies sense cap ingrés, que han exhaurit ja totes les 
ajudes, sense recursos, sense cap perspectiva; gent 
major de cinquanta anys, famílies amb tots els mem-
bres en atur i dependents de les institucions de serveis 
socials... 

És indispensable mantenir un mínim de cohesió 
social. Sense això anam cap a una societat, cap a uns 
barris inhabitables, molt pitjors dels que tenim. Molt 
més problemàtics, molt més conflictius. Aquesta és 
una qüestió bàsica per mantenir uns mínims de digni-
tat personal. Quan les situacions personals es van 
degradant, les famílies es van degradant i els barris es 
van degradant. Podem arribar a un escenari dramàtic.

Tot això va unit a temes d’habitatge, de mobilitat, de 
transport públic, de planificació urbanística. De fet els 
darrers anys s’han desactivat les xarxes i la participa-
ció de les associacions, afavorint empreses privades. 
És molt important dialogar i comptar amb les associa-
cions que estan en el territori. Cada barri té caracterís-
tiques pròpies i resulta vital tenir-les en compte. Es 
tracta de fer un districtes més racionals. L’Ajuntament 
ha d’esser-hi i emprar tots els seus recursos.

Com es troba la vostra relació amb el teixit social?
Vivim un moment de desmantellament brutal del teixit 
social. S’han perdut centres culturals, s’han ofegat 
associacions... Nosaltres ens movem moltíssim i parti-
cipam en moltes trobades d’associacions, de barris, 
de col·lectius, d’entitats. Precisament en aquests 
moments, en que sembla que es volen desmantellar 
aquestes forces ciutadanes, és important 
acompanyar-les i tenir-les presents. També hi ha 
persones que, a nivell individual, volen fer coses i les 
hem d’escoltar. Nosaltres procuram tenir la màxima 
relació amb tot aquest moviment ciutadà. Hi ha proble-
màtiques molt greus.

El poble, té els polítics que es mereix?
Hmmm... Jo crec que a Mallorca tenim una ciutadania 
molt digna i honrada. En canvi crec que els polítics 
podríem esser molt millors. A Mallorca s’han fet moltes 
aberracions. És ver que hi ha escàndols intolerables, 
però també és ver que el poble s’ha manifestat amb 
contundència: contra la corrupció, contra les retalla-
des, a favor de la llengua, del territori i dels drets 
socials. 
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Crec que tenim una ciutadania crítica, que no es deixa 
trepitjar. Crec que som capaços entre tots de redreçar 
les coses. A vegades pas pena que no arribem a situa-
cions límit que degenerin en violència; fins ara la ciuta-
dania s’ha manifestat amb molta correcció. Encara 
que s’està degradant la cosa, jo crec que encara es 
mantenen uns mínims de cohesió i convivència. El fet 
que el 2007 el PP no obtingués la majoria, a pesar de 
la propaganda aclaparadora i la parafernàlia de grans 
obres del govern Matas, ens mostra una ciutadania 
crítica que reacciona contra la corrupció. A vegades 
tenim la sensació que el poble s’empassola massa 
coses, però també hi ha moments de reacció social.

D’on treus forces per seguir endavant?
Bàsicament d’aquesta convicció de què hi ha possibili-
tats de redreçar la situació. De què tenim una ciutada-
nia digna, crítica i honrada. Que creu que a Mallorca 
les coses es poden fer d’una altra manera. No tenim 
per què caure en el desenvolupisme urbanístic, auto-
pistes, incineradores, multinacionals... Que no,  que 
tenim un patrimoni natural, un patrimoni cultural que 
s’ha de defensar. I hem d’esser a les institucions políti-
ques perquè és allà on es cuinen aquestes coses; on 
s’estableixen aquestes normatives que després tenen 
unes conseqüències o unes altres.

Per descomptat que el que em dóna forces és el grup, 
els companys amb els qui compartim lluites i ganes de 
millorar les coses.

Com contemples el futur de Palma?
Veig una ciutat amb una millor distribució dels distric-
tes, més adaptats a la realitat. Veig una millora de la 
participació ciutadana, acostant-li i explicant-li els 
temes perquè pugui realment dir-hi la seva. La gent 
moltes vegades no entén les coses. I sovint no sols no 
s’expliquen, sinó que s’oculten. 

Participar en l’elaboració dels pressuposts: Això, en 
aquests moments aquí, ni es contempla. Pels polítics 
que governen actualment el màxim és explicar el que 
ells han elaborat en els seus gabinets.

Palma presenta un potencial enorme: tenim el casc 
històric més extens de la Mediterrània; tenim uns 
valors patrimonials i arquitectònics que la poden fer 
molt atractiva a nivell turístic; pot ésser un centre de 
rodatges cinematogràfics, d’empreses tecnològiques; 
oferint una cultura pròpia molt rica i enriquidora si 
sabem obrir-la  cap a l’exterior, que ens farà més 
atractius. Per desgràcia, hi ha gent que diu que creu 
en això, però després es dedica a organitzar una 
“Palma Beer”, es fa una cultura cervessera que 
envaeix fins i tot entorns com La Seu i L’Almudaina 
amb uns quioscs impresentables...

Podem convertir Palma en una ciutat molt atractiva. 
Podem tenir un altre estil d’activitats econòmiques 
molt més respectuoses amb l’economia tradicional de 
Mallorca. La feina de rehabilitació també és molt 
important per a poder mantenir una ciutat atractiva a 
un turisme de qualitat. D’una manera especial durant 
l’hivern.

Crec en una esquerra transformadora, que aspiri a 
transformar les coses, la societat, d’una manera real. 
Hem de donar resposta a la Mallorca d’avui en dia.
 
Són permeables els poders fàctics (empresarials, 
financers, turístics) a la vostra proposta...?
Jo hi crec en una Palma distinta, més moderna, més 
humana, més sostenible...
Nosaltres intentam connectar amb tots. Però sovint 
veus que hi ha interessos i aliances molt clars que no 
tenen res a veure amb el benestar i el progrés de la 
nostra Illa i la nostra Ciutat. 

Crec que tenc la raó i, per tant em sent amb coratge, 
per convèncer aquest sectors de la bondat del projec-
te. Ells han de veure que la situació es fa insostenible, 
per tant, tampoc els convé. La situació social pot 
arribar a situacions molt desagradables que facin 
malbé la ciutat. Jo crec que aquests sectors poden 
entendre que hem de fer una ciutat més cohesionada, 
encara que s’hagin de sacrificar interessos particulars 
o de determinades empreses. És important defensar 
els interessos generals per damunt d’altres interessos; 
per això estic en l’activitat política. Crec que això ho 
pot entendre molta gent, també moltes empreses. 
Altres ens poden veure com una amenaça quan 
defensam el petit comerç i una planificació racional i 
humana dels barris, amb botigues, amb llocs que creïn 
xarxa; afavorint la tradicional convivència mediterrà-
nia.

Estic molt convençut de tot això i per a mi el més 
important és que el poble en sigui conscient i vulgui 
defensar-ho. Ja està bé de dir que tots els polítics són 
iguals, que no hi ha res a fer... Aquells que van a fer la 
seva els interessa que el poble es cregui aquesta 
mentida. No totes les polítiques empenyen cap al 
mateix lloc, ni molt manco.
Amb el suport del poble podem fer una Ciutat engres-
cadora. Hi ha molts de grups i moltes persones que 
comparteixen aquesta il·lusió,  estic convençut que 
amb tots ells podem donar moltes passes. Som així i 
ho vull seguir essent

Compta amb nosaltres, Toni, i que t’acompanyi la sort 
dels guerrers que al seu poble són fidels.
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Les escoles de Palma en 
temps de la II República

Manel V. Domènech
Mestre

El treball que comentem, és fruit de la inquietud de 
Pere Carrió Villalonga, Antoni Ramis Caldentey, i jo 
mateix. Té per objectiu contribuir a recordar i divulgar, 
l’obra de la II República en el camp de l’ensenyament 
a la ciutat de Palma.

A la proclamació de la  II República, la població esco-
lar de Palma era de unes 15.000 persones:  5.000 no 
tenien escola,  5.000 acudien a l’escola privada, 5.000 
a l’escola  pública  en molt males condicions .  Davant 
aquest panorama  l’Ajuntament de Palma va aprovar 
el dia 9 de setembre del mateix 1931, el  “ Proyecto 
General de Construcciones Escolares” . En menys  de 
cinc mesos, les autoritats republicanes , enllestiren la 
tasca per a solucionar el problema. Tasca que, com 
moltes altres , avortà  el  “Glorioso Movimiento Nacio-
nal Salvador de España“
 
Dos jubilats i un que ho voldria esser aviat, ens 
engrescarem en les tasques de recerca d’informació, 
visites a les escoles, documentació gràfica, elaboració 
de textos … El nostre objectiu no era tant fer una 
investigació acadèmica, com mostrar des d’un punt de 
vista divulgatiu, no mancat de rigor, el panorama esco-
lar que va trobar l’adveniment de la II República i les 
solucions que aportà per millorar-lo.

Dur a terme la idea d’aquesta publicació implicà un 
conjunt de reunions de treball per a investigar, 
mitjançant bibliografia,  hemeroteques i arxius,  les 
escoles durant  la  II Segona República; les que ja 
existien abans i continuaven, les que es varen inaugu-
rar, o aquelles de les quals s’inicià la construcció  en 
aquell temps;  per altra banda, analitzar les escoles i la 
seva situació, així com la de la seva població escolar. 
Igualment ens interessava cercar imatges de les esco-
les de l’època i visitar-les per a fotografiar-les tal com 
són avui. El treball, en les seves fases de planificació, 
investigació i documentació, es va realitzar entre els 
mesos de setembre de 2008 i setembre de 2010.

Un cop enllestida la tasca, vàrem contactar amb 
diverses editorials per aconseguir la publicació del 
llibre. Les gestions no varen fructificar. A continuació 
ens dirigírem a l’Ajuntament de Palma, en concret a la 
regidoria d’Educació. Tinguérem una bona acollida, 
moltes bones paraules, però  passà quasi un any i el 
projecte de publicació no es materialitzava. Vàrem 
canviar de regidoria, en concret la de Cultura i tot va 
anar com una seda, ràpidament es va posar fil a 
l’agulla per a la seva publicació però... les eleccions 
municipals varen canviar el Pacte de Progrés per la 
majoria  absoluta del Partit Popular i tot se’n va anar 
en orris.

La feina estava feta i calia donar-la a conèixer. Poc 
abans de penjar-la a Internet, varem saber de 
l’existència de VERKAMI, una nova forma de publica-
ció mitjançant micromecenatge que implica a perso-
nes amigues i les fa partícips. L’experiència ha estat 
molt positiva. Hem aconseguit publicar el llibre 
gràcies a un centenar de mecenes, i la difusió ha 
estat important.

La tasca no acaba aquí, estam acabant un segon 
treball que abraçarà totes les illes. Estau advertits!              

construint
alternatives

El nucli costaner de s’Arenal (Palma) disposà
des de llavors d’una escola pública
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La inclusió social:
Les peculiaritats de les feines a l'agricultura local i les 
tasques de manteniment ens permeten col·laborar  
amb persones amb minusvalidesa o amb risc 
d’exclusió, per que ens ajudin a fer tasques de mante-
niment i de recol·lecció.

Informació i formació:
El Centre d'interpretació i l'arxiu i base de  dades que 
estam generant, són els mitjans on fonamentem la 
voluntat de donar a conèixer els valors que representa 
l'activitat agrària, feta palesa amb el reconeixement de 
la UNESCO al Patrimoni Cultural de la Serra de 
Tramuntana.

Les activitats de coneixement i convivència amb les 
tasques agrícoles, dirigides a tots els sectors, locals, 
nacionals i estrangers; joves, nins, majors; tècnics, 
curiosos, interessats, artistes, etc. ens permetran 
tancar el cercle econòmic suficient, per a la pervivèn-
cia sostenible sense ànim de lucre, del projecte 
Capvespre i aportar un valor afegit a la pervivència i 
continuïtat de les feines dels qui es dediquen a la 
pagesia per a goig de tots nosaltres.

El projecte CAPVESPRE i 
l'economia social

Jaume Orell Canals
President de la Cooperativa Agrícola de 
Sóller

La Cooperativa Agrícola Sant Bartomeu de Sóller:
Des dels seus orígens l'any 1989 ha unificat la força 
dels pagesos de la Vall  per a optimitzar el seu treball 
diari i el valor de les seves produccions. Dins el seu 
creixement i millora constant, ha sabut adaptar-se als 
canvis i circumstàncies històriques.

L'Agricultura:
Fou fins als inicis del passat segle, pilar fonamental de 
l'economia i  base de la història de les Illes, nucli  de 
relacions socials del poble. Al seu calor es desenvolu-
paren els valors fonamentals de la nostra cultura i una 
qualitat de vida que,  pobre de recursos econòmics,  
gaudia  d'una riquesa de valors mediambientals, 
paisatgístics i humans com la solidaritat, germanor, 
calma, respecte mutu i altres. 

El CAPVESPRE:
El resplendor dels nostres camps i muntanyes, s'ha 
perdut a mesura que avancem cap a la nit, que repre-
senta l'abandó de l'agricultura local, per improductiva, 
per impossible competitivitat econòmica globalitzada. 
Amb el projecte Capvespre, perseguim redistribuir 
l'equilibri econòmic que faci arribar a la feina de la 
pagesia, el valor econòmic afegit necessari per a la 
seva continuïtat i la dels  valors abans comentats que 
representa.

El treball agrari:
Entès com a cantera de creació de llocs de feina; de 
producció local, front al transport globalitzat; de pervi-
vència de varietats locals, experimentades i adapta-
des; mínima independència alimentària; atenció i 
prevenció d'incendis i d’erosió.Una possibilitat de 
treballar i viure, fora de l’estrès social de la vida 
moderna i de fer una feina tranqui-la, que no còmoda, 
però compassada, gaudint de la bellesa de la natura i 
del seu creixement lent i equilibrat.
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El PSM vol anar a MÉS

Antoni Alorda
Diputat de MÉS al Parlament de les Illes 
Balears
L'esquerra és transformadora i plural. Precisament els 
elevats valors de justícia social que postula, el seu 
inconformisme davant l'statu quo, és l'energia que 
l'alimenta, el que li ha permès remoure mil obstacles en 
la història contra forces que semblaven invencibles... i 
una font permanent de desencís i fragmentació. 

El PSM pretén, de sempre, bastir un front ampli de 
l'esquerra illenca, assumint-ne la pluralitat. De 
l'esquerra, això sí, que vulgui participar en una formació 
sobirana, sense perjudici, naturalment, d'associar-se 
lliurement amb les d'altres territoris, en primer terme, els 
de parla catalana, i amb una especial ambició a nivell 
europeu. Perquè, a Mallorca, a la complexitat del sintag-
ma "esquerra" del cleavage dreta/esquerra, s'hi afegeix, 
de manera decisiva, ineludible, el de 
autogovern/identitat, amb l'afirmació del dret a decidir de 
la pròpia ciutadania. I encara d'altres, entre els que ha 
jugat un paper rellevant l'ecologia-territori. 

En aquests objectius, el PSM ha obtingut èxits meritoris, 
i és un miracle de continuïtat en la història política 
mallorquina; tanmateix, enfora, molt enfora dels dos 
grans partits espanyols, insuficient, per tant, per a un 
partit amb aspiració de majories socials, de vertebrador 
de tot el mallorquinisme progressista. Tampoc se n'ha 
sortit en aliances amples i estables, de manera espe-
cialment incomprensible amb Catalunya, que pendula 
entre una olímpica indiferència fins a postulats neojaco-
bins, dejectant relacions confederals dels partits nacio-
nalistes.

Amb els anys, el PSM ha conclòs que, tot i mantenir una 
insubornable vocació de suma, la seva trajectòria, 
essent un aval sòlid i valuós, també havia esdevingut un 
entrebanc i, a fi de créixer, s'ha proposat superar el 
"patriotisme de partit" (reconfortant, fins i tot vital en 
moments delicats) i impulsar acords/coalicions més 
amplis. 

D'aquesta reflexió, i de la vocació de presentar candi-
datures amb opcions reals d'obtenir representació en 
totes les institucions, n'han sorgit diverses provatures. 
Amb llums i ombres. La baula fluixa que s'ha detectat, 
autèntica pedra de toc, és la dificultat de la cohesió 
entre organitzacions que reivindiquen el seu propi 
protagonisme i independència de decisions, (ben 
legítimament, no cal dir-ho, però) peròp amb el risc de 
derivar en acords de cúpules, i, en conseqüència, 
limitadament participatius i empoderadors, esclaus de 
quotes... i un caos potencial considerable. 
L'experiència d'Eivissa pel Canvi, tan puixant el 2007, 
tan desfeta el 2011, és un exemple entre mil. No hi 
cerquem "culpables", però prenguem nota dels riscos 
de determinades operacions, i sospit que la singladura 
del Bloc per Mallorca l'emmenava a una peripècia 
semblant.

D'aquestes experiències n'hem après, sense quedar-
ne escalivats. Seguim convençuts de la necessitat 
d'agregar energies i voluntats. La fusió entre PSM i 
Entesa, així com la coalició amb Iniciativaverds, així 
ho mostren. Però, avui, el moment polític i històric que 
vivim hi convida d'una manera especial. Per un vent, 
les despietades destralades contra l’Estat del benes-
tar, trepitjant drets individuals i col·lectius, amb unes 
diferències obscenes de renda i oportunitats; el 
menyspreu per les senyes d'identitat del país, en 
primer terme la llengua catalana; els atacs al medi 
ambient, la corrupció... Per l'altra, la caiguda en picat 
en la credibilitat dels dos grans partits espanyols, un 
canvi de paradigma que té, entre moltes d'altres 
conseqüències polítiques de primer ordre, una que no 
ens pot passar per alt (enquer probablement sigui 
conjuntural): la pèrdua de relleu d'un element que 
cada cop anava resultant més decisiu per decidir el 
vot, el fenonem de la "presidencialització", que 
empeny a votar a qui té opcions efectives de ser presi-
dent, batle, etc..., en detriment de pluralitat. 

Però, sobretot, el gran canvi, relacionat amb els ante-
riors naturalment, és la contundència i la popularitat de 
la resposta social, amb demandes d'aprofundiment 
democràtic, de justícia social, de sobirania i defensa 
de la llengua, que no s'assusten (al revés, reivindi-
quen), canvis en profunditat. De fet, si hem de desta-
car una novetat en la política mallorquina, quedem-
nos en l'extensió i ambició de les manifestacions i 
demandes socials, la caiguda de tabús i fins i tot dels 
referents d'èxit social. 

altres veus
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Vet aquí el repte: connectar aquesta poderosa energia 
social amb les institucions on s'han d'adoptar les deci-
sions democràtiques que dignifiquin el sistema. No és 
fàcil. El descrèdit de l'instrument-partit, de la política 
en general, és enorme, i, al costat de propostes 
fermes i ambicioses, però realistes, també compa-
reixeran demagògies inflades i venedors d'ungüents 
miraculosos. La posició institucional de la coalició, la 
tercera força política del país, l’única que, al Parla-
ment, al Consell de Mallorca i a Cort, trenca el malmès 
bipartidisme PP-PSOE, la col·loca en una privilegiada 
posició de sortida; però, paradoxalment, aquesta 
mateixa posició també és un hàndicap, contamina per 
contacte amb un sistema greument (justificadament) 
desprestigiat. 

En tot cas, cal un esforç per connectar amb aquest 
nou estat de coses, i fer-ho amb canvis reals, significa-
tius, no merament cosmètics. Un nom nou és una 
declaració de principis, però ha d'anar acompanyat 
d'un compromís democràtic i en les polítiques. Cal una 
organització que, orgullosa i gelosa de la seva plurali-
tat, sabi actuar amb cohesió, i, per això, cal, en primer 
lloc, una actitud, una voluntat, sustentada, certament, 
en un gruix consistent d'objectius compartits (en espe-
cial els més determinants), i l'empoderament dels 
propis òrgans de govern que, en els àmbits de decisió 
cedits, han d'estar per sobre dels partit integrants i, 
evidentment, de consignes externes (venguin de 
Madrid, de Barcelona o d'onsevulla que venguin).

El repte és compatibilitzar l'ambició de les propostes, 
amb majories socials que en siguin favorables.  Insis-
tesc que el moment ho fa viable, reparem en la gosa-
dia i popularitat de propostes per exemple en la reac-
ció als desnonaments o als excessos de la monarquia 
o per la independència catalana. Compatibilitzar la 
diversitat interna (que hi és i, no ho amaguem, té el 
seu què), la personalitat dels diversos grups (i, en 
darrer terme, dels individus), sense implosionar, 
cercant compromisos, consensos, des de la tolerància 
que aporta la convicció en la utilitat de la força política. 

La suma (una suma així) no ens ha de fer por. Al 
revés, ens ha de motivar. Com MÉS serem, més 
riurem. L'exit, el futur, hi passen, i no debades els 
grans projectes són més tolerants amb la diversitat 
interna.

Personalment, apost per treballar de cara a governs 
progressistes i desbancar un PP nefast, això sí, a 
partir de coalicions lleials, per crèixer, sòlides, útils per 
a polítiques ambicioses (i, amb franquesa ho diré, trob 
que el PSOE no hi ajuda gaire). En tot cas, serà una 
qüestió que s'haurà de tractar amb profunditat i no 
improvisar-la en quinze dies. Perquè el PP caurà, 
teniu-ho clar des d'ara: el PP baixarà dels 40 punts i hi 
haurà un marge de maniobra que caldrà gestionar 
amb habilitat. 

Ens en sortirem de fer-ho prou engrescador? Proba-
blement els més antics no som els que més hi podem 
fer (i d'això també n'hem d'extreure conseqüències, 
naturalment). La clau la tens tu. Si t'hi apuntes, o te'n 
surts d'enrolar-hi algú, la revolució és en marxa i tot és 
a l'abast. Si no, l'operació seguirà essent útil, obtindrà 
un resultat acceptable el 2015, però sense dalta-
baixos, serà percebuda com una variació 
(relativament positiva) sobre el mateix tema. 

Inèrcia i escepticisme són forces poderoses, però hi 
ha moments heurístics d'on neixen muntanyes, fins 
universos. Som a un moment en què l'abast dels 
canvis és obert, dependrà de com quedin finalment 
alineats els planetes. En tot cas, MÉS per Mallorca 
està cridada a jugar-hi un paper rellevant, l'abast del 
qual dependrà de quants de ciutadans s'hi engres-
quin. Per això, sense perdre els paràmetres polítics 
que donen sentit a MÉS, l'obertura ha de ser radical, 
honesta, veritablement convidadora, sincerament 
plural, popularment ambiciosa: M'ho deia l'amo'n 
Ceba/ quan m'ensenyà de segar/, entre sa terra i sa 
mà,/ sa falç, just hi ha de cabre.
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Tot s'agreuja amb els fonaments econòmics de la 
nostra societat, amb la intensa sacsejada demogràfica 
(present també a les aules) i en un context sociolin-
güístic en què no és inaudit que ens neguin el dret a 
existir com a comunitat. 

No hi ha, a Europa, cap llengua de les dimensions del 
català que el seu coneixement i presència a l'escola i 
a la societat en general siguin qüestionades pels 
autòctons o per la població d'origen immigrant o que hi 
ocupi una posició tan secundària.

Però, en el nostre cas, a més, els òrgans de govern 
qüestionen sense parar el model d'escola (al qüestio-
nament de l'estatal, s'hi afegeix l'específic de les 
Balears) i, amb freqüència, difonen una imatge negati-
va del col·lectiu docent, com un cos ideològicament 
monolític, que actua en contra dels interessos dels 
infants i els pares, i, alhora, dicten normes per a 
atemorir els ensenyants i coartar-los la llibertat de 
mostrar la discrepància.
 
¿Com es pot millorar l'escola retallant recursos, 
desqualificant els docents, amenaçant-los i creant  un 
clima de desconfiança i de por? ¿Com es pot millorar, 
imposant un model d'escola en contra del parer dels 
docents i especialistes i de la dinàmica de consens, 
tan necessària en aquest àmbit?

No es pot explicar, crec, si no és que la seva dèria és 
satisfer els designis de la FAES (i les seves sucursals) 
i no millorar l'escola ni aconseguir una societat més 
cohesionada i adequada a la pròpia història. L'objectiu 
és cavar trinxeres que incomuniquin i fracturin la 
societat. 

La trinxera del TIL
Joan Melià
Professor de la UIB
El funcionament de les organitzacions socials hi 
guanya si entre els seus membres hi ha llaços de 
confiança i solidaritat. En canvi, és perjudicat si el que 
els uneix és el recel i l'aversió. Això passa en qualse-
vol organització social, però s'aguditza en organitza-
cions com l'escola. Els lligams de confiança i solidari-
tat s'han d'establir entre tots els membres que hi parti-
cipen (docents, alumnes, pares, personal no docent i 
responsables polítics), perquè són, tots, indispensa-
bles per a millorar l'assoliment dels objectius que 
recauen en el sistema escolar. 

L'escola, per a donar els millors fruits, necessita un 
clima de tranquil·litat i seguretat i no estar exposada 
als vaivens de les alternances de govern i a les rauxes 
dels polítics més centrats en el rèdit electoral de les 
seves accions que en l'èxit escolar. El parer dels espe-
cialistes i dels docents—sovint són també pares— 
hauria de ser clau en la presa de decisions dels 
polítics en els temes referits a l'educació, en comptes 
d'obeir les consignes ideològiques dels seus 
il·luminats que, en lloc d'interessar-se per la millora de 
l'escola, només serveixen uns objectius que, si no hi 
cauen de ple, voregen els límits del totalitarisme i del 
nacionalisme excloent. 

Les circumstàncies actuals fan que, arreu, l'escola 
travessi una crisi important (excés de reclams en 
l'activitat diària dels infants i els adolescents, crisi 
d'autoritat, devaluació de la formació acadèmica i de 
l'educació...).

Directors menorquins destituïts i sancionats
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Havíem posat moltes esperances amb el triomf de la 
“via xilena al socialisme” que seguíem amb entusias-
me i vertadera passió. Érem la mateixa generació de 
joves revolucionaris que uns anys abans havíem 
posat les mateixes esperances amb el “socialisme de 
rostre humà” a Txecoslovàquia, que baix la batuta 
d’Alexander Dubcek, Secretari General del Partit 
Comunista txec havia començat a transitar des del 
comunisme soviètic a una nova experiència de socia-
lisme en llibertat.

Amb aquella ocasió foren els tancs del Pacte de 
Varsòvia i de la Unió Soviètica els que frustraven la 
possibilitat de combinar les dues paraules més 
estimades per molts de joves revolucionaris de 
l’època: socialisme i democràcia.

En el meu cas, el cop de Pinochet, encara me va 
marcar més, per què el vaig viure des de la presó de 
Jaén on complia la condemna que m’havia imposat el 
feixista Tribunal d’Ordre Públic (TOP), precisament 
per lluitar per la llibertat. Com cont al meu llibre “De la 
foscor a l’esperança”: “ Estàvem davant el televisor 
després de sopar, quan pel telediari , veiérem la cara 
del general Pinochet vestit de militar i amb ulleres 
fosques, talment un mafiós i un assassí, que és el que 
era, anunciant en nom de la Junta Militar el triomf del 
cop d’estat”. Mentre durà la dictadura de Pinochet vaig 
participar i en molt de casos ajudar a organitzar tot 
quant acte de solidaritat es feia amb els demòcrates 
xilens.     

Tot el continent de Sud-amèrica visqué llargs anys de 
duríssimes dictadures militars i va tastar abans que 
nosaltres les nefastes receptes econòmiques del 
neoliberalisme de l’escola de Chicago.
Però quaranta anys després, que ja no soc un jove, 
però me continu considerant un revolucionari, suposa 
una gran alegria veure que el sindicalista i revolucio-
nari Luis Ignacio Lula ha governat deu anys el Brasil, 
que avui en dia presideix la ex-guerrillera Dilma 
Rouseff que va lluitar contra la dictadura militar, o que 
el president de l’Uruguay José Múgica va militar als 
Tupamaros, o Evo Morales als moviments indigenis-
tes. I sobretot que a la majoria d’aquests països han 
derrotat les dictadures, han rebutjat les polítiques 
econòmiques neoliberals i estan construint un futur en 
pau i democràcia, per cert sense patir la crisi que ens 
matxaca a nosaltres.

La meva alegria serà completa si a les properes elec-
cions a Xile, el pinochetista President Sebastián 
Piñera les perd i guanya la companya Michelle Bache-
let.

40è aniversari del cop d’estat 
de Pinochet
Miquel Rosselló
President de l’Ateneu Pere Mascaró   
El proper onze de setembre se compliran 40 anys del 
cop d’estat a Xile i de la mort del company President 
Salvador Allende. Començava la dictadura cruel i 
assassina del general Pinochet.

Aquell cop d’estat fou promogut per la CIA i el Depar-
tament d’Estat dels EUA, comandat per Kissinger, 
com tots els que s’havien produït i se varen seguir fent 
al continent sudamericà. Els cappares del món capita-
lista no podien permetre que arribés a bon port una 
apassionant experiència de “socialisme en llibertat” 
com la que s’estava experimentant a Xile, amb el 
lideratge de Salvador Allende i els partits de la Unitat 
Popular.

Feia tres anys que la Unitat Popular havia posat en 
marxa el major procés democràtic i participatiu que 
havia conegut mai Xile. Els treballadors i el poble esta-
ven organitzats i engrescats amb la defensa de les 
polítiques progressistes del Govern d’Allende i alhora 
l’empenyien per dur-les endavant, com se va demos-
trar amb la multitudinària manifestació del 4 de setem-
bre a Santiago. Aquella extraordinària mobilització va 
deixar clar que el poble estava amb el seu President, 
el company Salvador Allende,  i els imperialistes, que 
prengueren bona nota, sabien que si volien acabar 
amb aquella experiència no hi havia altra solució que 
un cop d’estat.

Un cop perfectament dissenyat  per impedir que el 
poble pogués reaccionar. Primer calia llevar d’enmig 
als militars demòcrates, com feren, entre molts 
d’altres, amb el general Prats, amic del President i 
implicat amb el procés revolucionari i després atacar 
amb l’armament més potent i selectiu, és a dir amb 
l’artilleria pesada i l’aviació. Les imatges del bombar-
deig del Palau de la Moneda, seu de la Presidència 
encara estan a la retina dels que visquérem aquell 
esdeveniment amb ràbia i tristor.

Per mi i per la majoria de persones de la meva genera-
ció fou un cop molt dur. 
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En especial ha sigut fonamental l’”efecte Obama”: 
l’entronització a la presidència d’un home de color, al 
qual cínicament vénen comparant , aquests dies, amb 
Martin Luther King, quan en realitat les seves respon-
sabilitats, en múltiples agressions internacionals són 
molt greus; l’entronització d’un candidat creat pels 
serveis secrets i pel qual Wall Street va apostar forta-
ment, però que malgrat tot han “venut”com una caris-
màtica personalitat sorgida des de la perifèria de 
l’establishment. Tot el que està succeint durant 
aquests darrers anys no hauria estat possible amb 
personatges com el Bush o l’Aznar de les Açores.

Però encara que amb nous semblants de defensors 
de “la llibertat”, en realitat les estratègies no han variat 
molt des de que després del gran conflicte de Ruanda, 
inventaren  l’anomenada “responsabilitat de protegir”, 
que endavant donaria a Occident –que 
s’autoproclama “la comunitat internacional”- barra 
lliure per violar sistemàticament la sobirania nacional 
de qualsevol nació a la qual, arbitràriament, decideixin 
convertir en blanc, liquidant així el principi de no 
ingerència i convertint les agressions internacionals 
en intervencions “humanitàries” o “alliberadores”. 

Les semblances en aquestes estratègies, des del 
començament dels anys noranta a Iraq i Ruanda fins 
avui en dia a Síria, semblen calcades al detall en allò 
essencial: creació de “rebel·lions”i oposicions “demo-
cràtiques”, ús del nomenat talk and fire, l’estratègia 
que utilitza conjuntament i de manera perversa les 
“negociacions” i la força militar. El resultat sempre és 
el mateix: la destrucció del país i el posterior pillatge 
dels seus recursos naturals, amb la passivitat de les 
societats “democràtiques” estupiditzades per la propa-
ganda oficial.

Síria, altre cop la responsabili-
tat de “protegir”
Joan Carrero Sarralegui
President Fundació s’Olivar
Una rere l’altra les fitxes del dòmino segueixen caient. 
Es van materialitzant inexorablement les 
denúncies,davant les càmeres de la televisió, del 
general Wesley Clark, ex-comandant suprem de 
l’OTAN durant l’atac a Kosovo, atac que ara se’ns 
proposa com a model d’allò que hom hauria de fer a 
Síria. Ja al començament de l’atac a Afganistan 
aquest general denuncià el pla secret del seu propi 
Govern: prendre set països en els propers anys, 
començant per Iraq, després Síria, Líban, Somàlia, 
Líbia, Sudan i per acabar Iran. Sorprenentment aques-
ta denuncia, la gravetat de la qual és extrema i la seva 
exactitud està essent demostrada pels fets, ha passat 
quasi desprevingut. Tal és el poder del silenciador dels 
grans mitjans, controlats per un nombre cada vegada 
més reduït de poderoses societats
.
Els 817.000 especialistes en tasques de seguretat top 
secret comptabilitzats fa uns anys per Dana Priest al 
The Washington Post, han sabut fer molt bé la seva 
feina: eliminar qualsevol tipus d’enllaç o de relació 
entre totes i cada una d’aquestes agressions, 
denigrar-nos com a teòrics de la conspiració a qui sí 
som conscients que es tracta d’un únic projecte de 
dominació, presentar les noves agressions –ara a 
Síria com a motivacions i elements que aparentment 
res tenen a veure amb aquelles ja “amortitzades” 
–com la d’Iraq, i altres. 

Manifestació davant el Parlament Britànic
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Les persones congregades es van mostrar molt satis-
fetes per la nostra presència i ens van demanar que 
els ajudem a difondre la seva lluita més enllà de Gua-
temala. Nosaltres els vam agrair la seva amabilitat i 
ens hem compromès a traslladar, a tots els àmbits on 
tenim incidència, la seva resistència pacífica.

El nostre  dolor i sorpresa són enormes, doncs en 
arribar a Mallorca ens informen que després de la 
manifestació de suport als participants de la Taula de 
Diàleg i de retorn a ca seva, dos homes muntats en 
una motocicleta van assassinar per l'esquena a D. 
Satos Ajau d 54 anys amb qui compartírem opinions i 
moments d'emoció pel lloable de les seves lluites. 

Hores més tard van crivellar la casa de la lideressa 
Yolanda Oqueli, qui ens va informar de tot el procés de 
lluita ja que, a part de la contaminació mediambiental, 
els han deixat sense aigua per que els pous perforats 
per a la mina,  han deixat secs els de diversos pobles.
Ens van mostrar informes d'irregularitats de la conces-
sió, informes diferents de l'empresa als quals els van 
lliurar les autoritats, consultes realitzades a la pobla-
ció, necessàries per a la concessió, i  que les pobla-
cions neguen davant notari.

En resum, aquesta és la forma de desenvolupament 
que es defensa: riquesa per a uns pocs i misèria per a 
molts.

Vagi la nostra solidaritat una vegada més i que, aquest 
escrit serveixi d'homenatge a la persona assassinada 
així com per a  tots els habitants que estan defensant 
la seva dignitat, els seus drets i les dels seus fills, així 
com el manteniment d'aquestes terres tan meravello-
ses que formen la República de Guatemala.

La Puya, una població en lluita 
per la seva dignitat
Pere Polo, Juan L. Rodríguez 
i Vicent Mauri.

La Puya és el nom que té el lloc on estan acampant 
des de fa mesos grups de persones de diversos 
pobles dels municipis de Sant Pere Ayampuc i Sant 
Josep El Golf, per torns han anat convivint de dia i de 
nit, pacíficament, en resistència a un gran projecte 
d'extracció d'or i plata que l'empresa Exmigua va 
iniciar a esquena dels pobladors, amb suport 
d'autoritats corruptes i d'empresaris sense escrúpols. 

La resistència pacifica de la Puya ensenya el camí 
d'una nova forma de lluita contra la mineria a Guate-
mala que trenca amb la lògica de la violència que 
mobilitza centenars de policies per acovardir i violen-
tar la dignitat de tot un poble que ha dit no  al projecte 
extractiu miner. La policia que va anar a desallotjar es 
va trobar amb dotzenes de dones que es van llançar al 
sòl per parar l'avanç dels intimidadors  anti-
manifestacions.

Una de les lideresses de la lluita, Yolanda Oqueli, va 
ser atacada, al juny de l'any passat, per sicaris quan 
anava cap a ca seva . Ha trigat quatre mesos per 
recuperar-se de l'atac. També hi ha continus actes 
provocadors per part de sicaris al servei de les empre-
ses. 

Durant la tarda del 24 de juny, una delegació 
d'Ensenyants Solidaris, de l’STEI – Intersindical de les 
Illes Balears i de la STEPV vam estar presents en la 
Puya per mostrar la nostra solidaritat i suport. La visita 
va coincidir amb diverses actuacions i intervencions 
de solidaritat amb la lluita de moltes comunitats guate-
malenques. També es va celebrar una assemblea  per 
decidir la línia de treball en la Taula de Diàleg que el 
Govern guatemalenc s'ha vist obligat a convocar. Per 
a les persones dels dos sindicats i d'Ensenyants 
Solidaris ha estat una experiència molt interessant on 
hem tingut l'ocasió de conèixer de primera mà aquesta 
lluita; intercanviar opinions amb les i els líders de la 
lluita; mostrar el nostre suport actiu a les seves reivin-
dicacions i aprendre molt de les maneres de treballar i 
de decidir de les comunitats afectades i de les diver-
ses organitzacions que els donen suport. Ha estat tot 
un exercici de debat i decisió comunal i de resistència 
pacífica amb la participació protagonista de les dones 
i del conjunt de les persones dels dos municipis afec-
tats directament. 

La resistència pacífica de la Puya



Teixit social i econòmic
Sant Jordi és un poble actiu i això es demostra amb el 
gran nombre d’entitats i associacions. Així, hi trobam 
l’Associació de Veïnats amb la Batucada, Flabiolers 
del Drac i aviat també amb una colla de dimonis, el 
Club Esportiu Sant Jordi, el Club de la Tercera Edat 
amb la revista Lluquet, l’Associació Cultural Club Prat 
de Catí, l’Associació de Mares i Pares de l’Escola, el 
grup d’havaneres Arpellots,el grups de teatre Cala-
bruix i Fora nirvis, la Confraria i l’Associació de 
Regants. Totes aquestes associacions no tenen un 
centre cultural propi com tampoc hi ha cap centre pels 
joves quan al poble hi ha espais que podrien complir 
aquesta funció. Passats molts batles, aquesta segueix 
essent una reivindicació històrica que no estam dispo-
sats a renunciar-hi mai.

Ara, a més, l’Ajuntament ha intentat tancar la Bibliote-
ca, però les queixes dels veïns no ho han permès. Així 
encara obri, però que una biblioteca per estudiants no 
obri dos horabaixes no s’entén molt. El mateix ha 
passat amb la piscina municipal Xavi Torres que el 
Consistori la volia tancar si no hagués estat per la 
mobilització ciutadana que rebé el suport del nostre 
grup municipal.

Una de les activitats més importants i conegudes que 
hi ha a Sant Jordi és la Fira del Caragol , ja en portam 
XIII amb molt d’èxit,  i que l’ha promoguda des dels 
seus inicis l’Associació Cultural Prat de Catí. Aquesta 
associació amb la nova legislatura ha perdut tot el 
suport institucional i no rep cap ajuda per poder-la 
organitzar. Això té sens dubte un rerefons de 
represàlia política perquè les altres fires sí que reben 
ajut. Malgrat això, la Fira segueix sent un expositor de 
primer ordre dels productes agrícoles i artesans que 
encara es fan a Sant Jordi. L’Ajuntament en lloc 
d’esforçar-se a penalitzar-la podria intentar,  com 
nosaltres demanam, fer un mercat setmanal al poble. 
Això podria donar un gran impuls als pagesos i 
artesans del poble.

Amb l’Agrupació del PSM del 
Pla de Sant Jordi, fent poble!
Llorenç Carrió 
Aquesta vegada toca jugar a casa. És clar, som a Sant 
Jordi aquell poble ni barriada ni llogaret que pertany al 
municipi de Palma. Ens trobam a casa d’en Tomeu i na 
Xesca afiliats de fa molts anys que ens tenen preparat 
una bereneta. Amb ells i altres membres de l’agrupació 
com són en Biel “es Suís”, en Joan Taberner, na Marga-
lida Bauçà, na Xisca Garau, n’Antònia Vives i les germa-
nes Aina i Cati Garau,  començam l’entrevista.

Tots nosaltres, jo també, i alguns més que l’estiu no els 
ha permès ser-hi, som l’Agrupació de Sant Jordi. Tots 
ells són polítics, polítics que participen de la vida del 
poble, les associacions i  activitats i a més, pateixen en 
primera persona els altres polítics, els no tan bons. A 
més, al seu civisme hi afegeixen la seva identitat nacio-
nalista, ecologista i d’esquerres.

L’Agrupació té una força important i això és demostra en 
els resultats electorals. Tradicionalment es disputa amb 
el PSOE ser la segona força del poble, encara que no 
ho fos a les darreres municipals. Després d’algunes 
escissions i decepcions, el partit l’any 2011 va aconse-
guir 142 vots, el 12%, encara per sobre la mitjana de 
Palma. Tenim un PP a Sant Jordi que té una gran majo-
ria, però que com veurem no tracta com toca els seus 
votants. L’Agrupació aquests dos darrers anys ha seguit 
treballant pel poble, per recuperar la gent amb què 
s’havia distanciat i desbancar d’una vegada per totes al 
PP.

Quan ens reunim i parlam del que més ens preocupa, 
Sant Jordi, sembla que ens barallam. Tothom parla a 
l’hora i molt fort, però en realitat no ens ho estam fent. Si 
ho sembla és perquè ens adonam de les injustícies que 
rebem i el desemparats que estam davant el Consistori. 
Un consistori que si poc es preocupa pels palmesans, 
menys ho fa dels que no vivim dins les murades i com 
no pels santjordiers.

Em recorden que apunti que tenim un blog propi 
http://plasantjordipsm.balearweb.net. Aquí hi podem 
trobar informació del poble i també de sa Casa Blanca i 
s’Aranjassa i del Grup municipal MÉS. Tot seguit repas-
sam la situació del poble. 
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Des del grup municipal de MÉS s’ha demanat resoldre 
aquesta situació, només que a Son Ferriol (que tenen 
més busos) només s’hi aturàs dues vegades, és podria 
arribar al Centre en aquests vint-i-cinc minuts. Tot fa 
que la gent si pot no empra el transport públic amb el 
preu ecològic que comporta.

Patrimoni, medi ambient i cultura
El Pla de Sant Jordi és d’una riquesa patrimonial i 
ambiental de primer ordre. De les poques que li queden 
al municipi de Palma que en canvi no fa res per 
mantenir-la i menys per potenciar-ho. Els molins, les 
possessions, els camps i els jaciments arqueològics 
s’estan perdent malgrat les nostres denúncies cons-
tants. Antoni Verger, Marisol Fernández i Antoni Nogue-
ra, el Grup municipal MÉS,  han hagut de denunciar 
abocadors il·legals, la destrucció dels molins (fins i tot 
els de l’aeroport de Son Sant Joan que tenien subven-
cions) i sobretot per mantenir la zona humida de Ses 
Fontanelles, la darrera que queda de l’antiga albufera i 
que el PP hi vol construir un centre comercial.

    

Nosaltres consideram que aquest patrimoni no només 
s’ha de defensar i conservar, sinó que pot servir per 
impulsar l’economia local. Així, hem presentat projectes 
per organitzar Rutes ciclistes que posin en relleu la 
història del poble que podrien permetre als pagesos fer 
conèixer els seus productes, però no ens escolten... I 
això que la primera postal turística de Mallorca va ser 
un molí de Sant Jordi!.

També patim altres perills ambientals com la depurado-
ra propera als nuclis habitats, cosa que ja hem denun-
ciat arreu i que vulnera la normativa europea, els 
renous de l’aeroport, la proliferació d’urbanitzacions 
il·legals que des de MÉS denunciam i que des del PP 
no volen veure ni escoltar i que acabarà legalitzant si 
seguim així. Pensau que aquestes urbanitzacions 
rompen les canals d’aigua tradicional i quan l’aigua no 
circula provoquen la proliferació de moscards que això 
sí que surt al diari, obligant a fumigar camps i quan plou 
inundacions.

Finalment, només recalcar que des de l’Agrupació i des 
de MÉS seguirem treballant per fer poble.
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Serveis socials
L’Ajuntament de Palma no té cap infraestructura o 
servei assistencial pels veïns. Pitjor encara durant la 
legislatura anterior la parròquia va crear un Centre de 
Dia que amb l’ajut de Càritas i Creu Roja funcionava 
com a menjador social i de residència de dia per a 
majors. Aquest Centre encara que no estàs formal-
ment constituït tenia el suport de l’anterior Regidoria de 
Benestar social dirigida pel Bloc que hi col·laborava 
amb dos treballadors socials. L’Ajuntament actual ha 
tancat aquest centre. Sembla que ningú hi té dret a 
tenir necessitats, com si tancant el centre el problema 
desapareix.

Pel que fa al Centre de Salut està del tot saturat. Si 
s’ha de demanar una visita fan falta més de tres dies 
fins que et donen hora. No és mal d’entendre si és té 
en compte que només hi ha dos metges i cap pediatre. 
Els infants ja s’ho faran.

El govern municipal tampoc ajuda als alumnes del 
col·legi públic que ho necessitin. Si no fos per l’AMIPA 
alguns alumnes santjordiers no podrien tenir llibres o 
fer activitats escolars. El regidor de Benestar social, 
educació, família i no sé quantes més coses no li treu 
molt la son  això.

Davant això, els veïnats acaben essent els qui s’han 
de cercar les garroves i s’han de tornar a organitzar per 
minimitzar el desastre. Així, mossèn Antoni i 
l’Associació de Veïnats està posant en funcionament 
una Bossa de voluntariat... I l’Ajuntament què?

Altres serveis que també brillen per la seva absència 
com l’oficina d’Atenció municipal, correus, neteja dels 
carrers i fins i tot policia. Abans hi havia una oficina de 
correus al poble, l’han tancada i ara has d’anar a Son 
Ferriol com també si necessites fer cap gestió munici-
pal. Així MÉS Palma reclama,  i n’Antoni Verger s’ha 
compromès quan sigui batle,  donar més autonomia 
local a Sant Jordi i crear una Entitat local que permetria 
no haver de moure’s sempre a Palma o Son Ferriol per 
fer gestions. Ara bé, amb la Reforma de la Llei local 
que pensa aprovar el PP tot això es fa més difícil.

Transport públic
Els santjordiers patim d’unes mancances en mobilitat 
molt grans. Tenim un transport públic que és molt lent i 
que molts de santjordiers han de patir cada dia. Si algú 
pensa que per tenir dues línies la 14 i la 31 que arriben 
al poble implica que estam ben comunicats s’equivoca. 
Des de Sant Jordi al centre de Palma des de la línia 14 
necessita 40 minuts ja que s’atura més d’una desena 
de vegades a Son Ferriol, quan és un trajecte que 
s’hauria de poder fer en uns vint-i-cinc minuts (som de 
Palma, no?) i la línia 31 necessita quasi una hora. En 
bicicleta és més ràpid.



Palma de Mallorca, Sinaloa, 
Mèxic

Miquel Àngel Llauger
Escriptor i professor

“Palma de Mallorca: una col·lecció d’automòbils de 
luxe, capella privada, jardins silenciosos, casa de 
nines de mida real, guacamais que semblen estàtues 
i es passegen per la gespa inacabable i tres casalots, 
prudentment separats un de l’altre, que van ser cons-
truïts en un estil recarregat, vulgar i mediocre.” La 
descripció, com el lector ja sospita, no correspon a la 
nostra Palma. Correspon a una “Palma de Mallorca” 
que es troba al rancho Puerto Rico, proper al poble El 
Salado, municipi de Culiacán, estat de Sinaloa, Mèxic. 
Si la nostra Palma és en una illa, aquesta Palma de 
Mallorca ocupa tota una illa: una illa artificial en un llac. 
I és una zona de descans que es va construir Ismael 
Zambada, “el Mayo Zambada”, dirigent del càrtel de 
Sinaloa i un dels narcotraficants més buscats del 
planeta. Per fer-se’n una idea: els Estats Units 
ofereixen una recompensa de cinc milions de dòlars a 
qui proporcioni alguna informació que condueixi a la 
seva detenció.

He trobat l’estrambòtica Palma de Mallorca a Camps 
abans de tot això¸de Lolita Bosch, un llibre ben descrit 
pel seu subtítol: “Una novel·la-reportatge sobre el 
narcotràfic”. L’etiqueta “novel·la-reportatge” ja apunta 
cap a un espai de frontera entre periodisme i literatura, 
cap al terreny de qui vol contar la realitat amb els 
recursos de la ficció, potser cap al territori que va obrir 
Truman Capote amb A sang freda, que ha conegut 
joies com el Relato de un náufrago  de García 
Márquez i que a casa nostra ha donat volums tan 
interessants com Tor de Carles Porta. Lolita Bosch, 
catalana mexicana, o mexicana catalana, fa una altra 
volta de rosca al gènere: descriu el malson del narco-
tràfic, la violència impensable, la vida estrafolària dels 
capos, fent servir tècniques de novel·la experimental: 
un panorama que es construeix com un collage de 
relats, salts en la presentació cronològica, canvis de 
punt de vista, fragments de sintaxi i puntuació trenca-
da, etc.

Res no resulta gratuït. “Aquest llibre hauria d’haver 
estat un poema”, diu Lolita Bosch: la seva motivació 
és tant reflectir la realitat com expressar un estat 
d’ànim (personal, col·lectiu) davant la bogeria.

Vull tornar ara a la Palma de Mallorca de Sinaloa. 
¿Què fa que un capo del narcotràfic, quan crea una 
zona de descans que hem d’imaginar com la quinta 
essència del luxe estrambòtic i la vulgaritat, la bategi 
amb aquest nom? En la seva imaginació, “Palma de 
Mallorca” no deu ser altra cosa que un topònim de la 
família de Shangri-la o Xanadú: una abstracció. La 
paradoxa és que és una abstracció de perfils molt 
semblant a la que per a nosaltres representen alguns 
topònims del país d’Ismael Zambada: Acapulco, 
abans, o la Riviera Maya, avui. El territori de la felicitat 
que es compra i es ven empaquetada a les agències 
de viatges. Tenir una economia turística vol dir definir-
se i vendre’s com un territori de ficció, embolcallar-ne 
en una aura de seducció que pot atrapar tant un hooli-
gan de Manchester com un narcotraficant de la costa 
pacífica de Mèxic. El que sigui o no sigui la vertadera 
Palma és una qüestió d’una importància més aviat 
secundària. 
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Lolita BOSCH.
Camps abans de tot això.
Empúries. Barcelona 2013.

Lolita BOSCH.
Campos de amapola antes de esto. 
El Aleph. Barcelona 2013.
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Un gran curs d'estiu

Maties Bennàsar
Membre de l'Ateneu Pere Mascaró

De l'1 al 4 de juliol, tingué lloc a l'edifici de Sa Riera, el 
curs “Crisi: economia, societat, valors”. Un curs carac-
teritzat per uns continguts prou interessants i per un 
procés d'organització molt ample i plural.

Coordinat pel professor Bernat Riutort, hi 
col·laboraren tres departaments de la Universitat de 
les Illes Balears. El d'Economia Aplicada, el de Cièn-
cies de la Terra i el de Filosofia i Treball Social. També 
participaren les següents Fundacions: Ateneu Pere 
Mascaró, Emili Darder i Gabriel Alomar. Els continguts 
acadèmics es garantien a les classes de 9'30 a 13 h, i 
a partir de les 13h, les fundacions moderaven les 
taules rodones de debat fins a les 14 hores.

Quatre grans blocs temàtics 
centraren els quatre dies de 
feina i debat sobre la crisi. 
L'anàlisi econòmica de la 
crisi i les diferents valora-
cions de com trobar la sorti-
da; el paper actiu de la 
societat i dels tipus de 
valors que cal promoure; la 
sostenibilitat, el model 
econòmic i els límits a 
l'explotació dels recursos 
naturals a les nostres Illes i 
finalment la reclamació dels 
nous drets socials, la renda 
bàsica, la distribució de la 
renda, els  drets del treball i 
dels serveis socials.

Ponents vinguts de fora 
com Albert Recio, Josep Maria Bricall o Maria Xosé 
Agra, i ponents que fan feina a les Illes, com Macià 
Blàzquez, Ivan Murray, Carles Manera, Alexandre 
Miquel, Bernat Riutort, Joaquim Valdivieso, Pere 
Albertí, Llorenç Pou, Andreu Horrach, donaren un 
contingut rigorós i profund als temes, que es manifestà 
amb uns debats posteriors, que sempre ens feien 
incomplir els terminis previstos, per la demandes de 
participació dels assistents, que tanmateix mai podien 
quedar definitivament satisfetes.

A les taules rodones, també les participacions foren 
sucoses. Miquel Alenyà, Ferran Navinés, Tomeu 
Sales, Arnau Mates, Rosa Cursach, Miquel Comes, 
Sònia Vives, Marc Morey, Lluïs Ballester, aportaren els 
seus coneixements, i foren moderadors de les quatre 
taules, Pere Sampol, Pere Joan Pons, Josep Valero i 
Paco Obrador.

Els assistents varen superar les previsions d'espai 
inicials i es varen mantenir els quatre dies del curs. 
Entre els comentaris més positius en els passadissos, 
es valorava que s'aportaven moltes dades concretes 
de les Illes i que eren desconegudes per la majoria 
dels assistents. Que les reflexions sobre les impor-
tants i interessants teories generals exposades, es 
podien contrastar amb les realitats concretes més 
conegudes. I que aquest tipus de coneixement, eren 
fonamentals per poder orientar adequadament els 
desitjos de canvi i les pràctiques dels moviments 
socials.

Les tres Fundacions es varen comprometre a 
promoure pel proper any una experiència semblant. 
Es varen prendre nota de les coses a millorar i del 
major temps que cal dedicar a la preparació i a la infor-
mació prèvia. També caldria treballar la repercussió 
mediàtica dels continguts del curs i de les aportacions 
dels ponents. 

Els continguts del curs es distribuiran als assistents 
per correu electrònic, i les Fundacions estudiaran la 
manera de poder fer la major difusió possible d'un 
treball tan interessant i profitós.



Edita 
Vols rebre aquesta revista? 

Clica aquí i inscriu-te a L'Altra Mirada

Número 20 - setembre 2013

CICLE D’ALTERNATIVES A LA CRISI
ALTERNATIVES ENERGÈTIQUES A 

LES ILLES BALEARS
Presenta:  Pere Sampol, Director de la Fundació Emili Darder

Intervenen:

Jorge Morales de Labra, director general de GeoAtlanter i membre de la Pla-
taforma per a un Nou Model Energètic. Encletxes legals per l’implantació 
d’energies renovables a Balears.

Sanjeev Bhardwaj, representant de Som energia.

Miquel Tena, representant de la Cooperativa Biomassa Tramuntana: paper 
de la biomassa en un canvi de model energètic”.

Jordi Quer, representant d’Intienergia.

Dimecres 25 de setembre | 19h
Club Diario de Mallorca
Organitza: Ateneu Pere Mascaró i Fundació Emili Darder


