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L’educació és l’arma més poderosa per canviar el món
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editorial
Trepitja... la democràcia!

Pere Sampol
Director de la Fundació Emili Darder
Tot i les tortures a què ens ha sotmès el Govern de
José Ramon Bauzá des que fou elegit, no ens
imaginàvem que pogués caure tan baix. Traduir per
TREPITJA l'informe PISA, no es pot qualificar d'un
error de la que fou nomenada consellera d'Educació i
Cultura. Perquè aquest fet, és la constatació de la
ignorància, de la incompetència i de la incultura de la
persona encarregada de fer funcionar el sistema
educatiu. Que no hagi estat cessada de manera fulminant demostra que el responsable del seu nomenament no li queda al darrere; per tant, podem aplicar-li
els mateixos qualificatius.La magnitud del disbarat és
tan gran que només pot ser perpetrat per persones
que odien profundament la cultura del Poble al qual
haurien de servir. I, com sempre ha passat al llarg de
la història, com més incompetents són els governants
més por els fa la llibertat. Una llibertat que deien
defensar amb la promesa de la lliure elecció de la
llengua vehicular i que s'ha convertit en la imposició
d'un decret, el TIL, amb l’únic objectiu d’imposar més
hores d'ensenyament en castellà —encara que això
suposi hipotecar l'educació dels infants i del joves—.
Davant la crítica generalitzada de professors i de
pares, que originà les manifestacions més multitudinàries de la nostra història, lluny de rectificar, de
negociar i de consensuar el sistema educatiu, els mals
governants reprimeixen les formes de protesta amb
una llei de símbols absurda, més pròpia d'una dictadura que d'una democràcia europea.

EQUIP DE REDACCIÓ

Això, pel que fa al Govern de les Illes Balears, perquè
el Govern de Rajoy no li queda al darrere: amb una
reforma laboral que ha aprofitat la crisi econòmica per
retallar els drets dels treballadors, fet que els ha
abocat a la taxa d'atur més alta de la història; amb una
reforma educativa que, descaradament, pretén espanyolitzar els alumnes, imposant-los una llengua i uns
continguts castellans; amb una reforma del sistema
judicial que impedeix l'accés a la justícia de les classes populars, per mor d'unes taxes que fan impossible
que els més desvalguts puguin acudir a la Justícia.
Però, amb tot això no en tenen prou. Ara tenen en
tramitació una nova llei de seguretat ciutadana amb la
clara intenció de reprimir les manifestacions de protesta contra les mesures governamentals i de castigar
durament les crítiques a una determinada manera
d’entendre Espanya. La democràcia trepitjada per un
partit, hereu del franquisme, que mai no l’ha condemnat, sinó l’ha justificat obertament.
Per aquest motiu, ara més que mai, resulta tan dolorosa la pèrdua de Nelson Mandela. El segle XX ens va
deixar tres grans figures polítiques: Mahatma Gandhi,
que ens mostrà el camí de la pau, practicant la pau;
Martin Luther King, que tomà les barreres del racisme,
i Nelson Mandela, que enarborà la bandera de la
reconciliació.
Llàstima que els nostres governants, en lloc de vessar
llàgrimes de cocodril per la mort de Mandela, no
segueixin el seu exemple de respecte a l'adversari, de
diàleg i de consens.

L’ull crític

l’ull crític
Pressupostos 2014:
submissió i renúncia
David Abril
Diputat de MÉS al Parlament Illes Balears
i coordinador d’Iniciativaverds
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Després de Salut, la “conselleria” a la qual s'hi destinen
més diners públics és el forat del deute, que creix
malgrat aquesta obsessió pel dèficit i les retallades
permanents.
De què serveix, doncs, tant d'esforç i tant de patiment
causat a tanta gent? Per a què serveix un Govern gris
que tanmateix, l'únic que sembla que fa és gestionar
uns comptes dictats pels homes de negre?
I és que aquests són també els Pressuposts de la
renúncia: de la renúncia a fer política, amb majúscules.
Renúncia a fer polítiques actives, per exemple, en
matèria d'ocupació, quan tenim més aturats que mai:
retallen el SOIB.

La Llei de Pressuposts és l'eina per excel·lència amb la
qual compten els governants, en el nostre cas de la
CAIB, per fer la política necessària. Més encara en
temps d'emergència social com els que vivim ara. Els
comptes públics, a qualsevol nivell, haurien de partir de
les necessitats de la gent i de la terra, i a partir d'aquí,
armar-los.
A la seva presentació, el conseller d'Hisenda ha
destacat que són uns Pressuposts que marquen “un
punt d'inflexió” i que a més a més, són uns comptes
socials i que acompanyen la “recuperació econòmica”
que s'està aconseguint gràcies a les polítiques
d'austericidi del PP. No obstant, per al grup MÉS
aquests comptes són tot el contrari: més del mateix.
Són els pressuposts de la submissió i la renúncia.
Submissió, perquè d'entrada, accepten la lògica imposada per la troika i concretada pel govern de Rajoy, en
dos sentits: primer, l'assumpció de la reducció del
dèficit com la política entre les polítiques; segon,
l'assumpció d'uns objectius plantejats de forma profundament inequitativa, ja que el govern central i els seus
mastodòntics Ministeris disposen d' un 3,7% de marge,
mentre que les Comunitats han d'assolir l'1% i els Ajuntaments, la institució més mal finançada, el zero per
cent!! I això, òbviament, vol dir retallades, o com ells
diuen, “estalvi” (de drets, és clar).
Que el gruix del pressuposts sigui “social” no és cap
novetat si tenim en compte que la CAIB gestiona
l'anomenat “Estat del benestar” i els seus tres pilars:
educació, salut i serveis socials. Aquests darrers, de fet,
i malgrat un lleu augment, no arriba a allò que es va
liquidar en el darrer exercici del Pacte, que va ser el de
2010.

Renúncia a invertir i innovar, amb un percentatge
d'inversions del tot insuficient perquè les administracions públiques puguin liderar mínimament cap estratègia coherent de recuperació econòmica (sols un 2,9%).
Renúncia a què els Consells, i amb ells mols municipis
que depenen de convenis amb els governs insulars,
rebin d'una vegada per totes el finançament necessari.
Submissió i renúncies, una darrera l'altra...
I és que després de més de dos anys de govern del PP,
aquí i a Madrid, els arguments que no hi ha diners per
fer política, ja no valen. I vaig a per les dues darreres
renúncies: primer, la renúncia a un sistema de finançament just, incloent les inversions estatutàries i els
convenis signats, que no apareixen al projecte de Pressuposts, perquè Bauzà és incapaç de negociar davant
el govern central allò que és just i necessari per a les
Illes Balears. A canvi, 30 milions d'euros de transferències de l'Estat als comptes de la CAIB, la xifra més
baixa de la història.
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I darrera: la renúncia a una política fiscal justa, des del
punt de vista social i mediambiental (de fet, el 2013 ni
tan sols han estat capaços d'aplicar els polèmics
imposts pseudo-verds), mentre es pugen taxes fins al
punt que qualsevol gestió dels ciutadans i ciutadanes
amb l'administració autonòmica passarà per haver de
treure, abans de badar boca, la cartera.

Més enllà dels cables submarins
Josep Maria Rigo
Ex-director general d’energia (2007-2011)

La Conferència de Varsòvia sobre el Canvi Climàtic ha
deixat la imatge del delegat de Filipines plorant pel
patiment causat pel supertifó Haiyán al seu país.
Aquest fet sembla que hauria de forçar els delegats a
assolir acords vinculants que permetin alleugerir els
efectes negatius del canvi climàtic al món. Per desgràcia, ni el seu discurs ni la seva vaga de fam no són
prou influents per aconseguir acords significatius.
Per altra banda, l’Agència Internacional de l’Energia
afirma que ja hem assolit el pic del petroli, i cada any
la producció dels grans jaciments petroliers decreix un
6% de mitjana.

Els rècords de turistes de la darrera temporada no han
generat prosperitat compartida, de fet els beneficis han
anat a engreixar els mateixos que ja han fet l'agost amb
les plusvàlues generades per la nova bombolla immobiliària turística. Hi ha gent que està fent molts doblers
amb aquesta crisi, gent que mentre molts no tenen res,
posseeixen caixes fortes amb milions d'euros, com si
res (i de pas, també es retalla l'Agència Tributària, i amb
ella, la lluita contra el frau fiscal).
I en temps de màxima emergència social, els comptes
de la CAIB per a 2014 no serviran ni per corregir ni equilibrar el més mínim aquesta situació, com correspondria a un govern amb sentit comú i sentit comunitari,
que diria Eduardo Galeano. Són els pressuposts de la
submissió i la renúncia. Uns comptes que no representen les necessitats del poble, fets per uns governants
que no ens representen.

La relació sembla evident: l’acció humana de produir
energia cremant combustibles fòssils causa
l’escalfament mundial, les emissions de CO2 escalfen
el planeta i aquest escalfament global provoca catàstrofes de força desconeguda.
Les conseqüències del canvi climàtic, juntament amb
l’esgotament del petroli haurien de posar en guàrdia
tots els governs amb un mínim sentit de responsabilitat. És urgent abandonar aquest model energètic
basat en esgotar per sempre recursos energètics que
també pertanyen a generacions futures i s’ha de
permetre l’aprofitament massiu i lliure de l’energia del
sol i del vent.
Poden les renovables abastir la demanda energètica?
Sí, però no amb el model de malbaratament actual de
l’energia. La clau està en el decreixement energètic i
en la generació renovable 100%. Aquest és el debat!
Com va dir Hernan Hesse, “A causa dels límits físics,
ecològics i socials de l'energia nuclear i fòssil, al final
ningú serà capaç d'evitar que l'energia renovable sigui
la solució, fins i tot perquè serà l'única solució que ens
quedi”.
Aquesta no pareix la preocupació de les administracions competents en política energètica: el govern
espanyol, com a regulador econòmic del sistema
energètic ha practicat en els darrers 5 anys la destrucció de tot el sector econòmic dedicat a l'energia renovable. No contents amb això, certs directius
d’empreses elèctriques han difós una idea falsa i
perversa: “S’han impulsat les renovables per sobre de
les nostres possibilitats i aquestes quasi han provocat
la fallida econòmica del sistema elèctric”.
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Malgrat acabar amb ajuts a les renovables per a noves
instal·lacions el 2012 i aplicar mesures retroactives
cap a les ja existents no s’ha pogut eliminar
l’anomenat dèficit de tarifa del sistema elèctric espanyol. Per tant urgeix una auditoria independent de tots
els costos reals del sistema elèctric que originen el
seu dèficit.
Enmig d’aquesta política energètica com a mínim
ambigua cap a les energies renovables el govern
central introdueix noves variables que originen nous
debats, allunyant així el punt de mira d’allò que hauria
de ser la solució del problema.
Un d’aquests debats l’ha provocat l’anunci
d’inversions multimilionàries per a interconnexions
submarines per a les Illes Balears, concretament la
d’un nou cable amb la Península que arribaria fins
Alcúdia.
Personalment he defensat les interconnexions submarines, crec que són positives pel sistema elèctric de les
Illes Balears, el reforcen, el fan més flexible i permet
introduir més renovables que reemplacin les centrals
de carbó, gas i gasoil com generació elèctrica de
base. Aquest argument també el recolzen diversos
informes com “Batle of the Grids ” i “A North Sea electricity [r]evolution” elaborats per Greenpeace.
El Govern de les Illes Balears és competent en
matèria de planificació energètica i disposa del Pla
Director Sectorial Energètic com instrument
d'ordenació energètica, però l’actual Pla caduca el
2014 i és urgent la seva actualització. El nou Pla ens
hauria de dibuixar l’energia de les Illes Balears per al
2020 definint les inversions necessàries per assolir
els objectius europeus: el 20-20-20 (20% de reducció
del consum energètic, 20% de contribució de renovables i 20% de reducció d’emissions). Només després
d’aplicar importants mesures d’eficiència energètica
sabrem quanta energia ens fa falta, també hem
d’assegurar que les renovables siguin una part significativa d’aquesta demanda per a complir aquests
objectius.
Davant la nefasta política dels diferents governs
espanyols envers les renovables i l’elevat cost
d’oportunitat de la inversió associada a un cable de tal
magnitud, m’agradaria invertir aquest debat:, ¿què
passaria si definim un bon Pla amb mesures
d'eficiència energètica amb la màxima introducció de
renovables i a la vegada exigim una auditoria de tots
els costos reals del sistema energètic? Crec que
només així podrem saber realment si aquest nou
cable és necessari.
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Problemàtiques territorials a
Menorca
GOB Menorca
Publicat a la revista Socarrell núm. 91
Declaracions de dubtós interès general
Els conflictes derivats de la gestió del territori s'estan
incrementant darrerament. L'excusa de la crisi, el
tarannà dels actuals governants i la pressió de determinades forces econòmiques estan augmentant la
dedicació del GOB per tal d'evitar efectes ambientals
irreversibles.
Ho estem veient ja amb casos concrets, com la
pretensió del Consell Insular (departament de Cristóbal Huguet) de declarar d'interès general projectes
com la planta de triatges de Biniaiet (en sòl rústic i
vora un important jaciment arqueològic, entre Maó i
Alaior) o el parc aquàtic de Biniancolla (en sòl rústic
quan els altres parcs aquàtics de Menorca estan a sòl
urbà).
Un Pla Hidrològic contrari a la Directiva europea
Ho hem vist també amb el Pla Hidrològic que el conseller Gabriel Company va fer tornar enrere (ja estava a
Madrid) i l'ha rectificat especialment a mida de
l'agricultura intensiva i d'altres activitats altament
agressives amb el territori. Per fer-ho, han muntat un
entremat legal que qualque dia altres autoritats hauran
d'analitzar. Per exemple, han establert que d'aquí a
2015 (tres anys) un 37% de l'aigua que es consumeixi
a Menorca provindrà de depuradores o dessaladora.

Planta desaladora a Menorca
Ara, tenim un 1,2 % d'aigües depurades que se
suposa que s'aprofiten. Com ho farem, en tres anys,
sense inversions previstes als pressupostos, per fer
aquest enorme canvi projectat? La resposta és clara:
no ho farem. El problema és que, sobre aquesta
premissa falsa (que saben que és falsa) decideixen
atorgar noves concessions subterrànies.
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La Norma Territorial Transitòria
Per la tardor s'espera que sorgeixi (en algun moment
haurà de sortir) l'anunciada Norma Territorial Transitòria. Aquest és un nou instrument d'aquells de dubtosa legalitat que s'ha inventat el conseller Huguet i que
ha beneït el Govern Balear dins una de les seves lleis
de “mesures urgents”. Es tracta, en resum, de poder
atorgar drets urbanístics directes, sense haver
d'esperar ni tan sols a les adaptacions als plans municipals, però fent-ho per una via que no permeti ni
debat ciutadà ni transparència.

Les rotondes que no agraden als tècnics
Un altre exemple d'obstinació en un projecte que no
s'entén és la pretensió d'omplir tota la carretera general de rotondes situades un pis per davall de la via
principal. Com és sabut, aquestes infraestructures no
estaven previstes ni en les Condicions del concurs
que va fer el Consell Insular ni tampoc hi eren en el
projecte que es va elegir com a guanyador.

En 2013 tocava de fet la revisió del Pla Territorial Insular. La Llei preveu un sistema de revisió d'aquest
importantíssim instrument d'ordenació del territori, de
tal manera que garanteix la participació de la gent i
ofereix uns espais d'exposició al públic amb vàries
fases, per tal que es faciliti el coneixement de la societat i les seves oportunitats de tenir-hi veu.
Tot sembla indicar que les pressions d'un sector del
partit governant, que demanen el desdoblament,
hauria aconseguit forçar que es dibuixassin les grans
rotondes soterrades, que obligarien a alçar la carretera
per damunt cada 1,8 quilòmetres.
Els informes tècnics que es van coneixent són molt
crítics amb l'impacte paisatgístic que tindria l'obra i
amb la manca de justificació d'aquesta tipologia de
nusos, però el Departament de Mobilitat, dirigit per Luis
Alejandre, pretén seguir endavant amb la iniciativa.

Amb l'excusa (una vegada més) de la crisi, el conseller Huguet va argumentar, el maig de 2011, que la
situació econòmica no podia esperar tant i que calia
fer els canvis d'una altra forma més ràpida. D'aquí
sorgeix aquesta Norma Territorial Transitòria, que
preveu només una exposició al públic de 20 dies.
El problema és que ja han passat dos anys, amb la
qual cosa l'argument de la necessitat de tràmits ràpids
ja no s'aguanta. Amb aquest temps, es podia fer tot el
procés d'una revisió del PTI així com preveu la llei i
aplicar-ne els canvis que es consideressin necessaris,
però amb el corresponent i lògic debat de la gent de
l'illa. La viabilitat legal de la Norma Transitòria és ben
discutible i no sembla, ni d'enfora, la manera de
fomentar això que el propi conseller anomena “seguretat jurídica”. A no ser que es refereixi a donar drets
urbanístics que després ens costen un dineral eliminar
(com el cas Cesgarden).

Gent de tota edat i condició està opinant que s'està
davant un error històric. Tècnics ben qualificats han
analitzat el cas i veuen que no és una obra que respongui ni a la seguretat ni a la integració que avui requereixen les inversions públiques.
S'està parlant d'invertir uns 30 milions d'euros públics,
provinents d'un conveni signat fa uns anys amb el
Ministeri de Foment. El GOB ha presentat repetides
propostes per tal que la carretera s'arrangi i guanyi
amb fluïdesa i seguretat, però sense malmetre un dels
trets més característics de Menorca, com ho és la
percepció paisatgística que avui permet la carretera
que travessa l'illa de banda a banda.
Es pot col·laborar amb les despeses de la campanya,
amb la preparació de la defensa jurídica del territori i
amb les diferents accions que s'aniran proposant
visitant el portal web savemenorca.
Menorca està amenaçada amb iniciatives que poden
causar danys irreversibles. Ara és el moment d'intentar
frenar-los com s'ha fet en ocasions anteriors.

El poble té la veu

el poble
té la veu
EL 28-N, la comunitat educativa
reflexiona i es compromet .
Josep Valero
Membre de la Junta Directiva de Fapa
Mallorca
La CRIDA i FAPA Mallorca varen convocar el 28 de
novembre una altra jornada d'accions als centres
educatius. Amb el simbolisme del primer aniversari de
les primeres tancades de l'any passat, les comunitats
educatives tornaren a fer, el 28-N de 2013, actes als
diferents centres educatius sota el lema “Tenim moltes
raons per obrir”.

Quelcom com una adaptació sui generis de l' article
20, aprovat en el seu dia per la majoria de centres, i
que eliminà, la darrera versió del decret-llei del
govern. Segons l'assemblea de docents, més de la
meitat dels centres d'ensenyament, no apliquen com
cal el TIL.
A la Conselleria tan sols els preocupen els titulars de
premsa, i al president Bauzá bravejar de la seva
fermesa en el Parlament. El TIL s'aplica i prou. Del
desastre de l'ensenyament en llengua anglesa no
volen saber-ne res. Argumenten que ho facin en
castellà si hi ha problemes. A la fi i al cap es el que
pretenen. I que les denúncies anònimes individuals
completin l'aplicació de les seves aberracions pedagògiques. Una via morta, absurda i feixista, que fins i tot
arribarà a cansar als que la volen practicar, quan vegin
que a la pràctica no porta enlloc, i que acaba aïllant
més als fanàtics que l'exerceixen.

103 centres a Mallorca, 12 a Eivissa i els 6 de Formentera, aprofitaren la jornada per fer una reflexió sobre la
situació real dels centres educatius, l'estat concret de
les retallades, la implantació irregular del TIL, el
moment del conflicte dels docents, la tensió que
senten els alumnes, el desconcert i la frustració que es
viu en el dia a dia del curs lectiu .
Es nota el cansament i el fàstic per les actuacions
prepotents del govern. Per això era un bon moment
per parlar, escoltar, dialogar, recuperar forces i proposar camins per seguir amb la resistència. Existeix un
conflicte laboral, amb la convocatòria formal d'una
vaga de docents indefinida, però que està suspesa a
l'espera de qualque moviment de diàleg del Govern.
Els docents pareix que no volen reactivar la vaga, però
anuncien que si no hi ha respostes del govern, el final
de curs pot ser molt conflictiu. Hi ha classes lectives,
no normalitat acadèmica.
La conselleria segueix donant instruccions verbals als
directors de com han d'aplicar el seu TIL. No
s'atreveixen a donar cap instrucció per escrit, perquè
saben que poden tenir seriosos problemes
d'incorreccions administratives, susceptibles de poder
acabar als tribunals i amb moltes possibilitats de ser
impugnades. Molts d'inspectors intenten aconseguir
situacions de facto que els hi permetin complir
l'expedient davant la Conselleria, i que els directors no
hi posin massa entrebancs.

Les comunitats educatives constaten que s'enfronten
a una Conselleria que és un mur de dogmatisme, un
cau d'incompetència i un pes mort que agreuja més la
situació. Cal mesurar en seny les forces, no
malbaratar-les i cercar noves vies per seguir presents
en l'opinió pública, per erosionar poc a poc aquest
immobilisme. La peregrinació en carro de la mestre
retirada Rosa Puig pels diferents pobles de Mallorca,
la cursa solidària amb els docents de Manacor, les
cistelles verdes d'Inca, les camisetes verdes a les fires
dels pobles, la mateixa tancada del 28-N...El verd
segueix present a totes parts i continua essent un mal
son per a Bauzá i el seu govern.
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Cal pensar en com se troba una sortida concreta al
conflicte dels docents, però el que comença a prendre
cada vegada més força, és la necessitat de dissenyar
una estratègia que posi la comunitat educativa a
l'ofensiva sobre el tipus d'educació que vol i necessita
la nostra societat. A Menorca experiències com
Edu21, o el que es parla a Mallorca, de començar a
treballar des de la base de les comunitats educatives
un Pacte Social per a l'Educació, fan plantejar un
debat d'una manera molt participativa, descentralitzada i democràtica, on es pretén abordar els problemes
de fons de la nostra educació,i les possibles vies de
correcció i d'intervenció. Des de la societat civil. Des
de la recuperació del paper actiu de la ciutadania. Des
de la percepció de què el demà es comença a construir amb la feina d'avui. Des de la sensació de què se
pot fer una molt bona feina si es concentren i coordinen els petits esforços de cada comunitat educativa.

Les alternatives no podem esperar a què sorgeixin tan
sols de les properes eleccions. Hi ha que començar a
crear-les des d'ara. Que siguin enteses i sentides per
la majoria de la gent. Aplicables i realistes. Capaces
de generar amples consens. És el que farà que siguin
molt difícils de rebutjar en la propera legislatura. Per
això cal que siguin també irrebatibles en l'actual legislatura de la foscor i de la ignorància. El 28-N ha obert
la porta a l'esperança cap a un futur millor de la nostra
educació. Perquè hem descobert que el futur està en
les nostres mans i no els deixarem que ens ho furtin.

El què i el com d’Escola en Pau
Carme Barceló
Presidenta d’Escola en Pau
http://escolaenpau.blogspot.com
Si et diuen que un objectiu és imposible i tu el vols,
posa-t'hi.
Doris Lessing
Fa poc més de dotze anys un grup de famílies que
havíem participat al conegut projecte "Vacances en
Pau" organitzat per l'AAPSIB, acollint infants procedents dels Campaments de Refugiats del Sàhara
Occidental compartírem la mateixa reflexió: i si els
pogúessim donar "Escola enPau"?. "Massa difícil,
impossible, insolidari, arriscat, inviable..." era la
resposta freqüent que precedia a una porta que es
tancava. Sabíem que havia existit un projecte semblant "Becaris del Raiguer", organitzat pel Fons
Mallorquí de Solidaritat. Impossible no ho era. Molt
difícil, sí. Havíem de seguir cridant a les portes on ens
volguéssin escoltar. La primera institució que va
creure en nosaltres va ser el Parlament de les Illes
Balears. També des de l' UIB ens arribàven paraules
de suport, i persones amigues i expertes en cooperació, associacionisme o treball social ens oferiren
col.laboracions desinteressades, consells valuosos...
No en podem fer el llistat, però elles saben molt bé que
sempre comptaran amb la nostra gratitud i amb la de
les famílies dels nins i nines saharauis a qui se'ls
presentava l'oportunitat d'estudiar i adquirir una bona
formació vivint en un àmbit familiar que donàs empar
a les seves necessitats materials, però també, i molt
important, emocionals.
I ens hi posàrem. Creàrem l'associació Escola en Pau.
Signàrem un conveni de col.laboració amb el Ministre
d'Educació de la RASD i el setembre de 2012 arribaren a Mallorca els primers 23 infants amb qui pilotaríem un projecte que després serviria de model a
altres grups o associacions d'arreu de l'Estat espayol.
Les preguntes freqüents que ens fan són: quí, com,
quan, per qué?.
Quan un infant saharaui ha participat al projecte
"Vacances", ha mostrat interès en l'estudi i s'ha
esforçat per adaptar la seva conducta als nostres
usos, es converteix en candidat al Projecte Madrassa
d'Escola en Pau.
La segona condició és que la família d'acollida pugui,
vulgui i resulti idònea per acollir-lo, i que estigui disposada
a cumplir amb els requisits que exigeix Escola en Pau:
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cuidar i estimar a l'infant com a un fill propi, respectar
la seva identitat cultural i religiosa, facilitar-li
l'assistència setmanal a les classes de llengua i cultura àrab que organitza Escola en Pau, facilitar-li la
comunicació freqüent amb la seva família biològica,
acompanyar-lo a actes culturals i/o reivindicatius
relacionats amb el seu poble, facilitar-li el retorn als
campaments cada estiu per tal de passar el màxim de
temps possible amb la seva família natural i amb la
mesura que sigui possible, visitar els Campaments i
conviure per uns dies i agermanar-se amb la família
del menor.

Escola en Pau compta amb un monitor, professor
d'àrab i mediador intercultural seleccionat pel Front
Polisario que acompanya als infants en els viatges,
manté contacte amb les families acollidores i amb les
famílies naturals, visita les escoles on assisteixen els
estudiants, i viu i gestiona un pis d'acolliment on
passen els infants que per algun motiu s'hagin quedat
temporalment sense família
Un grup de Voluntaris de 5 estels realitza el seguiment
de la convivència a la família, de l'actitud i rendiment a
l'escola, ofereix orientació acadèmica, classes de
suport, organitza TROBADES mensuals de les famílies i els infants i treballa en les feines administratives
inherents al pojecte. La part més especialitzada
d'aquestes tasques la duen a terme psicòlegs, treballadors socials i docents. Pensam que l'éxit evident
d'Escola en Pau radica en la cohesió del grup, en el
bon enteniment i en la capacitat d'autocrítica i l'esforç
de superació per part de tots, nins i grans.
I el per què?. També nosaltres ens ho demanam. Per
qué doscentes-mil persones han de viure a un campament de refugiats, en la pobresa més absoluta, depenent de l'ajuda humanitària internacional? Per qué
hagueren d'escapar de ca seva, la província espanyola del Sàhara Occidental? Per qué les potències xiulen
i miren cap a una altra banda quan es parla del
Sàhara?. Per qué els interessos econòmics pesen
més que els Drets Humans?.
Vosaltres també coneixeu la resposta.
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La memòria d’un poble:
el 31 de desembre
Antoni Marimon Riutort
Historiador
La proximitat de la Festa de l’Estendard és un bon
moment per intentar aprofundir en un interessant
concepte que alguns destacats acadèmics anomenen
etnohistòria. Es tracta d’un terreny que va del mite a la
història. De fet, també es parla d’etnosimbolisme per
referir-se als elements centrals que aglutinen un
poble, des de l’idioma als vestits tradicionals, les músiques i danses, els emblemes, rituals i artefactes especialment rellevants (com l’Estendard Reial de la Conquesta de Mallorca i la cimera del rei Martí). Així, aviat
connectam amb les tradicions i els records històrics, i,
lògicament amb les pràctiques institucionalitzades que
en deriven, de les quals n’és un exemple magnífic la
nostra festa de l’Estendard.
Alguns investigadors, com John Armstrong, afirmen
que, en el passat, eren un conjunt d’aquests elements
simbòlics els que marcaven i guardaven els límits
entre els diferents pobles o ètnies (o nacions, encara
que aquest darrer concepte és discutit per al període
anterior al segle XVIII). Aquests components simbòlics
servien de model per a les relacions socials i pervivien
a través de les generacions amb un caràcter comunitari, per sobre de qualsevol creença o percepció individual. Segons Anthony D. Smith, professor de la
London School of Economic and Political Science, són
especialment rellevants, precisament, els mites,
símbols i la memòria dels orígens ètnics, l’elecció de
l’espai geogràfic que ocuparà el poble, la terra original
o pairal, i el record d’una època d’or de plenitud política, econòmica i cultural. Els mites d’origen tenen una
gran força evocadora, encara que en molts de casos
la seva historicitat sigui relativa.
Entre d’altres, són ben coneguts els casos del poble
d’Israel, la fundació de Roma per Ròmul i Rem,
l’arribada dels colons del Mayflower a Nova Anglaterra, o el paper clau jugat per alguns monarques hispànics com don Pelai o Guifré el Pilós. Són justament
aquests mites ancestrals, juntament amb altres
records suposadament històrics, encara que es tracti
d’artificis completament ficticis, els que aporten a un
poble o nació un caràcter diferenciat i un fort sentiment
de pertinença.
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En tots aquests casos, i en molts més, la memòria de
batalles, herois i savis pot servir per establir vincles
sòlids entre un poble i un territori i contribuir als esforços per mantenir o recuperar determinats indrets.
N’és un exemple paradigmàtic Jerusalem, però també
podríem esmentar els casos d’Alsàcia per a França,
Kosovo per a Sèrbia, l’Ulster per Irlanda o Navarra per
Euskadi, entre molts d’altres. Tots aquests elements
configuren l’etnohistòria, que potser també podríem
definir com aquells elements de caràcter històric que
són coneguts pel poble d’un determinat país sense la
intervenció dels professionals de la història.

prebes de
cirereta
Per què els cans només poden anar amb el bus de la
línia 30, si els ases poden anar en tots, fins i tot en cotxes
oficials?
Per què el Sr. Bauzá no ens diu si ha anat a Califòrnia a
prendre model de com castellanitzar Mallorca, tal com
Juníper mallorquinitzà Califòrnia?
Per què el trespol de la Plaça d’Espanya de Palma és,
cada vegada més, el símbol més fidel de la política cultural del Govern?
Per què és tan mal de saber si en Bauzá imita la Botella
o la Botella imita en Bauzá?
Per què ens sorprenen les anàlisis del Sr. Rajoy si ja va
mostrar la seva lucidesa amb el “Prestige” i ell mateix es
dóna la raó a través de la seva “justícia”?

Amb el pas del temps, l’auge dels mitjans de comunicació de masses i l’extensió de l’ensenyament sovint
han contribuït a consolidar i difondre molts dels mites
abans esmentats. Només en els darrers anys, i no
sense problemes, s’ha intentat que l’escola difongués
una història més objectiva, més real i ajustada a les
recerques científiques. Precisament, molt poques
vegades, el mite i el fet històric comprovat es conjuguen tan bé com en el cas del 31 de Desembre a
Mallorca. Es tracta, ni més ni manco, de la data fundacional de tot un poble i així ha estat recordat sempre
mitjançant la Festa de l’Estendard. Hi podem trobar
tots els elements abans esmentats, des dels herois
(Jaume I, els germans Montcada) a les batalles o el
record d’una terra pairal (Catalunya). Poc després,
arribaria una època daurada en la qual es bastirien
castells i catedrals i savis mallorquins destacarien en
els principals centres culturals de l’època.
El nostre poblema, avui, no es tant que la moderna
ciència històrica hagi de matisar aquests fets i recordar que hi va haver uns vençuts i unes matances
espantoses, com s’esdevé en molts d’altres episodis
mitificats, sinó que, sobretot des del 1715, la nostra
etnohistòria fou suplantada, manu militari, per una
altra etnohistòria, per cert molt més fantasiosa, i que
alguns volen fer començar a Atapuerca.

Per què la Conselleria de Sanitat vol tapar la vergonya
inhumana del cas Alpha Pan amb un donatiu a la família
del mort?
Per què el President no ha duit les ulleres intel·ligents
que li provaren a Google a veure si és capaç de
contagiar-se’n i repercuteix en bé de tots?
Per què no ens aclareixen si els Prínceps i el Tsar mallorquí anaren a Califòrnia a retre homenatge a un sant
missioner o a un colonitzador?
Per què el Sr. Bauzá no gosa dir clar que va viatjar a
Califòrnia per fer-se fotos amb els Prínceps?
Per què, si estimen tant Mallorca, no ho demostren amb
les seves accions empresarials i no amb l’absurda
defensa de “sa llengo”?
Per què els Presidente Bauzá i tota la tropa han renovat
els vots baptismals? Fins ara no se n’han temut que els
havia tornat sortir la taca?
Per què el beato ministro Fernández Díaz, tan curós a
l’hora de defensar els no nascuts, no té escrúpols en
estripar els més pobres a les barreres de Melilla?
Perquè el subconscient de la Consellera d’Educació i
Cultura ha unit l’estudi europeu PISA amb el pla secret
del President “Trepitja”?
Per què no ens diuen si les concertinas són una ofensa
a Espanya i s’hi aplica la nova llei de seguretat?

Què està passant?

què està
passant?
Invisibilització de la pobresa
Rafael Borràs Ensenyat
Membre de l’Ateneu Pere Mascaró
En el discurs de clausura de l’assemblea constituent
de MÉS, la coportaveu de la coalició, Fina Santiago,
va dir, sense embuts, que un govern amb el suport de
MÉS prendria les següents decisions a la primera
reunió del Consell de Govern: Derogar el TIL, retornar
les targetes sanitàries a tothom, i implantar una renda
mínima per a les persones amb mancança severa de
recursos. Les dues primeres propostes tingueren un
considerable ressò en els mitjans de comunicació i la
tercera va ser silenciada. Potser aquesta proposta de
millora de la política social per a salvar persones i
famílies no fos audible a una sala ensordida
d’aplaudiments a cada proposta que verbalitzava Fina
Santiago. En qualsevol cas el que ja em resulta més
preocupant és que la proposta de renda garantida
també hagi desaparegut de l'editorial de L’altra mirada
del mes de novembre passat.
La renda garantida “invisibilitzada” és una prestació
econòmica que estava, amb més o menys claredat, en
el Decret de Cartera de Serveis que desenvolupa la
Llei de Serveis Socials de les Illes Balears. Significaria
la fi del vergonyós bloqueig que, mitjançant una disposició transitòria de la llei de pressupostos de la CAIB ,
manté el Govern de JR Bauzá al desplegament de la
llei de serveis socials que, no debades, s’aprovà a la
legislatura passada.
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És una proposta relativament moderada que seria
factible amb una partida pressupostària de vint-i-cinc a
trenta milions d’euros. Precisament una de les esmenes del Grup Parlamentari de MÉS als pressupostos
de la CAIB va en aquesta direcció.
Més enllà de propostes concretes, el que ara
m’interessa és reflexionar sobre el perquè dels silencis cap a propostes de rendes com a polítiques socials
i/o econòmiques alternatives al que s’està fent. Apunt
tres possibles hipòtesis explicatives:
I.- La confusió conceptual de les distintes i diverses
propostes que existeix en aquest àmbit.No és el
mateix la Renda Mínima d’Inserció que funciona des
de fa més de 20 anys, la Renda Garantida de Ciutadania del tipus que, mitjançant una ILP, es planteja a
Catalunya, la renda garantida per a tot el Regne
d’Espanya que reivindica CCOO, o la Renda Bàsica
de Ciutadania que defensam des de la Xarxa de
Renda Bàsica. La similitud de noms per referir-se a
coses radicalment diferents és una font de confusió
que dificulta que el missatge arribi amb suficient claredat i, fins i tot, fa que ens embullem entre nosaltres
mateixos. És fonamental aclarir els termes del debat
perquè el que em sembla indiscutible és que la lògica
del sistema de garantia d’ingressos mínims actuals
s’ha de revisar. I ha de prevaler una política social
redistributiva i preventiva de l’exclusió social.
II.- La absència d'informació sobre la situació de
pobresa. A les acaballes d’any hi ha només dades
provisionals de 2013 sobre, per exemple, la taxa de
carència material (que mesura el percentatge de
persones i llars que es troben en almenys 3 de les
següents situacions: a) no poden fer un menjar de
carn, pollastre o peix, almenys cada dos dies; b) no
poden mantenir l'habitatge amb una temperatura
adequada;
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c) no tenen capacitat per afrontar despeses imprevistes; d) han tingut retards en el pagament de despeses
relacionades amb l'habitatge principal (hipoteca o
lloguer, rebuts de gas, comunitat...) en els últims 12
mesos; e) els és impossible disposar d'un automòbil; f)
no poden permetre's disposar d'un ordinador personal; o g) no poden permetre's anar de vacances
almenys una setmana a l'any). Aquesta taxa ha passat
d’un 11,6% l’any 2008 a un 23,7% l’any 2013 en el cas
de les persones, i d’un 9,6% a un 21,9% en el cas de
les llars. Malauradament, la darrera Enquesta de Condicions de Vida publicada el passat 20 de novembre
només incorpora dades consolidades de l’any 2012 i
calcula una taxa de risc de pobresa per a l’any 2012
del 24,2% a Balears s’ ha produït un estirabot del 5,7%
en un any.
En quant a indicadors més estructurals, com ara la
taxa AROPE (acrònim de l’anglès At-risk-of poverty
and exclusion), la darrera dada que coneixem és del
2011! Dada que, per cert, situava a Balears en un
escandalós 24,5%, és a dir, gairebé una de cada
quatre persones de Balears eren pobres en els termes
d’aquest indicador sintètic que té en compte altres tres
indicadors: la població que viu sota el llindar de
pobresa, la població afectada per una privació material severa i la població amb baixa intensitat de treball
per llar.
Estic segur que, si cada mes o cada trimestre, els
responsables polítics donessin comptes de l'evolució
de la xifra de risc de pobresa, de les carències de la
ciutadania, de la pobresa infantil, o de la pobresa
energètica, les propostes de rendes garantides
tindrien un major impacte mediàtic i polític.

En qualsevol cas, és imprescindible tenir indicadors
periòdics de pobresa en l’estadística oficial.
III.- La tercera hipòtesi explicativa és que l’hegemonia
dels valors neoliberals és aclaparadora. Parlar de
pobresa -tot i que sigui relativa- és conflictiu perquè és
una manera de qüestionar l’ statu quo. La difícil convivència de capitalisme i democràcia és cada cop més
evident, entre altres coses perquè, com afirma el catedràtic d’economia aplicada de la UB, Antón Costas: “Si
la desigualtat continua la seva tendència actual, la
lògica desigualitària del capitalisme financer acabarà
xocant amb la lògica igualitària de la democràcia”.
Tanmateix, tinc per segur que les polítiques
d’austeritat imposades per la Troica (CE-BCE-FMI) no
constitueixen un pla per a sortir de la crisi econòmica i
social de la zona euro. Ans el contrari, els programes
de reformes dels Estats membres de la UE en el
darrer decenni no tenen l’objectiu d'aprofundir en una
economia social de mercat, ni fer sustentable ecològicament l’activitat econòmica. D'ençà que l’any 2003 la
Comissió Europea declarà que els aspectes socials i
mediambientals de l'Agenda de Lisboa no eren una
prioritat, “l’Estat del Benestar” està immers en un
procés de desmuntatge amb etapes de més o manco
intensitat.
En el Regne d’Espanya i a les Illes Balears, amb el PP
en els Governs, en vivim una etapa molt intensa de
retallades de drets socials i de qüestionament de la
democràcia com tendència a la igualtat. En aquest
context, la invisibilització d’ una política social alternativa, profundament redistributiva no m’estranya. Però
m’emprenya!
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La manipulació sobre el Pla
Hidrològic de les Illes Balears*
2a part

La “participació pública” promoguda per aquest
govern ha consistit en vuit o deu reunions en total, no
8 o 10 a cada illa, d'entre 45 i 60 minuts de durada, i
en les quals pràcticament només s'ha exposat l'índex
i l'estructura del Pla. Baix cap punt de vista, ni de les
metodologies de participació pública, ni segons les
guies de participació de la Directiva marc, aquestes
reunions poden considerar-se tallers participatius.

Alfredo Barón
Hidrogeòleg

La referència que es fa en l'Exposició de Motius als
“tallers de participació que han tingut lloc en la fase de
redacció del Pla”,cal posar-la en relació amb l'article 3
“Contingut del Pla”en el punt 1r a .del qual, sobre els
documents de suport del Pla, cita Pla de Participació
pública fases I, II, III. Enlloc es cita el “procés participatiu” de les reunions a les quals es refereix el Sr, Padrosa. La fase III a què es refereix el Pla que correspon al
procés de participació del Pla del 2011, va consistir en
8 tallers de jornada completa, i una jornada cientificotècnica de mitja jornada, amb un total de 350 participants i una participació activa de 2.400 hores.

*article publicat al blog de l'autor i traduït al català, amb
l'autorització d'aquest.

Sobre la participació pública del recentment aprovat Pla Hidrològic de les Illes Balears
Les manifestacions del Sr. Company i en aquest cas,
del director general, sobre l'anterior procés de participació i la seva inutilitat, són un insult als participants i
una burla al procés de participació. Un insult al treball
realitzat durant tres anys, va començar el 2006, pels
gairebé 800 participants de més de 300 entitats, amb
un total de més de 8.000 hores de treball. Un insult a
tot l'esforç realitzat en la difusió, divulgació, sensibilització , explicació i debat de la problemàtica de l'aigua
a les Balears i les implicacions de la Directiva Marc de
l'Aigua. Un insult a l'esforç realitzat en l'elaboració de
material, guies, documents de síntesi, actes, vídeos, i
altres, i en la integració de les aportacions en els
diferents documents del Pla.
Una burla d'un procés, realment participatiu, reconegut a nivell nacional i a un Pla participat, que no ha
estat elaborat simplement pels tècnics, sinó amb la
col·laboració de tota la societat. Una burla a uns participants que van fer més de 1.000 aportacions, entre
observacions, correccions i al·legacions i que van
veure com s'integraven al Pla el 85%de les mateixes.
I ara veuen que en el nou text han desaparegut ,
sense cap explicació, la major part de les seves
al·legacions que ja havien estat integrades. En un
futur, serà difícil convèncer els ciutadans que
segueixin participant en aquests processos quan comproven que el seu treball i il·lusió és inútil, ja que al
final, prevalen els arranjaments als despatxos. Potser
és el que es pretén.
Diu el director general Sr.Padrosa, que quan es parla
de tallers, a la Normativa, es refereix a les reunions
promogudes per aquest govern. Convé aclarir que el
Sr. Director general en això , com en moltes altres
coses, té errors conceptuals significatius.

Els ciutadans, si volen comparar els dos processos,
poden buscar la participació pública del Pla en el 2011
en http://www.dma.caib.es . I que cerquin també la
documentació generada pel procés de l'actual govern.
Sobre els motius exposats en el seu dia pel govern
i que cita el Director general, per justificar la retirada d'un pla, al qual només mancava l'aprovació pel
Consell de Ministres.
Segons les declaracions del Sr. Padrosa la retirada del
Pla del 2011 es va deure al fet que el govern actual va
detectar “greus diferències substancials amb aquell
que es va enviar a Madrid per a la seva aprovació”.
Evidentment el procés d'integració de més de 8.000
al·legacions d'estudis finalitzats en l'any 2009, i la
nova normativa sobrevinguda, així com les revisions
tècnico-jurídiques,
implica
modificacions
de
l'esborrany que millorava el mateix sense modificar ni
els criteris ni els objectius, sinó aprofundint en els
mateixos.
Es parla de la diferència en el nombre d'articles de 161
a 213, que es correspon a la reestructuració jurídica
de l'articulat, a la integració dels sistemes de mesura,
i a la integració de les al·legacions. També hi va haver
modificació de quadres i variació del nombre de
masses d'aigua i recursos, cosa que es correspon
amb correcció d'errors com incorporació de superfícies, longituds de costa, unitats, i altres, incorporació
de recomanacions dels estudis d'estat ecològic 20082009,incorporació dels resultats dels nous estudis,
com superfície anual realment regada per grups de
cultiu i millora de les dades d'abastament.
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La modificació de normes es correspon amb
al·legacions i amb els resultats de la modificació del
balanç com a conseqüència de les millores tècniques
en el càlcul del mateix. Pel que fa als annexos es van
incloure en uns casos per aclarir aspectes tècnics i
facilitar les actuacions lligades al compliment del Pla,
en altres per criteris jurídics -cartografia d'aiguamolls,i
en altres per facilitar les actuacions de l'Administració
-infraestructures i estudis. No hi va haver doncs alteracions substancials sinó adequació jurídica i integració
d'al·legacions del procés participatiu.
Resulta curiós que el Sr. Padrosa afirmi com una de
les greus deficiències detectades que “es va canviar
tot el balanç hídric, és a dir, tota la quantitat d'aigua
que hi havia a les nostres illes...”se suposa que es
refereix a l'aigua subterrània. Caldria preguntar-se si
era tan greu la deficiència, per què es mantenen les
mateixes xifres del balanç en l'actual Pla
Aiguamoll potencial.
Sobre aquest tema, diu el Sr.Padrosa “...cal deixar
clar,que en l'esborrany del 2011 es va incorporar
aquesta figura, quan no hauria d'haver-se incorporat” i
es demana “Per què incorporar una figura d'aiguamoll
potencial?” Potser si el senyor director general i també
el Sr. Company, d'acord amb les seves declaracions,
es molestessin en llegir els articles 276 i el 282 del
Reglament del Domini Públic Hidràulic, aclaririen els
seus dubtes.
L'article 276 punt 2 diu:
“ Els organismes de conca realitzaran un inventari de
les zones humides que inclourà:

a) les zones humides existents al territori.
b) les superfícies que mitjançant les adaptacions
corresponents, poguessin recuperar o adquirir la
condició de zones humides.”
Per la seva banda, l'article 282 diu el següent:
“1. D'acord amb l'inventari a què es refereix l'article
276, l'Administració realitzarà els estudis necessaris
amb vista a rehabilitar o restaurar com a zones humides, si escau, aquelles que hagin estat dessecades
per causes naturals o artificials.
2.Sense perjudici de les indemnitzacions que pertoquen, la rehabilitació o restauració podrà declarar
obligatòria en algun dels casos següents:
a) Quan sobre l'antiga zona humida no existeixin aprofitaments en l'actualitat.
b) Quan tot i haver aprofitaments aquests siguin
d'escassa importància.
c) Quan, tractant-se d'aprofitaments agraris, els rendiments previstos inicialment, i que hagin donat lloc a la
dessecació no s'aconseguixin habitualment amb
sensible desmèrit”.
Per tant en el Pla de l'any 2011 no pretenia fer, com diu
el Sr. Company, “urbanisme a la carta en sentit invers”
sinó complir amb les obligacions legals de
l'Administració Hidràulica. En suprimir la cartografia de
les zones humides potencials, cal preguntar sobre
quines zones es faran els estudis per a la possible
rehabilitació o si s'esperarà que totes elles siguin declarades sòls urbanitzables o estiguin ja urbanitzades.
Això sí que és urbanisme a la carta!

Zona humida en perill a l’Ullal (Pollença)

Què està passant?

La declaració de zones de gran
afluència turística, la perversió
de la politica comercial.
Josep Mallol
Economista
Sap quina política comercial vol aplicar el Govern
de les Illes Balears? Es treurà la màscara? Marratxí potser el detonant.
La llei estatal del 2012, liberalitzava encara més la
política comercial al territori nacional, ampliant el
nombre de festius d’obertura comercial, passant de 8
a 16 festius any (si bé a criteri de les CCAA el podíem
fixar en un mínim de 10), ampliava el horari de 72 a 90
hores d’ apertura setmanal, i decretava uns criteris
d’establiment de zones de gran afluència turística
(ZGAT).
A Balears fins aleshores, teníem un màxim de 72
hores, 8 festius oberts any, i limitada la temporització
de la ZGAT a partir de 15 de març fins el 30 d’octubre.
Aquest indicadors, ja venien de la llei de Comerç aprovada quan en Pere Sampol en va ser Conseller.
Però els aires que corren per la capital del “Reino” son
aires ultra liberals, i pressionats per grups o associacions empresarials demanen encara més liberalització. Hem de escoltar les paraules que el president
d’Anged (Assoc. Nacional Grans Establiments Comercials) va realitzar en la seva assemblea d’octubre de
2013 : “La reforma de la Ley en 2012 fue claramente
insuficiente (...). Salvo la Comunidad de Madrid y la
ciudad de Valencia ninguna comunidad ha optado por
la libertad(...) Necesitamos una reforma que cree un
marco moderno y homogéneo (...) Las cifras de
Madrid demuestran que con la libertad crece el
empleo (...)Seguimos siendo el único sector que tiene
los horarios regulados”.
I com no podia ser d’altra forma el president José
Ramón Bauzá, ha escoltat la cançó, se la ha cregut
tota, i per fer-se respectar davant els seus de Madrid,
ha aconseguit que el seu municipi (del qual va ser
batle), aquest passat més d’octubre aprovi al ple municipal, declarar tot el seu terme municipal ZGAT (els
únics que si van oposar frontalment va ser el grup
MÉS), i aquesta declaració esdevindrà, segurament,
unes conseqüències irreparables pel petit comerç del
seu poble i per tot el comerç de Balears.
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Però qualcú es creu que Marratxí, és una zona de
gran afluència turística?. On són els turistes a Marratxí? Deuen estar ben amagats, a la platja segur que no
hi són, i al seu museu tampoc. Quin atractiu té Marratxí per atreure el turista? La resposta és ben senzilla,
cap. Llavors per que l’Ajuntament ha aprovat la declaració aquesta, quins interessos persegueix amb ella?
Fem, abans de seguir en aquesta aposta liberalitzadora, una incursió al que s’entén com “Turismo” i que
millor que agafar la definició que dóna l’Organització
Mundial del Turisme (que suposo que ningú posarà en
dubte): “comprende las actividades que realizan las
personas durante sus viajes y estancias en lugares
distintos al de su entorno habitual, por un período
consecutivo inferior a un año y mayor a un día, con
fines de ocio, por negocios o por otros motivos”. Té el
terme municipal de Marratxí, planta hotelera on els
turistes pernoctin, per no tenir, no té ni un hostal. O el
turista ve per anar a comprar a Marratxí?
Continuem en el fet de ZGAT de Marratxí, ara aquesta
declaració municipal ha de ser refrendada per la
Direcció General de Comerç del Govern Balear, direcció que fins aleshores mai s’ha oposat a una declaració quan venia avalada per acord municipal. Que farà
ara? Es doblegarà als interessos d’un batle que vol
aprofitar la indefinició de les zones per decretar en el
fons la llibertat total, el liberalisme en el seu major
exponent.
O farà cas a les patronals del petit i mitjà comerç de
Mallorca, que li reclamen que no accepti aquesta
declaració municipal, perquè realment és una burla a
l’esperit de la norma?
Per això em demano al principi si el Govern es treurà
la màscara. Puc estar d’acord o no, en un enfoc de
l’economia liberal, i llibertat total, el que diríem “sálvase quien pueda”, però el que si que no comparteix, és
que s’utilitzi la declaració d’una ZGAT, -quan tothom té
clar que Marratxí té moltes qualitats, però no és una
zona on acudeixin els turistes, a no ser, que es consideri turista a Marratxí el ciutadà de Palma, d’Inca, de
Lloseta o de Petra, per posar uns exemples-, per fer
una política ultraliberal. Si ho volen que ho diguin, no
cerquin l’excusa del turista.
Aquest dies hem pogut llegir per la premsa, que
l’Ajuntament ha creat una pàgina web, perquè els
petits comerços del municipi, puguin anunicar-se i
vendre a través de la mateixa, se’ls hi ha llevat de
pagar la taxa d’escombraries.

16

Què està passant?

També hem vist fa pocs dies com el Batle, ha signat un
conveni amb unes grans superfícies ubicades en el
seu municipi, perquè contractin exclusivament, o
preferentment, a persones que estiguin empadronades al terme municipal. A això s’en diu unes accions
cara a la galeria.
Per favor, obrim els ulls, un recent estudi realitzat per
el Catedràtic de Comercialització e Investigació de
Mercats de l’UAM, Ignacio Cruz Roche, arriba a la
conclusió que l’apertura en festius no incrementa
l’ocupació, tot el contrari, donat que en destrueix molt
més que el que en crea. L’estudi encarregat per la
Secretaria d’Estat, constata que la CCAA de Madrid, la
més liberalitzadora, la tasa de variació anual
d’ocupació (març 2012-març 2013)ha estat d’un
-2,2%, quan la mitjana a Espanya ha estat -2,0%, i
Balears per exemple ha estat de -1,1%.
És evident, que una major obertura en festius beneficia a les grans superfícies en detriment dels establiments del casc urbà.

A Marratxí, no tendrà molta incidència perquè no
tenen comerç de casc urbà o és molt residual. Però
quin paper haurà de jugar Palma, si la Conselleria
accedeix a aquesta declaració de ZGAT.?
La solució com sempre passa per tenir “seny i
coherència”, fixant molt clarament els paràmetres pels
quals un municipi que els compleixi pot instar a declarar la zona com de gran afluència turística, i així evitarem que un batle es plegui a les exigències de lobby’s
de poder. Fa menys d’un any aquest municipi ha rebut
l’obertura d’un gran establiment, i justament ara li ha
vengut les preses per declarar-se ZGAT. Què li va
prometre perquè s’instal·lés al seu municipi?
Que es treguin la màscara d’una vegada, i no s’omplin
la boca de voler potenciar el comerç de ciutat, quan tot
el que fan demostra el contrari. Ara bé, com va dir el
meu amic ”tanmateix els comerciants els seguiran
votant”. Així ens va.

Construint alternatives

construint
alternatives
Practicar amb l’exemple
Antoni Aguiló
Director - Gerent Cooperativa San Crispin
Fundada l’any 1953 pel Gremi de Sabaters d’Alaior, la
Cooperativa San Crispin lluita per traslladar a la societat uns valors de consum responsable i consciència
social.
La Cooperativa de Consum de San Crispin és la
cooperativa de consumidors i usuaris més gran de
Balears amb 3.269 socis i quatre centres comercials a
Menorca , dos a Alaior i dos a Es Migjorn. La nostra
aposta des del model cooperatiu per la responsabilitat
social corporativa posa l'accent en un sistema de
gestió empresarial diferenciat en tots els sentits. Un
model que apel·la als consumidors a fer una compra
basada en els valors sense perdre de vista la necessària competitivitat del mercat.

A diferència d'altres cooperatives, San Crispin no està
conformada per una unió de productors sinó per una
unió de socis consumidors que lliurement, fan pinya
per un consum diferenciat . A banda dels productes
bàsics d'alimentació, privilegia d'una oferta específica
de productes locals d'agricultura ecològica i ramaderia
autòctona, donant suport als productors locals a
través de la promoció i la venda en capçaleres destacades . Així mateix es dedica als productes de comerç
just " S'Altra Senalla " fruit de la col·laboració amb
Càritas Diocesana, que s'encarrega de la seva reposició i en el mateix sentit, treballem amb productes
específics per a persones celíaques i diabètiques,
responent a les demandes d'entitats d'aquest àmbit
amb les que hem signat acords específics de promoció.
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Consum responsable
Consumir amb responsabilitat i sostenibilitat sempre
ha estat una de les recomanacions que s’ha volgut
transmetre des de les associacions de consumidors
com a mesura d’estalvi, al mateix temps de pensar
conscientment amb la quantitat de coses que acabem
per llençar o es fan mal bé. Des de Cooperativa San
Crispin sempre hem cregut amb aquesta recomanació
perquè creiem fermament que una manera de fer i de
treballar diferent és possible tal i com va succeir l’any
1844 quan un grup d’artesans del cotó de Rochdale, a
Anglaterra, van decidir posar-se a treballar plegats
fent néixer el món cooperatiu que avui tots coneixem.
Les entitats del tercer sector estem obligades a treballar en aquesta linia, cadascuna des del nostre àmbit
d’actuació. Cooperativa San Crispin no en vol ser una
excepció i enguany, que estem celebrant el nostre 60è
aniversari, no hem volgut convertir-ho en un reclam
purament comercial sinó en un any per la reflexió i la
difusió dels nostres valors cooperatius a una societat
que cada vegada sembla més orfe d’aquestes
actituds. Aquest mes d’octubre ens hem volgut adherir
a la Federació de Cooperatives de Balears en una
mostra més del nostre esperit cooperatiu que estem
segurs ha de ser el model econòmic a seguir.
Compromís social
La Cooperativa San Crispin és la tercera empresa
d'Alaior en nombre de treballadors, el 90 per cent de la
plantilla té contractació indefinida amb una mitjana de
permanència en l'empresa de set anys segons la
darrera memòria publicada i dels 36 empleats amb
què compta , 32 són dones. Com a entitat sense ànim
de lucre , estem obligats a revertir tots els nostres
beneficis en elements com la formació del nostre
personal o les activitats de cooperació amb les entitats
socials i culturals de l'Illa. Fem col·laboracions continuades amb Creu Roja o els Donants de Sang i el
maig d'aquest any, ens vam adherir per participar en
un projecte de la Conselleria de Benestar Social del
Consell Insular de Menorca que pretén , juntament
amb altres cooperatives, la recuperació de finques
agràries en desús a través de la contractació
d'aturats.Els productes recollits es comercialitzarien a
través de la nostra xarxa d’establiments aplicant la
nostra filosofia.

L’entrevista
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l’entrevista
Maria Pau Trayner Vilanova
Creients i feministes de Mallorca
Per Maria Bonnín i Maria Salleras

El grup de “Creients i feministes de Mallorca” està
format per dones i que, precisament perquè són
creients, lluiten per la igualtat de dones i homes,
tant dins la societat com dins l’Església. Entre
altres activitats, organitzen trobades d’estudi i
convivència per a anar aprofundint en els seus
objectius i conviden persones que els ajudin.
Aprofitam la participació en una d’aquestes trobades, conversam amb na Maria Pau Trayner Vilanova. Teòloga Feminista i iniciadora a Catalunya del
col·lectiu Dones en l’Església per la paritat. Creiem
que pot aportar als lectors i lectores de L’Altra
Mirada aspectes interessants del pensament d’un
sector de la nostra societat. Doctora en Antropologia, Llicenciada en Teologia, i en Psicologia i
Mestra. Va treballar com a mestra dins la seva congregació, les Escolàpies, fins al Concili Vaticà II.
Després, a l’Institut de Formació Professional de
l’Hospitalet de Llobregat.
I ara?
Sovint em pregunten: què fas de jubilada? Moltes
coses! Quan no estàs jubilada, tens la feina i punt. I
quan estàs jubilada, si dius que sí, doncs tothom et
demana coses. Llavors al barri hi havia un grup de
dones que treballaven molt bé i ens hem anat ficant en
tota l’estructura, també femenina i feminista de
l’Hospitalet... Em vàrem nomenar responsable del
Consell Municipal de Dones i llavors vaig tenir contacte i coneixement de tot el que fan les dones en una
ciutat tan estrambòtica com l’Hospitalet (té uns trescents mil habitants, tallant rodó).
Però d’aquests tres-cents mil residents al meu barri jo
era l’estrangera perquè el 95% eren andalusos, extremenys i gallecs. I aquella època, els anys seixanta va
haver-hi la construcció del barri i el 95% eren de fora
de Catalunya. El contacte amb tota aquesta realitat et
fa descobrir una cosa molt important, que no se’ns diu
quasi mai: és la força que tenim les dones quan es
tracta de solucionar problemes concrets. Des d’aquí
ens hem anat organitzant. Fins i tot l’any passat vàrem
fer un llibre sobre “Dones de l’Hospitalet, agents de
canvi social” per donar a conèixer totes les activitats
que fan les dones de la ciutat.

Totes s’han espavilat per continuar en la seva formació; per tirar endavant moltíssims desitjos que moltes
d’elles mai havien tingut possibilitat de fer-ho. Ara ho
tenien i ho aprofitaven. Ara estic treballant en això,
estic treballant en solidaritat amb SETEM -que també
va sortir dels Escolapis, es deia abans Servei Tercer
Món. Portàvem grups de joves, principalment a Amèrica Llatina, perquè coneguessin altres situacions
socials diferents de les nostres. Allà vaig connectar
amb les Comunitats Cristianes de Base d’Amèrica
Llatina el temps dels sandinistes i això em canvià totalment la vida.
Penses que hem d’intentar transformar la realitat?
Sí, és necessari transformar-la, però també t’has de
deixar transformar per la realitat. És necessari
transformar-la quan et trobes una injustícia, però a
vegades trobes coses que creus que són tan maques
que el que fas és obrir-te perquè allò et transformi a tu.
Jo, aquest estiu passat vaig visitar Haití, la República
Dominicana i Nicaragua, en la darrera hi he estat
quasi cada any. Vaig anar a parlar amb moltes comunitats i molts grups i vaig pensar que aquella gent
entenia molt més el que volia dir sobre “La Bona
Nova” que va portar Jesucrist, que no pas moltes
escoles de Teologia i moltes escoles superiors que
van molt amb la teoria, però que moltes vegades no
saben donar resposta a la pràctica. Llavors això, que
saps teòricament, quan ho veus i ho vius et transforma. Per a mi hi ha sempre molt enriquidor aquest
feedback. Si estàs revoltada d’injustícia, t’esperona a
lluitar a favor de la justícia. Si estàs envoltada de
coses boniques i solidàries, penses: n’he d’aprendre.
Per tant, és un constant anar creixent; vivint aquesta
vida que va passant ,vulguem o no, el temps corre.

L’entrevista

Tal com està avui l’Església Catòlica, esser creient i
feminista, no és una contradicció?
Ho sembla... ho sembla! Ens hem trobat dins el nostre
grup que, a vegades ens han mirat, i els ha costat molt
treballar amb nosaltres. Els ha costat molt descobrir
que no som tan rares i que hi ha unes possibilitats
interessants dintre de la vida de les persones creients.
Perquè, clar, avui la societat està molt secularitzada i
llavors sembla que esser creient és ser passat de
moda. Però també te n’adones que van naixent una
quantitat de grups d’espiritualitat (potser hindú, o
budista, o mil coses...) perquè la gent necessita una
part espiritual, de creure en alguna cosa. Perquè la
nostra persona té aquestes dues parts: té la part del
cos i té tots aquests sentiments que també existeixen
i això necessita una comunicació diferent de la que
necessita el cos. Amb el cos hi has d’estar bé, doncs
amb l’esperit també. A llavors aquesta visió de creient,
no només en l’Església Catòlica, no. El fet d’estar
oberta a l’espiritualitat que té tota persona humana
t’enriqueix la vida.
Et refereixes a qualsevol manera de transcendència?
Si hi ha un Déu, si hi ha un Déu... clar. Com que
aquest fet no ens ho podem explicar, sempre queda
una cosa penjada fins que arriba un moment en què
dius. Bé, doncs no sé què, però sí que deu haver-hi
alguna cosa que ha sigut l’inici de tota aquesta realitat.
Que n’hi ha que en diuen energia, que n’hi ha que en
diuen déu, que n’hi ha que en diuen Alà, d’altres
Yahvé, d’altres Buda...
Penso que l’important és donar-se’n compte que
realment tenim aquesta dimensió espiritual les persones ,tant els homes com les dones,. No es tracta sols
d’una postura religiosa, és una postura oberta a la
vida, a mi em sembla. I llavors, segons ens hem
trobat, som d’una manera o fem una opció d’una altra,
o ens agrada més una tercera cosa... Per això deia al
començament que hem d’estar oberts i obertes a les
coses que hi ha al costat. Aleshores, a mi això de feminista és una cosa que... tela, eh! Perquè: esser feminista vol dir que vagis en contra dels homes? És una
beneitura, perquè a les dones també ens agraden els
homes! N’hi ha de molt macos; no té res a veure una
cosa amb l’altra.
Esser feminista volt dir per mi,cadascú ho viu com pot,
descobrir tot allò que pot esser la dona, i ajudar-la a
què pugui esser en plenitud ella. Llavors esser feminista vol dir que tens consciència que ets dona i que
no ets un objecte, en mans de qui? i per què?. És molt
més ample esser persona – dona. Creient, ja ho he dit,
pens que tothom té aquest sentiment d’obertura cap a
una cosa que no sap moltes vegades com ho ha
d’explicar, però que l’ajuda per tirar la vida endavant.
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I feminista perquè ens hem d’ajudar, perquè ja s’han
aprofitat massa de nosaltres, a tots els nivells, tant a
l’Església com a la societat. Pens que sí, que avui
estam en un moment en què podem obrir camí en
aquest sentit.
Quines coses hauríem de potenciar perquè les dones
descobriguem aquest espai (el paper que tenim dins la
societat, dins l’Església)?
Una de les coses que hem de fer les dones és perdre
la por. En ella mateixa i després veure que realment hi
ha moltes més possibilitats de donar una resposta. Un
ser humà que sigui capaç de crear nous éssers,
educar-los, cuidar-los... això és molt més gran que
segons quines altres coses. I això, a vegades, les
mateixes dones no ho valorem, “és el que toca fer” i
no! A llavores, les dones penso que primer hauríem de
conèixer les possibilitats que tenim i després posar-les
al servei de les persones que tenim a l’entorn. Si
realment estam obertes i donam respostes, la gent
ens les demana. Perquè tots necessitam de tots,
llavors anem fent com una espècie de xarxa i ens
ajudam els uns als altres. La dona, per sortir de
l’encallament que té, primer ha de perdre la por i
després voler aprendre. Tenir seguretat que pot fer i
fer-ho!. Per mi és molt important i no depèn dels altres,
depèn de nosaltres, de nosaltres mateixes.
I dins l’Església com ho afrontaries? Sembla que el
Papa Francesc obri portes...
Mira, primer amb paciència... Després, penso que
caldria plantejar-se com hauríem d’esser aquest grup
de persones que creiem en Jesús. Perquè no té res a
veure això amb l’Església jeràrquica, són dues coses
diferents. Hem d’entendre que la societat s’ha deixat
dominar pel fet religiós i aleshores hi ha com una
espècie de matrimoni o pacte (no sé com ho haig de
dir) entre la realitat política, social i la religiosa.
Mentre, si miram les primeres comunitats de Jesús
ens adonam que no hi havia ni Papa, ni capellans...
eren gent que es reunia perquè volia un món més just.
I quan diem això ens quedam tan amples, però hem
de pensar que estaven sota l’imperi romà. Per tant,
era l’imperi romà el que no era just. I era el fet jueu el
que Jesús va qüestionar i Jesús era jueu...
Hi ha moltes coses que l’Església no s’ho planteja.
Jesús no va fer cap església tampoc va fer cap capellà. Llavores, el xoc que va haver-hi quan varen arribar
a Roma, amb tota la problemàtica de l’esclavatge, que
la gent no podia tenir cap religió, i trobar-ne uns que
els diguessin que hi havia un déu que els estimava,
doncs, de seguida varen tenir gent i va créixer el grup.
Els primers quatre-cents anys no hi havia aquestes
dificultats de la jerarquització.
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L’entrevista

Aleshores penso que caldria començar a pensar com
hauríem de desclericalitzar l’Església, perquè no és
cristiana aquesta clericalització, Jesús no la va voler
mai!
Penses que un món més laic fa possible un anunci més
pur?
És clar, és que el món és laic!
Sembla que la jerarquia no va cap aquí...
Jesús era laic! A vegades, quan diuen segons què, jo
pens: que no se n’adonen que ell no era de la tribu de
Levi , d’aquesta tribu eren els sacerdots. Ell va anar
contra aquesta gent perquè oprimia el poble, però això
se’ns ha escapat!, en aquell temps la cultura romana
era la que manava, deien que era un home lliure... tota
aquesta sèrie de coses va influir moltíssim en la gent
que havia seguit a Jesús. Pens que avui caldria
netejar-nos una miqueta d’aquestes coses. Una mica
és el que fa el Francesc a Roma. És important que es
digui Bisbe de Roma, perquè el bisbe vol dir el responsable, el que ajuda la gent, el que acompanya... Un
referent l’hem de tenir, però no per això li hem de posar
tres corones.

Això té què veure amb la idea de déu o de Jesús que
ens han donat i el descobriment que anem fent d’un
món més laic, més humà...
Sí, més humanitzat. Perquè la jerarquització sempre
forma automàticament opressors i oprimits: el que
mana i el que obeeix. Per això Jesús ho va dir tan clar:
el que mana, que faci com el que obeeix. Quan vas a un
casament, en lloc de posar-te als primers llocs, posa’t a
l’últim, si un cas ja et diran “passa endavant, que t’ho
mereixes!”. Clar, tot aquest qüestionament que va fer
Jesús sembla que han passat unes temporades en què
s’ha oblidat. Però avui, amb la cosa més laica, pens
que hem recuperat molta cosa evangèlica. Hem de
perdre la por a la laïcitat, perquè venim d’una cultura
que ha anat contra la laïcitat. Ha dit que la laïcitat anava
contra l’Església...; pens que hi ha uns prejudicis que
lleven molta llibertat.

I l’Església s’erigeix en jutge de temes que corresponen específicament a les dones; per exemple,
l’avortament. L’Església ha de dir si ho podem fer o no
ho podem fer... No deixen que la dona actuï segons la
seva consciència.
A mi el que em fa por és que quan parlen d’això és
com si fos voluntat de Déu. Hi ha països que, fins ara
fa poc, només han permès tenir un fill. A mi ja em va
bé això de creixeu i multipliqueu-vos, però a mi em sap
greu quan això ho sacralitzen. Déu... d’on ho han tret
a això? On ho diu a això? Com que no ha parlat mai
amb ningú i ningú no l’ha vist... Jo llavors dic: els qui
van recordar i viure Jesús en parlen? On ho diu a
això? No. Doncs, si us plau, deixeu les persones amb
sentit comú, que estimem la vida. Tots aquests problemes els desenfoquem d’entrada. I parlen de crim...
Dir que Déu vol no sé què, a mi em fa molt de respecte. Jesús què feia? Per les seves obres els coneixereu. Que un bisbe digui que posar l’home que maltracta la dona a la presó és desfer la família... ostres!! I
que pegui a la dona, això no és desfer res? L’estat que
posa l’home maltractador a la presó, desfà la família o
possibilita la vida de la dona i els fills? Depèn de com
s’enfoca, manipulen molt el fet religiós. Hem estat
manipulats durant molt de temps pel fet religiós i ens
costa sortir-ne d’aquesta manipulació. Per això es
necessita estudi i comparació entre el que diu un i el
diu un altre. Conèixer la història, què ha passat?
I no imposar lleis a tothom quan són pròpies d’un grup
determinat...
I ens hem de preguntar amb Jesús: la llei és per a
l’home o l’home és per la llei? Record aquell passatge
de l’Evangeli quan els deixebles passen per un sembrat i mengen perquè tenien gana i era dissabte. Els
acusen d’anar contra Déu. Jesús recorda que en
David va donar el menjar que hi havia dins el Temple
als que tenien gana. Pens que la gent té prou sentit
comú per veure quines lleis van contra la persona,
sigui home o sigui dona. Hi ha lleis que no hauríem
d’obeir-les, perquè la llei és per ajudar la convivència,
no per dominar el personal. Són dues coses ben
diferents.
Per acabar...
Jo demanaria a la gent que fes l’experiència de viure
en llibertat i amb coherència amb si mateixa. Que
pugui dir el perquè fa les coses i pugui ser lliure davant
la proposta de la possibilitat d’elecció. Que sàpiga
perquè fa les coses. Que sàpiga perquè estima, per
què no estima. I, si té aquesta experiència de llibertat
i misericòrdia i de bondat, no fa falta res més.
No sé si hem de dir Amén. Gràcies perquè ens mostres un camí molt engrescador.
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Als cinquanta anys de la creació del Tribunal d’Ordre Públic
(1963)
David Ginard Féron
Historiador
Aquest mes de desembre es compleixen cinquanta
anys de la creació del Tribunal d’Ordre Públic (TOP).
Constituït dins un context de creixent articulació de
l’oposició antifranquista i d’increment de la pressió
internacional contra el règim, el TOP esdevingué una
de les peces essencials de l’engranatge repressiu del
darrer tram de la dictadura. D’aquesta manera, es
deixava enrere una fase marcada pel protagonisme de
la jurisdicció militar en matèria repressiva i es donava
pas a la jurisdicció civil. Al llarg dels seus tretze anys
d’existència, foren processades 53.500 persones
acusades d’actuacions contràries a la seguridad interior
i es dictaren 3.899 sentències, de les quals el 75 %
foren condemnatòries. En total, el TOP imposà més de
11.000 anys de presó. Entre els destacats opositors
que hagueren de comparèixer davant el
Tribunal d’Ordre Públic podem esmentar
Marcelino Camacho i els seus companys
del Procés 1001. Calgué esperar a un
decret del gener de 1977 perquè es
dugués a terme la dissolució formal
d’aquest tribunal.
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Cal dir que si s’utilitza com a criteri el domicili, les
xifres balears també són molt baixes: només 47
residents a l’arxipèlag passaren pel TOP, enfront dels
1.773 residents a Catalunya. Segons les dades disponibles, la primera intervenció del TOP a les Balears es
produí dins el context de les detencions que, el juliol
de 1964, afectaren un grup de militants del PCE i
l’Oposició Sindical Obrera.
Finalment, l’únic jutjat per aquests fets fou Francisco
Carrillo Delgado, que el desembre de 1964 fou
condemnat a mig any de presó.
Per descomptat, l’escàs nombre relatiu de processaments de ciutadans balears pel TOP es relaciona
fonamentalment amb les limitades dimensions de
l’activisme antifranquista a les Illes. Cal tenir en
compte que el cicle repressiu de la guerra i la primera
postguerra desmantellà les estructures tradicionals
del progressisme illenc. Les transformacions
socioeconòmiques obertes amb el Pla d’Estabilització
de 1959 generaren una erosió de l’hàbitat tradicional
del sindicalisme illenc –la indústria– i el naixement
d’un monocultiu turístic que, dins l’àmbit laboral, es
concretà en la formació d’una classe obrera itinerant,
distribuïda en múltiples establiments, i amb limitades
possibilitats d’implicació en les lluites socials. D’altra
banda, la migradesa dels estudis universitaris deixà
l’arxipèlag al marge d’un altre dels àmbits essencials
de combat contra la dictadura.

La distribució territorial de les sentències
del TOP, possible avui dia gràcies a la
tasca d’investigadors com Juan José del
Águila, Rubén Vega i José Gómez Alén,
ens proporciona una eina de gran utilitat
per comparar els nivells d’activitat
antifranquista a les diverses zones de
l’Estat.
En aquest sentit, és pertinent una lectura
des de les Balears. Així, sembla que 30 illencs foren
processats pel TOP, la qual cosa representaria el
percentatge provincial més baix de tot l’Estat: 0,5 per
cada 10.000 habitants. En comparació, a Guipúskoa
n’hi hagué 11,2; a Biscaia, 7,2, i a Barcelona, 2,1.

“Procés 1001” jutjats al desembre de 1973
La societat balear té, sens dubte, un deute de gratitud
amb aquest petit col·lectiu d’activistes antifranquistes
que passaren pel Tribunal d’Ordre Públic i amb els
advocats que els defensaren. Tant de bo en un futur
pròxim es pugui fer una anàlisi detallada de les diverses causes del TOP vinculades a les Illes, a fi de
conèixer millor les consecucions i límits de la resistència a la dictadura a casa nostra.
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L’impacte de la crisi econòmica
en la violència cap a les dones
Francisca Mas Busquets
Advocada i primera Directora de l’IBDona
Malgrat encara sigui un poc prest perquè es confirmi
amb xifres el presentiment que la violència cap a les
dones ha augmentat amb aquesta gran recessió, ja
tenim dades que malauradament ens permeten fer
aquesta afirmació sense sospita de demagògia.
Fins i tot sense cap mirada interessada, la història de
les altres crisis econòmiques ens ensenya que aquesta
situació no just afecta a la feina de les dones en el
sector públic (més feminitzat perquè hi ha una discriminació relativament baixa), i per tant a la futura quantia
de les seves pensions, sinó que també augmenta el
grau de privatització de sectors fonamentals com
l’educació, els serveis socials i la salut que per pròpia
naturalesa combinen biaix de classe i de gènere. És el
que s’anomena “polítiques amigues de les dones”
perquè sempre han estat mecanismes de correcció de
la desigualtat que quan trontollen automàticament fan
que siguin les dones les que assumeixen i compensen
la disfunció, incrementant el temps necessari que han
de dedicar perquè el benestar familiar es mantingui
dins uns límits acceptables, cosa que implica més feina
personal i menys feina remunerada.
Aquest panorama té moltes probabilitats de comportar
condicions de vida pitjors i si s’ajunta amb la regressió
de drets fonamentals i conquestes socials, entre les
quals hi ha les que són fruit del moviment feminista, ja
tenim el terreny adobat perquè la violència augmenti.
Per comprendre-ho, vegem el model explicatiu de la
violència contra les dones que les professores Esperança Bosch, Victòria Ferrer, Virginia Ferrero i Capilla
Navarro exposen al seu magnífic llibre “La violencia
contra las mujeres. El amor como coartada” publicat
enguany.
Les autores expliquen el que anomenen “model piramidal” amb 5 escalons:
- El primer, començant per baix, el substrat patriarcal.
- Segon, els processos de socialització.
- Tercer, les expectatives de control.
- Quart, les situacions desencadenants i finalment,
- La violència contra les dones.

Idò bé, seguint aquest model i cada un dels escalons,
el que és indiscutible per qui té ulls i orelles per escoltar críticament és que els quatre primers ja s’han anat
amarant d’indicis preocupants i la conclusió, per tant,
és que es desencadena més violència.
És cert que a la nostra societat el sistema patriarcal és
més aviat difús i a l’estat espanyol conviu amb lleis
antidiscriminació. Per això aquí té una feina disfressada, intenta captar amb subtilesa el consentiment de la
dona evitant imposicions directes. És indiscutible,
però, que el patriarcat és ben viu, basta veure que del
2007 al 2011, foren 360 les dones assassinades per
homes i durant el mateix període, 5 els homes morts
per la dona.
En relació als processos de socialització, pens amb 3
elements preocupants:
- Retorn als estereotips sexistes més simples i als rols
tradicionals, sens dubte factors provocadors.
- Un altre de més directe és la segregació eductiva,
impulsada pel partit popular amb doblers públics. La
socialització diferencial que això provoca pot generar
en un futur proper un clima propici a la violència ja que
la capacitat de comunicació entre els dos sexes es
veu trencada i pot dur a un ambient d’incomunicació,
tensions i malentesos en les relacions adultes.
- I el tercer és la socialització autoritària. Tot el que
faciliti el predomini o l’emergència de maneres de
resoldre els conflictes per la via ràpida i punitiva o
imposant regles, no fa més que deteriorar la convivència i facilitar l’adopció de models de comportament poc
tolerants i de domini, que clarament contagiaran les
relacions personals i íntimes de les persones, cosa
que perjudica en darrer lloc la dona.
Al tercer escaló les professores situen les expectatives de control. Me va fer pensar per exemple en tot el
que és la mitificació de la maternitat, la renúncia de la
dona, cosa que du a una situació de subordinació i de
dependència emocional. I també amb el retrocés
respecte al significat de les relacions amoroses.
I al quart escaló tenim els fets desencadenants.- Una
situació de crisi fa augmentar aquests factors
(pobresa, tòxics, tensions…), que resulten ser
l’excusa perquè segons quins homes, els que ja han
pujat els altres escalons, “instalados en todos los
privilegios de su género y alimentados por todos los
mandatos patriarcales” (obra citada), facin ús de la
violència.
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Aquesta anàlisi teòrica es va confirmar el 13 de
novembre passat a la taula rodona organitzada per la
Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere que duia el
títol d’aquest article. Totes les dones professionals
dels serveis que hi participaren (Fundació IRES, Atenció 24 hores a víctimes de violència de gènere i Casal
Petit) explicaren, sense feixugues estadístiques
oficials, les seves impressions i certeses del dia a dia:
més casos nous, pèrdua d’accés als drets bàsics,
disminució de les ajudes, augment de la violència
entre joves, ciberassetjament, manca de suport
policial per fer acompanyament, reducció de recursos
i d’horaris d’atenció, llistes d’espera…
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25è aniversari del 14-D
Josep Benedicto Lacomba
Sindicalista
Aquest any es compleixen els 25 anys del 14-D , alguns
estan convençuts que va ser la primera vaga general
convocada a aquest període constitucional , altres
també convençuts que va ser la de major seguiment i
participació de totes les convocades .
Sincerament ni una cosa ni l'altra, la convocatòria de
Vaga General convocada per CCOO i UGT per al 14 de
desembre de 1988 , en contra de la política econòmica
del Govern de Felipe González i molt especialment en
contra del pla d'ocupació juvenil , va ser sens dubte
l'espoleta que va esclatar en un moment convuls de
desencontres entre les organitzacions sindicals i el
govern socialista , però abans , previ a aquesta convocatòria es va celebrar el 15 - J , la primera vaga general
van ser CCOO i USO que van convocar per al 15 juny
1985 una Vaga General en contra de la Reforma de les
Pensions , UGT no es va sumar a aquesta convocatòria, sent aquesta convocatòria la primera vaga general constitucional .
Altres vagues convocades amb posterioritat han comptat amb major seguiment de la població laboral i molta
més participació al carrer, però si és cert que cap d'elles
van tenir la ressonància mediàtica i les conseqüències
polítiques que va provocar el 14-D.

I com a factor comú a totes aquestes certeses, va
sorgir el que s’anomena síndrome de burn out, terme
que al·ludeix al fet d’“estar cremat a la feina” en
referència a “l’esgotament d’energia experimentat pels
professionals quan se senten sobrepassats pels
problemes dels altres”.
La conclusió d’aquell dia va ser constatar aquesta
intuïció inicial d’augment de la violència, la necessitat
d’un compromís general per aturar les retallades en
aquest àmbit que semblava intocable, refer els recursos mutilats i tenir cura del professionals que hi fan
feina, perquè aquestes passes enrere no podran ser
mai perdonades ni excusades, cap crisi justifica tan de
patiment per la dona.

La imatge del 14-D és sens dubte la de “l’apagada" de
RTVE, una sensació de paralització total del país quan
es talla el senyal de TV, aquesta imatge, aquesta
sensació revela allò que tot el que s'anuncia per la tele
és totalment cert i indiscutible: ho han dit per la tele, i
l’apagada va significar això, si s’atura la tele s’atura el
país.
Altres vagues generals han comptat amb més seguiment i un notable èxit sindical pel que fa als objectius
que es pretenien amb la convocatòria això tot i que mai
més s'ha produït apagada televisiu, excepte alguna
excepció en canals autonòmics, d’aquí ve el motiu que
seguim reivindicant i commemorant aquesta mobilització d'una forma tan especial.
Però més enllà dels elements mediàtics o romàntics la
veritat és que el 14 -D canvià moltes coses en aquest
país i molt especialment en el moviment sindical.
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La ruptura de les relacions UGT / PSOE suposà una
fita històrica, fins ara les relacions de l'anomenada"
família socialista-“ suposaven més que fraternals
relacions , aquesta ruptura provocà un avanç considerable en l'autonomia de les organitzacions sindicals
que amb el transcórrer del temps s'ha vingut reforçant
el grau d'independència.

Aquesta última vaga a Madrid, la gran vaga duta a
terme pels docents a Balears, les mobilitzacions que
estan evitant els desnonaments, són èxits de la ciutadania que aquesta dreta ultra conservadora no pot
acceptar, per això hem de defensar amb radicalitat els
drets democràtics a la vaga i a la mobilització, precisament fent ús d'aquest dret.

Es van crear les condicions per abordar el que fins ara
havia resultat difícil i tortuós un canvi en les relacions
dels Sindicats i d'aquests amb el conjunt de moviments socials, es va començar a caminar cap a la
unitat sindical, la confluència de les organitzacions
sindicals i la posada en comú de les seves reivindicacions i mobilitzacions que a data d'avui encara perdura el que anomenem unitat d'acció.
Les organitzacions sindicals van treure una bona
conclusió d'aquella mobilització , amb unitat sindical i
la complicitat del conjunt de la societat es poden guanyar grans batalles , en el 14 -D es va aconseguir que
el govern de Gonzàlez retirés el pla d'ocupació juvenil
i altres mesures regressives per als treballadors , es
van obrir espais d'interlocució tot i la càrrega de supèrbia d'aquell govern, no només vam tenir la sensació
de guanyar la vaga amb l’ "apagada" i la mobilització,
es va gestionar bé i es va aconseguir guanyar enterament en aconseguir els objectius pels quals es va
convocar i aquest és el veritable èxit d'aquella vaga.
Als 25 anys un nou govern, d'un altre "tint" ens anuncia una llei de vaga, tot bon dictador explica la seva
tirania sobre la base d'una suposada llibertat i legitimitat, el problema que té el PP no és el dret a la vaga ni
el compliment dels serveis mínims, és la seva supèrbia i intolerància que no els permet digerir el que uns
treballadors de la neteja i jardineria els guanyin una
vaga com així ha succeït a Madrid, amb la recentment
celebrada vaga del personal de les contractes de
neteja i jardineria, és això, no ho poden sofrir per
aquesta raó necessiten alterar les regles del joc democràtic, alterar el dret a la vaga per poder seguir picant
als treballadors i les seves organitzacions, necessiten
establir una norma que evidencia que la pràctica de la
protesta, de la vaga i la mobilització no li suposi una
derrota al poder, al govern.
Necessiten establir noves mesures dissuasòries tant
en l'establiment de l’"ordre públic" com en la mobilització i la vaga per impedir que la gent s'organitzi i surti al
carrer o com a mínim si ho fan que sàpiguen que amb
les seves noves regles no tenen cap possibilitat de
guanyar una sola batalla més .

Per als Sindicats l'anunci d'una Llei de Vaga no suposa
la major de les preocupacions és rutinari i continu
aquests anuncis, en cada ocasió que s'aproxima una
gran mobilització, ja resulta curiós, a més, en el seu
moment va ser una reivindicació sindical què la vaga no
fos
regulada
mitjançant
un
Reial
decret
pre-constitucional, encara que vist el vist podríem entonar aquella màxima que la millor llei és la que no
existeix, molt especialment si qui ha de liderar la seva
fase legislativa és el PP .
Commemorem el 25 aniversari del 14-D facem-lo un
referent de com és possible amb unitat i lluita derrotar el
poder establert, per fort que sigui i per molta majoria
parlamentària que el sustenti .
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Hi podria haver cristians ateus?
Sebastià Salom Mas
Capellà diocesà amb llarga experiència a
Burundi
La conferència de José Arregui en el Club Diario de
Mallorca del passat mes d’octubre titulada ¿Podemos
todavía creer en Dios? em va remoure una pregunta
que sovint m’he fet, i no som jo tot sol: hi podria haver
cristians ateus?
La vida de Jesús de Natzaret no es va començar a
posar per escrit fins a partir de 20 o 30 anys després de
la seva mort. I això vol dir que amb la narració dels fets
històrics de la vida i del missatge original de Jesús ja s’hi
troben entremesclats elements culturals d’aquella
època. Era i és inevitable. Contam i interpretam les
coses que veim i sentim amb els filtres de la nostra
cultura, de la nostra llengua i fins i tot de les nostres
vivències personals. Els jueus varen veure en Jesús un
fill del Déu de l’Antic Testament, després els romans
l’imaginaren a semblança dels déus dels romans, i, així
seguint, cada cultura i cada època de la història ha vist
en Jesús un fill del Déu en qui prèviament ells havien
cregut.
Però vet aquí que amb la Il·lustració i la Modernitat
arriba a la civilització occidental la cultura o de la
increença o de la indiferència religiosa. I en una cultura
sense Déu és normal que es deixi de creure que Jesús
sigui Déu.
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Els cristians del segle XXI amb l’ajut de la ciència tenim
ara més possibilitats que mai de poder destriar en els
evangelis quins fets són indiscutiblement històrics,
quines paraules pertanyen al missatge original de Jesús
i, per contra, quins altres fets o paraules no són més que
un substrat o un revestiment cultural.
Si són originals de Jesús les frases següents “qui m’ha
vist a mi, ha vist el pare” (Jn 14, 9) o també “ningú pot
arribar al pare, si no hi va a través de mi” (Jn 14, 6),
podem pensar que sovint els cristians hem capgirat el
seu significat. Els cristians hauríem de començar mirant
i escoltant Jesús, i a través d’ell anar descobrint com és
en realitat Déu. En canvi, primer solem creure en Déu,
en el Déu cultural que hem rebut per herència, o en el
Déu que ens hem prefabricat amb els nostres raonaments, i després, solament després, feim de Jesús un fill
del nostre Déu.
Puc comprendre que les cultures que creuen en Déu
hagin fet de Jesús un líder religiós. La meva pregunta
és: Dins una cultura atea, agnòstica o religiosament
indiferent Jesús ja no hi té res a dir? Sens dubte el
missatge central o un dels missatges centrals de la vida
i de la predicació de Jesús és la construcció d’un
món més just, més solidari i més fratern. I això sovint
ho hem oblidat. En canvi altres afirmacions del “credo”,
fins i tot algunes que pertanyen a la fe més antiga dels
primers cristians, són reflexions o explicacions culturals,
catequètiques o teològiques, que tal vegada no pertanyien tant al nucli de la Bona Nova de Jesús.
¿Qui és més cristià -vull dir més seguidor de Jesús- el
qui practica la justícia i la solidaritat encara que digui que
no creu en Déu, o el qui es declara creient però no
segueix les petjades de Jesús?
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Recuperem
les
“noves”
formes de fer política
Antoni Noguera
Regidor de MÉS a l’Ajuntament de Palma
El darrer decret del Govern Bauzá, que imposa el TIL
contra l’opinió de la totalitat de la comunitat educativa i
que desobeeix resolucions judicials; o l’article d’un
diputat autonòmic popular que anuncia llistes negres
contra els mestres que faran vaga, atemptant contra els
drets més elementals. Els dos fets són una clara mostra
de la decadència d’una democràcia representativa,
sostinguda exclusivament pel Partit Popular, que
funciona a cop d’autoritarisme i que està totalment
allunyada de la voluntat i del dret a decidir de les persones.
És molt evident que necessitem, de manera urgent, una
nova forma de fer política, que connecti clarament la
participació ciutadana i la presa de decisions polítiques.
El camí cap a una autèntica democràcia, molt més
participativa, passa per trobar mecanismes que canalitzin el dret a decidir de la ciutadania i que promoguin la
seva participació en els afers públics. Es tracta d’un
repte fonamental per al conjunt de les institucions
democràtiques i que ha d’esdevenir l’eix central, sobretot, de la política municipal.
Cal recordar que en aquests moments les persones no
tenim cap espai de poder que ens permeti corregir els
infinits incompliments electorals que estan afectant, de
forma important, moltíssim projectes de vida. La injustícia social, en format de retallades, és la cara cruel d’un
sistema en què les oligarquies han segrestat la sobirania popular i en què s’imposa el fanatisme més ultraespanyolista i cavernícola del Partit Popular.
A nivell municipal, tenim experiències d’iniciatives participatives que han estat un exemple d’èxit i de clara
transició cap a una nova forma de gestionar la política,
i que han suposat un canvi en les relacions entre els
ajuntaments i els seus ciutadans. Massa sovint han
estat frustrades i minoritzades per un bipartidisme
empobridor molt interessat en limitar la participació a
reunions purament informatives; o que no garanteix el
dret ciutadà a la informació com a passa prèvia a
l’obertura d’un procés democràtic obert a totes i a tots.
És necessari recuperar aquest esperit de municipalisme participatiu com a essència i esperit de les "noves"
formes de fer política.

De fet, recordem-les:
La iniciativa legislativa municipal és un gran exemple
de democràcia directa, ja que garanteix el dret dels
ciutadans a presentar propostes en els debats municipals. De fet, la legislació reconeix als veïns l’exercici
d’aquesta iniciativa popular, però el nombre de signatures que exigeix és tan elevat que impossibilita la
posada en funcionament d’aquesta eina. Per això ha
tingut una incidència efectiva nul·la en la fixació de
l’agenda política local. Pensem, per exemple, que a
Palma són necessàries gairebé 40.000 signatures per
promoure una iniciativa ciutadana al ple. És lògic que
una proposta estigui legitimada amb un ampli suport
ciutadà, però això no hauria de ser una excusa per
fer-la impossible. Per aquests motius, una primera
passa important hauria de ser disminuir els requisits
necessaris per poder presentar una iniciativa popular a
les administracions municipals. Això permetria que
aquesta figura esdevingués un instrument real de participació ciutadana en la política local.
Les consultes populars són l’exemple més representatiu de participació directa de les persones. Són una eina
per difondre entre la ciutadania la consciència de que té
dret a decidir. El dret a decidir s’ha d’entendre com el
que tenen totes les persones a prendre part activa en
els processos sobre totes aquelles qüestions que els
afecten. Una consulta popular és un procés de presa de
decisió col·lectiva, d’apoderament de la ciutadania, i
una eina que ha de permetre corregir els incompliments
electorals.
És important no obviar la transparència dels pressuposts públics, on es destinen els nostres impostos.
Transparència i, sobretot, tenir la possibilitat de decidir
on gastar-los. El pressupost participatiu és el millor
exemple de mecanisme de participació directa per tal
que la ciutadania proposi, decideixi i prioritzi les inversions més importants d’una part considerable dels
recursos municipals.
Una autèntica experiència de participació en la gestió
d’un municipi a curt, mitjà i llarg termini és l’Agenda 21,
que pretén establir uns objectius ambientals, econòmics i socials, mesurables i avaluables periòdicament,
amb la finalitat d’aconseguir, amb la participació contínua d’un fòrum ciutadà, la sostenibilitat del municipi i
una millor qualitat de vida dels ciutadans. Recuperem
aquestes experiències de participació com a primera
passa per bastir una "nova" forma de fer política.

Trinxera municipal

trinxera
municipal

Toni Reus, batle de Santa Margalida: Compromés amb la
seva gent
Llorenç Carrió

Quan arrib a l’Ajuntament de Santa Margalida a les
tres del mig dia, en Toni encara està treballant i no
podem anar a dinar, en canvi jo ja no puc més... A
més, el dia era gris i trist com a la cançó de Fora des
Sembrat i a la ràdio del cotxe acabaven d’anunciar
que es tancava un altre mitjà públic i en català (en
castellà no en tanquen cap mai) i una altra notícia, que
jo no m’esperava per res del món, Antònia Font havia
decidit separar-se. Tot plegat molt trist, per una generació com la meva i també la d’en Toni que havíem
crescut escoltant aquest grup.
Quan li coment aquesta darrera notícia, Toni Reus, el
batle, només deixa anar una mitja rialla i en els seus
ulls s’hi veu la nostàlgia dels bons moments passats
amb totes aquestes cançons que guardarem sempre
al record, però ara no toca, en Toni es deu a altres
coses, ell va per feina. El Batle, informàtic de professió, té 35 anys i des del 23 que és afiliat al PSM i a
partir dels 25 que treballa intensament pel seu poble
primer a l’oposició i des d’enguany, com a batle. L’any
2011 es va presentar de núm. 2 a la coalició Suma pel
canvi (PSOE i Independents) que guanyaren les eleccions i que aconseguiren 6 regidors. Així, amb un
pacte amb Convergència, obtingueren l’Ajuntament i
els dos primers anys en fou el batle Miquel Cifre del
PSOE i ara li toca al nostre company.
De seguida començam a parlar del poble, de com és
lluita des d’Ajuntaments petits contra la crisi, contra la
incultura que ens governa, contra el que faci falta. Així
m’explica que del primer que s’han hagut de preocupar ha estat de fer un pla d’ajust pressupostari per
culpa del dèficit. La despesa que tenia l’ajuntament el
feia quasi insolvent i això feia que tots els serveis que
oferia aquest perillessin.
Un bon informàtic té molt present que els números
canten i que això és el primer aval per una bona
gestió.

Els serveis són innegociables per tant s’ha hagut de
baixar les depeses d’altres bandes. Així, la primera
partida a reduir ha estat la destinada a pagar regidors
i càrrecs de confiança. S’hi ha arribat a estalviar
160.000 euros anuals! Repetesc els números canten.
Com aquesta, s’han hagut d’emprendre tot un conjunt
de mesures que han permès al consistori arriba a
l’estabilitat pressupostària enguany, estant al dia dels
pagaments i, cosa que anima en Toni, podent arribar a
fer inversions.
A partir d’aquí la prioritat ha estat ajudar als més afectats per la crisi. Davant la situació econòmica a què
ens han portat els banquers i els qui deien que tant en
sabien d’economia, l’Ajuntament s’ha posicionat amb
els més necessitats. S’ha declarat municipi lliure de
desnonaments i s’ha negociat amb l’IBAVI la cessió
de dos habitatges per casos dramàtics.
A més, davant la retallada de serveis del Govern,
l’Ajuntament s’hi ha posat el capdavant com per exemple la Tele-assistència per a gent major que la Federació de Municipis ja no hi pot aportar una part. Altres
demostracions d’això són que s’ha duplicat les ajudes
que és donen per primera necessitat i també la
col·laboració amb el Banc d’aliments. M’explica que
cent setanta famílies i unes cinc-centes persones del
poble ho necessita. En Toni durant tota l’entrevista
parla fluix, però quan explica aquesta situació el to
puja.
A més a més, juntament amb altres àrees de govern,
s’han fet projectes interessants que poden ajudar
encara que sigui poc a les persones que ho estan
passant pitjor. Des de Patrimoni, quan el Consell ho ha
deixat de fer, s’han finançat campanyes de restauració
de la Necròpolis de Son Real en què també hi han
col·laborat els Serveis Socials i aturats del poble.
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També, des de Medi Ambient, s’ha fet un altre projecte
d’horts urbans en què s’hi ha prioritzat els aturats,
jubilats i discapacitats i s’ha aprofitat per donar formació en agricultura ecològica als participants.
Pel que fa educació, la gran promesa electoral va ser
que és faria l’Escola nova de Can Picafort i en Toni ens
afirma que ja hi ha la parcel·la i que en cosa de mesos
començaran les obres. També orgullós i amb un
somriure a la cara, apunta que l’Escoleta de 0-3anys,
l’Escola de Música i l’Escola d’adults no s’han vist
perjudicats per la crisi.
Finalment, quan li deman pel que fa a Medi Ambient,
en Toni amb surt amb més números, cosa que jo no
entenc, però després de pensar-hi molt hi he trobat la
relació.
L’Ajuntament ha revisat la Normativa Urbanística i ha
fet una reducció important del sostre de població. Si
en els anys d’especulació el PP el volia en 50.000
persones ara s’ha posat en 34.000 i s’han plantejat la
construcció de més zones verdes i equipaments. I pel
que fa als residus, l’Ajuntament seguint l’exemple
d’Algaida ha imposat la Inspecció Tècnica de Residus
pel qual si es fa la correcta separació de residus reps
també bonificacions.

De tornada a l’Ajuntament, en Toni, encara que plou i
fa fred, es troba un veí que necessita de la seva ajuda
i escoltant molt i parlant poc li diu que l’ajudarà, i se’n
riu de la Conselleria d’Educació i de la Llei de Símbols
que es vol aprovar explicant-me que just davant
l’Institut s’ha fet un mural,al pavelló esportiu, per artistes del municipi amb dos llaços i el lema: “Que no et
tallin la llengua”. Fins on arribaran!

butlleta de subscripció

Edita

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

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

Cultura
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El meu Miquel Martí i Pol
Miquel Àngel Llauger
Escriptor i professor
Fa devers dos anys, em vaig entretenir a fer una petita
anàlisi que podríem qualificar de "sociologia de la
poesia": vaig fer un rànquing de popularitat dels
nostres poetes, a partir de les citacions que els participants posaven al mur de facebook d'un esdeveniment
anomenat "Dia de la Poesia Catalana a Internet".
Miquel Martí i Pol arrasava. Crec recordar, per si us
resulta curiós, que Salvat-Papasseit i Vicent Andrés
Estellés completaven el pòdium. El cas és que Martí i
Pol, ara mateix, ocupa de manera indiscutible el lloc
del poeta preferit dels lectors de terres de parla catalana.
Aquesta dada objectiva contrasta amb el menyspreu
que li professen alguns membres del gremi dels
manufacturadors o lectors conspicus de versos. Ara
que fa deu anys de la mort del poeta de Roda de Ter,
convé recordar una obvietat: els escriptors no són
literàriament més valuosos perquè tinguin més èxit
popular, però tampoc no és cert el contrari. En tot cas,
gaudir del favor de l’audiència és un mèrit, especialment en el cas de la poesia: són autors als quals hem
d’agrair que atreguin gent al gènere. Hi ha poetes i
crítics, però, que no els perdonen que tinguin lectors,
no sé si perquè els complau la idea de la poesia com
un gènere de catacumbes o perquè pensen que
menyspreant l’opinió dels vulgars demostren el seu
criteri superior. Si voleu una altra curiositat del Dia de
la Poesia Catalana a Internet, el poeta viu més citat
era Joan Margarit, que també convoca més d’un gest
de desdeny.
A mi també m’agraden més Ferrater, Vinyoli o Espriu,
que Martí i Pol, de la mateixa manera que m’agraden
més Carner o Riba que Salvat-Papasseit. Tots ells,
però, són poetes excel·lents: Martí i Pol també. Potser
no és sempre igual de bo, però diria que això també li
passa, posem per cas, a Riba.

Jo tenc el meu Martí i Pol preferit. És un Martí i Pol que
no és el poeta més canònicament social de reculls
primerencs com El poble o La fàbrica, ni tampoc el civil
de L’àmbit de tots els àmbits, d’on procedeixen els
seus versos més famosos. Tampoc no és el
d’Estimada Marta, un llibre certament bell. No: jo tenc
una feblesa per L’hoste insòlit, una preferència que sé
que no puc deslligar del fet que va ser una de les
meves primeres experiències intenses de lectura de
poesia en català. És un llibre intimista sense ser sentimental, amarat d’una introspecció que és alhora una
mirada al món que l’envolta, inspirat per una saviesa
com de poeta xinès antic:
Posa la mà damunt qualsevol cosa.
No cal ni que la miris. Sentiràs
la vida que hi batega lentament
i compassadament.
A poc a poc
l’aigua flueix, emblemàtica i clara.
Voldria afegir que el meu Martí i Pol particular és, a
més d’aquest poeta, l’autor d’una frase (sí, una frase)
que em va enamorar a primera lectura, com un cop de
sageta. El nostre poeta la va escriure en una carta a
Joan Vinyoli, i diu: “Sovint penso que sóc massa
normal per ser un bon poeta”. La frase m’agrada tant
que l’hi he manllevat més d’una vegada. Entre tants de
poetes desfressats d’artistes maleïts, o que semblen
posar els ulls en blanc davant experiències que no són
a l’abast de la resta de mortals, em sembla una rotundíssima afirmació de la matèria humana que hi ha en
alguna banda (al fons, darrere, no ho sé) d’aquesta
tasca d’elaboració artística que és la poesia.
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Espiritualitat reformadora, com
a rerefons del Testament de
Ramon Llull

Al captard de la vida de Mestre Ramon, hi observam
un tomb. Ja no queda polaritzat pels papes i pels reis,
per tirar endavant els seus projectes. Ha après massa
de la inanitat de la comprensió que aquestes persones
poden tenir sobre plans que se concentraven en transformar el món, mitjançant la missió cristiana. Reis i
papes són curts de vista, i van a allò que dóna resultats immediats.

Amb aquest petit assaig encetaríem una curta sèrie
d'assajos, que reflecteixi dos esdeveniments importants, que escaigueren l'any 1313. Un va ser que en
aquesta data va atorgar testament. El segon, va
consistir en que a la Ciutat de Mallorca se va trobar
amb l'infant Felip de Mallorca, futur tutor de Jaume III,
i amb l'espiritual, Angelo Clareno.

Aposta, començà a compondre tractats curts, i
col·leccions de sermons, per a poder arribar a la gent
que no sabia de lletra.

Josep Amengual i Batle
Doctor en Teologia i Història antiga

Comencem per la primera commemoració.
El passat dia 26 d'abril esdevingué el VII centenari del
testament del Beat Ramon, atorgat davant el notari
públic de Mallorca, Jaume d'Avinyó. Consideram que
és un document prou interessant per a començar a
preparar el centenari de la seva mort, esdevinguda,
probablement, pel març de 1316.
No ens proposam extreure una valoració de la fortuna
que deixava, en diners, car no sabríem com
remuntar-nos als guanys que recaptava mitjançat amb
l'administració del seu patrimoni, que, suposam,
també s'estenia a les terres familiars de Catalunya.
Malgrat que no sabem reconstruir quin era l'heretat de
Llull, hem de dir que tot intent de reconstruir-lo ajudarà
a entendre com pogué organitzar els nombrosos
viatges, i com pogué, també, pagar el materials dels
que es va servir per a escriure els 123 llibres, que ja
duia composts a l'hora d'expressar la seva darrera
voluntat, segons consta a la Vida coetània, als quals
cal afegir-n'hi 14 més esmentats en el testament, un
dels quals contenia 182 sermons. Nosaltres seguirem
la transcripció que feu d'aquest instrument Pau Mora,
en el Diplomatari del monestir de Santa Maria de la
Real de Mallorca. Palma de Mallorca, 1982, pp. 442443.
Un home previsor: vers un lul·lisme popular
Hi ha tota una literatura sobre el Mestre Ramon, com
a persona somniadora. D'acord. Però sempre el
trobam que toca amb els peus en terra.
Llull tenia el programa de fer els millors llibres, per tal
d'aconseguir la conversió dels musulmans, també la
dels jueus, i per a reconduir els cristians orientals a la
unitat de l'Església. Al llarg de la seva vida va anant
exposant el seu projecte, i ensenyant a París i a altres
llocs les seves doctrines.

Els primers lul·listes
La previsió de Llull també comprenia la difusió dels
seus escrits. D'aquí que organitzàs l'atenció als possibles lectors en dos projectes. Al llarg de la seva vida
havia escampat les seves obres.
Ara, que entrava dins una època de més divulgació
dels seus escrits, calia valorar com els difonia, tenint
present que ja només escrivia en català i en llatí.
L'àrab, sembla, que quedava enrere.

Aleshores, els llibres escrits en llatí no servien pels
grups que anava formant, especialment a Mallorca.
Els lul·listes de Ciutat, de València i de Barcelona,
contra els quals s'enfurismà l'inquisidor Nicolau Eimeric, no entenien fàcilment el llatí. En efecte, segons
aquest dominic, aquests seguidors del Mestre eren:
«Molts mercaders, sabaters, sastres, artesans, bataners, fusters, argenters, ferrers, teixidors, adroguers,
homes no avesats a les lletres, de criteri reprovable i
sense respecte per la veritat, ara procuren temeràriament d’oposar-s’hi, airejant amb molta xerrameca que
la doctrina del dit Ramon Llull és bona i santa, catòlica
i vertadera, perquè li fou revelada tota de viva veu per
nostre senyor Jesucrist.»
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Però les obres escrites en català, ni a París, ni a Messina, ni a Gènova no eren assequibles a la gent
menuda. Els intel·lectuals podien atansar-s'hi, degut a
que encara les llengües romàniques mediterrànies
tenien molts elements comuns.

En conseqüència, Ramon destinava una part de les
140 lliures a traduir del llatí al català, i del català al llatí,
aquells llibres, i així els podrien col·locar encadenats a
les esglésies, perquè hom els pogués llegir. Assegurar
amb cadenes els llibres, era ben corrent. Se tractava
de productes costosos, sobre tot, si com era el cas, els
fulls enquadernats eren de pergamí, és a dir, de cuir
de xotet o de porc, per exemple.
És cert que Ramon
Llull mai no va ser
condemnat en vida.
I, tot i que Eimeric
l'acusà, i va danyar
per a sempre, la
memòria de Ramon
Llull, com ho mostram a un altre lloc,
ja el papa Benet XIV,
(1675-1758)
que
havia estat molt
crític amb ell, al final
del seu pontificat va escriure que era Sanctus martyr,
és a dir, Sant màrtir.
Ara bé, hem de continuar apuntant sobre allò que ens
diu el Beat Ramon en el seu testament, sobre els tres
dipòsits dels seus llibres, que va preveure.
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Un lleig a Carme Riera, un insult
a la cultura
Maties Garcias
Professor

No tenen remei: per on van trepitgen tothom qui passa
i tot quant fan és més tort que la torre de Pisa, ara tan
famosa. La consellera Camps i el cap rapat de
n’Estarelles, a les ordres fidels del desastrós Bauzá,
en fan una darrere l’altra, tant en el camp de l’educació
com en el sementer de la cultura; fins i tot, quan els
planten un verger perquè hi entrin a olorar-ne les
fragàncies de flors i ramells, i qui sap si a tastar-ne els
fruits més saborosos, ho tuden tot. Ara ja no hi ha
dubte: els coneix tothom i en saben les limitacions
pertot. Aquest govern de Bauzá només té un remei:
que se’n vagin.
Com a mostra, la que han feta quan han tengut l’ocasió
de fer cap a Madrid (a Madrid!, “villa y corte de sus
amores”!) i a la Real Academia de la Lengua (de “La
lengua”, de l’única que volen i poden reconèixer com a
tal, no de qualsevol altra que identifiquen com un vulgar
i insuficient “dialecto” o varietat “autonòmica”).
Resulta que Carme Riera, la novel·lista i narradora de
notable trajectòria expressada en català, la professora
universitària de densa producció sobre la literatura
barcelonina en castellà, la intel·lectual mallorquina que
coneix i s’endinsa en els racons del territori i il·lumina la
trajectòria dels protagonistes de la seva història cultural
és, a la fi, en el context del seu projecte intel·lectual,
nomenada acadèmica de la llengua castellana i un dia
de novembre pren possessió del seient que li correspon
a la RAE. I què passa? Ja és sabut: ni l’antimallorquí
Bauzà, ni la incompetent trepitjadora Camps ni el venjatiu Estarelles són capaços de presentar-s’hi per
complir-hi uns mínims de decència protocol·lària institucional, ja que de devoció intel·lectual devien ser
incapaços de destil·lar-ne una gota.
I això que a la famosa RAE els esperava un acte
solemne d’aquells que només on tenen corts (de reis)
saben i poden oferir: belles princeses a l’estrada;
ajudants de camp uniformats al servei fidel de la
cerimònia; rancis i savis acadèmics (alguns d’un
anticatalanisme de l’alçada de l’Almudena) escoltant
–o no- i aplaudint tot fent capades aprovatòries; rams
de flors i violes pertot arreu; vestimentes de gala i
alaques espectaculars...
I, part damunt tot, ús i defensa i apologia de la noble
llengua castellana en un programa complet
d’immersió.
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Idò bé, ni això els va atreure i els va fer canviar de
plans per acudir a Madrid, a la nostra tropa
d’impresentats i impresentables governants de
l’escola, la cultura i el país. Ni la possibilitat de maldar
per aquells ponts del diàleg que invocava l’Espriu més
cívic i que amb la personalitat intel·lectual de Carme
Riera asseguda a la RAE, a mig camí entre les dues
llengües, la catalana de l’expressió personal i la creació literària i la castellana de l’estudi acadèmic, es
podria simbolitzar i fer efectiu. Ni això saben fer i ni
això volen fer. No tenen remei.
Ja podem posar per testimoni les gavines, que tanmateix sempre la conclusió, serà la mateixa: no els
interessa la cultura. Ja podem deixar la mar com a
penyora, que al capdavall no tenen el més petit amor
per la les lletres. Per a aquesta tropa l’únic joc de
miralls és el de la deformació grotesca; tanmateix per
a ells no hi ha cap primavera, com n’hi havia una per a
un iconoclasta de la talla de Domenico Guarini; l’únic
temps d’espera que pot infantar una mica d’esperança
és el còmput dels dies que resten perquè se’n vagin.
Mentre ells hi siguin, tot seran temps indòcils.

I això no ens ho hem de mirar amb ulls americans,
sinó amb visió mallorquina, arrelada i integradora,
superadora d’injustícies i mancances, democràtica i
dialogant. Tot el contrari del que ells, els governants
del PP, diuen i fan.
Cal que ho facem per una qüestió d’amor propi, si
volem mirar cap a un cel obert i no vers una natura
quasi morta. Si no ens ho plantejam així, no ens
bastarà ni la meitat de l’ànima per redimir tots els mals
que escampen, perquè ells el que volen és ofegar-nos
tota esperança dins el darrer blau d’aquest país mediterrani on vivim per dur-nos, si cal, a la foguera com
als jueus. No, no coneixen epitelis tendríssim: estan
en contra l’amor en companyia del país. Ho han
demostrat bé aquest estiu (i la tardor i l’hivern...) de
(l’excusa i el pretext de) l’anglès.
Ells el que volen és fer del català una de les llengües
mortes de la seva Espanya recentralitzada per portarla, si cal, als cementiris de Barcelona. No els ho
consentirem.

Dóna suport a la premsa en català, l’Altra Mirada col·labora amb ARAbalears

Número 23 - desembre 2013

Agenda

