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1.1

Miquel Rosselló
President de l’Ateneu Pere Mascaró

I si jo fos un comentarista o tertulià polític a l’ús ja podria

El 2016 ha estat un any que va començar, si parlem de
política

estatal

espanyola,

amb

una

greu

crisi

que

s’exterioritzava amb les dificultats per aconseguir majories

suficients per formar govern. Situació que no se va resoldre
fins

a

finals

d’any

i

després

d’una

duríssima

i

antidemocràtica intervenció dels “poders fàctics”que, de
rebot, ha provocat una greu crisi al PSOE i serioses
dificultats a Podemos i Ciudadanos.

El 2017 comença amb un nou i vell President de Govern. Un
enfortit i “ressuscitat” Mariano Rajoy gràcies al PSOE i el seu

replegament davant les pressions dels que comanden de
veritat (poders econòmics, la monarquia, Felipe Gonzàlez, el
grup Prisa....).

Un nou govern enfortit gràcies a la debilitat de la “real

oposició” (PSOE i Ciudadanos) i de l’oposició real (Podemos).

donar per acabat el meu comentari sobre la situació política
a Espanya, però com que no ho soc, sé que això solament és
la meitat de la pel·lícula. A Catalunya, sense anar més

enfora, a pesar que la situació política comporta una

complexitat enorme, la salut dels partits polítics és bona.
ERC s’enforteix i consolida cada cop més i fins i tot els

Comuns avancen cap a la construcció d’un nou partit sobirà
català molt allunyat de la conflictivitat d’un dels seus
components (Podemos).

Al País Valencià i les Illes dos partits sobiranistes (Compromís

i MÉS) han assolit altes quotes de representació institucional

i s’estan convertint en el pal de paller del canvi. Al País Basc
i Navarra, la força hegemònica de l’esquerra

sobiranista

(BILDU) també camina cap a un congrés que tot apunta que
no solament no serà conflictiu sinó que suposarà una passa
endavant

en

la

seva

consolidació.

Nueva

Canarias

Però un nou govern que té per endavant els mateixos reptes

presideix el Cabildo de Gran Canària, Chunta Aragonesista

sense cap mena de dubte aquell que els espanyolistes

d’uns resultats positius s’està recomponent i a Mareas

que va deixar l’antic, a les darreries del 2015. El més gran és
anomenen “el desafio catalan”. I continuen tenint la patata
calenta de la definitiva consolidació de la pau al País Basc.

forma part del govern d’Aragó i a Galícia el BNG després

tenen un procés obert de construcció d’un nou partit sobirà
gallec.

Però no menys importants són les retallades econòmiques

Doncs sí. El mapa polític de l’Estat espanyol no se limita als

cop més miop. Que comportaran conseqüències greus a les

que per cert, majoritàriament gaudeixen de bona salut, si

que segueix imposant una Unió Europea insaciable i cada
polítiques socials i mediambientals i que converteix amb un
vertader

trencaclosques

finançament

autonòmic.

la

És

reforma
molt

del

probable

model
que

de

“quatre partits” sinó a molts d’altres de l’àmbit sobiranista,
més no millor que la dels quatre que sempre surten per TV.

els

pressuposts del 2017 sortiran amb el suport del PSOE o del

PNB, però no acontentaran ni de bon tros les aspiracions de
la ciutadania ni de les Comunitats Autònomes.

El 2017 també ens diran com pensen enfrontar el futur els

quatre partits que conformen l’arc polític de l’estat espanyol,
el PP, el PSOE, Podemos i Ciudadanos.

Disseny, maquetació i pàgina web
Guillem Solivelles i Reynés

Consell de Redacció
Gabriel Pérez Alzina

Miquel Rosselló del Rosal

Maria Salleras

Lila Thomàs i Andreu

Mahécor Mbengue

Pere Sampol i Mas

Josep Valero González Miquel Àngel Contreras
Guillem Solivelles i Reynés
Editada a Palma per les Fundacions
Emili Darder i Ateneu Pere Mascaró
issn 2444-8117

L'ull crític

2.1

Regulació del lloguer
turístic: un repte
necessari per avançar cap
a un turisme sostenible
Biel Barceló
Vicepresident del Govern i conseller
d’Innovació, Recerca i Turisme
L’avantprojecte de llei per fer efectiu el principi d’intercanvi
de places i establir un sostre real de places turístiques, i per
regular

adequadament

la

comercialització

d’estades

turístiques en habitatges pretén atendre una realitat social

com és l’anomenat «lloguer turístic», i fer-ho avançant cap a
un model turístic sostenible.

És un repte que dóna compliment al mandat dels

#AcordsPelCanvi, que preveuen l’adopció de «Mesures

reguladores del turisme» i la «Modificació de la llei de
turisme per regular el lloguer turístic», i que respon a una
sèrie de problemes provocats per l’evolució de l’actual

model turístic. D’una banda, el principi d’intercanvi de

La proliferació d’aquesta oferta no reglada provoca una sèrie
de problemes, bàsicament de dos tipus: en primer lloc,
problemes de convivència amb els veïnats; i en segon lloc,
un encariment dels lloguers residencials que dificulta l’accés

a l’habitatge per part de residents i treballadors en
determinades zones.

La normativa s’ha demostrat ineficaç: hi ha una demanda no

atesa, que genera una oferta il·legal. La realitat ha passat
per damunt de l’actual llei de turisme. S’hi ha de posar

ordre. Per això, la proposta legislativa que feim des del
Govern pretén:

places no és d’aplicació universal, ja que la llei hi estableix

D’una banda, establir per primera vegada un sostre real de

de ciutat, els agroturismes, els hotels rurals... estan exempts

«lloguer turístic», sinó de places turístiques en general, per

nombroses excepcions: els hotels de 5 estrelles, els hotels

de comprar places turístiques a les borses insulars de places

turístiques (o d’aportar-ne d’obsoletes que es donin de
baixa). Els habitatges de lloguer turístic també n’estan

exempts. També hi ha una oferta il·legal que, òbviament,

tampoc queda subjecta al principi d’intercanvi de places. Tot
això fa que, ara per ara, no existeixi un sostre real de places
turístiques a les Illes Balears.

Aquest fet (juntament amb un element conjuntural com és la
difícil situació geopolítica dels nostres competidors directes)
està directament relacionat amb l’increment progressiu del

nombre de turistes que ens visiten. La massificació turística
creixent augmenta la pressió damunt el territori i els

recursos, i acaba provocant rebuig en una part de la
població resident, i insatisfacció en els visitants.

D’altra banda, segons la llei de turisme actualment en vigor
només està permès el lloguer turístic als habitatges

unifamiliars, mentre que als edificis plurifamiliars està

prohibit. Això provoca un greuge comparatiu. A més, la
realitat és que els darrers anys està augmentant el fenomen

del lloguer turístic, especialment en pisos, al marge de la

normativa (i, per tant, escapant a les obligacions tributàries,
de requisits de qualitat, etc).

places turístiques. No només del sector de l’anomenat
contribuir a evitar una saturació turística que perjudicaria el
sector i la societat en general.

En segon lloc, posar ordre en el fenomen del lloguer turístic.
Cosa que passa per millorar la regulació actual i per regular

una realitat existent, com la dels lloguers turístics en

plurifamiliars, que el PP va prohibir en la normativa
actualment

en

vigor.

Es

fa

en

#AcordsPelCanvi i per no establir greuges.

compliment

dels

Finalment, garantir el dret a l’habitatge, que en algunes

zones s’ha complicat per l’increment de pisos destinats al

lloguer vacacional, fet que ha provocat una reducció de
l’oferta de pisos de lloguer per a residents i, de retruc, un
increment dels preus dels lloguers, que els fa impossibles
per a determinats sectors socials.

En definitiva: volem definir un sostre de places i regular el

lloguer turístic en benefici del bé comú, tot fugint de
l’especulació i fent d’aquesta modalitat d’allotjament una

peça més del canvi de model turístic i econòmic demandat
per la majoria de la gent. Val a dir que la proposta és oberta:

ara és el moment perquè tothom hi digui la seva i presenti
al·legacions que puguin millorar l’avantprojecte de llei.

L'ull crític

2.2

A la fi, i com sempre, el
31D és la DIADA de
Mallorca
Lluís Apesteguia
Conseller de MÉS al Consell de Mallorca
Els símbols són importants. No ens defineixen, però sí ens
ajuden a definir-nos, davant nosaltres mateixos i davant els

altres. No debades durant segles (i fins fa ben poc, Bauzá
exempli gratia) s'han perseguit i intentat empetitir els

nostres símbols, perquè amb ells es perseguia i s'intentava

empetitir la nostra existència com a poble. Però seguim
existint, i ens seguim identificant com a col·lectiu: per això
l'existència i la tria d'una diada aixeca tantes passions.

Una diada ha de servir perquè la ciutadania, se celebri, però
també s’autoreconegui, s’autoafirmi, es reivindiqui i es

reflexioni. Malgrat que en la tria de la data sigui inevitable

pouar en la nostra història, es tracta més de parlar de
present i de futur.

La diada d’un país no pot ser una simple bauxa -que n’hi ha
d’haver-, ni un seguit d’actes protocol·laris -que també n’hi

ha d’haver-. Perquè tengui sentit ha de ser sobretot una
acció popular, col·lectiva, participativa i participada.

I precisament això és el que va fer fracassar el 12 de
setembre, que va ser des dels seus inicis una festa
institucional inventada per polítics, protagonitzada per
polítics i destinada a polítics. En 19 anys i amb milions

d’euros abocats no va arrelar entre la població. I el problema
no era la data. El 12 de setembre, quedi clar, era un dia tan

Foto Ple del Consell del 23 de desembre.

Aquesta data fou viscuda i celebrada durant segles com una

festa de tota l’illa, organitzada pel Gran i General Consell,

fins que el Decret de Nova Planta de 1715 esborrà el Regne
de Mallorca (que per cert, no havia estat creat el 12 de
setembre de 1276 sinó l’1 de març de 1230) .I fins i tot a
partir d’aquest moment, en què n’assumí la celebració
l’Ajuntament de Palma, va seguir essent percebuda com un

símbol de mallorquinitat: el 1929, per la celebració del 700è
aniversari de la conquesta, els serveis ferroviaris es

col·lapsaren de forans que acudien a Ciutat a celebrar-la

amb tota la seva càrrega simbòlica: àguiles, cavallets,
cossiers...

I aquesta consciència ha seguit viva: malgrat la falta

d’oficialitat, ha estat celebrada arreu del territori, gràcies a

l’esforç d’entitats i persones de Ciutat i sobretot de la Part
Forana. A més, la gent ha parlat clar, i en els processos

participatius oberts per la Comissió de la Diada, de la
seixantena de persones, institucions i entitats que han

opinat sobre la data més del 80% han mostrat la seva
predilecció pel 31 de desembre.

bo com qualsevol altre. El problema era la manca de

És per tant, evident aquesta data té major potencialitat per a

institucional i col·lectiva.

fet de fer-la oficial no basta, però és més fàcil encendre un

substrat

popular

sobre

el

qual

construir

una

festa

I és aquesta la raó principal que ens va dur a plantejar i
aprovar el 31 de desembre.

Certament és la data coneguda més important en la història
de Mallorca. Aquí hi ha un consens absolut entre els

historiadors. El 31 de desembre de 1229 naixia un poble
amb unes característiques concretes que, malgrat l’evident
evolució que hi ha impremtat els segles, es mantenen avui

dia. No tots els països tenen la sort de saber la seva data de
naixement!

esdevenir una Diada institucional i popular. Evidentment el
foc d’un caliu que del no-res.

A més, el 31 de desembre ens incardina en el nostre context
cultural, ja que les diades de Menorca i Eivissa (a més de la

del País Valencià) rememoren la conquesta. De fet, la Llei de
Declaració del Primer de Març com a Dia de les Illes Balears,
ja

deia

clarament

a

la

seva

exposició

de

motius:

«Històricament els pobles han cercat afirmar la seva
identitat

mitjançant

la

institucionalització

d’una

data

transcendental, i li han donat alhora un caire oficial i festiu.

L'ull crític
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2.3

Cada una de les Illes Balears ha anat establint, de forma

més o menys oficial, una data històricament representativa
que permetés anualment fer un acte d’afirmació de la pròpia
identitat insular. Les dates escollides han estat relacionades

amb la conquesta catalana, aportació decisiva per a la
configuració històrica, cultural i lingüística de tots els pobles

de les Illes Balears». En el nostre cas, no hi ha dubte de quin
dia es parla.

Aclarim una qüestió falsejada que la malvolença ha volgut
escampar: el 31 de desembre no s’hi celebra una guerra ni
una matança, sinó el naixement del poble mallorquí;

evidentment aquest està relacionat amb uns fets bèl·lics,

com la majoria de dates històriques. Podríem dir que vàrem
tenir un naixement traumàtic.

Però ni d'aprop és allò que s’hi commemora, sense que això
vulgui dir que s’hagi d’obviar: un poble madur no amaga els

punts obscurs del seu passat, sinó que els rellegeix (com
deia Goethe,«cada generació ha d’escriure la seva pròpia

història») per tal d’aprendre’n. De fet, el record al vençut, la

vindicació de la pau, del diàleg... ha de formar part del relat
de la nova Diada, és a dir, del projecte col·lectiu que els

mallorquins i les mallorquines volem crear durant tot l'any i

aquest dia hem de proclamar, com ho han de ser la

vindicació de la llengua catalana, l’autogovern, la història de
Mallorca, la insularitat, les tradicions mallorquines o la
multiculturalitat.

Molts d'anys i bona Diada, a la fi i com sempre!

El poble té la veu

3.1

Ara toca recuperar drets

l’FMI, BCE, i la Comissió Europea eren com un “tsunami” i
aquí van ser aplicades amb molta devoció pel Govern Rajoy, i

qualsevol protesta organitzada contra aquestes polítiques era
desprestigiada pels poders polítics (majoria absoluta PP) i

Jose Luis Garcia
Secretari General de

econòmics (grans mitjans de comunicació).

CCOO Illes

Balears

Ara entrem a un altre escenari econòmic i polític. El
creixement econòmic comença a ser una realitat, el PIB es

Després de quasi un any de govern en
funcions,

electorals,

i

dues

ha

situa per damunt del 3%, els beneficis empresarials tornen

convocatòries

quedat

als nivells d’abans de la crisi i l’escenari polític està molt més

palesa

fragmentat, amb un Parlament espanyol on es fa necessari el

l’impossibilitat de l’actual esquerra
espanyola

d’arribar

a

acords

diàleg per poder dur a terme qualsevol mesura.

i

És, sens dubte, un escenari més apropiat per passar a

construir un govern de canvi. Una
esquerra que no ha estat a l’alçada

l’ofensiva, per donar solucions als problemes urgents de la

davant les estratègies internes o electoralistes a les

polítiques d’austeritat i que ara no poden quedar excloses de

pais.

tasca fàcil, ja que ningú ens regalarà res i ho tindrem que

del que demanava la societat espanyola, on han passat per

gent, la nostra gent, la que ha sofert les conseqüències de les

necessitats i urgències dels ciutadans i ciutadanes d’aquest

la recuperació, cal recuperar els drets perduts, no serà una

Uns acords imprescindibles per a poder fer polítiques

lluitar amb força.

govern de majoria

Ho haurem de fer des de la mobilització per aconseguir que el

mal anomenades d’austeritat que amaguen una ideologia

perquè ens sobren els motius i les raons per exigir que les

els serveis públics (educació, sanitat...); retallar prestacions

Hem de pressionar al Govern Central, però també als partits

diferents de les dutes a terme pel

absoluta del Partit Popular de Mariano Rajoy, unes polítiques

diàleg social no sigui tan sols de paraula, si no també de fets,

neoliberal i que han aprofitat l’excusa de la crisi per retallar

persones, i els seus problemes, siguin el primer.

(d’atur, pensions, dependència); destruir la negociació
col·lectiva (reforma laboral); retallar drets de ciutadania (llei
mordassa) i tot per la via de la imposició i amb el decret llei
com a norma, sense diàleg social, vulnerant els principis

democràtics que han definit a les societats “avançades”
europees, tan sols han servit per augmentar la desigualtat i
la pobresa.

de l’oposició, perquè volem una legislatura de canvi on les

polítiques compleixin l’objectiu de rescatar a les persones, no

als bancs ni les autopistes. Una legislatura que derogui la
reforma laboral; que posi al centre del debat públic l’ocupació

com a element de cohesió social, una ocupació que ha de
donar estabilitat a les famílies, que sigui de qualitat; on es
recuperin

salaris,

començant

pel

salari

mínim

Polítiques orientades al control del dèficit públic que s’han

interprofessional (hauria d’arribar al 60% de la mitjana

devaluació monetària), les conseqüències han estat una

d’una protecció social adient a les necessitats reals dels

laboral.

d’ingressos mínims

traduït en devaluació interna (el BCE no va voler fer una

salarial), i també ha de ser la legislatura de la construcció

profunda devaluació salarial, la precarietat i l’explotació

nostres pensionistes i posant en marxa la prestació

Han estat anys de lluita, als carrers i als jutjats, defensant els
pilars de

l’estat del benestar: per una sanitat pública i

que vàrem registrar al parlament els

sindicats de classe a través d’una Iniciativa Legislativa
PopularILP.

per prestacions

I ho farem des del diàleg i la concertació, sigui aquest diàleg

treballadors i treballadores que no tenien feina i per les

patronals), però ho farem des del carrer amb la mobilització

defensar la negociació col·lectiva i per tot allò que suposés

ciutadania.

universal,

per una educació de qualitat,

socials que donessin resposta a les necessitats reals dels

bipartit (amb les patronals) o tripartit (amb govern i

condicions dels que si en tenien, ens hem mobilitzat per

dels treballadors i treballadores i del conjunt de la

una involució democràtica.

Per què al moviment sindical li correspon, una vegada més,

És clar que han estat anys de lluita defensiva, són ja vuit anys

de crisi econòmica i sis  des del 2010 de gestió neoliberal,

on les agressions econòmiques i polítiques que venien de

ser el referent de la lluita de classes que alguns donen per
conclosa, però que està més viva que mai.

el poble té la veu

Sobre Consells de joventut o la definició de participació

3.2

Àlex Segura
President de la Plataforma #CJIBviu.
Vivim en un moment de novetat política i social, on les noves

i velles paraules són utilitzades de forma constant, arribant al
punt de ser buidades de contingut i intencionalitat per
acabar, finalment, repetint-les per simple estètica.

En

aquests moments de novetat i canvi continu trobem, però,
fets que en ser observats amb certa perspectiva ens
permeten veure com petites accions, lluites o reivindicacions

donen sentit, ordre o definició a mots i conceptes ja per a
tothom assimilats, però abandonats a la repetició discursiva.

definitiva el conjunt de la societat balear, era necessària i

estava més que justificada. Hem lluitat per donar suport a

totes aquelles entitats juvenils que ens ho demanaren, hem

A més a més, ningú negarà, per mínima que sigui la seva

treballat de valent per mantenir una xarxa útil entre

socials, i la ciutadania en general, es reclamen noves formes

de l’ofegament econòmic, alhora que alçarem la veu per fer

institucional amb el món polític de les organitzacions

dirigides a reduir l’atur juvenil, fomentar l’emancipació, evitar

de vegades buida, permet aprovar l’acció de govern – local o

Arran de les eleccions del març del 2015, la plataforma i el

capacitat d’observació, que, actualment des dels moviments

associacions gairebé reduïda a l’expressió testimonial a causa

d’adreçar-se a les institucions, d’interrelacionar el món polític

palesa la necessitat de desenvolupar polítiques de joventut

ciutadanes. D’aquest feedback, anomenat participació, paraula

l’exili juvenil o l’augment constant de taxes universitàries.

insular– als sectors, grups o col·lectius on s’aplicaran dits
canvis o polítiques socials proposades i sorgides del diàleg.

govern iniciarem un procés per tornar al CJIB al lloc del qual
no hauria d’haver estat suprimit mai. Aquest procés

Podem pensar llavors, que amb aquesta clara necessitat

participatiu, que ha durat gairebé més d’any des del moment

social deixaria sense espai de participació a gairebé un 20%

de recuperar el consell de joventut balear a nivell polític, però

una gran heterogeneïtat per definició, és considerat com a

quin consell de joventut necessitam les entitats, i jovent en

les Illes Balears, aquelles amb edats compreses entre els 14 i

o identificar les mancances i errors en els quals no s’ha de

social de diàleg, cap govern amb un mínim de sensibilitat

del seu plantejament, ha permès apropar la necessitat social

de la seva població. Tant per cent, que a més de presentar

també ha permès desenvolupar un procés de debat sobre

grup social vulnerable. Hem referesc a les persones joves de

general, sobre la figura jurídica més útil per desenvolupar-ho

30 anys.

caure en un futur. L’inici del final d’aquest procés participatiu

Aquest escenari fatídic d’oblit institucional es va complir el 31

escollirem a una junta gestora que serà l’encarregada de

d’agost del 2012. El Govern Bauzà decidia, per motius

estricament ideològics, la supressió del Consell de Joventut
de les Illes Balears (CJIB). El CJIB, format per 43 entitats

va tenir lloc el passat dia 17 de desembre on les entitats
desenvolupar un reglament intern i convocar les eleccions
per escollir-ne les persones representants.

juvenils amb objectiu molt diferents entre elles, era l’òrgan

La recuperació del CJIB no ha estat fàcil, ni per les persones

del jovent associat de les Illes, l’interlocutor del jovent davant

treballat des de dedins, però aquesta

pública que tengués la mínima relació amb el jovent.

prendre consciència de la necessitat d’una participació

format per voluntariat encarregat de vehicular la participació

que han dirigit la plataforma ni per les entitats que hi han

les institucions i l’agent de debat front qualsevol política

moltes des les associacions juvenils i persones implicades

Des de la supressió del CJIB, 18 entitats juvenils, de les 43
que

el

conformàvem,

decidírem

constituir-nos

com

a

plataforma d’entitats per continuar fent valer la nostra veu

davant uns representats que mai no ens contestaren cap de

lluita ha permès a

crítica, dinàmica i constructiva. Aquesta nova consciència ha
omplert de nou el significat de participació juvenil i suposa
una nova empenta al trinomi necessari de ser jove, associat i
participatiu.

les peticions de reunió que els hi demanarem.

El nou Consell de Joventut de les Illes Balears comença una

Durant aquests 4 anys la plataforma #CJIBviu ens centràrem

associativa o fer valer la seva veu a qualsevol qüestió pública

en la reivindicació de la necessitat pel conjunt de la societat
de ser escoltats, entenent que la nostra força com a persones

joves era la nostra participació i empenta, a més d’assumir el
principi clar que la tasca del CJIB per les persones joves, i en

etapa amb grans reptes, com augmentar la seva base
però, sobretot,amb el repte de reivindicar que les persones

joves no som el futur, sinó que som el present i que com a
ciutadans i ciutadanes tenim el dret de ser escoltats i atesos.

Què està passant?
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EL DEBAT DE PODEMOS
AFECTA SOLS A
PODEMOS?

Josep Valero
Coordinador d’activitats de la Fundació Ateneu Pere
Mascaró

Òbviament, la votació sobre el format de l'Assemblea

Ciutadana de Vistalegre II, s'ha convertit en qualque cosa
més que en un debat de procediment. Han votat 99.077

inscrits, un 22,71% del cens de persones inscrites. El

manifest “Desborda” defensat per Pablo Iglesias ha tingut

40.830 vots, un 41,57% dels vots. “Recuperar la ilusión”

liderat per Iñigo Errejón ha obtingut 38.419 vots, un 39,2%.
“Podemos

en

movimiento”

encapçalat

pel

corrent

anticapitalista ha obtingut 10.313 vots un 10'50 %. 9.515
vots foren per altres candidatures, un 8,73% de vots.

El debat de procediment anava vinculat a la manera de com
s'articulaven les propostes polítiques i les votacions dels
equips de direcció. Una votació realitzada sense conèixer els

documents polítics de debat de l'Assemblea. Unes votacions

Foto Vista Alegre I – El País.

Una direcció central conscient de la inexperiència i de la

feblesa ideològica de bona part dels nouvinguts a la formació.

Una direcció central que imposa una estratègia uniforme de
no participar en els governs autonòmics amb presidències del
PSOE, per tal de no perjudicar la seva estratègia electoral en
les eleccions generals. Una direcció central que aposta per un
model de radicalitat democràtica en la societat, però que en

el model de partit entra en oberta contradicció amb allò que

en torn a uns esquifits manifests, on l'important eren els

proclama. Una direcció central que gestiona els conflictes

tipus de debat que es vol impulsar i el model de direcció de

prendre les màximes mesures disciplinàries. Una direcció

noms i llinatges dels signants. Una votació que prefigura els

partit que es vol propiciar. Una votació que deixa entreveure
unes divisions importants però no suficientment raonades.

Unes divisions que sense la necessària argumentació política,
donen pólvora als comentaristes que sols volen veure una
batalla interna pel poder polític dintre de la formació.

Simplificar els debats ajuda a atacar els adversaris. Els

mitjans de comunicació del règim estan per això. És el que
saben fer millor. Podem fer el mateix els que militam en el
camp de l'esquerra? Ens basta l'explicació de què és tan sols
una lluita pel control de l'organització? No ens afecta per res
el que debaten els companys i companyes de Podemos?

interns de les organitzacions inferiors, sense massa cura en

central tan fortament poderosa, que qualsevol esquerda de
dissensió, agafa volums de crisi generalitzada.

Juan Carlos Monedero en un recent article a Público, donava
una dimensió madrilenya a la crisi,

pròpia dels estils i

maneres de fer política de la Cort i que no succeïa a altres

zones de l'Estat. No me sembla encertada aquesta visió. El

problema no és recuperar els principis fonamentals de
Podemos emmetzinats per dirigents i quadres deslleials. El
problema és com impulsar les polítiques de canvi en les

correlacions de forces estatals, autonòmiques i municipals
actuals.

Els problemes interns dintre de Podemos no han començat

On estan els documents polítics de debat a un mes vista de la

inherents al concepte i model de partit que han propiciat des

previ hi pot haver? Com es representen els territoris? Un cens

amb el debat de preparació de Vistalegre II. Jo diria que són
del primer

moment.

Un

partit

fortament

centralitzat,

jeràrquic, pensat per poder controlar i filtrar els allaus de
nous militants que l'èxit electoral inevitablement produiria.
Un aparell central capaç de destituir direccions regionals

senceres, per tal de propiciar el tipus de candidatures
electorals que desitjaven.

celebració de l'Assemblea Ciutadana Estatal? Quin debat
únic i votacions telemàtiques? El militant de Balears i el de
Madrid estan en igualtat de condicions reals per participar i
opinar en una assemblea estatal a Madrid? No hi pot haver
estratègies

diferenciades

en

les

diferents

autònomes, decidides pels seus propis militants?

comunitats
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És molt important per a les altres forces polítiques saber el

que pensa Podemos sobre la política d'aliances. Com

compaginen fer oposició i a la vegada construir possibles

alternatives. També sobre quins territoris de l'Estat pensen

que cal reconèixer el seu dret a decidir. Sobre el paper de la
gestió en les institucions i com realitzar-la. Com pensen

potenciar el paper autònom de la societat civil organitzada,

Foto: Diario de Mallorca

El que cal són anàlisis rigoroses sobre la realitat política

que no passa necessàriament pels seus cercles. Quin és el

actual, construir estratègies sòlides, propiciar diàlegs sincers

estructura territorial. Com es relacionen estratègicament amb

espais de reflexió compartits sobre com defensar millor els

paper real del cercles en l'organització del partit i en la seva
les esquerres sobiranistes. Quina solidesa teòrica van

formulant en la seva trajectòria, perquè puguin disputar
l'hegemonia ideològica a la socialdemocràcia o a les altres
esquerres alternatives.

Cal que respectem el debat intern de Podemos. Perquè afecta

al conjunt de l'esquerra i no ens és aliè el que allà es decidirà.
Que hi hagi posicions diferents i que aquestes lluiten per la
direcció política perquè puguin sortir endavant, no és cap
escàndol ni cap terrabastall. Tal volta el que és absurd és

voler plantejar els debats sobre si són o no, nova política.
Sobre si s'ha perdut o no la virginitat original del discurs.

sobre com millorar la pràctica política quotidiana, crear
interessos de les classes populars i els drets col·lectius dels

pobles. Anem a cercar el vertader bessó, ja sia de millor o

pitjor qualitat, del que debaten els companys i companyes de
Podemos. Facem un esforç per entendre i comprendre les

seves argumentacions. Ens ajudaran a fer millor i a polir les

nostres pròpies reflexions. Del renou i de les superficialitats,
ja se'n cuidaran d'altres.
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Els pressuposts de 2017
consolidant el canvi
Antoni Reus
Diputat de MÉS al Parlament de les Illes Balears

El passat dijous 22 de desembre s’aprovà la Llei de
Pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

per l’any 2017. Es tracta dels segons pressuposts d’aquesta

legislatura.

Ha estat una tramitació que ha passat un poc desapercebuda.

Foto Presentació pressupostos al Parlament - CAIB

L’atenció mediàtica d’aquestes darreres setmanes ha estat

sobretot centrada amb les lluites i processos interns de
diferents partits, i sobretot pel que fa a l’expulsió de la
Presidenta del Parlament per part del seu partit.

De l’aprovació dels pressuposts en vull fer dues lectures, en
quant a la forma, i en quant al fons.

En quant a la forma s’ha de destacar que són fruit del diàleg i

de l’estabilitat política. Deixant de banda l’enrenou mediàtic
al que feia referència, els pressuposts són la prova més
palpable de la vigència dels acords entre les forces polítiques

que donen suport al Govern. I no es tracta d’afirmacions

buides. Basta fer una ullada a la resta de parlaments

autonòmics per veure que només tres comunitats autònomes,
a part de la nostra, han aprovat en temps i forma els seus

pressuposts per l’any 2017 (País València, Andalusia i
Navarra). Els motius? Sobretot la inestabilitat política en

molts de casos, i també, amb altres, la manca de valentia de
diferents governs autonòmics de presentar uns comptes pel

boicot de l’Estat, que amb l’excusa d’estar en funcions no
facilitava a les comunitats la informació necessària de les
seves previsions.

marcada pels acords de governabilitat. En l’apartat dels

ingressos cal recordar l’important dèficit fiscal que pateix la
nostra comunitat autònoma. La darrera dada «oficial»
reconeguda pel Ministeri d’Hisenda situa aquest dèficit entorn
dels 1.500 milions d’euros anuals. Tot i així, mitjançant els

instruments de què disposa la comunitat, els pressuposts de
continuen

s’enduen la major part de l’increment de la despesa no

financera, que, a pesar de l’infra-finançament que patim, s’ha
situat entorn del 10%.

Són uns pressuposts més socials, no només en els nombres,
sinó també amb l’articulat, on la despesa de Dependència

passa a ser prioritària i pot ampliar-se amb càrrec al fons de

contingència. També s’estén l’abast de la Renda Social que
podrà complementar les pensions no contributives a les
persones sense altres ingressos.

D’altra banda, també hi ha un important empenta al medi

ambient, amb la recuperació de personal per la vigilància i

conservació dels nostres espais naturals i amb una forta

inversió amb infraestructures relacionades amb el cicle de
l’aigua, de la mà de l’impost turístic.

La recuperació de les infraestructures públiques també hi

és present amb les inversions en transport públic com la
necessària finalització de l’electrificació del tren de Sa Pobla i
Manacor, així com el pla d'infraestructures educatives

En quant al fons, són uns pressuposts que confirmen la línia

2017

Les polítiques d’educació, sanitat, serveis socials i treball

amb

l’aposta

decidida

d’una

política

tributària més progressiva que ha permès i permetrà destinar
més recursos als serveis públics essencials.

presentat recentment, o la construcció de noves residències.

Què està passant?

RE

4.4

ACCIÓ

Rosa Cursach
Directora de l’Institut Balear de la Dona

Teníem clar què no podia ser un pacte de signar un manifest i

ReAcció és la paraula escollida per significar el Pacte Social

contra les Violències Masclistes a les Illes Balears, així
subratllant l'Acció perquè, d'això es tracta, d'actuar de no

quedar-nos aturats o aturades davant qualsevol indici de
violència masclista, es tracta de moure’ns, de fer passes.

El passat 24 de novembre, en el Born entre la gran quantitat

d'esdeveniments, d'actes, de concentracions, etc., que
s'organitza entorn al 25N dia internacional contra la violència
cap a les dones, vàrem presentar el Pacte Social Contra les

Violències Masclistes que s'ha impulsat des d'IBDona i del

Govern de les Illes Balears, i del que fa temps hi estàvem fent
feina.

El 25 de novembre del 2015 el Parlament de les Illes Balears

va instar al Govern a un Pacte contra les violències

prou, teníem clar que si el govern convidava a la ciutadania a
fer passes i fer un compromís per eradicar les violències

masclistes, primer de tot s'havia de comprometre el mateix
govern.

Per això comptàrem amb les aportacions de diferents

expertes, persones compromeses amb la igualtat, de la

universitat i de diferents institucions, persones que han tingut
responsabilitats institucionals, professionals i intel·lectuals
què ens assenyalaren quins eren els eixos amb els quals

treballar i que ens remarcaren la necessitat de compromís i
per tant de pressupost.

Compartírem també amb diferents associacions de dones,
amb col·lectius feministes i amb homes compromesos amb la
igualtat que ens marcaren prioritats i ens feren aterrar.

masclistes, fent seu el reclam fet per part dels moviments

Amb tot això, repassant la llei d'igualtat recent aprovada i

multitudinàries manifestacions el 7N del mateix any. I és que

Conselleries per anar concretant i mesurant econòmicament

feministes

d'arreu

de

l'Estat

Espanyol

concentrat

en

els assassinats i el maltractament envers les dones es feia i
es fa insuportable. A més hem de tenir present que des del

2010 el pressupost per atenció a dones víctimes de violència

de gènere havia minvat més d'un 20% i el destinat a igualtat
més d'un 45% a l'Estat Espanyol. Per tant calia una Reacció.

Hem reaccionat i quina feina hem fet en aquest temps? el

Parlament de les Illes Balears dia 13 de juliol va aprovar la
Llei d'Igualtat de dones i homes, una llei aprovada amb un

ample consens, 5 anys després. Ara estam fent feina amb el
desplegament reglamentari d'aquesta llei i al mateix temps

vàrem iniciar la feina per articular aquest Pacte Social contra
les Violències Masclistes.

amb anades i tornades de documents,

a les diferents

les diferents accions a les quals es compromet el govern,
anàrem donant forma al Pacte.

Teníem un esborrany de Manifest, en forma de decàleg i 135
mesures que impulsa el Govern des de cada una de les
Conselleries distribuïdes en 6 línies estratègiques, 4 de les
quals impulsen la igualtat i la prevenció de les violències
masclistes, 1 d'elles planteja millores en l'atenció a les dones

que pateixen o han patit violència masclista i l'altra que

articula el seguiment, l'avaluació del pacte. Ah

pressupost més de 13 milions en 4 anys.

i amb
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Però parlam d'un pacte social, una convidada a tota la

Cal que les violències masclistes que patim les dones a ca

la prevenció d'aquestes violències. Per això, entre d'altres

privat. Cal que com a societat ho denunciem, i que com a

societat a actuar contra les violències masclistes, a actuar en

tipus d'accions que s'aniran posant en marxa, es va crear,
debatent amb els diferents grups parlamentaris, amb els
consells insulars, etc. una web ,

on qualsevol persona,

entitat, institució que es vulgui adherir al pacte, hi pot entrar,
es trobarà amb la informació de les mesures que desplega el
Govern, i tant si és entitat, com si és particular per adherirse, caldrà també que anoti el seu compromís o compromisos.

El pacte social contra les violències masclistes està llançat,
s'ha de fer realitat, calen les aportacions de totes i tots, cal

nostra, al carrer, a l'escola o a la feina, deixin de ser quelcom
societat, hem de crear xarxes de protecció, cal què anem
construint comunitats en les que les nines i les dones ens hi

puguem sentir segures.

El 2016, sis dones han estat assassinades a les Illes Balears,

som la comunitat autònoma amb el percentatge més elevat
de denúncies, cal que la lluita contra la violència cap a les

dones sigui una qüestió prioritària, tant del Govern com de

totes i tots nosaltres.

què els compromisos que farem cada una o cada un de
nosaltres no sigui sols marcar una casella a un ordinador.

Hi ha una unitat mòbil amb ordinadors que està a la

disposició de cada municipi perquè en el marc d'algun acte
esportiu, cultural, festiu, etc. s'hi pugui fer present el
compromís contra les violències masclistes.

Actes d'inici de la campanya ReAcció

#REACCIONEM
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Bartomeu Català Barceló
PROJECTE HOME: Una
porta oberta a l’esperança
Biel Pérez i Pep Valero

Bartomeu Català Barceló, nascut a Vilafranca fa 75 anys,
Llicenciat en Filosofia i Pedagogia, Rector des de fa vint-i-cinc

anys de la Parròquia de Puigpunyent i creador del Projecte

Home Balears l’any 1987. Ens rep a la nova seu del Projecte
Home, en el Polígon de Son Morro, un edifici i unes

instal·lacions que trameten llum, vida, serenor... Ningú diria

Perquè tampoc no l’has de posar entre l’espasa i la paret. Jo

persones que la societat qualificaria, com a mínim, de

deies qualque cosa i en tornar tenia conseqüències. No li

que en aquells moments hi habiten unes cinc-centes

problemàtiques. En Tomeu acaba d’arribar de la presó, de
celebrar el berenar de Nadal amb els presos que fan el

Projecte. Ens acull amb la vitalitat que el caracteritza,
reforçada per la celebració en què acaba de participar.

Encara que creim que el Projecte és prou conegut, serà bo
que el seu creador ens el defineixi, així, de cop i volta.
Projecte Home, al llarg de tot aquest temps, ha estat i és una
porta oberta a l’esperança per a la gent que s’ha ficat dins el

món de l’addicció i les seves famílies. Per una raó molt clara

me’n recordava del temps d’en Franco, que sorties defora,
havien de pegar una troncada. Va respondre: “Ens agradaria

molt; creiem que és molt important que digueu una paraula,
perquè estam fent aquest treball -el me va explicar”. I jo li

vaig dir: “idò, escriu-lo”. Va escriure el manifest i el vàrem
firmar, la Presidenta de la Federació Mundial i jo com a
President del Comitè Organitzador de l’ Institute.

“hi ha gent que, quan veu la nostra seu nova,
pensa que no hi ha dret”

i molt senzilla: quan vàrem començar el món de psiquiatres,
metges, etc., tenien molt clar que s’havia de fer feina amb

aquesta gent, però que ningú es curava. I la societat com a
tal tenia molt clar que pel drogoaddicte hi havia aquestes

sortides: presó, psiquiàtric, o, també ho vaig sentir a dir,
“barco de rejilla i fons de la mar”. Que, en el fons seria la

idea que, en aquest moment encara tenen els caps de
qualque nació, per exemple, Filipines.

A Filipines encara pensen així els caps?
Nosaltres vàrem fer un manifest des del V Institute de la

Federació Mundial de Comunitats Terapèutiques que vàrem
celebrar a Palma encara no fa un mes. Vaig conversar amb

el President de la Federació filipina, que era aquí amb la
seva esposa, i li vaig dir: “mira, sabem que existeix això; si

tu creus convenient que l’Institute i la Federació Mundial

faci un manifest respecte de Filipines, digues-ho”.

Això a Filipines, i més a prop?
Hi ha gent que encara pensa en la presó; hi ha gent que,
quan veu la nostra seu nova, pensa que no hi ha dret; el

drogoaddicte toca estar d’una altra manera... Si aquí hi

hagués luxe és una cosa, però que sigui digne... qualsevol
persona té dret a això! D’altres encara pensen en el
psiquiàtric... Al començament en deien: «tu et fiques en

això... tanmateix no tenen remei» Per tant, que davant un
sector

de

la

societat

especialitzada,

pugui

haver-hi

l’experiència de milers de persones que, després d’anys, es
troben bé i viuen bé, és una porta oberta a l’esperança.
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Quan vàrem començar ho férem perquè ens ho havien dit,
perquè

ho

crèiem,

però

tampoc

no

teníem

massa

experiència. Però, després de passar el temps, veim que és

real; nosaltres no “creim” que un drogoaddicte es pot
rehabilitar, ho “veim”, ho experimentam cada dia (en Tomeu

recorda un dels primers que varem rebre l’alta, fa vint-i-vuit
anys, i un d’aquests dies passats va venir a dinar en el
centre

i

du

una

vida

absolutament

normalitzada

professionalment i personal). Això no és fer promeses; això
són realitats!

Tu acabes d’arribar de la presó, fa pocs minuts, del berenar
de Nadal...
De què voleu que vos parli, de la presó o del que hi hem fet?
Bé, el Projecte ha tingut una relació bastant forta amb la

presó. Des d’abans que començàs el Projecte, jo ja anava a
la presó, a l’anterior. Com anècdota, el coordinador dels

actuals mòduls ha vingut a la festa i em diu: “Tomeu...

Tomeu Català, ara et pos cara...” i hem parlat. Li he
demanat: “I tu, quin temps fa que ets aquí?” Fa pocs anys. “I
quants d’anys tens?” Cinquanta, em diu. Idò, abans que tu
nasquessis, jo ja anava a la presó dels Caputxins.

Però, no era tant per l’aspecte econòmic com per l’aspecte
terapèutic. Per una raó: una persona que fa comunitat
terapèutica, arriba un moment en què ha de sortir; de cara a

la reinserció. Si no ha acabat de complir el que toca, no surt
i, per tant, queda tallat el seu procés. En aquell moment el

Director era en Fernando, i nosaltres li feim la proposta que
gent que nosaltres creguéssim, amb la feina que feim
sempre dins la presó, treure’ls a defora, fins i tot en segon

grau (no sols la gent de tercer grau, que surt), i que
venguessin al nostre centre.

Ha evolucionat la relació del Projecte amb la presó?
Nosaltres sempre hem tingut una opció molt clara per la
presó, perquè el setanta per cent dels cinquanta-mil presos
que hi ha a Espanya ho són per motius directes o indirectes

de drogues. Segurament més del setanta per cent. Clar,

nosaltres teníem mot clar que allà hi havíem d’esser. Hem

fet una feina, primer d’acompanyar; també de provocar que
dins la presó mateixa començassin a tenir... el que deim en

el Projecte “uns mínims”. Que començassin a esser

protagonistes de qualque cosa d’ells. Fins que, en un

moment donat, des de la presó ens demanaren fer una

experiència que ja s’estava fent en altres llocs amb el

Projecte Home (per exemple a Soto del Real i a la presó de
Ourense): fer una comunitat terapèutica dins la presó.

Projecte Home Balears oferí al Director, no fer una comunitat
terapèutica, per tota una sèrie de raons; com pot esser, per

exemple, que perquè hi hagi una comunitat terapèutica hi
ha d’haver funcionaris que estiguin en relació amb els

membres de la comunitat; i han d’estar en la mateixa
sintonia..

Per altra part, posar un equip de sis o set o vuit persones

terapeutes allà dedins costa bastant i, per a això, difícilment
tens ajudes. A Madrid ho pagaven des del Pla Nacional Anti-

drogues i a Ourense també ho pagaven des d’ells, però
nosaltres érem una altra història; nosaltres això no ho
teníem.

“és que no volem cap policia ni cap guàrdia
civil!”

Que a les nou del dematí els anàssim a cercar, passassin tot

el dia en el centre (en aquell temps estava a Sa Vileta) i

després, a les cinc o les sis de l’horabaixa tornar-los a la

presó. En Fernando em va dir: “esto será un problema,
porque tanta policia haciendo guardia y guardia

civil...”. Li vaig dir: “és que no volem cap policia ni cap

guàrdia civil”. No en volem cap; nosaltres no en necessitam.

Amb tot el respecte per ells! I que sí, que no, que sí, que
no... de Madrid li donen permís per fer aquesta experiència.
Que gent en segon grau venguessin tot el dia. Hi havia un
voluntari nostre que anava a cercar-los; amb totes les

dificultats (perquè, a vegades tardaven una hora perquè
havien de passar tots els controls...). En tot el temps que
vàrem fer aquesta experiència, cap es va escapar, i va durar
anys. I per a això no ens donaven ni un cèntim. En un
moment donat es va tallar aquesta experiència...

entrevista

Bartomeu Català Barceló

E3

Nosaltres anam a la presó perquè volem, perquè creim que

és una opció nostra, de Projecte, però no “a canvi de”; com,
a vegades, hi ha gent que ho fa. Nosaltres continuam amb la
gent de tercer grau, que estan aquí (Son Morro) o a Ses
Sitjoles, i seguin tenint gent de compliment, però que ve des

del jutge. Si ve des del jutge és molt més ràpid i molt més

fàcil que si ha de passar per presó, perquè llavors ha de
passar per Madrid i és tota una complicació.
El compliment...
Senzillament, el jutge li diu: “Pel que has fet jo et
condemnaria a tants d’anys; si vas al Projecte i fas el

programa que ells et diuen que has de fer... (pensa que

Per exemple, aquesta setmana, per mi ha estat una alegria

obtinguda l’alta del Projecte, la condemna està perdonada,

També treballam tot el “papeleo” per poder arribar al tercer

nosaltres tenim 22 programes distints) una vegada acabat i
condonada. I, si un mes abans d’acabar el programa te’n

vas, entres a la presó tots els anys que t’havia condemnat”.
Clar, això, vist des de fora, pot sonar a no sé què. El que és

cert és que fer el projecte... Ara vos contaré (de tan en tan

fuig del guió...): Cada parell d’anys vénen al Projecte un

grapat de jutges i fiscals a passar tot un dia a la Comunitat

enorme, hi havia cinc altes del mòdul; i això és molt guapo.
grau; llavors ja poden venir directament aquí (Son Morro).
Quan els donau l’alta ja passen a tercer grau?
No, no, nooo... uhhhh! Això sempre ha de passar per Madrid!
O sia, que els donau l’alta i segueixen estant a la presó?

de Ses Sitjoles. La primera vegada que varen venir..., clar,

No, nosaltres feim aquesta feina conjunta, perquè, si no, hi

aparentment molt dur (dic aparentment, perquè tampoc no

l’alta. Ha estat molt guapo veure com les cinc altes

Ses Sitjoles segons com ho mires, és molt exigent i
ho és tant). Amb això una jutgessa diu al grup d’al·lots: “Això
és molt dur; més dur que la presó!” I un al·lot li diu: “Sí, tu

em vares condemnar a tants d’anys de presó i els he
complert, però hi ha una diferència entre la presó i aquí. A la

presó hi estam perquè ens hi duis, per força. Estam a la

presó i no ens serveix de res, en canvi, aquí hi estam perquè
volem i veim que cada dia ens serveix!”. Aquest al·lot li va
dir això; jo ara no faig un judici de la presó.

ha una interrupció. Quan poden sortir de la presó els donam
d’aquesta setmana s’acomiadaven dels companys. Un fa el

programa “Reincorpora” (que és fer feina a defora), l’altre a
“Arrels”... depèn. Per tant, la feina que en aquests moments

feim a la presó és, bàsicament, anar als distints mòduls amb

l’equip de voluntaris perquè, el qui vulgui, pugui xerrar amb
un de nosaltres i, quan consideram que ha fet un procés

mínim, se li proposa per anar a aquest mòdul. I avui el que
hem fet és que cada any la terapeuta s’encarregava de
preparar-los un berenar-dinar. És curiós, el que trien cada

Què hi feis actualment a la presó?
Allà hi tenim un grapat de voluntaris i també una terapeuta;

n’Aina, una psicòloga que està bàsicament dedicada a la
presó. Tenim un mòdul i mantenim uns primers diàlegs amb

la gent que ho vol. Arribat un moment podem fer la petició

de què vagi al que es diu la UTE (un nom que canvia cada

dos per tres), un mòdul amb unes condicions especials. I

anys és: pa moreno (una burrada de quilos de pans grossos

per a vint persones), cuixot, formatge, olives, tomàtigues de
ramallet (cada any les duc de Vilafranca), oli, Cola Cao amb

galletes dolces, torró... Ahir vespre, quan feia netes les
tomàtigues, jo pensava molt en ells...Això m’emociona.
Quin perfil té la persona que fa el Projecte?

estan fent el Projecte allà dedins; són un grup de vint

Està molt mesclat. És drogoaddicte. Des d’al·lots joves, que

podem posar-hi més personal; d’on treus els recursos?). Hi

gran, de cinquanta anys. He demanat a bastants d’on eren i

persones (volem que sigui un signe, una realitat, però no hi
ha una llista d’espera per poder anar a aquest mòdul. Estar

en aquest mòdul suposa estar amb la gent que fa
tractament, Creu Roja..., abans hi estaven els de bona
conducta, els polítics, etc. Nosaltres estam aquí. Es fan
grups

terapèutics,

reinserció.

treballam

molt

la

possibilitat

de

potser fa sis o set anys que estan allà dedins., fins a gent
quasi tots de Palma, qualque emigrant, però no massa;
tampoc gaire gitanos.
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“Gilberto Gerra va donar una visió global des de

l’ONU del narcotràfic, de la rehabilitació, de la
realitat de les drogodependències”.

Fa dues setmanes heu celebrat el “V Institute” de la
Federació Mundial de Comunitats Terapèutiques (WFTC).
Els americans li diuen “Institute” com li podrien dir una

altra història, una “escola”, un Congrés... Consisteix en què,

a nivell de comunitats terapèutiques, es fa un “institute”
cada sis,set, vuit anys. Només se n’han fet quatre (el primer

es va fer a Roma, després Rio de Janeiro, New York, Gènova),

aquest era el cinquè. Quin tipus de gent va a aquest
“Institute”? Hi van els “spars” (figures destacades) més

importants, ja sigui a través de les publicacions que han fet,
partint dels estudis o de l’experiència, sobre comunitats

terapèutiques i drogodependències. L’objectiu, quin és? Així

com a un congrés, normalment, hi vas; i hi ha conferències,
debats, tallers... A l”Institute” només vàrem tenir una

conferència, la del màxim responsable de Nacions Unides

Sabeu què suposa per aquella gent que la Presidenta del

Govern les digui: “jo ho conec; jo ho he viscut?”. Va esser
extraordinari) i la Responsable del Pla Nacional de Drogues.

Pel Projecte Home Balears suposa un reconeixement molt
important la celebració aquí d’aquest Institute...
Sí, és clar!
I els temes tractats?
El títol gros que li vàrem posar a aquest Institute era:

en drogodependències i prevenció, Gilberto Gerra. Per a

“Esencia e innovación”. Tenim unes arrels, hem de saber

dur aquests personatges. Va donar una visió global des de

aquest camí. Els temes eren: Metodologia. Sostenibilitat i

nosaltres va esser molt important que vingués; no és fàcil

l’ONU del narcotràfic, de la rehabilitació, i de la realitat de
les drogodependències a nivell mundial. Va donar una
quantitat de dades impressionant. Clar, té una atalaia única.

Per a la resta de l’“Institute” vàrem triar quatre temes.
Vàrem fer grups relativament petits, de vint a trenta
persones; sis grups, tres en castellà i tres en anglès, i tots

els grups estudiàvem tots els temes. Varen venir gent de
vint-i-cinc països de tot el món: Argentina, Austràlia,
Àustria, Bèlgica, Brasil, Bulgària, Xile, Colòmbia, República

Txeca, Dinamarca, Escòcia, Espanya, Estats Units, Filipines,
Grècia, Indonèsia, Irlanda, Itàlia, Holanda, Mèxic, Nepal,
Pakistan, Perú, Portugal, Rússia i Sri Lanka, cent cinquanta
persones.

Jo vaig fer la presentació i vaig plantejar: Qui hi ha a ca

nostra?, perquè hi ha gent que parla i ja fa anys que no està
ficat en això. Què troba a ca nostra? Com és possible fer

això? Alegries i dificultats, quines són? Què farem en aquest

cinquè Institute. Aquesta va esser la introducció. També
varen parlar la Presidenta del Govern, Francina Armengol (na
Francina comença a llegir... deixa el paper i comença a
recordar una experiència que va tenir a Projecte Home en
una visita a Ses Sitjoles; va parlar d’això i va esser
impressionant.

quines són, però no podem quedar aquí i, per tant, com feim
gestió. Relacions externes. Lideratge.

Un dels problemes que hi ha a les comunitats terapèutiques

és que els “líders històrics” es mantenguin i no donin pas als

líders emergents. Passar d’un lideratge personal i carismàtic
(jo reconec que aquí he tingut un lideratge personal i
carismàtic) a un lideratge d’organització (organitzacional);
treballar aquest tema era molt important. El vàrem treballar.

Quina dialèctica es va crear? Les procedències dels
participants ens parlen de sensibilitats molt distintes...
Mooolt...! Com que els temes eren molt clars, hi havia la
persona que guiava el grup i tenia molt clar l’itinerari.

“el respecte als Drets Humans és fonamental, si
no, no s’ha de dir comunitat terapèutica”
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Qui havia triat aquestes persones?
(Rialles d’en Tomeu) Home, nosaltres... però abans havíem

dit per escrit quins eren els objectius. N’hi havia un que
guiava, hi havia un secretari i hi havia el qui feia la

presentació del tema; hi havia tres persones a cada grup,
que no és que duguessin el grup cap a determinat lloc, sinó

que tothom pogués parlar i que no es centràs només en una

cosa. El vespre abans ens vàrem reunir aquí... estava molt
ben preparat. O ho prepares molt bé, o és un fandango.
Aquests tipus d’organització pot sortir un xurro si no està

ben preparat. Però vosaltres m’heu demanat si gent de
països tan diversos, amb mentalitats i ideologies tan

diverses, es poden compaginar. La primera impressió meva,

molt positiva, és que, a pesar d’esser tan distints, arribàvem
a uns acords mínims. I respectuosos. Pensau que hi ha

països, i no sols Filipines, on el primer de tot que s’ha de fer,
a nivell de societat i a nivell de comunitat terapèutica, és

respectar els Drets Humans. Això és molt fort; perquè hi ha
gent que vol una comunitat terapèutica per a tenir-los

tancats i punt. Hi ha comunitats terapèutiques que són

Mallorca què ha après amb aquest Institute?
Hem fet dues coses especialment. Una. Nosaltres teníem un

grup de gent que hi participava. Nosaltres vàrem dir: si

qualcú s’ha d’aprofitar d’aquest Institute... també hem
d’esser nosaltres. No només hem de fer un servei, sinó que a
nivell de formació de la nostra gent també ha de servir. A

nivell d’organització hem estat més de mig any preparant

això. I veure que érem capaços, tenir aquesta experiència de
què érem capaços de treure-ho, ja és important.

“carcelarias”. Per tant, aquesta passa de dir que el

A nivell de Comitè Científic, tot la feina que vàrem fer de

dir comunitat terapèutica, és una passa molt important.

sé què... i després consultar-ho a defora, va esser un exercici

respecte als Drets Humans és fonamental, si no, no s’ha de
Què en destacaries?
Jo crec que la gran riquesa va esser que tothom va poder

dir, els secretaris comunicaven les informacions, i, per fer la

Declaració, el dia abans es va fer una primera aproximació. I
això també va estar molt ben duit; ho varen dur en Jesús

crear i de preguntar a la nostra gent quins temes convé i no
de relació molt positiu.

La nostra gent que va participar en els grups, dels quals
algun era el secretari o el moderador, en els grups espanyols

hi havia un argentí, una altra llatinoamericana... tres eren
nostres.

Mullor (Director de Projecte Home Balears) i n’Oriol Esculies

Al cap d’un parell de dies la Directora de la Federació

fer la Declaració, però havíem fet feina a matar! El

estar ben contents d’estar en el Projecte Home de Mallorca”.

(Barcelona). Els dissabte dematí, en dues o tres hores es va
divendres, que vàrem fer un sopar de gala, va haver-hi gent
nostra que de sopar res de res...

Segur que la Declaració té un efecte de creació d’opinió,
però vincula d’alguna manera els seus firmants?
Sí! Perquè hi havia tots els presidents de les Federacions que
diuen

Regionals

(australiana,

asiàtica,

europea,

llatinoamericana i nord-americana) amb el compromís de

què arribi a totes les seves comunitats la Declaració de
Mallorca i marqui el ritme dels anys venidors. Hi havia, per

exemple, el president de la Federació brasilera, parlant
amb ell em diu que a Brasil hi ha dues-mil comunitats

terapèutiques! Dues-mil...! Brasil és molt gran... Espanya o

Europa saps que són de petites... Ell ho tenia claríssim,
vàrem conversar molt, hi ha aquest compromís.

Mundial de Comunitats els digué als al·lots: “Mirau, podeu

O sigui, que la nostra gent se’n donàs compte de què
estàvem bé...
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Va ser una certa homologació internacional
Sí! I una reafirmació. També és important. Per altra part, per

a la nostra gent escoltar versions tan distintes del que és el
treball en drogodependències és d’una riquesa bestial. Per

exemple, quan deim “aconfessional”, perquè n’estam
plenament

convençuts,

trobar-te

amb

gent

de

Llatinoamèrica que de paraula sí, però de fet no. Ets “el

padrecito”... això, com s’entén? Quan es diu, per exemple,
“a partidista”, és molt guapo ha d’esser fora partits, però
llavors,

ideològicament,

quan

parlàvem

d’essència

i

d’innovació... quins són els valors essencials? Quan parlam
d’ideologització pensau que nosaltres tenim gent de tota

classe. A nivell de terapeutes hi ha gent que ha estat de
partits d’extremísssima esquerra, però ells tenen molt clar

El tema de la legalització de la droga, va esser present a
aquest Institute?

que aquí la ideologització queda a part. Una altra cosa són

No; absolutament. Nosaltres tractam la gent que ens ve i

nivell religiós; aquí no hi pots entrar absolutament gens; són

llavors no vàrem tenir dades suficients; era Uruguai. I, de

els valors, els valors sí que els hem de defensar. El mateix a
opcions que cadascú fa i les respectam. Tenir-ho tan clar

aquí, i veure que era tan difícil tenir-ho clar a tants de llocs! I
fer una defensa rabiosa d’això...

“Malgrat sofrir més de dues pressions... i de
vint-i-dues!! “

El Projecte de Balears seria un avançat en aquest nivell
d’aconfessionalitat i apolitització
Sí, sí... claríssim!! Malgrat sofrir més de dues pressions... i de
vint-i-dues!! Per exemple, tot l’assumpte ideològic, sabeu
què és el món nordamericà i el llatinoamericà? Són mons

distints! Sabeu què suposa que el director de determinada
comunitat sigui un psiquiatra o sigui un ex-addicte? Sabeu
què

suposa

topar-te

amb

la

realitat

de

comunitats

terapèutiques que no poden tenir aquest nom, perquè, jo
què sé, un al·lot fa tres mesos de comunitat terapèutica, es

sent bé, se’n va i crea una comunitat terapèutica. Al·lot, què
fas!? Això ha passat i segueix passant. I pegam un crit molt
fort a nivell de grups; això és molt seriós!

Les comunitats orientals, també tenen pendent el tema
religiós i polític?
Sí que el tenen. Va venir qualque “bonzo” de Sri Lanka. Un
altre... a nosaltres no se’ns ocorrerà mai repartir Santcristos

a tothom; ell repartia Budes a tot quisque... uns penjarolls.

Clar, aprendre que, quan una persona ve al Projecte, no ve
per a esser evangelitzada ni ideologitzada, sinó per afrontar

un problema que té, que és la drogoaddicció... no és fàcil
això! Sembla que és el normal, però no és tan normal dins el
nostre món.

veim les conseqüències... Volíem tractar un tema, però

part dels Estats Units, el haixixs. Però resulta que, cada
vegada més, es veu que la puresa del “porro” ha passat del

set al vint per cent i això es fa ben conscientment i cada

vegada fa més mal. Crea més addicció i, segons la part
psicològica

d’una

persona,

li

pot

provocar

brots

esquizofrènics, etc. Com que tota la gent que érem allà ho
teníem tan clar, ni es va plantejar.

Bartomeu Català Barceló

entrevista
E7

Tornant al tema de l’informe de les Nacions Unides, l’aspecte
de la rehabilitació deu esser la part més petita del món del
narcotràfic, no teniu la sensació d’esser una gota que cura
una mica, però...?
Mirau, hi ha interessos fortíssims, fortíssims. Perquè això

segueixi i augmenti. No sols perquè això segueixi, després,
conversant particularment amb en Gilberto, em va dir una

sèrie de coses que em varen impressionar molt. Dóna la
impressió que hi ha gent i grups als quals els interessa, no

sols que existeixi la droga i que molta gent s’hi enganxi, sinó

que quedi molta gent “tocada”. I t’acollones, perquè és molt
de poder i són molts de doblers...

Conversant amb en Tomeu quedes contagiat de què, malgrat
sembli insignificant, val la pena aportar encara que sigui una
gota a la millora del nostre món. Una lliçó ben nadalenca per
a tots nosaltres!

Aquesta sensació que heu dit, és certa. Però, per altra part,
dius: bé, sí som una gota, val la pena esser una gota! L’altre

dia, per exemple, m’agafa una al·lota i em diu: “Tomeu, ara
estic aquí i n’estic molt contenta, però els quatre anys

darrers he estat dins un cotxe abandonat, tota sola, he
passat els Nadals tota sola, sense menjar, sense els fills...”. I
va seguir dient sense, sense, sense... “I ara, aquí, podré tenir
un llit per dormir, podré menjar, podré veure els meus

fills...”. Dius: ho val la pena! A pesar de què... fins i tot a
nivell d’eleccions nord-americanes,...! Et pot sentir un no

res, però, tens això altre: són persones i, per tant, sempre
val la pena.

construint alternatives

Un esborrany de país molt
participat
Joan Colom Ramis

5.1

El segon eix, Actualització del discurs de construcció

nacional, va tenir la presència de David Abril, Joan Pau Jordà,
Joan Colom, Gabriel Mayol, Miquel Rosselló i Antoni Noguera.

Coordinador de les jornades
Els passats dies 26 i 27 de novembre van tenir lloc al Casal

d'Entitats d'Inca les jornades d'estudis 'Un esborrany de
país' organitzades per les fundacions Emili Darder i Ateneu

Pere Mascaró amb l'objectiu d'impulsar una renovació

teòrica del mallorquinisme polític i de les seves eines per a
la construcció nacional de les Illes Balears.

Durant les cinc sessions en que es van estructurar les

jornades, més d'un centenar de persones van participar en
almenys una d'elles i una trentena van fer-ho més

activament a través de comunicacions. S'ha de destacar

l'elevat nivell acadèmic i teòric dels participants així com
també el fet de que un grup molt important estava entre els

20 i els 30 anys ja que això era un aspecte imprescindible

El tercer eix, fou el que va suscitar més polèmica i debat,

per a que l'objectiu fixat fos assolible.

era l’eix de Estratègies per a construir noves majories

El debat es va centrar en l’anàlisi de la societat mallorquina i

Rosselló, Llorenç Soler, Guillem Bestard, Kike Oñate, Rafel

quines eren les estratègies a seguir perquè el sobiranisme i

el mallorquinisme esdevinguin un projecte de futur, capaç

de seduir a sectors de la societat als quals mai hi ha arribat.
Sense renunciar a la feina feta fins a l’actualitat, es pretén

ampliar el ventall discursiu i actualitzar-lo de forma auto
centrada. També hi va haver moment per fer crítica per la

socials, on els participants varen ser, Jaume Ribas, Miquel
Sedano, Lluís Apesteguia, Antoni Trobat, Josep Valero, Tomeu

Martí, Joan Pau Jordà i Jaume Mesquida. Per finalitzar la
jornada de dissabte es va fer amb el quart eix, Quin model

de país volem?, amb les comunicacions de Jaume Mesquida,
Pilar Terrassa, Manel Martí, Josep Valero i Isabel Busquets.

manca de participació de dones en la elaboració de les

La jornada de diumenge va tenir com a eix central el

que la construcció del sobiranisme illenc del segle XXI

sobiranisme illenc per a àmbits supra-insulars, amb la

comunicacions, un repte que es marquen les Fundacions ja

cinquè i darrer eix de les jornades, Projectes polítics del

necessita de la seva participació.

participació de Miquel Amengual, David J. Llobet, Guillem

Al llarg de la jornada de dissabte es varen dur a terme

Bestard, Bernat Joan i Gabriel Payeras.

els quatre primers eixos:

A banda de les comunicacions, s'ha de destacar l'elevat

El primer eix, Balanç històric del mallorquinisme: encerts,

l'exposició dels textos, els quals van comptar amb

errades i limitacions de la construcció nacional a les Illes

Balears fins a principi de segle XXI. Va tenir la participació
de Antoni Marimon, Carles Cabrera, Sebastià Lliteras, Joan
Pau Jordà, Guillem Bestard i Gabriel Mayol.

nivell de participació dels debats encetats després de
intervencions que van evidenciar en bona mesura que
existeix un autèntic debat no només estratègic, sinó

ideològic i també generacional envers a quin ha de ser el

camí del sobiranisme mallorquí en els propers anys. Sobre
aquest punt, som del parer que la capacitat que tengui

aquest espai polític i social per a resoldre aquest debat
determinarà, segurament, el seu futur i el seu èxit.

I la cloenda duta a terme pel president del Consell de
direcció de les dues Fundacions, Miquel Rosselló. Les

Fundacions Ateneu Pere Mascaró i Emili Darder després

d’aquestes jornades obriran un nou període per a la

presentació de comunicacions, que finalitzarà el 20 de
gener. També penjaran en format digital a la seva web les

comunicacions presentades a les Jornades per a què tothom
pugui llegir-les i fer-ne difusió.

construint alternatives

5.2

Trobada d’entitats
sobiranistes d’arreu de
l’Estat espanyol
Miquel Rosselló
President de l’Ateneu Pere Mascaró
Fa uns mesos les fundacions Emili Darder i Ateneu Pere
Mascaró, convençudes de la necessitat d’obrir un espai de
diàleg i col·laboració entre entitats de pensament i
divulgació del món sobiranista, més enllà de les relacions
bilaterals

habituals,

proposaren

a

CIEMEN

Centre

internacional escarrer per a les minories ètniques i les
nacions en seu a Barcelona,

organitzar una primera

trobada de les fundacions i entitats que ho desitgessin per

començar a caminar. David Minoves, el seu director trobà la

proposta molt encertada i la traslladà a Floren Aoiz,

president de la Fundació Iratzar que donà el vistiplau a la
iniciativa.

Les distintes conteses electorals del passat any retardaren

la convocatòria i finalment amb el patrocini del CIEMEN i la

convocatòria de les Fundacions Emili Darder i Ateneu Pere
Mascaró i Iratzar el passat dia 16 de desembre se reuniren a
Barcelona 12 fundacions i representants de dos partits
polítics de l’espai sobiranista d’arreu de l’Estat espanyol.

Assistiren, a part dels tres col·lectius esmentats les

Fundacions: Nexe del País Valencià, Josep Irla del Principat,
Gaspar Torrente d’Aragó, Alkartasuna Fundation, Eskerra
Berri, Fundazioa Ela, Iparregoa d’Euskadi, Galiza sempre i
Monxo Reboiro de Galicia i una representació dels partits
ANOVA i CUP.

El sol fet de la trobada ja era una fita important en si

mateixa. No de bades alguns dels presents era la primera

vegada que es donaven a conèixer. I com és habitual en una
reunió d’aquestes característiques se va començar amb allò
que s’anomena una pluja d’idees. A tall d’exemple aquestes
són alguns dels temes que se posaren sobre la taula.

Des de l’àmbit teòric i de les idees, com s’afronta la posada

al dia del concepte de “sobirania” i/o “sobiranisme”?. Hem
de mantenir l’esquema clàssic de l’esquerra nacionalista/

independentista o hem d’obrir el concepte a un nou model?.
És necessari repensar el sobiranisme per adaptar-nos a allò
que les societats de les nostres nacions i/o subjectes polítics
reclamen?.

Així com articular allò social i allò nacional en temps de
neoliberalisme i de crisi?. I com no podia ésser d’una altra

manera sorgí el debat de com pot afectar a sobiranisme
democràtic

i

transformador

l’aparició

en

força

d’autoritarismes que apel·len a la identitat nacional des de
l’extrema dreta, el racisme, la xenofòbia...

I també com valorar l’emergència de forces i referents

transformadors a nivell estatal que defensen el dret a
decidir.

El debat sobre aquest primer tema fou molt ric i interessant
i del qual en poden extreure dues conclusions. La primera
que pràcticament tots els col·lectius es fan les mateixes

preguntes i estan immerses amb un debat molt similar que
com també va sorgir afecte a altres sobiranismes arreu del

món, entre els quals fou molt mencionat l’ independentisme
escocès. I la segona és que tot el que es va posar sobre la
taula justifica la necessitat d’establir marcs de debat i diàleg
més estables.

Això va donar peu al següent punt de l’ordre del dia que no

era un altre que analitzar les possibilitats i/o necessitats de

coordinar, harmonitzar, complementar o establir qualque
model de relació entre les nostres respectives estratègies i
àmbits d’actuació.

La resposta a aquesta qüestió fou

unànime. Cal donar passes en aquesta direcció.

Tothom va valorar molt positivament l’encontre i se decidí
que ens tornaríem a reunir abans de l’estiu per continuar
fent camí.
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Cap a la consolidació de
les polítiques
Joan Carles Villalonga
Ara Maó
Una acció de govern és, entre d'altres coses, una carrera de
fons. Si el camí a seguir és clar i hi ha la voluntat de feina, a
pesar de les dificultats trobades en el trajecte, els resultats
arriben.

Amb

voluntats

desgastadores,

l'oposició

a

l'Ajuntament de Maó, abans al capdavant del govern
municipal, pretén escarnir l'acció de govern actual amb un

pretès funcionament slow slow, sense adonar-se que avui dia

es posen en valor elements com l'slow food o l'slow fashion,

que marquen una nova ètica en el món modern, en què
enfora del dictat de la immediatesa vàcua es preconitza una
aposta per l'autenticitat i la feina duradora.

També la recuperació de grans projectes de la ciutat -com

Dit d'altra manera, i aprofitant una dita menorquina, savi és

apuntàvem en el darrer article en aquesta revista- en

enfora!”. Des d'aquesta perspectiva la batlessa de la ciutat,

també un element tan complex com la concessió de la gestió

municipi: “de la ciutat espectacle a la ciutat educadora”.

problemàtiques, i que cap govern s'ha pres seriosament

programa ambiciós de Maó, ciutat educadora. Un programa

vegada, es posen les bases d'un sistema tarifari en matèria

visió del nostre espai comú com a espai educador, en què

prudents (el primer tram de consum disminueix un 50 %),

finalistes, també, de les polítiques. Maó esdevé una ciutat

un estalvi d'aigua i ajuda a pal·liar els problemes de sequera

confecció dels programes culturals i lúdics. El cas del

Quan parlam, justament, de la qüestió de l'aigua a què fèiem

aquell plantejament que diu: “a poc a poc, que anam

matèria d'aigua i de places sociosanitàries. Així com afrontar

Conxa Juanola, definia el nou rumb que imprimeix al

de la distribució d'aigua, després de 20 anys amb nombroses

Tota una declaració de principis en la presentació del

posar-hi remei, s'arriba a un acord que satisfà les parts. A la

que omple de contingut el plantejament que aposta per una

d'aigua més just, que afavoreix els consumidors més

els infants participen d'aquesta idea i aporten visions, són

mentre penalitza els grans consumidors, cosa que propicia

que proposa en matèria educativa i ho trasllada a la

i de contaminació dels aqüífers.

projecte de Teatre Escola és ben paradigmàtic: una
programa educatiu per a les escoles en què els fillets

aprenen i s'eduquen a través del desenvolupament creatiu,
de l'expressió dels sentiments, i que experimenten grans
avanços en el seu creixement intel·lectual i emocional.

referència, és quan veiem més clar aquest plantejament.
Són elements que s'han d'abordar des de la complexitat i

aportar-hi mesures integrals. Ara Maó sempre ha considerat
aquest tema com a prioritari. El govern municipal ha actuat
amb la màxima conseqüència. L’anterior govern municipal

En un àmbit molt més ample, el govern municipal

va tenir avisos reiterats per part de la Conselleria de Sanitat

d'igual a igual amb el PSOE afronta reptes que els governs

subministrada, i mai no ho van fer.

encapçalat per l'agrupació d'electors Ara Maó i en pacte
municipals anteriors s'han mirat d'enfora i davant els quals

s'han posat de costat, veient-los passar. Qüestions com
afrontar els entramats jurídics i econòmics que representen

tota una sèrie de consorcis com puguin ser el PUM
(Promocions Urbanístiques) o el Consorci del Penya-segat en
són exemples.

perquè publiquessin els nivells de nitrats de l’aigua
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Cap a la consolidació de les polítiques
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El que requereix, per tant, una situació com aquesta és

afrontar-la des de la presa de consciència de ser davant una

problemàtica complexa, però també davant d’un repte. I
actuar en múltiples fronts, sabent que: s’ha de reduir el
consum d’aigua en tots els usos; s’ha d’avançar en els

sistemes de depuració i especialment en la terciària; s’ha de
millorar en l’aprofitament de les aigües depurades i les

pluvials per no desgastar l’aqüífer; s'han de promocionar

altres vies de depuració no centralitzada (en aquest sentit
s'ha obert una línia d'ajudes a particulars per instal·lar filtres

verds); s’han d’escometre inversions de clavegueram, amb

mancances importants des de fa molts anys; s’han de dur a
terme inversions de canalització d’aigua; s’ha de tractar

Foto: Vista aèria de Mahó (masmar.net)

l’aigua de consum, i en aquest sentit s'han fet actuacions

La reestructuració dels serveis socials de l'ajuntament,

centres educatius de la ciutat. I en tots aquests fronts s’està

estructura a les necessitats de la ciutat ha estat tot un repte,

ben concretes com disposar de filtres de tractament tots els
actuant.

La gestió de l’aigua, idò, ha ocupat esforços i prioritats.
I els grans temes es miren de dur amb aquesta perspectiva.

Les confeccions dels pressupostos, aprovats recentment,

també tenen aquesta visió, i aborden qüestions que seran de
transcendència en els propers anys. És el cas de la

disminució clara del deute públic, que se situa en un 25 %,

molt per davall de la mitjana dels municipis de Menorca i de
les Illes Balears, per posar un exemple. I açò ha permès, per

exemple, davallar l'IBI un 8 % als ciutadans. I destinar una
gran part de despesa a les prioritats del govern: recuperació
econòmica i atenció social.

encaminats a donar al màxim de rendiment i bona

però també un dels grans assoliments. Es tracta de concebre
l'atenció social no en termes estrictament assistencials sinó
també preventius i educatius. Paral·lelament, es crea un
servei d'habitatge que estaloni les persones que més

necessiten aquest dret bàsic i que l'Ajuntament faci
d'autèntic mediador entre les persones i les entitats com els
bancs.

Les inversions del municipi prioritzen aquells elements que
han de donar un servei important i que fa anys que no es

revisa (les instal·lacions esportives, per posar un exemple) i

els que tenen a veure amb les infraestructures de futur de
cara a l'aprofitament energètic, de l'aigua (creació d'aljubs,

depuració, clavegueram...), la reforma de carrers que, a part
de

l'embelliment,

també

consolidació dels serveis.

proporciona

una

revisió

i

Tot pensat per assentar bases i fer feina per a un futur.
Aquesta és la finalitat.
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El nou
Pla General de Palma
durà el segell de

MÉS

Miquel Àngel Contreras
Grup municipal MÉS a l’Ajuntament de Palma
A Palma, el 2017 serà un any de canvis en positiu, de deixar

moltes coses enrere per avançar tots junts cap a una ciutat
més moderna, justa, neta i respectuosa amb si mateixa. A

l'àrea de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne
comencen l'any amb la fase de participació ciutadana de
cara a la revisió del Pla General de la ciutat. Alhora, es

conformaran una sèrie de taules tècniques que tendran un
caire sectorial i que treballaran al voltant de cinc eixos:

social, ambiental, econòmic, de mobilitat i paisatgístic. No fa
gaire que Antoni Noguera presentava amb el seu equip les

línies estratègiques de la seva àrea, que es plasmaran en la
imminent revisió del Pla General, a partir de sis premisses
que han de marcar cap a on volem anar com a ciutat:

Cap a una ciutat MÉS justa. Fa un parell de mesos

l'Ajuntament de Palma va organitzar unes jornades titulades

Urbanisme amb perspectiva de gènere. L'objectiu, és el

d'orientar l'urbanisme situant com a eix a les persones i la
seva diversitat, en aquest cas analitzant la influència dels

rols de gènere per a rompre jerarquies i discriminacions. El

passat mes de desembre el diari Público destacava Palma

entre una de les ciutats capdavanteres en aquest aspecte
pel fet d'incloure formació en urbanisme feminista a l'equip

que realitzarà la redacció del Pla General. De la mateixa
manera, també parlam de connectar les ciutats amb els

drets d'altres col·lectius com el de la infància o el de la gent

gran. Des de fa uns mesos, totes les àrees de l'Ajuntament
estan treballant de manera coordinada perquè Palma formi

part de la xarxa de ciutats declarades Amigues de la
Infància, cosa que implica una sèrie d'actuacions per millorar

les condicions de vida dels nins, nines i adolescents amb la

promoció i implantació de polítiques municipals eficaces que
garanteixin el seu desenvolupament integral amb un

enfocament de drets. I ja que parlam de drets cal dir que
també es conformarà una taula tècnica d'habitatge per

garantir l'habitatge digne dins el planejament futur de la
ciutat.

Foto Diari de Balears

Cap a una ciutat MÉS saludable. L'urbanisme és una eina
transversal que afecta pràcticament en tots els aspectes del

dia a dia del ciutadà. Tant és així que des d'aquesta

disciplina es poden fomentar hàbits saludables com ara la
creació d'eixos cívics per fomentar els desplaçaments a peu

o en bicicleta o bé planificant els usos de la ciutat de tal

manera que els desplaçaments es puguin fer sense la
necessitat d'agafar el vehicle privat, apropant les zones

residencials als llocs de treball, oficines, escoles o fins i tot
als espais d'oci. La reducció d'emissions de CO2 és una
conseqüència

directa

d'aquestes

mesures

que,

acompanyades d'altres actuacions com puguin ser la creació
de noves zones verdes, faran de Palma una ciutat més

ecològica i, per tant, amb una conseqüència directa sobre la
salut i el benestar de les persones. Totes aquestes propostes

es treballaran també des de les diferents taules tècniques.

En el cas de la taula ambiental, se cercaran igualment

solucions per pal·liar la contaminació acústica i perquè
Palma sigui una ciutat on hi primi el dret al descans. En

aquesta línia, la redacció de plans d'usos és d'una
importància cabdal perquè els barris de Palma estiguin

equilibrats pel que fa a les activitats o serveis, evitant la
concentració d'usos i per tant les molèsties que alguns d'ells

puguin generar. Un exemple concret és el Pla d'Usos de
Santa Catalina, que ja s'està redactant dins el Pla Especial
de Protecció Arquitectònica i Ambiental del barri.
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afavoriran corrents d'aire des de la mar cap a la muntanya.
Cap a una ciutat MÉS eficient. Un aspecte dels més

El primer cas el trobam en el torrent de Sa Riera que es

l'energia. El planejament urbanístic influeix de forma directa

canvi climàtic. Aquest, a més de reduir les emissions de

indústries i de manera indirecta per l'adequació de les vies

temperatura de la zona del torrent i dels seus voltants. En

transport i una conseqüent despesa energètica dels

actuacions: la reforestació amb plantació de 4000 arbres de

l'orografia del territori i l'estudi dels emplaçaments òptims

torrent fent els laterals amb pedra seca per augmentar-ne la

poden suposar un estalvi important d'energia a causa de

regenerada. En aquest aspecte, també es treballarà en la

predominants, que determinen el clima del lloc en qüestió.

mitjans per mitigar els efectes de les inundacions; creant

energètica ha estat capdavantera. El nou PGOU de Palma

millora de sistemes de proveïment de l'aigua i amb la

destacats en l'urbanisme sostenible és la gestió eficaç de

convertirà en un corredor verd pensat per actuar contra el

en el consum futur d'energia dels habitatges, equipaments i

CO2, també davallarà entre tres i quatre graus la

de comunicació i zones de serveis, que condicionen el

aquest cas concret, la intervenció se centrarà en tres

residents. En el desenvolupament de nous plans generals

ribera i mediterranis, la recuperació de la permeabilitat del

per situar les zones residencials, industrials i comercials

porositat i la creació d'un sistema de reg amb aigua

diversos factors, com la insolació o la redirecció dels vents

gestió de l'aigua, torrents, costa i canvi climàtic proposant

L'aposta de l'equip d'Antoni Noguera en termes d'eficiència

sistemes urbans de drenatge sostenible, treballant en la

fomentarà així la reducció de la contaminació ambiental a

mitigació dels efectes dels temporals de la costa.

través d'estratègies per disminuir els desplaçaments en

vehicle, de l'impuls de les modalitats de compartir vehicle,

amb la creació d'aparcaments dissuasoris als extraradis de
la ciutat o amb el foment del vehicle elèctric. La

conseqüència directa de totes aquestes actuacions és una

altra volta la reducció d'emissions de gasos i per tant de
col·laboració amb la lluita contra el canvi climàtic. Però
parlar

d'eficiència

energètica

és

parlar

també

dels

habitatges residencials. La revisió del Pla General no deixarà
de banda la rehabilitació i regeneració urbana, en la qual es
tendran

presents

projectes

d'eficiència

energètica

en

habitatges, dels quals ja se n'han avançat alguns com és el

cas del barri de Son Gotleu. Així doncs, la taula de gestió
energètica i xarxes de serveis treballarà en tots aquests

Cap a una ciutat MÉS estimada. El nou Pla General ha de

d'energies renovables o d'estalvi energètic en general.

tant, augmentar l'autoestima dels seus barris i pobles a

Cap a una ciutat MÉS resilient. Avui en dia vivim una crisi

propostes que ja s'han posat damunt la taula són la

econòmica...) que de forma previsible es manifestarà amb

estètiques (Son Sardina, Sant Jordi, el Molinar...) així com la

resiliència i les seves estratègies (diversitat, capacitat

comerç emblemàtic de Palma o la posada en valor del seu

autosuficiència) poden donar-nos pistes sobre de quina

cas són la proposta de connectar diferents barris trencant la

escenaris de futur desfavorables. Un dels principals punts a

regulació del paisatge urbà i periurbà amb el qual hi farà

climàtic. Les propostes que s'estudiaran en aquest aspecte

Parc Agrari de Palma hi té molt a fer amb una sèrie

ciutat amb el seu entorn natural (Falca Verda, connexió del

qualitat i de l'espai agrari com a element equilibrador del

Cintura...) o en la millora dels torrents i del seu entorn per

cinturó verd de la ciutat i acabar definitivament amb

provocaran, a més, que es regeneri l'aire de la ciutat, ja que

al Pla General.

aspectes així com en la implementació de sistemes

posar en valor el patrimoni cultural i natural de Palma i, per
partir de la seva història i de la seva identitat. Algunes de les

energètica,

protecció de nuclis emblemàtics i de les seves condicions

singular intensitat en els ambients urbans. El terme

revisió i ampliació del catàleg de patrimoni, la protecció del

d'aprenentatge, innovació i adaptació, autoorganització i

paisatge urbà i periurbà. Alguns exemples d'aquest darrer

manera es pot reduir la vulnerabilitat urbana davant

barrera ambiental i acústica que suposa la via de cintura o la

treballar és adaptar la ciutat contra els efectes del canvi

feina la taula tècnica de paisatge. En aquest sentit, el futur

són les de treballar contra les inundacions, la connexió de la

d'objectius com són: la preservació de l'agricultura de

Passeig Marítim amb la mar, assimilació de la Via de

territori, integrant els nuclis urbans i rurals; la funció de

apaivagar les illes de calor de la ciutat. Aquestes millores

l'especulació urbanística un cop blindats els espais del Parc

multidimensional

(ecològica,

ambiental,
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Cap a una Ciutat MÉS creativa. Una de les propostes

Tant aquestes propostes com les que puguin sorgir de les

marxa, és la reconversió de l'edifici de GESA en un centre de

veurem reflectides en un document que s'acabarà de

proposta anirà lligada a la futura ordenació de la façana

2018 tendrem el nou Pla General d'Ordenació Urbana de

un districte per a la innovació. Aquesta idea va dirigida a

període d'aprovació inicial i d'informació pública i tramitació.

la ciutat, així com per recollir les aportacions del talent local.

principis de salut, benestar, ecologia, mobilitat sostenible,

estrella del programa de MÉS per Palma, i que ja està en

taules tècniques i del procés de participació ciutadana les

referència vinculat a les activitats creatives. Aquesta

redactar durant el segon semestre del 2017. A finals de l'any

Marítima de Palma i en especial del barri de Nou Llevant com

Palma aprovat definitivament, després de passar per un

proporcionar espais de viver de propostes innovadores dins

Un Pla General que definirà la ciutat del futur amb els

El passat mes d'abril es realitzaren unes jornades per

habitatge digne, economia del coneixement i autoestima.

sobre la necessitat d'iniciar un model econòmic basat en el

El plantejament del model de ciutat que recull inicialment el

crear un espai territorial concret en el qual la col·laboració

havia quedat plasmada en el programa electoral des dels

nova economia. Aquesta planificació innovadora del territori

el seu equip estan portant a terme amb molta coherència.

debatre aquest tema a les quals hi hagué un gran consens

coneixement. La principal conclusió fou la necessitat de

PGOU és la proposta de MÉS per Palma. Una proposta que ja

per a la innovació permeti el desenvolupament d'aquesta

diferents vessants que s'hi impliquen i que Antoni Noguera i

ha de quedar recollida en el PGOU.

En definitiva, el nou Pla General de Palma que definirà la
ciutat dels propers 15-20 anys durà el segell de MÉS.

altres veus
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Hem fallat greument al
poble sirià
Joan Carrero Saralegui
President de la Fundació S’Olivar
És bastant incòmode començar aquest article expressant el
meu convenciment que hem fallat greument al sofert poble
sirià. Perquè em refereixo especialment a nosaltres, als qui
creiem en el progressisme i el sobiranisme democràtic.
Admirem tots aquells que van venir a arriscar la seva vida a
Espanya com a brigadistes internacionals, conscients del
perill que suposava el feixisme per a tothom. No obstant
això, el poble sirià, que ha patit una agressió tan
injustificable com la que va patir la societat espanyola de
llavors, no ha merescut per la nostra part ni tan sols unes
hores dedicades a intentar descobrir en mitjans alternatius
d'informació si el que ens expliquen els grans i
"respectables" mitjans és cert o si per contra es tracta d’una
propaganda veritablement criminal. En l'àmbit del
nacionalisme català mereixeria un estudi específic el fet que
els mitjans més emblemàtics, inclosos els progressistes en
qüestions nacionals (TV3, Ara, Vilaweb...), en les
internacionals s'hagin alineat d'una manera tan
incondicional amb la versió occidental, una versió per tant
de part.
Pobra Síria, quant sofriment, quina devastació! Profundes
ferides, vermella sang. Una espantosa realitat. Però que n’és
de difícil sortir de la nostra pròpia pell i de la nostra pròpia
quotidianitat per posar-nos en la pell oberta i en la situació
tràgica de les víctimes! Intentar escriure sobre Síria un
article que surti dels aclaparadors marges del que és
políticament correcte (quanta por que hi ha a discrepar i
quedar al marge!) és molt més que un repte: és com un
dolorós part. Encara que també és una obligació moral. La
qual cosa no li resta en absolut dificultat. Per què anomenar
"conflicte" una terrible agressió internacional (una altra
més!) la realitat de la qual ha estat tan escandalosament
distorsionada? Distorsió que hauríem d'haver descobert de
seguida. ¿No es va fer abans en tants altres "conflictes"
–Irak, Rwanda, Congo, Afganistan, Líbia...– per tal de
justificar les corresponents agressions "alliberadores"? Com
hem pogut tornar a caure de nou en la mateixa estafa?
Mikel Itulain escrivia ja el 2012 en un article sobre Síria:
"Han aconseguit deformar tant la realitat i polaritzar-la de
tal manera, que resulta fins i tot difícil parlar amb moltes
persones, fins i tot cultes, amb normalitat i objectivitat
sobre assumptes internacionals. La desinformació mediàtica
causa estralls en una societat".
Els instigadors d'una cosa tan paorosa són, malgrat les
seves seductores formes i la seva culta aparença, i fins i tot
la seva màscara progressista, uns éssers tan depravats que
els qui conservem alguna resta d'humanitat en les nostres
entranyes no hauríem de resignar-nos al fet que continuïn
movent-se lliurement entre nosaltres.

Foto: Alep Síria -BBC.com

Hauríem d’haver-nos adonat que, com ja analitzava fa anys
l’íntegre i prestigiós periodista estatunidenc Seymour Hersh,
la diferència entre l'Administració Bush i l'Administració
Obama rau en què la primera estava centrada en el seu
propi exèrcit i confiada en la seva poderosa actuació mentre
que la segona ha recorregut a les "proxy wars" en les que
s'utilitza a tercers, en aquest cas els gihadistes (o, més ben
dit, terroristes takfiris). Com desenvolupo extensament en el
meu llibre La hora de los grandes "filántropos", aquesta
última estratègia està inspirada en l'anomenada doctrina
Brzezinski.
Fins i tot des de l'interior mateix del sistema atlantista,
militars tan poc sospitosos de "radicalisme" com el coronel
Pedro Baños expliquen: "Certament, tots aquests llots
vénen, estrictament, de la pols inicial que es va expandir
per l'Afganistan. En els primers anys vuitanta del passat
segle XX, la CIA nord-americana, l’MI6 del Regne Unit i l'ISI
–el més gran dels tres serveis secrets pakistanesos– van
crear, amb l'objectiu d'expulsar els soviètics d'aquest país,
un grup d’extremistes i de fonamentalistes islàmics que
aconsegueix en molt pocs mesos reunir 50.000 combatents
de més de mig centenar de països. Així neix Al-Qaida [...].
Doncs bé, quan el 2011 comencen a Síria les revoltes contra
Baixar al-Àssad, [...] a 'algú' se li acut repetir la tàctica i
buscar un grup de persones militarment ben preparat, [...].
Així es crea, important els sunnites represaliats a l'Iraq, el
posteriorment autoanomenat Estat Islàmic que, en aquell
moment es va anomenar Estat Islàmic de l'Iraq i el Llevant".
Per la meva part, insisteixo sempre a recordar que el gran
artífex d'aquella increïble operació a l'Afganistan va ser,
com ell mateix confessa amb satisfacció, Zbigniew
Brzezinski, el geoestratega en què David Rockefeller va
dipositar tant poder. Insisteixo en això perquè és molt
important no perdre mai de vista qui són aquells que a
Occident mouen en realitat els fils des de fa moltes
dècades, tot i que els "grans" analistes i els mitjans globals
de referència no es refereixin mai a ells.
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Hem abandonat els sirians a la seva sort. I no em refereixo
als refugiats, utilitzats, de manera perversa i descarada,
com a excusa per a devastar Síria i instaurar-hi el caos que
ja regna a Líbia. El 7 de setembre de 2015 El País ens
"regalava" en portada aquest titular en lletres de grans
dimensions: "La crisi dels refugiats obliga a planejar
bombardejos a Síria". Així que no em refereixo només als
refugiats. Em refereixo a tot el poble sirià. Ja sé que "el
correcte" és parlar, d'una manera apolítica i asèptica,
només de refugiats i ajuda humanitària. Però considero que
és molt més honest incloure'ls a tots en el terme poble.
Un poble, el sirià, que ha patit aquell crim, el crim contra la
pau, que el 1950 els Principis de Nuremberg van considerar
que era "una cosa essencialment perversa", ja que "iniciar
una guerra d'agressió [...] no és només un crim
internacional, és el major crim internacional, diferenciant-se
dels altres crims en què conté en si mateix la perversitat
acumulada dels altres". Distreure l’atenció, en ple segle XXI,
de la nostra societat sobre la singular gravetat dels crims
contra la pau, utilitzant per a això la Declaració Universal
dels Drets Humans (tots ells individuals) i excitant les
nostres emocions amb commovedores històries particulars,
és encara més greu que, en els segles passats, haver distret
l'atenció de la societat sobre la necessitat de justícia social
utilitzant per a això unes pietoses crides a la caritat
cristiana.
Davant tan tremenda tragèdia, hauríem d'haver començat
per qüestionar-nos tants aprioris oficials. Si fos cert aquest
falsejament de la realitat a què m'estic referint, és evident
que, com sempre, hi hauria una causa per a això, uns
interessos geoestratègics i econòmics. Però considero que
en aquest article és preferible desemmascarar primer tots
aquests falsos supòsits oficials. Crec que és important
començar per qüestionar la suposada falta de legitimitat del
"dèspota" Baixar al-Àssad. Per què hem donat tan fàcilment
per suposat que es tractava d'un "règim" tan despòtic que
fins i tot les totalitàries monarquies absolutes del Golf
estaven legitimades per derrocar-lo finançant hordes de
ferotges i fanàtics terroristes takfiris? Ens hauríem d’haver
qüestionat també des del principi l'autoritat o legitimitat
moral dels Estats Units per arrogar-se una vegada més el
dret a decidir quin govern és legítim o no. Qui decideix si
Baixar al-Àssad és un dèspota: el poble sirià o els Estats
Units? Uns Estats Units el sagnant historial dels quals, des
de Vietnam fins a Síria, no pot ni ser comparat amb el del
"règim" sirià, tal és la seva desproporcionalitat.

Foto: TECS International

En tot cas, si la falta de legitimitat és justificació suficient
per arrasar un país utilitzant per a això desenes de milers de
sagnants mercenaris sense escrúpols o duent a terme
bombardejos com els que van arrasar Líbia, quantes
desenes de països ens queden encara per arrasar,
començant per les "democràtiques" petromonarquies del
Golf? Què estan manipulant a l'interior de les nostres ments
perquè siguin necessàries reflexions tan elementals com
aquestes? Són molts els experts de diferents nacionalitats
que (com l’estatunidenc Seymour Hersh) ens han recordat
des de fa anys la legitimitat del Govern sirià. A Espanya
podríem citar Mikel Itulain, entre d'altres. Vegem què diu
referent a això en alguns dels seus magnífics articles:
"[...] a Síria es va aprovar el projecte de reforma de la
Constitució el 26 de febrer de 2012, amb un 89.4% a favor.
[...] Aquesta constitució és secular, no basada en l'Islam o la
llei islàmica, no permet partits basats en una religió, ètnia,
raça o un altre tipus de discriminacions. Per tant, exclou
qualsevol partit que vulgui crear un estat islàmic, [cosa que
és un seriós obstacle per al projecte estatunidenc de
substituir els règims laics àrabs de Tunísia, Egipte, Líbia,
Síria i Algèria per altres controlats per la Germandat
Musulmana]. [...] A més, en la constitució es protegeixen
certs drets socials que als Estats Units o Europa s'han
perdut o s'estan perdent, com, per exemple: protecció
estatal per a les malalties, la invalidesa o la vellesa; accés al
sistema sanitari i sistema educatiu gratuït a tots els nivells.
Els impostos també seran progressius. I ja perquè els
nostres dirigents tan poc democràtics s'irritin una mica més:
[...] Es va incloure una disposició a la Constitució que
requereix que, com a mínim, la meitat dels membres de
l'Assemblea del Poble han de ser extrets de les files dels
camperols i obrers (Stephen Gowans). [...]
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Finalment es van celebrar a Síria Eleccions Presidencials el 3
de juny d'aquest any 2014, amb uns resultats contundents,
una participació del 77,42%, malgrat les amenaces i
sabotatges dels mercenaris islamistes, i les traves,
prohibicions i amenaces abocades contra els sirians que van
marxar a l'estranger i volien venir a votar. [...] Baixar alÀssad va obtenir un 88,7% de suport, la qual cosa indica
que un 68,67% dels sirians, malgrat totes les dificultats
posades, el va votar, i competia amb altres dos candidats
que eren precisament de la cultura predominant al país, la
sunnita (cosa que desmenteix el mite que només un alauita
pot arribar al poder ara a Síria i que estan oprimits la
majoria, els sunnites). [...] Es van tornar bojos de sobte els
sirians o estem davant una de les mentides més grans dels
últims temps? I n’hi ha hagut unes quantes d’escandaloses.
Es dur, fins i tot per a occident, negar que les recents
eleccions van ser un enorme èxit per al Govern a Damasc,
eliminant la il·lusió d'una Síria dividida. El país estava sumit
en un conflicte prolongat no a causa d'una ‘revolta popular’,
sinó a causa d'una premeditada guerra amb mercenaris
organitzada per EUA, Israel i Aràbia Saudita (i involucrant
altres membres de l'OTAN i del Consell de Cooperació del
Golf) ja el 2007 –confirmat això en l'informe del periodista
guanyador del premi Pulitzer 2007 Seymour Hersh i titulat
'la redirecció' (Tony Cartalucci).
[...] El garant del manteniment de la tolerància, la pluralitat i
el respecte a la vida dels sirians ha estat el Govern sirià,
encapçalat per Baixar al-Àssad, al costat del seu exèrcit, tan
demonitzats a occident. No han fet aquest paper, en realitat
han fet l'oposat afavorint la barbàrie, els mitjans de
comunicació occidentals, les organitzacions 'humanitàries' i
part de l'esquerra. És bo recordar aquí també, ara que està
tan present el tema dels refugiats, que la majoria de
refugiats sirians han anat cap a zones de Síria controlades
pel seu govern. Mostrant amb claredat el que realment
passava i passa a Síria. Si no és legítim i popular el Govern
de Síria ja em diran quin ho és."
De la mateixa manera, ens hauríem d'haver qüestionat les
informacions sobre els suposats crims "intolerables" del
"dèspota". Després de tantes, tan perverses i tan greus
mentides a l'Iraq, Rwanda, Líbia... era demanar massa? Els
qui
coneixem
bé
les
anteriors
conspiracions
estatunidenques per demonitzar i derrocar un altre
"dèspota", el president hutu ruandès Juvénal Habyarimana,
així com els molts crims de falsa bandera (els coneixem en
detall per les declaracions a l'Audiència Nacional d'actors
fins i tot directes) realitzats a Rwanda pels assassins del
Front Patriòtic Ruandès (una associació terrorista segons la
interlocutòria del jutge Fernando Andreu), ja no caiem en
aquella basta propaganda que, ràpidament i sense proves
contrastades, adjudica sempre al "sàtrapa" sirià tot tipus de
crims, inclosos els atacs amb armes químiques i els atacs a
hospitals.

6.3

Ens hauríem d’haver qüestionat
també la qualificació de "rebel·lió"
que des del començament es va
donar a la violència desfermada
de sobte en aquest país en el qual
des de fa molt temps convivien
harmònicament els més diversos
grups ètnics i religiosos. Hauríem
d’haver-nos qüestionat la certesa
que tot el que hi està succeint es
va iniciar com una primavera àrab que buscava democràcia
i llibertat. Ens hauríem d’haver interessat per informacions
tan rellevants com la que aportaven personalitats com el
general estatunidenc Wesley Clark: el derrocament del
Govern sirià (igual que el de Líbia i altres més) estava
decidit des de molt abans que comencessin allà les
anomenades primaveres àrabs. Fins i tot el coronel Pedro
Baños reconeixia que el que ha passat a Síria "de cap
manera és una cosa espontània: es tracta d'un procés
absolutament dirigit, manipulat i instrumentalitzat des de
l'exterior". I sobre les causes d'aquesta agressió, afegia:
"Des del punt de vista dels Estats Units, Baixar al-Àssad [...]
defensava un socialisme molt particular, marcadament
anticapitalista, panarabista [tot massa semblant a la Líbia
de Moammar al-Gaddafi] i, per descomptat, enfrontat amb
les monarquies del Golf".
Pel que fa a les insistents "informacions" sobre el que
posteriorment ha anat passant dia a dia a Síria, no val la
pena ni ocupar-se'n: estan tan sistemàticament falsejades
que seria inacabable desemmascarar-les. La periodista
canadenca Eva Barlett, que ha viatjat en repetides ocasions
a Síria, ha respost així al periodista noruec que li va
preguntar sobre quines serien les intencions dels mitjans
occidentals i de les organitzacions internacionals sobre el
terreny per fabricar mentides sobre atrocitats: "Expliquim’ho, quines organitzacions internacionals hi ha a Alep?
[Silenci per resposta] D'acord, jo l’hi dic: cap. Aquestes
organitzacions confien en l'Observatori Sirià per als Drets
Humans (OSDH), que té la base d'operacions a Coventry, al
Regne Unit, i que està compost per una sola persona, [...]
depenen de grups poc fiables com els Cascos Blancs
( SOHR) [...], fundat el 2013 per un exmilitar britànic i
finançat amb uns 100 milions de dòlars pels Estats Units,
Regne Unit, Europa i altres països. [...] Diuen ser neutrals i,
tanmateix, porten armes i se'ls pot veure drets prop dels
cadàvers dels soldats sirians. I els seus enregistraments de
vídeos mostren a nens que han estat reutilitzats en
diferents reportatges. Pots trobar una noia anomenada Aia
que surt en un reportatge l'agost, i surt el mes següent en
dues localitzacions diferents. No són creïbles. El SOHR no és
creïble. Activistes sense nom no són creïbles. No tens fonts
pròpies sobre el terreny. Quant a la teva motivació, no teva
però sí de certs mitjans corporatius, és la de canvi de
règim."
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L’ÈTICA DELS POLÍTICS
Bartomeu Bennàssar
Teòleg moralista.

¿No seria bo recordar alguns criteris que mai no
s’haurien d’oblidar?
1r - LA RAÓ, EL PENSAMENT, L’ÈTICA HAN D’EXERCIR
UNA FUNCIÓ CRÍTICA enfront de la política i dels polítics.
La política tracta d’arbitrar mitjans i sistemes per
aconseguir les finalitats proposades pels ciutadans, no pels
capitals.
2n – LES PROPOSTES S’AVALUEN PER LA “VERITAT”
ÈTICA de les coses, per la qualitat de les propostes. Alerta
sempre a l’argument que som majoria. El número major de
paperetes no farà ètica la guerra, per exemple; ni que siguin
tots a voler el capitalisme liberal actual farà “santes” les
decisions de política econòmica que empobreix més
persones, etc.
3r– LA POLÍTICA HA DE GARANTIR LA LLIBERTAT i els
drets personals, ha d’esforçar-se per a obtenir una major
justícia social (disminuint desigualtats) i ha de fer participar
el poble en les decisions que l’afecten (que són totes) com a
expressió d’autonomia i autogovern. Tres punts com a tres
miralls, per avaluar la bondat (l’ètica) de la política i dels
polítics.
4rt – N’HI HA QUE DIUEN QUE AMB L’ÈTICA NO
ANIRÍEM ENLLOC. El polític ha de ser realista, afirmen.
Amb tot, el “realisme polític” degenera fàcilment en cinisme
i el polític sense conviccions (o amb conviccions “a su
medida”) degenera en oportunista del poder, de la
butxaca, de la vanitat, del sadisme, etc. Les conviccions
ètiques (la veritat, el poble, la igualtat, del bé preferent dels
menys afavorits...) han d’esser motor i guia diaris del polític:
no poden arraconar-se en el calaix dels discursos o dels
programes. Hi haurà conflictes i tensions. D’acord. ¿Com
resoldre’ls? ¿Com diferenciar un polític honest que sap que
no té el món dins les mans per manejar-lo, d’un polític que
compra i es ven al “millor postor”? El polític bo hauria de
“vendre’s” als socialment perdedors. El polític bo hauria
d’enganxar la seva lluita i voctòria política als socialment
derrotats.
5è – L’ÈTICA DEL I AL POLÍTIC DEMANA MOLTA
LUCIDESA i, encara més, capacitat de “confessar-se
pecador” deixau-me dir-ho així. A les trepitjades als altres
no se les pot qualificar mai de virtuts ni als aprofitaments
abusius -del que sap, ni del que pot- se’ls pot justificar. Dit
breument: caminar per un camp “minat” requereix art i
manya, però, des de la perspectiva ètica, urgeix més seny i
més capacitat de reconèixer equivocacions, subjectar-se als
tribunals, demanar-ne perdó i presentar la dimissió. Coses
que fan moltíssima falta.

6è – S’HA COMPARAT LA POLÍTICA A UNA GUERRA que
-diuen- ho justifica tot (mentida, abús, injúria, calúmnia,
aprofitament, etc.). La democràcia, el vot, les eleccions han
moralitzat –diuen- aquesta lluita. No massa encara. És molt
trist que es pugui pensar avui que el llop més perillós per a
l’home es vesteix amb la pell de la política. És una greu
malaltia social la passió dels poder pel poder i l’adoració de
l’euro.
7è – EL SERVEI QUE FA EL POLÍTIC NO ÉS UN CAMÍ DE
ROSES i, amb tot, s’ha de recórrer i alguns l’han de fer com
a servidors. Coratge i gratitud a aquells que ho facin bé.
Sense servir-se’n. Aquests rebran el reconeixement del
poble, al menys a la llarga. Els polítics aprofitats no
mereixen reconeixença, amb bé retrets, renecs i demandes.

cultura
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LA SOFRENÇA DEL POETA
DEL DOLOR A LA BELLESA
J. Jesús Camargo
Professor de Filosofia
Fa dos anys l’editorial de Calonge, AdiA Edicions, amb el gran

poeta calongí Pau Vadell al capdavant, va tenir la valentia de
propagar la poesia de Bàssem an-Nabrís, un dels grans

poetes palestins d’avui, publicant el recull de poemes titulat
Totes les pedres, traduït per Valèria Macías.

En la poesia d’en Bàssem la història de dolor esdevé
sofrença que es fa vers que aixopluga i salva. Obri camins

incandescents entre els núvols amb l’aixada dels versos, per

desfer la «brossa als ulls» i busca la mirada neta, senzilla,
però plena de veritat que fa mal, però és un mal essencial

per remoure i commoure les consciències i per lluitar contra
la injustícia.

Sempre, emperò, hi ha quelcom que va més enllà del vers,
que el transcendeix, i els mots busquen la raó de la seva
existència i el silenci busca fugir de la seva solitud perquè es

sent còmplice del desastre i somia ser esqueixat per la

paraula justa del poeta que calmi la sofrença. I el silenci, de
fet, es dorm al costat d’un riu de paraules, però la casa

queda lluny, ressona lluny la casa del ser, que és la paraula,
el llenguatge.

El tanc de l’exèrcit sionista commou els fonaments de la

casa, i les paraules creen la llar en la que viatgers, refugiats,
busquen la calma, busquen beure de les mans del poeta

Bàssem anNabrís, 2012. Foto: Víctor P. de Óbanos.

En el poeta palestí escriure i sobreviure es confonen, perquè
de fet, a Palestina escriure és sobreviure, es fa poesia per

resistir l’ocupació sionista. Per això deixa palesa la seva lluita
contra els que reprimeixen als poetes, als que prohibeixen els

versos palestins fins a ser capaços de matar-los o quasi com
és el cas de Bàssem.

Per això, Bàssem, abraça als que «escriuen després de les
dues de cada nit», els que es demanen: per què morir? Els

que se’ls hi xopa l’ànima per esqueixar-se als ulls després
d’una hora de música. Però sobretot abraça als «col·lectors

de cendra» que somien desperts sota el cel trist de Gaza,
mentre «l’obscuritat cau com l’aigua sobre les cases» i es fa

silenci i lluita contra les bombes que maltracten la pell, el pit,
l’ànima dels palestins, i sembla que la història s’obstina en

ferir-los amb un «dolor que no mor», i nosaltres no podem
restar indiferents, perquè si no esdevindrem còmplices de la

Naqba que segueix en present continu. Perquè com deia
Edward W. Said «el pitjor per Palestina és: ser conscients i
mirar cap a una altra banda».

l’aigua que calmi la set de la tristesa. En els versos del poeta,

Bàssem an-Nabrís roba versos a la tristesa. Perquè el dolor

encendran les mirades, les espelmes i les paraules.

articulant un discurs digne contra l’ocupació. En cada vers hi

els expulsats del paradís, de la casa, de la terra, hi faran nit, i

Perquè Bàssem es mira Palestina quan cau el sol que crema i
fereix al pit, i prefereix mirar-se-la de nit, amb les estrelles

que, tímides, dibuixen constel·lacions en les que els palestins

esdevingui bellesa i pugui commoure les consciències

podem fer nit. Bàssem ens convida, però pot fer mal. Al
refugi poètic de nit per mirar Palestina plena de llum. Pot fer
mal.

busquen guarir-se de les bombes, del dolor...Bàssem roba «la

Després de submergir-nos en la seva “sofrença” palestina ja

que es fan vers esculpint els silencis de la sofrença als ulls,

formaran part de nosaltres per sempre. Així, la poesia,

música a la tristesa» i del dolor crea la bellesa d’uns mots

un cant que lluita incansable per salvar als palestins de la
fredor injusta que pateixen, de la fredor als nostres pits
davant la seva mirada de sofrença.

no podrem mirar cap a una altra banda. Els ulls dels palestins

esdevé essencial, per a que els palestins siguin humans als

nostres ulls. Perquè fa massa temps que els condemnàrem a
la insignificança. La poesia de Bàssem és un desafiament al

sionisme, a l’orientalisme perquè té el poder de crear bellesa
al temps que combat contra la indecència.
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Bàssem ens ensenya que l’autèntic Déu s’amaga en una
rosa, o en un ocell, en el miracle, dels pètals, o en el misteri

ocult darrera les ales de l’ocell, que no sap que és lliure. I
Bàssem viatja de la cova a l’horitzó encès, obert, enyorant
els seus fills, nets, i la dona amb qui comparteix l’amor, el

dolor, la sofrença...enyorant als ulls que més estima a la
terra que l’acull, a la llengua que l’acull, que fa del mots el
bressol, l’aixopluc per crear del no-res. I esdevé un

degustador de bellesa i deixa que el puput li mengi del buit
de les mans per, en aixecar el vol més insospitat, ompli cada
plec de la seva pell de versos, de mots indelebles, i palpa els

senyals que marquen, i dibuixen l’abisme en «les pupil·les de
l’insecte» i es delecta amb la màgia impossible que s’amaga
al darrera del silenci de l’univers, on es perd el significat del

crit que anomenem Déu. I el dolor esdevé bellesa, i la bellesa
fa mal com la tristesa de l’exili i esdevé poema:

«Un senyor amb barret
truca a la meva porta,
als suburbis de Barcelona.
Un senyor que, quan se’n va,
amb ell se’n va el més bell de mi,
i l’ànima torna a l’instant al seu estat:
polsegosa,
al prestatge de l’armari».

Totes les pedres. I l’amor és suplicat perquè faci possible
estimar cada pedra en la que dormen totes les persones del

camí de la paraula, de la vida. I cada pedra amb la llum de la
paraula, de l’amor, encendrà el temps i Bàssem caça les
ombres perquè la llum fereixi la pell i les pedres.

Escriure és resistir, i llegir Bàssem an-Nabrís és essencial
perquè els palestins existeixin per lluitar contra l’ocupació
sionista.

Bàssem, caçador d’ombres, s’enfada perquè la llum no acaba
de perfumar els instants dels palestins. Bàssem dansa amb

els mots contra el memoricidi que dur a terme el sionisme. I
el poeta, amb els versos, construeix pedra a pedra la casa
dels records, de la memòria. Perquè la mort i l’oblit del món

no omplin d’ombres la vida dels palestins i Bàssem caça

ombres per ser fidel a la llum de la memòria i a la casa que
cada dia el sionisme pretén robar i demolir. Es fa difícil ser
fidels a la memòria, però Bàssem i els grans poetes ens

salven de caure en l’abisme de la indiferència davant el dolor
de les grans víctimes silenciades de la història: els palestins.
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Margalida Castells
Mallorca a la cuina

Receptes tradicionals per fer en
família
Maties Garcias
De llibres, n’hi ha de moltes castes. D’escriptors i de

lectors, també. Afortunadament. Al cap i a la fi,
aquesta diversitat creativa i receptiva és intrínseca al

fenomen que anomenam cultura. Per sort. I d’aquesta
pluralitat, aquí, n’anam donant, mensualment, un
tast.

¿I quina millor espipellada, per acabar un any i començar-ne
un altre, no podríem oferir sinó la que ens permet assaborir
un bon llibre de cuina, com és el que ara ressenyam?:

Mallorca a la cuina. Receptes tradicionals per fer en família,
de la cuinera, pastissera i promotora cultural Margalida
Castells.

L’obra és senzilla, però suculenta; el llibre és exhaustiu, però
mengívol; l’aplec té finalitat didàctica, però és llegívol;

l’edició és rigorosa, però bella. Mallorca a la cuina desprèn
bones aromes. Els ingredients hi estan ben triats. El procés

de creació està elaborat fins al punt just. La presentació final
és acurada. A Mallorca a la cuina, s’hi detecta honestedat en
el plantejament.

El llibre fa part d’un projecte ample i necessari per a tota la
nostra cultura: ordenar i transmetre allò que som –que és

allò que sabem fer– a un públic ample i als lectors de bona

Souvenir Edicions, d’uns anys ençà, ha impulsat activitats, ha

editat jocs, llibres i postals, ha donat a conèixer el paisatge
urbà de Palma i el seu rerefons històric i cultural... Fa un any,

va publicar el receptari de pans, postres i llepolies titulat
Mallorca al forn. Pans i dolços tradicionals, amb text de Lluïsa
Calafat i Margalida Castells i amb il·lustracions de Mar Oliver.

Ara, gairebé el mateix equip obre perspectiva culinària i ens

proposa conèixer una vintena de plats per poder preparar-los

a casa. Hi trobam les receptes de les albergínies farcides,

l’arròs brut, els escaldums, l’escudella fresca, la fava parada,
la llampuga amb pebres, les sopes, el tumbet, el pancuit, el

llom amb col, el pa amb oli, la llengua en tàperes... Una

representació ampla i diversa de la cuina i “el que hem
menjat”, per dir-ho manllevant els mots de Pla. I tot això

preparat, trempat, enfornat, confitat, cuinat i servit amb el

punt just de senzillesa i amb l’adequada sensibilitat que
permetran el lector de gaudir-ne amistosament i en família.
Bon profit.

fe. A un públic familiar, diuen les promotores, per remarcar la
voluntat de transmissió d’una generació a una altra.

Margalida Castells
Il·lustracions i disseny de Mar Oliver. Mallorca a la cuina.
Receptes tradicionals per fer en família
Palma: Souvenir Edicions, 2016.
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En presència de l’absència
Pep Traverso Ponce

Així hi apareixen, L’encontre de l’infant amb el món de les

lletres, “las letras blancas sobre el encerado negro tienen la
solemnidad de un amanecer en el campo. E igual que se
llenaban de agua los cántaros, poco a poco, tú ibas
absorbiendo retazos de forma y de pronunciación…”. (41)
El Desastre, la Naqba de 1948, la fugida davant els soldats

israelians, la nit, el terror, la destrucció del poble, del seu
Mahmud Darwix, En Presencia

poble, Al-Birwa, un no lloc al qual serà impossible tornar: “Es

de la Ausencia, traducció i

tu destino la noche: desde hoy, ni tú ni nosotros podemos

notes de Luz Gómez García,

seguir bajo los olivos, ni salir al sendero tiznado por la

València, Pre-Textos, 2011.

sombra de furgones militares que oímos pero no vemos. La
noche es un megáfono. La noche es un tambor de ecos. Es tu
destino la noche, una noche que atruena…”(49)
La presó, l’exili amb “la nostalgia [que] es la conversación del
ausente con el ausente, la atención de lo lejano a lo
lejano.” (133) L’any 1994 , la negativa del poeta al retorn

Enmig de molt sofisticats anuncis de perfums i telediaris

farcits d'intranscendents “notícies” nadalenques, s’escolen

breus notícies sobre una nova resolució de l’ONU contra
l’estat d’Israel i la seva política continuada i expansiva
d’assentaments a Palestina; a continuació apareix el primer
ministre israelià muntant en còlera, clamant al cel contra els

amb la cúpula de l’OLP a Gaza des de Tunisia en compliment
dels acords d’Oslo. Anys més tard, “l’arribada” a Gaza, a
Ramallah, “aquí estoy pero no he llegado. He venido ¡pero no

he vuelto!” diu el poeta, perquè, com és possible el retorn al
lloc que ja no existeix?

països que se n’han atrevit… Un periodista, amb sentit comú,

Mahmud Darwix és un dels grans poetes de la llengua àrab,

dels dos estats s’està convertint en un desig del tot

d’aquest llibre és valenta, arriscada, decidida. El seu

apunta que amb la persistent expansió israeliana, la proposta
irrealitzable, entre altres raons perquè aviat no hi quedarà
territori sobre el qual es pugui construir l’estat palestí.

A En Presencia de la Ausencia, el gran poeta Mahmud Darwix
(1941-2008) ha construït un relat de la seva vida en paral·lel,
estretament lligat, amb els esdeveniments més importants

del poble palestí durant la segona meitat del segle passat.
Com diu Jorge Gimeno al pròleg, “ Presencia de la Ausencia

es, en términos generales, la autobiografía poética de
Mahmud Darwix. Se publicó en Beirut en 2006, y desde su
aparición estableció una marca de referencia en la literatura
árabe tanto por su ambición formal como por el alcance de
su indagación en la memoria palestina. Estas páginas sólo
tienen un cometido: el de explicar la idea de la presenciaausencia como condición misma existencial palestina…” (9)
Efectivament, una aposta formal ben ambiciosa i d’indagació

en la memòria del poble palestí que Darwix porta a terme al

llarg de vint moments que van des de la infància del poeta
fins a la seva “mort”.

de la literatura palestina. L’aposta de contingut i formal

compromís clar i permanent amb la causa del seu poble. La
seva escriptura té tonalitats clàssiques; en aquest text, una
brillant prosa poètica/poesia en prosa.

La traducció, gran traducció, és de Luz Gómez García,
traductora també d’altres llibre de l’autor:

Como la flor del almendro o allende, Poesía escogida, 19662005, Estado de sitio, El fénix mortal, o La huella de la
mariposa.
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