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Miquel Rosselló
Del Consell de Fundacions Darder–Mascaró

que treballa en contra dels interessos dels ciutadans

Des d’aquesta revista hem volgut fer una Altra
Mirada d’aquests dos anys. I per començar no ens
podem oblidar de l’herència que ens va deixar el PP.
Corrupció

a

balquena

i

en

conseqüència

un

d’aquestes Illes. Ja són més d'una dotzena les lleis
aprovades

o

en

fase

d’aprovació

pel

nostre

Parlament que estan qüestionades pel Tribunal
Constitucional.

endeutament desproporcionat. Retallades i atacs Un Govern Central que impedeix que siguem
fortíssims a l’Administració pública amb greu nosaltres els que poguem decidir si les prospeccions
reducció de personal. El Consell de Mallorca no va petrolieres davant les nostres costes són bones o
desaparèixer de miracle, encara que sí la seva ràdio dolentes pels nostres interessos. O que tenguem el
i televisió. L’ofensiva més grossa contra la nostra nostre model energètic més adequat, o una
identitat i llengua des de la dictadura i la
normativa laboral que respongui a l’estacionalitat i
dinamitació del diàleg social i la participació poguem decidir si les campanyes d’inspecció laboral
ciutadana
han d’ésser de 2 mesos a l’any o tot l’any.
Les administracions del canvi hagueren de començar Ni tan sols compleixen les seves pròpies lleis, com
dedicant ingents esforços a reconvertir totes l’Estatut d’Autonomia, que hem de recordar que és
aquestes polítiques. A pesar d’això som moltes les una llei orgànica de l’estat, que estipula que els
coses fetes en aquesta mitja legislatura amb encerts aeroports de les Illes han de ser gestionats
i errades com intentam explicar des d’aquesta conjuntament pel Govern Central i l’Autonòmic. Com
publicació. No es pot valorar tant sols la tasca feta volen que duguem a bon port una política turística
des del Govern

sinò també des dels Consells sense el control dels ports i aeroports?
Insulars, vertaders governs insulars segons l’Estatut
Però la cirereta la posa el finançament, pèssim per la
d’Autonomia, que massa vegades s’oblida, i també
nostra autonomia però pitjor, si cap, pels nostres
des del municipalisme que ha d’ésser i cada cop ho
Ajuntaments. Seguim sense Règim Especial per
és més, l’eix vertebrador de les polítiques del nostre
Balears, reconegut a l’Estatut d’Autonomia i que és
País.
habitual no sols a Canàries sinó a la majoria de les
No podem oblidar tampoc les greus dificultats que illes de la UE. Encara ens deuen un 70% de les
troben unes institucions democràtiques que volen inversions estatutàries que ens havien d’acabar
introduir canvis substancials a la nostra societat. En d’abonar el 2014. En el pressupost de l’estat, els deu
primer lloc les mateixes errades dels partits del anys passats hem estat la darrera Comunitat
canvi que no tan sols dificulten la visibilitat de les Autònoma i seguim patint un sistema de
bones tasques fetes sinó que entorpeixen el mateix finançament autonòmic profundament injust.
funcionament de les administracions i en definitiva
del seu programa polític.

Està clar que hem d’exigir als nostres governants

que facin tot el possible i més per governar en
Ja hem parlat de l’herència rebuda com la pràctica benefici de la ciutadania. I encara ho hem d’exigir
de la corrupció comesa aquestes darreres dècades i més si són dels nostres. La crítica i l’autocrítica són
que segueix afectant les institucions, com per instruments imprescindibles per a l’esquerra.
exemple l’Ajuntament de Palma o de Ciutadella.
Però crec que s’acosta el dia que els nostres
Però també ens podem referir a les conseqüències
representants institucionals, la societat civil i la
de la crisi i la quantitat de ferits que ha deixat pel
ciutadania en general hem de cridar fort que no
camí, o a l’augment espectacular de la població i
estem disposats a aguantar tant de menyspreu. A dir
dels turistes d’aquests darrers anys que obliguen a
amb veu alta i clara que aquesta autonomia s’ha
cercar i donar solucions ràpides molt difícils
quedat curta, està esgotada, i que volem negociar
d’implementar.
amb l’Estat un nou estatus polític que reconegui la
Per si tot això no bastàs, cal no oblidar que les nostra realitat pluri-insular. Sense això no podem
nostres institucions depenen d’un Estat que sembla

demanar miracles.
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Balanç de dos anys de
pactes d’esquerres:
gestió no és revolució,
però sí transició
David Abril Hervàs
Co-portaveu MÉS per Mallorca
El maig del 2015 es va expressar a les urnes el desig

turístic -en procés de regulació i contenció- com de

de canvi de la gent arreu de les Illes, després d’una la conjuntura de la Mediterrània, que desvia cap aquí
de les etapes més fosques amb un Govern autoritari turistes d’altres destinacions considerades menys
i uns Consells i Ajuntaments que no feien altra cosa segures.
que seguidisme de la manera tirànica de governar
de Bauzà, del seu fanatisme anticatalanista i de la
seva doctrina de les retallades.
Només han passat dos anys i el balanç que fem des En conjunt, el pacte al govern ha funcionat bé
de MÉS per Mallorca ha estat positiu des del primer sense la subordinació al «germà gran» que en altres
moment, sobretot quan un veu com avança arreu pactes representava el PSIB, amb una diferència de
d’Europa i del nostre entorn el fantasma del vots i escons importants respecte a les altres
feixisme, o les dificultats perquè les esquerres a esquerres. Ara, i malgrat la sortida del govern de
Espanya arribin a acords perquè no ens governi la MÉS per Menorca arran de la «crisi dels contractes» i
dreta més corrupta del continent. Posats en context, el suport extern de Podem -amb un excés de renou,
els Acords pel Canvi són un oasi de transformació, a vegades-, la relació entre socis fa que les
però també de responsabilitat, davant aquestes polítiques que es despleguen siguin molt més
circumstàncies. Però arribats a l’equador de la equilibrades i consensuades que en altres moments,
legislatura és hora també de passar de la valoració a tant a escala de grups polítics com de societat civil, i
l’avaluació, amb perspectiva crítica, i als diferents aquesta darrera també és una gran diferència
respecte a altres pactes.

nivells.

Pel que fa al Govern, aquest va recuperant a bon El Consell de Mallorca intenta recuperar el seu paper
ritme

la

dràstica

treballadores

retallada

públics

als

de

treballadors

serveis

i de govern de l’illa, com ho són la resta de Consells a

públics, les altres, tot i la situació en què ho deixà el PP de

especialment a salut i educació, imprescindibles per Maria Salom la passada legislatura, en què el va
garantir els drets bàsics. Els Acords pel Canvi s’estan convertir en una eina de convocatòria de misses i
complint a bon ritme tant pel que fa als serveis actes folklòrics, absolutament subordinat als dictats
socials, com les polítiques mediambientals i de de Bauzá. S’ha consensuat amb el Govern un
protecció del territori. I en matèria turística tot i la calendari de traspàs de competències que, en
bona feina -l’impost de turisme sostenible va ser una paral·lel a la reforma de la institució, han de fer del
de les primeres mesures aprovades, parlem del mateix l’òrgan de referència dels mallorquins per
primer executiu que s’atreveix a destinar zero euros resoldre els seus problemes i implementar les
a la promoció del «sol i platja», o que considera principals polítiques, com ja ho és en bona mesura
necessària la reducció de turistes a l’hivern, i ho diu- de cara als Ajuntaments, que han trobat en el
, ens enfrontem al debat social de la massificació, Consell de Mallorca un gran aliat, entre d’altres,
com a conseqüència tant del fenomen del lloguer
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front a la Llei Montoro.

El gran repte, que traspassa les nostres fronteres, és majoritària i amb voluntat de construir majories
una reforma legal en l'àmbit d'Estat que faci que el socials per canviar el país, i aquest és el camí a
Consell deixi de funcionar amb les limitacions d’una seguir per guanyar les eleccions del 2019, o si més
corporació local i sigui vertaderament considerat no ser la força hegemònica en la necessària aliança
-com assenyala el mateix Estatut- administració amb la resta de forces d’esquerres del país, PSIB i
autonòmica. Tot i així, s’han assolit fites importants, Podem. I sobretot és important guanyar perquè les
com l’aturada de la importació de fems de polítiques iniciades en tots els àmbits, es consolidin i
l’estranger, el rescat del túnel de Sóller, o la Llei de apuntalin el concepte de transició cap a una Mallorca
camins públics que s’acaba de proposar, entre digna, verda i lliure, aquella que somiàrem als
d’altres.

nostres documents fundacionals.
La gestió, així com el creixement d’una força política

Als municipis, MÉS per Mallorca va esdevenir el
2015 la primera força municipalista a l’illa, la
qual cosa diu molt de la manera de ser i funcionar
del partit.

que passa de ser minoritària a hegemònica, no és un
camí exempt de contradiccions: justament d’això es
tracta a l’hora de construir majories socials. En la
gestió a tots els nivells hem comès encerts i
desencerts, però en la tradició de les esquerres euro-

Quan parlem des de baix, parlem d’això: de què la cèntriques, de posar l’accent en el 20% de coses no
nostra concepció de sobirania comença municipi a resoltes en lloc del 80% de fites aconseguides.
municipi, barri a barri, del primer esglaó de
construcció democràtica del país. Tant des del
Govern com des del Consell hi ha hagut un esforç
important per dotar de recursos uns Ajuntaments
condicionats pel Ministeri d’Hisenda a l’hora de
desplegar les polítiques públiques necessàries, i tots
i cadascun dels nostres regidors i regidores, batles i
batlesses, han treballat de valent i ho seguiran fent
per millorar les condicions de vida dels seus veïns i
veïnes, amb pocs recursos i molta feina i implicació
personal. I ho seguiran fent.
El repte, en l'àmbit municipal, consisteix en valorar
les bones experiències desplegades municipi a
municipi per la gent de MÉS per Mallorca que
sobretot en matèria de participació ciutadana, medi
ambient o serveis socials, no sols ha servit per
millorar els serveis, sinó per construir pobles i ciutats
més cohesionades i empoderades. Quan no tenim
corporacions de comunicació al nostre servei, la
millor manera de créixer és predicar amb l’exemple,
i les nostres batlies i regidories i especialment la de
Palma, amb Antoni Noguera al capdavant, i el seu (i
el nostre) projecte de canvi de model de ciutat és
una gran oportunitat.
En conjunt, i molt especialment amb els recents
relleus a les batlies d’Alaró i sobretot la de Palma,
MÉS per Mallorca romp clixés, avançant a partir dels
fets

cap

a

una

visió

del

sobiranisme

illenc

d’esquerres i ecologista com una força amb vocació
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S’ha iniciat decididament el debat social i polític per Per validar si les polítiques públiques impulsades
al canvi de model econòmic i turístic, però la crítica i serveixen

per

transformar

en

la

perspectiva

l’autocrítica només poden ser assumibles si les desitjada, ens hem de fer preguntes com ara:
situem en el marc cognitiu de la transició cap a una aquesta política serveix per millorar la qualitat de
altra societat, i de les limitacions de l’acció de vida de la gent i reduir els nivells de desigualtats?
govern

d’unes

institucions

locals,

insulars

i Aquesta mesura contribueix a limitar el poder de les

autonòmiques amb menys poder de decisió que no oligarquies o el reequilibra en benefici de les
fa una dècada. Això vol dir que l’optimisme de la majories? Aquesta decisió permet protegir la nostra
voluntat dels canvis i fites assolides no ens pot fer malmesa terra? Amb qui hem comptat, més enllà de
caure en l’autocomplaença, i també reconèixer des l’entorn polític, per dur aquesta política endavant?
del pessimisme de la raó que amb la gestió no farem Això que fem serveix per incrementar la consciència
la revolució, però sí que podem fer passes decidides social i el somni compartit d’una altra Mallorca
cap a la transició, i que en tot cas per fer més i necessària?
millor, també cal avançar en termes de sobirania, i
això

implica

necessàriament

confrontació

amb

l’Estat. I no l’haurem de cercar: ens hi topem cada
dia.

Preguntes molt més útils que la crítica poc raonada, el «tanmateix», o la incredulitat
de pensar que passarem a ser l’illa somiada sense transitar des d’allà on som i els
instruments que tenim. Allò que no hem de perdre són els nostres objectius de
transformació, i anar avançant tant pel que fa a institucions com de carrer, amb un
nivell de complicitat més gran del que hem comptat fins ara amb els moviments
socials que com MÉS per Mallorca, seguim desitjant una illa de dignitat.
Molta feina feta, i molta més per fer.
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Dos anys de la tercera
oportunitat
Pere Sampol Mas

A l’espera de la concreció de les mesures legislatives
en matèria turística que s’estan tramitant, tan
complexes que no es poden aprovar en pocs mesos,
fa la impressió que el Govern està perdent la batalla
de la comunicació, moltes vegades per qüestions
semàntiques, o, també cal dir-ho, per excessiva
A l’equador de la tercera legislatura que les forces vehemència
de
sectors
medi-ambientalistes.
progressistes tornen a governar no sembla que L’ecotaxa, per exemple, que havia de ser la bandera
s’hagi consolidat el tercer Govern de Progrés, o del del Govern en aquesta legislatura, va tenir una
Canvi, o de la Gent, com li vulgueu dir. I això que, contestació virulenta, totalment inesperada, tot per
per primera vegada, es disposa d’una majoria l’enumeració dels projectes finançables amb
parlamentària ampla, que permet impulsar mesures l’impost. I, tanmateix, els projectes realitzats seran
de canvi real, sense el condicionament d’Unió els que determinaran la bondat o no de l’impost
Mallorquina que havia esbiaixat cap a la dreta els turístic.
altres pactes. I, malgrat tot, s’ha escampat una certa
frustració entre determinats sectors progressistes i
ecologistes. Curiosament, si després de les dues
experiències anteriors, la lleu baixada del turisme,
primer, i la crisi econòmica, segon, varen donar la
majoria a les forces conservadores per governar, ara
és l’èxit econòmic que pot fer trontollar les
esperances

de

consolidar

durant

diverses

legislatures uns governs progressistes que puguin
impulsar alternatives de canvi real. L’esclat del
turisme ha estès la sensació de saturació entre
àmplies capes de la població que reclamen mesures
immediates per posar fre al creixement urbanístic i
al nombre de turistes.

Això vol dir que, els dos anys vinents, el Govern ha
de vetlar tant per les mesures que es prendran per
redreçar el model econòmic com per les idees que
es transmeten a la població. El discurs de la
desestacionalització turística ha quedat antiquat. Tot
i que la desestacionalització és positiva i necessària
per al nou model, malgrat que alguns no hi estiguin
d’acord, el repte és apostar per la qualitat de l’oferta
turística i la superació del turisme cutre, que ens
denigra com a destinació turística i com a Poble. I
són les exigències de qualitat les que han de filtrar el
turisme que volem, fent inviables les promocions de
paquets

turístics

a

uns

preus

que

suposen

subvencionar determinades estades a les nostres
Per desgràcia, el debat sobre el model econòmic de illes. Ni tot l’habitatge vacacional és dolent, ni tota
Balears eclipsa una allau de mesures en matèria de l’oferta hotelera és bona.
benestar

social,

protecció

medi

ambiental,

recuperació de la memòria històrica, inversions en
patrimoni, impost sobre les estades turístiques, i

Adoptar mesures en la direcció correcta i

moltes altres iniciatives positives que permetrien

informar amb claredat a la societat del que es

donar un notable alt als actuals governants del

pretén és el repte

Govern i els Consells.
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Dos anys dels
Acords pel Canvi
Realitats i percepcions
Josep Valero
Consell de les Fundacions Darder-Mascaró

Ara fa dos anys que per primera vegada una nítida Per a mi es podria posar una nota de notable alt, al
majoria

d’esquerres

guanyà

les

eleccions compliment dels Acords pel canvi tan sols a mitjan

autonòmiques, les insulars i la majoria de municipis. legislatura. Cal ponderar les facilitats i dificultats de
Una diferència substancial respecte als dos anteriors cadascuna de les propostes compromeses.
pactes de progrés, a on Unió Mallorquina sempre
condicionà les majories per a governar.

No és el mateix derogar el TIL que fer aprovar una
llei al Parlament. I que en una cultura de pacte, els

El juny del 2015 es firmà el full de ruta per al pacte ritmes i consensos també tenen la seva pròpia
de governabilitat per a la legislatura 2015-2019 de dinàmica.
les forces progressistes de les Illes Balears, amb el
suport del PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca, MÉS per
Menorca i PODEM. És el que es coneix com els
Acords pel Canvi.

La veritat és que si l’Equip de Redacció de L’Altra
mirada no m’hagués demanat fer una valoració
política d’aquests dos primers anys de legislatura,
no m’hagués tornat a llegir les propostes dels Acords

He fet una lectura ràpida i poc aprofundida sobre el pel Canvi. I com jo la immensa majoria de la
compliment d’aquests acords. Basada amb la meva població. Per això quan surt una enquesta feta per la
visió subjectiva sobre el que m’he informat, llegit, Fundació GADESO sobre la percepció si ho fa bé o
conegut, interessat o percebut a través dels mitjans malament el govern de les Illes Balears, surten uns
de comunicació. He establert quatre categories: El resultats que no cal menystenir.
que per a mi està ja fet, el que està iniciat i bastant
avançat, el que sols està començat i finalment el
que al meu entendre encara està per fer.

Valoren positivament la gestió del govern com a
bona o com a regular, els votants del PSOE ( un 77%
i un 18%). Els votants de MÉS, ajuntant de manera

Sobre la base de la meva percepció de 131 incorrecta Menorca i Mallorca,( un 60% i un 29%). Els
propostes acordades 38 estan realitzades (el 29%). votants de PODEM (un 54% i un 29%). Els votants
S’han iniciat amb un grau avançat de tramitació o del PI, PP i Ciutadans voten majoritàriament en
amb uns primers compliments parcials 24 (el contra de la gestió del govern, amb un 47%, un 94%
18,3%). S’han iniciat uns primers tràmits o estudis i un 90%, respectivament.
en 39 propostes (el 29,7%). No s’han començat o no
ho conec prou bé si ho han fet, 30 propostes (el
22,9%).

I fent una valoració global de la mostra sobre el
compliment o no dels Acords del Canvi, un 14%
considera que ho fa prou bé, un 29% que malgrat

A mitjan legislatura quasi un 4747,3%3% de les que les discrepàncies internes és positiu, un 33%
propostes estan executades o en un avançat estat que no saben concretar els seus projectes, i un 24%
d’execució. Un altre 29,7% ja estan en les fases que és un desastre per a la nostra comunitat.
prèvies o en grau inicial d’execució. En conjunt més
de les 3/4 parts del programa pactat estan
complides o amb una fase o altra d’execució.
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No he pogut per més de comparar la meva anàlisi
sobre el grau de compliment dels Acords del Canvi
amb aquesta enquesta de GADESO.

Deixant al marge detalls tècnics de més o menys Però no està tan clar que estiguin assumits
grau de fiabilitat, el fet és que detecta uns certs socialment quin són els objectius concrets a
aconseguir, com fer-los possible i com actuem de

corrents de fons per analitzar.
Un d’aquests és el que el grau de compliment dels
Acords pel canvi és molt més elevat del que és

manera coherent en tots els aspectes de la
governança per avançar cap als mateixos.

percebut per una part de la població. Que un 24% de Els Acords pel canvi són la base per iniciar el debat
la mostra enquestada consideri una catàstrofe els sobre el Pla de transició del model econòmic, social i
Acords pel canvi entra dintre la normalitat d’una part ambiental que creiem que necessiten les Illes.
del votant del PP i de Ciutadans. Facin el que facin
les esquerres sempre seran uns dimonis. Però que
un 33% digui que no saben concretar els seus
projectes, indica que una part dels votants de
l’esquerra estan desinformats i que juntament amb
una altra part dels votants de la dreta, perceben
l’actuació del govern no tant pel que realment fa,

No podem quedar aturats, però tampoc caure en el
pur voluntarisme sobre què ens agradaria fer. Hi ha
projectes

concrets,

mesures

millor

o

pitjor

encertades, però el que en cap cas podem fer, és
que la dinàmica dels canvis s’allunyin de la base
social que realment està disposada a defensar-los.

sinó perquè es fien d’opinions externes d’un tipus o En aquesta segona fase de la legislatura el govern
s’hauria d’esforçar a consensuar amb el conjunt de

altre.
La batalla de la comunicació és clau en la disputa de
l'hegemonia cultural i política. I no és tan sols una
qüestió de tècnica comunicativa, que també cal
valorar, sinó de capacitat de mobilització i de
militància política per explicar el que es fa bé,
rebatre

les

calumnies

i

desinformacions

interessades, saber explicar de manera autocrítica
les errades quan es facin, i sobretot valorar la feina
de l’esquerra en el compliment dels compromisos
realment adquirits.

la societat els pilars del pla de transició cap a un nou
model de desenvolupament per a les nostres illes.
Arribar a consensos majoritaris amples sobre els
objectius a mitjà i llarg termini. De tres o quatre
legislatures. Però els pilars, les bases, les primeres
mesures del pla de transició, s’haurien d’aconseguir
pactar-los en aquesta legislatura. Segurament és
l'assignatura més difícil, però guanyar la credibilitat
sobre aquesta, és la que determinarà amb les
pròximes eleccions si l’aprova o no la ciutadania.

I finalment remarcar que una de les propostes claus
dels Acords pel canvi és aconseguir un altre tipus de
tractament de l’estat central. No podem ser tan sols
Un altre tema a considerar per part de la gent de
l’esquerra, és si s’està esbiaixant l’expectativa
subjectiva dels canvis, amb el que realment es pactà
amb els Acords pel Canvi. El sorgiment de la
impaciència dels qui voldrien canviar les coses
immediatament, que reclamen més «valentia», pot

el 2,4% dels ciutadans espanyols i estar a la
benvolença

dels

governants

espanyols

per

aconseguir els nostres objectius. Necessitam també
més sobirania per fer la millor política per a casa
nostra. En els Acords pel canvi hi ha les primeres
passes. Però caldrà lluitar molt per aconseguir-les.

xocar amb la realitat dels acords presos i amb una En aquests dos primers anys de govern fem una
societat que estava farta d’en Bauzá i de les seves petita aturada per a pensar com millorar les coses i
malifetes, però que no és segur que tingui tan clar com explicar més didàcticament tot el positiu que
de manera majoritària, quin és el model econòmic i hem aconseguit. Una petita aturada per agafar un
social que vol aconseguir. Hi ha ja prou base social major impuls, perquè aquesta segona fase de
per dir que l’actual model no agrada i és prou injust i legislatura serà molt més dura de la que hem viscut
ineficient.

fins ara.
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Miquel Rosselló del Rosal
Del Consell de Fundacions Darder - Mascaró

Dins l'EIX de SOSTENIBILITAT ambiental i econòmica,
Un element que defineix aquesta legislatura és
la recuperació del diàleg amb la societat civil i
la participació

s’ha començat a caminar en la implementació d'una
transició cap a un altre model econòmic.
Aprovació de l’Impost del Turisme Sostenible i
execució dels primers projectes
Aplicació d’un model turístic sostenible: llei de sostre

Entre altres exemples:

de places i lloguer turístic; llei general de turisme (en

Dins l'EIX d'IGUALTAT SOCIAL, podem destacar:

tramitació); Estratègia del Turisme Sostenible i Pla

En primer lloc caldria destacar que més del 70% dels
pressuposts es destina a polítiques socials.
En

Salut

a

part

de

la

dotació

d’Equilibri Turístic.
Augment de la inversió en innovació i recerca:

de

noves

infraestructures sanitàries, la reducció de

llistes

dupliquem les beques i contractes a investigadors i
les ajudes a empreses.

d’espera, millores als centres de salut i hospitals, Aprovació de la llei d’indústria i desenvolupament
acostament dels serveis sanitaris, gratuïtat de la del Pla.
targeta sanitària.

Aprovació de la llei del comerç i polítiques de suport

En Serveis Socials l'augment de valoracions de al petit i mitjos comerços.
persones dependents, la consolidació del sector de
la dependència, dotació de noves infraestructures,
acollida als refugiats que deriva el Govern Central,
aprovació de la llei de Renda Social Garantida i la
implementació d'aquesta.
En Educació increment i millora dels centres
educatius, augment de les beques menjador.
Aprovació i implementació de la llei d'Igualtat de
dones i homes.
Aprovació i implementació de la llei contra la
Discriminació del col·lectiu LGTBI.
En

recuperació

de

la

memòria
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lluita

contra

la

precarietat

laboral,

aconseguir millores salarials com en el cas del sector
del comerç.
Aprovació del pla de transició energètica per
potenciar les energies renovables.
Millora del transport públic per carretera i inici de les
obres de la darrera fase d'electrificació del tren.
Noves mesures de protecció del territori: Parc
natural es Trenc, decret Posidònia, ampliació Parc
de

Cabrera,

nova

LECO

(Albufera

/

democràtica, Tagomago / Inici Llevant).

de Porreres i pendent la de Montuïri i en tramitació la

I l'aprovació de la llei de l’Habitatge.

de

incrementant la inspecció de treball i intervenint per

Nacional

l'aprovació de la llei de fosses, l'obertura de la fossa
llei de Memòria Democràtica.

Plans

Aprovació de la llei de mesures urgents en mataries
urbanístiques, de la llei d'avaluació ambiental, de la
llei de residus, modificacions de la llei agrària i en
tramitació la llei d'urbanisme i la de canvi climàtic.

I en l'EIX d'AUTOGOVERN podem destacar:
Derogació del TIL i de la llei de símbols i recuperació Restabliment de relacions estables i cordials amb la
del català després del tsunami Bauzá.
Generalitat catalana i valenciana.
Increment del personal docent, sanitari i de medi Reivindicació d’un finançament just i del cobrament
ambient (Ibanat)
definitiu de les inversions estatutaries
Reivindicació

de

la

cogestió

aeroportuària

reclamació de la tarifa plana.

i Elaboració d'una proposta de nou Règim Especial de
les Illes Balears, consensuat amb la societat civil.

Creació de l’Oficina de Lluita contra la Corrupció.
Reingrés a l'Institut Ramon Llull.

11

Estam a mig camí...
Joan Pau Jordà
No ens equivoquem, jo crec que s’ha de fer una
valoració relativament positiva de la tasca de govern
realitzada.

David

Abril

afirmava

ara

fa

unes

setmanes a un acte a la seu de CCOO que MÉS és “la
força del canvi”, i té motius per dir-ho. Aquest partit
Han passat dos anys des de la formació de diversos
governs progressistes a centenars de municipis i
diverses

comunitats

autònomes:

País

Valencià,

Navarra i les Illes són els màxims exponents de la
unió

de

socialistes,

podemites

i

sobiranistes

d’esquerres per treure del govern a la dreta més
rància encarnada pel PP. Potser és un bon moment
de fer balanç.
Segons diverses enquestes –amb el grau d’incertesa
que això pot suposar- si avui hi hagués eleccions,
Compromís, al País Valencià, ho tindrà difícil per
augmentar significativament els històrics resultats
del 2015. Emperò, segurament preservaria la batllia
de València. A Navarra es donaria una situació

ha promogut, amb PSOE i Podem, el Parc Natural
d'Es Trenc, la Renda Social, l'Impost del Turisme
Sostenible, el rescat del Túnel de Sóller, la
recuperació dels canals en català i ha aconseguit
aprovar la Llei de Fosses. A més, també ha aturat la
importació de fems a Mallorca i ha fet una normativa
capdavantera en matèria dels drets LGTBI, i
aquestes només són algunes de les fites assolides.
Recapitulem, doncs. S’ha fet una gestió de govern
positiva, però hi ha una tendència electoral a la
baixa i part dels moviments socials es troba
desencantat amb la formació eco-sobiranista. No fa
falta ser molt llest per veure que MÉS té un
problema (i que ve d’enrere).

similar: Geroa Bai i EH-Bildu assolirien uns resultats A parer meu, la qüestió de fons és que MÉS no sap
molts similars als de fa dos anys, podrien controlar que vol, i això afecta directament a les possibilitats
Comunitat Foral quatre anys més. A Balears, la de creixement de la formació. El partit no sap si vol
situació és diferent: MÉS es troba a la baixa, si bé ser el millor gestor d’una comunitat autònoma, si vol
construir un estat propi o si vol dur a terme una

manté bona part dels suports rebuts el 2015.
Ho he dit moltes vegades, i no em sap greu repetirho: les eleccions es guanyen o perden per l'acció de
govern

(clar!),

però

també

per

una

mixtura

d'elements com la conjuntura socioeconòmica i
política Estatal. Per la proximitat dels regidors i

revolució. No sap si vol donar una imatge de govern
seriós -capaç d’entendre’s bé amb el PSOE- o en
canvi, si vol posar en dubte l’status quo vigent. No
sap si vol ser un catch-all party o una formació amb
una línia ideològica més marcada.

militants de base a la ciutadania, la visualització Potser no saber què vols en la vida és un problema
política del partit i l'assoliment dels objectius d'acord menor quan co-governes un país com el nostre, amb
a les esperances generades durant la campanya tants i tants reptes. Però si no saps on vas, és difícil
electoral. Respecte a aquest darrer punt, un incís elaborar un relat que justifiqui el que fas, malgrat
molt il·lustratiu. En Tomeu Martí afirmava, al que sigui genial. Si no saps qui ets, és fàcil
dBalears el passat maig: “La pregunta és, doncs, ens transmetre una imatge equivocada a part dels teus
vàrem equivocar ara fa dos anys? I encara me'n votants, i això genera desencís. I el que és més
venen al cap alguna més: vàrem dipositar massa important: si no saps què anheles, és impossible
confiança en unes formacions que no havien estat a transformar el país
l'altura de les circumstàncies en els moments més progressista i verd.

per

fer-lo

més

sobirà,

durs de la lluita contra les polítiques de Bauzá? (…) Falten poc menys de dos anys per a les
Dos anys després d'unes eleccions històriques, pròximes eleccions. La direcció de la coalició té
tenim molt poc per celebrar i moltes preguntes per un gran repte, però l’oportunitat és davant.
contestar.”
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Estaran a l’altura?

Immediatesa vs
Política de llarg
recorregut
José Luis García
Secretari General de CCOO de les Illes Balears

Es compleixen dos anys de legislatura, dos anys dels I aquí cal fer una segona reflexió, no podem
"Acords pel canvi", dos anys que suposen la meitat culpabilitzar aquest Govern del maltractament fiscal
de la legislatura i que sense cap tipus de dubte, i de finançament que patim per part del Govern
aquests dies vinents, escoltarem múltiples anàlisis d'Espanya,

i

que

condiciona

la

política

a

polítiques i de tot tipus als diferents mitjans de desenvolupar aquí, tot i que som la comunitat que
comunicació, a les tertúlies i, especialment -tal com més creix en termes de PIB, la que més ocupació
ens agrada fer per aquesta terra- al cafè del poble o genera i on més cau l'atur. Un maltractament que és
del barri on residim.

evident en els pressuposts generals de l'estat 2017,

És un bon moment per fer balanç de la gestió, però
entenc que és també bon moment per reflexionar
des de l'àmbit de l'esquerra sobre un parell de
qüestions.

que no reflecteixen ni tan sols els compromisos
adquirits per inversió, en un clar intent de posar
obstacles a les polítiques de la nostra Comunitat
Autònoma perquè no puguin avançar tot el que
podríem. A més a més, hi ha un grapat de polítiques

En primer lloc cal reflexionar damunt el punt de que ni tan sols tenim capacitat per a desenvolupar,
partida d'aquest Govern. Veníem d'una legislatura com a exemple, les que es refereixen al repartiment
d'imposicions on la manca de diàleg i la confrontació equitatiu del creixement econòmic, que no serà
era la norma, però sobretot va ser una legislatura on possible -tot i ser la Comunitat Autònoma que més
es varen enderrocar les estructures socials que augmenta en PIB de tot l'Estat-, ja que tenim una
havíem construït al llarg dels darrers 40 anys; i tots reforma laboral que condiciona la redistribució
els serveis públics es qüestionaven i es retallaven primera de la riquesa per la via de la negociació
amb

l'excusa

de

la

crisi.

Precisament

el col·lectiva.

començament de la legislatura ve condicionat per
les expectatives de què tot tornaria al seu lloc amb
una cucada d'ulls, i és en aquest punt on l'esquerra
ha de fer una reflexió seriosa si de veritat volem una
transformació social de la nostra comunitat. I dic
això per què tot i que els dos anys que duem de

Culpabilitzem aquest Govern de qüestions de les
quals ni tan sols té competències, en lloc de
canalitzar les critiques cap a un Govern Central i un
model d'Estat que, a hores d'ara, està penalitzant i
perjudicant les línies polítiques dels acords pel canvi.

Govern ha quedat pales que és un govern per a les I la tercera reflexió, des de l'esquerra seria si volem
persones, que ha de refer tot el que havia polítiques de llarg recorregut -pensant en més d'una
desaparegut

de

l'agenda

política,

només

cal legislatura-, o volem la immediatesa de la legislatura

observar els dos pressuposts aprovats per veure la per resoldre el que ens toca més a prop per què no
feina que hi ha al davant fins que recuperem totes tenim confiança en repetir Govern. I és que
les retallades que hem patit, i que moltes d'elles no l'esquerra a aquesta terra té un problema d'ansietat:
recuperarem fins que no canviï el color del ho volem resoldre tot de cop i alhora i això, en
parlament espanyol.

política, és impossible. Per ventura es pensa que no
guanyarem les eleccions vinents i tal volta això és
l'inici per perdre-les.
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Valoració del GOB
per José Ramón Bauzá, podia implicar pel territori.
Però la primera mesura ja va arribar tard i tova. El
mes de gener del 2016 en un Consell de Govern
extraordinari, el Govern posava en stand-by els
articles més controvertits de les lleis del trio BauzáDelgado-Company en forma de decret llei de
mesures urgents. Un decret, però que no va eliminar
directament les disposicions més dures sinó que les
va suspendre a l’espera de revisions en profunditat
de les esmentades Lleis que havíem de tenir
aprovades a finals del 2017. Una suspensió per tant,
amb una data de caducitat que, ara mateix, no
acabem de tenir totes les garanties que no se’ns
Margalida Ramis

aixequi de nou.

Portaveu del GOB

Tenim en tramitació una nova Llei del sòl, ara se li
diu Llei Urbanística de les Illes Balears, una nova Llei
agrària i una modificació de la Llei turística que res

Ens trobem ben prop de l’equador de la primera té a veure amb una revisió en profunditat de la
legislatura d’un govern tripartit conformat per MÉS, regulació de la matèria per excel·lència a aquestes
PSOE i PODEM. El resultat de les eleccions del 2015 illes si no que, per mandat parlamentari, s’ha
varen tenir, per molts, una lectura d’oportunitat dedicat a intentar regular el nou fenomen turístic
històrica per capgirar la realitat fosca del capitalisme que ha desbordat les institucions amb efectes
del saqueig impulsat pel darrer Govern Bauzá. Un directes greus sobre les classes més vulnerables i
govern que tenia com a estratègia que el turisme es els no-propietaris: el boom del lloguer turístic
convertís en el centre del vòrtex econòmic que d’habitatges, i concretament dels habitatges
plurifamiliars. Una proposta de Llei però, que no

engoleix drets laborals, socials i recursos naturals.
L’estratègia del Govern Bauzá, va consistir, a
desregular tot el marc normatiu existent per tal de
possibilitar, via llei, la intensificació dels beneficis
econòmics privats dels grans inversors: es varen
desmantellar les normes bàsiques de protecció
territorial per tal de posar el territori (i amb ell, les
persones que hi vivim) a mercè dels interessos
econòmics dels poderosos sectors propers al govern
conservador: hotelers, promotors immobiliaris i
grans propietaris del sòl, varen veure com se’ls
redactaven lleis a mida per poder aconseguir i
maximitzar

les

seves

expectatives

de

lucre

incessant.
Sabíem cert idò, que el canvi polític d’un govern
d’esquerres a les principals institucions de les Illes
havia de comportar una acció legislativa immediata i
contundent

per

aturar

la

devastació

que

desregulació, maquinada i executada amb eficàcia
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la

pretén limitar, sinó més aviat donar cabuda a les
demandes dels nous grups de pressió vinculats al
lloguer turístic a pisos.

Les illes, que viuen una pressió turística sense per suplir els dèficits pressupostaris d’una de les
precedents i en aquest sentit, ens hem trobat davant Conselleries que hauria de tenir més pes en un
un govern incapaç i sense voluntat real de fer un govern realment rupturista, la Conselleria de Medi
placatge al monstre, atacar el mantra del «vivim del Ambient i Agricultura. Un fet ben significatiu.
turisme» i cercar alternatives més enllà del turisme.
En comptes d’això, ens trobem amb un govern que
presentà, al costat de sindicats majoritaris i la
patronal, una campanya de «Benvingut turisme
sostenible» en un estiu inèdit – el de l’any passat i
que es repetirà enguany – pel que fa a la saturació
d’espais i infraestructures, en què l’activitat il·legal
de lloguer turístic de pisos va envair la Ciutat induint
a la conflictivitat social i generant una problemàtica
greu d’accés a l’habitatge, un estiu en què

El decret de posidònia, la nova llei de residus, la llei
de transició energètica, el pla de mobilitat integral
de l’illa de Mallorca, la redacció d’un Pla d’Ordenació
del Litoral, etc. són altres propostes que ara estan
damunt de la taula i que haurien d’esdevenir eines
estratègiques per fer palesa una altra manera
d’entendre la nostra realitat política, econòmica i
social. Ens agradaria pensar que es conceben amb
aquesta finalitat.

companyies de lloguer de cotxes desembarcaren La clau de fet, més enllà de polítiques o aspectes
90.000 vehicles a les nostres carreteres, moltes sectorials, està a establir límits reals que contenguin
sense ni tributar aquí, un estiu en el qual magnats l’hemorràgia

generada

pel

monocultiu

turístic

ocuparen amb els seus para-sols i hamaques de luxe intensiu, mentre es reverteix el model i s’enfoca cap
el parc nacional Cabrera, que els fondejos irregulars a recuperar dels diferents àmbits de les sobiranies.
arrasaven massivament les nostres praderies de Però per això cal convicció i una determinació que el
posidònia, en definitiva, una temporada en la qual Govern actual ha demostrat no tenir a l'hora de
encara a l’octubre hi va arribar a haver 7 creuers reenfocar la realitat del nostre model econòmic.
simultàniament

al

Port

de

Palma

(desestacionalització en diuen o «better in winter» la
darrera campanya de promoció turística que el
Govern ha presentat a les fires turístiques de Madrid
i Berlín en el marc d’una suposada i inexistent
Estratègia de Turisme Sostenible que és només una
marca per a atreure més turistes, diferents, però
més al cap i a la fi.

Cal des-turistitzar la nostra economia i això vol dir
reenfocar precisament l'objectiu fonamental de les
polítiques sectorials abans esmentades perquè
esdevinguin les bases econòmiques de la nostra
societat perquè, en cas que els turistes deixin de
venir, aquesta terra pugui subsistir per ella mateixa i
amb

dignitat.

El

turisme

hauria

de

ser

el

complement d'una estratègia econòmica que tingués

Davant un panorama on les inèrcies dels poders per objectiu la sobirania i la independència (no
econòmics ens atropellen, les polítiques impulsades només en termes nacionals, que també) sinó en
des de les suposades esquerres no són més que termes

energètics,

d'abastament

de

recursos,

apòsits mentre les causes de fons de les desigualtats d'alimentació i de creació de llocs de feina estables i
i la degradació del territori i de les condicions de de qualitat que generaria una política activa de
vida de les persones que vivim en aquestes illes, no conservació i gestió del nostre territori i els nostres
es veuen en absolut alterades. En la qüestió turística espais naturals, com a eixos estratègics del nostre
com a motor econòmic, l’exemple no pot ser més desenvolupament, lluny de les inèrcies que fins ara
els ha concebuts com a béns a mercantilitzar

evident.
Certament hem tingut ocasió de celebrar casos
concrets de lluites d’antuvi: la sentència definitiva

turísticament o trists escenaris i serveis a disposició
dels turistes que ens visiten.

que salvaguarda Son Bosc, a l’espera ara de ser
incorporat al Parc Natural, o la declaració del Parc
Natural des Trenc, amb el regust amarg de
l’acceptació incomprensible d’un aparcament al cor
del parc que ben segur condicionarà la seva
conservació.

L’impost de turisme sostenible que

havia de ser un emblema s’ha convertit en una eina
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4 anys no basten
Miquel Gelabert Genovart
Secretari general de l’STEI Intersindical
falta saber si hi haurà una pròrroga de la moratòria
en el sector de la sanitat pública (hi ha hagut una
moratòria fins al dia 1 de juny i no sabem a l’hora
d’escriure aquesta opinió si continuarà vigent).
També hem pogut detectar que en el sector públic
Només el fet del canvi de govern succeït el maig del
2015

–després

d’una

legislatura

2011-2015

governada pel Partit Popular (cal recordar que va

instrumental (ens públics) de l’administració local no
hi ha una regulació que requereixi el coneixement de
la llengua catalana.

governar el PP i no només personalitzar-ho en José És important per l’esquerra nacionalista i ecologista
Ramón Bauzá) caracteritzada per la presa de que governa a les institucions de les Illes que ho faci
decisions a cop de decret-llei i ignorant els agents amb la complicitat i la participació ciutadana.
socials i la societat en general– és un fet del tot Aquesta complicitat i participació també l’ha de
positiu. S’ha recobrat el diàleg social i s’han fet treballar amb la seva gent, perquè si la frustració i el
desencís s’instal·la com opinió pública compartida,
actuacions de fons.
La tasca d’anar revertint el mal fet amb les
polítiques europees, estatals i autonòmiques durant
aquest període no és fàcil ni els seus efectes poden
ser immediats. Entre altres motius, perquè a Europa

difícilment es podrà repetir un cicle de 4 anys més
de govern d’esquerres (des del 1999 l’alternança de
govern es dóna cada 4 anys). Guanyar el govern no
pot ser a costa de perdre el carrer.

els Tenir content tothom és impossible com també és
mateixos agents polítics autors de les mesures impossible revertir una situació social, econòmica i
restrictives imposades a la ciutadania en general. política en quatre anys. Cal treballar des de tots els
i

a

l’Estat

espanyol

continuen

governant

Aquest mal fet i les expectatives de la gent –potser àmbits per a conscienciar la gent que amb quatre
massa exigents– que es varen generar amb un anys no basta per a canviar el model social,
govern progressista, ecologista i amb sensibilitat econòmic, mediambiental i polític que ens ha dut a
nacional poden donar com a resultat, a l’equador qüestionar l’estat del benestar cap a un altre model
d’aquesta legislatura, una frustració i un desencís: ni que sí que faci efectiu aquest estat del benestar per
als habitants de les Illes Balears.
tant ni tan poc.
Un dels sectors més castigats amb el govern del PP També cal que hi hagi lleialtat i coordinació entre els
fou l’educatiu. Amb el nou govern sorgit de les urnes partits que governen o que donen suport al govern.
de maig del 2015, calia un full de ruta per anar Han de saber destriar d’on sorgeixen les adversitats
revertint tot el que va dur a una vaga indefinida del en el dia a dia i no caure en paranys que pretenen
sector amb el suport de la majoria social. L'STEI desgastar el govern i enfrontar els partits entre ells.
Intersindical va apostar clarament per aquest full de Sabem que la font de la majoria dels problemes que
ruta plasmat en l’Acord Marc d’Educació, que no va patim a les Illes Balears està en l'espoli fiscal en què
ser acceptat per altres sindicats i va rebre les vivim dins l’Estat espanyol i que no tenim un REIB
crítiques dels que continuaven defensant una vaga adequat a la nostra realitat pluriinsular. Però –mentre
indefinida convocada però no exercida.
fem passes per revertir aquesta realitat– cal
El coneixement de la llengua catalana torna a ser governar establint prioritats i demostrant de manera
requerit per accedir a l’ocupació pública. En aquest efectiva que el canvi era necessari i que no basta
aspecte, veiem una certa feblesa perquè encara
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una legislatura per fer efectiu aquest canvi.

Un balanç positiu però
demanam més...
Lobby de Dones de Mallorca
obligar el seu compliment.

Això pot semblar

insultant a una llei d'aquestes característiques, però
la naturalesa "suau" d'altres lleis en aquesta
matèria, ha demostrat la seva necessitat.
Introdueix la transversalitat com un eix d'acció per
executar polítiques d'igualtat a cadascun dels
departaments de govern: Educació, Ocupació, Afers
Després de dos anys de govern de progres, des del Socials, Salut... Tots els implicats amb objectius
Lobby de dones volem fer un balanç de què han específics.
estat aquests mesos en relació al principi d’igualtat
entre dones i homes a la nostra comunitat, mesos
que ens han dut algunes bones notícies, i algunes
promeses i objectius que encara no han estat
assolides i que considerem important que es facin
realitat en els dos anys que queden de legislatura.

L’adscripció de l'Institut Balear de la dona a la
Conselleria de Presidència, és una primera passa en
aquest sentit, si bé des del Lobby sempre hem
reivindicat

que

directament,

estigués

així

adscrit

s'asseguraria

a
la

Presidència
tan

difícil

transversalitat a més de veure incrementada la seva
Si alguna cosa esperem d’un govern progressista, és presència
i
influència
en
les
polítiques
que la igualtat real entre dones i homes sigui un eix governamentals.
fonamental de les seves polítiques, i que la lluita
contra el masclisme i contra la violència de gènere
siguin prioritats indiscutibles.

Pla de Mesures contra les violències masclistes
2017-2020, emmarcat en el Pacte Social contra la

Així doncs mirem com queda el balanç.
El de 4 d'agost de 2016 es va publicar en el BOIB la
Llei 11/2016 de 28 de juliol,

El Consell de Govern aprova en novembre 2016 El

d'igualtat de dones i

homes, llei ja redactada i presentada a la cambra
autonòmica durant el període parlamentari 2007-

violència masclista, que implica transversalment a
totes

les

conselleries,

a

través

de

6

línies

estratègiques, 23 objectius i 135 mesures a
desenvolupar, amb una dotació pressupostaria fins a
l'any 2020 de 13,6 milions d'euros.

2011 i que no va superar la tramitació al Parlament En aquest mateix sentit, impulsat per l'Institut Balear
amb els vots en contra el Partit Popular i Unió de la dona, es va signar el Pacte Social contra la
Mallorquina.
Una vegada més es posava de manifest, la manca
de consens entre els partits polítics per assolir un
acord de mínims sobre tots els temes relacionats
amb les dones. Això és una cosa que el Lobby de
Dones va estar reclamant des de la seva constitució,
amb pocs resultats avui en dia.
L'argumentació del «no» es basava en la validesa
de la Llei 12/2006 de 20 de setembre per a dones,
obsoleta i amb un articulat en alguns casos
ofensius,com el que deia que l'accés de les dones a
les llistes dels partits fosi subvencionat.

violència masclista, resultat del consens aconseguit
amb diferents administracions del Govern Balear i
moltes organitzacions socials. També considerem un
avanç en el reconeixement de drets l'aprovació de la
llei 8/2016, per garantir els drets de lesbianes, gais,
trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar la
LGTBIfòbia.
Però més enllà d'aquests èxits, que són molt
importants, el Lobby de Dones, com a organització
que té com un dels seus objectius incidir en les
polítiques

públiques

per

aconseguir

la

"no

"discriminació de les dones en qualsevol àmbit, ens

agradaria fer arribar a través d'aquest article, una
Aquesta llei d'igualtat, inclou per primera vegada un sèrie de reivindicacions que encara resten per
règim de sancions, mesures imprescindibles per
resoldre.
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La figura de l'Institut Balear de la dona com a líder suficient i d'altra banda no és una cosa que s'utilitza
en polítiques d'igualtat, està devaluada. Aquesta ha generalment per a obtenir-la.
estat

una

constant

al

llarg

de

les

diferents

legislatures, llevat de la seva creació l'any 2000.

informació

La percepció general és que es tracta tan sols d'una
administració de serveis per a les víctimes de
violència de gènere.

modificar la llei que regeix el seu funcionament i si
calen els seus estatuts, per tal d'augmentar les
seves competències i protagonisme.
ara,

La coeducació que sabem és el principi de la fi dels
rols de gènere, no està implementada en el camp de
l'educació. Quant de temps?

Per tant, s'hauria de revisar el seu paper i si cal

Precisament

Es fa necessària una millor transmissió de la

que

s'està

Crear

una

defensoria

de

la

igualtat,

ens

proporcionaria un instrument útil contra la violació
dels drets de les dones i especialment una font
d'informació per a aquelles que no saben que els

en

procés

de tenen, i a més a més seria una advertència clara per

transferències als Consells Insulars, és ben necessari aquells / lles que atemptin contra aquests drets.
deixar clar el paper de l'Institut Balear de la Dona,
com a organisme autonòmic que hauria de ser qui
garanteixi la igualtat entre les illes en tots els temes
relatius als drets de les dones, a més de ser el
responsable de la formació i capacitació del personal
de l'Administració en temes d'igualtat i altres
qüestions que s'han d’especificar, però mai afeblir

És el moment també de regular mitjançant una llei,
la no discriminació salarial per raó de sexe. En el
context d'un mercat laboral devaluat fins als límits
amb la darrera reforma laboral, les dones pateixen la
part pitjor.
Per acabar, sembla necessari una revisió de la Llei

aquest organisme, en tot cas donar-li més categoria 1/2004 de 28 de desembre de mesures de protecció
administrativa, més pressupost i més lideratge.
Como resultat de la situació actual la visibilitat de les
mesures adoptades és minsa, es redueix a l'àmbit de
les persones que estan directament involucrades i
sensibilitzades per les polítiques d'igualtat.

integral contra la violència de gènere, una llei
estatal, pionera en el món en aquesta matèria, però
que davant les noves situacions que es donen i el
coneixement de les seves debilitats, hauria de ser
modificada en alguns aspectes, especialment en
l'àmbit d'aplicació, ja que hauria d'incloure totes les

I totes sabem que si alguna cosa no es veu, no violències contra les dones, que no es produeixin en
el context de la parella.

existeix.

La comunicació i la pressió per part de les I fer el desenvolupament de la nostra llei d'igualtat,
institucions és un instrument de vital importància amb doblers i personal suficient,
per a la percepció i sensibilització de la ciutadania.
Probablement si algú pregunta a una enquesta quin

sobrepassi la

retòrica normativa.
Tot i això, el balanç d'aquests dos anys és positiu,

és el principal problema a la nostra Comunitat, la encara que sempre demanarem més, per assolir la
resposta seria que la corrupció, oblidant les 6 dones plena igualtat.
que l'any passat varen ser assassinades a les Illes
Balears pels que deien estimar-les.

És el nostre objectiu: el feminisme exigeix més que
declaracions o celebracions, exigeix el màxim

Utilitzar els mitjans de comunicació de titularitat compromís pressupostari per part de tot el govern,
pública per a transmetre valors feministes, sorgeix ho ha d'impregnar tot, perquè és el compromís amb
com una necessitat immediata.
Tenim

un

Pacte

Social

contra

la justícia i el benestar general, de cap manera
les

violències

limitat al de les mateixes dones.

masclistes, amb una sèrie d'objectius que no sabem
si es van aconseguint, és precís un seguiment

Sabem del cert que aplicar els valors d'aquesta
teoria alliberadora, representa una vida més
Les Webs institucionals no donen informació digna per tothom.
constant i públic.
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El que queda per fer en
matèria
lingüisticocultural
Jaume Mateu i Martí
President de l’Obra Cultural Balear

És tan bo com recomanable, en ser a l’equador de la Bauzà derogà l’article 8, dedicat als drets lingüístics
legislatura, esbrinar i avaluar allò que s’ha fet, dels consumidors, de la Llei 11/2001, de 15 de juny,
comparar-lo amb el que encara espera l’execució d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes
–atenent els plans de govern- i d’aquesta anàlisi Balears,

i

fins

ara

els

drets

lingüístics

dels

refer, si cal, la intensitat en l’acció i reorientar el catalanoparlants en el comerç segueixen sent
rumb.

discriminats perquè aquest article no s’ha restituït

En aquest sentit convé dir d’entrada que l’avaluació

fins ara.

en el camp lingüisticocultural no dóna els resultats Tanmateix, no és l’únic entorn on la llengua pròpia
que caldria, donat que en la legislatura 2011-2015 de l’arxipèlag és arraconada: en el sanitari segueix
va ser el que més va patir les pitjors restriccions que tenint excessives dificultats, en el de la justícia el
ha sofert mai des de la mort del dictador. El català és residual i en el turisme i tot el seu
bauzanisme, bé ho sabem, va treure el català de la amplíssim radi, malauradament inexistent. Per no
seguretat jurídica, convertint en no-res els drets parlar del català en els mitjans de comunicació:
lingüístics

dels

catalanoparlants.

De

fet,

repassar el dial radiofònic, els canals de televisió o

l’antiillenquisme de Bauzá esdevingué el mascaró de els

mitjans

escrits

és

posar

messions

pel

proa de la seva acció de govern, la seva marca més descoratjament.
significativa.

Comptat i debatut, l’interès d’un govern per aplicar

Cal recordar, per això, que abans de les eleccions del una política o altra es mesura pel pressupost
juny del 2015, els partits que ara formen el Govern econòmic que hi dedica. I val a dir que els poc més
de les Illes Balears, a més d’altres representats en el de dos milions d’euros destinats en el pressupost
Parlament, signaren el decàleg OCB en temes de d’enguany a la normalització lingüística, demostren
llengua i cultura per a la legislatura 2015-2019 que, fefaentment que la tan anhelada acceleració en la
en el seu punt 7, demana “Protegir els ciutadans de normalització de la nostra llengua no és capital en
les Illes Balears perquè puguin expressar-se en la l’acció de l’actual Govern de les Illes Balears. Es pot
llengua pròpia sense haver de patir cap tipus de al·legar que les estretors econòmiques obliguen a
discriminació”.
És ver que s’ha recuperat la seguretat jurídica del
català restituint totes les disposicions contràries al
coneixement, difusió i prestigi de la llengua i cultura
catalanes de l’anterior Govern. Totes no, per ser
justs, i cal recordar-ho perquè afecta un àmbit prou
significatiu: el comerç.

aquest

raquitisme

pressupostari,

però

és

bo

recordar, també, que en l’esmentat decàleg OCB, els
partits signants en comprometien, a què “en el cas
que

els

recursos

necessaris

[per

avançar

significativament en la normalització lingüística]
siguin mals de trobar en el pressupost disponible,
reivindicarem sense descans i fermament els doblers
dels nostres imposts que l'Estat ens plany”.
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I aquest compromís no s’ha donat amb la intensitat I val a dir que el guió d’aquestes accions està escrit
amb què s’expressa. I val a dir que hi ha hagut des de fa un any. El 7 de juliol de 2016, el Ple del
moltes ocasions per fer efectiu aquest compromís.
En paral·lel a aquesta tímida o empegueïda empenta
al català, en dos anys tres conselleres han
encapçalat la conselleria encarregada de reactivar la
seva

normalització,

raó

per

la

qual

l’actual

Consell Social de la Llengua Catalana aprovà el Pla
d’Actuacions en matèria de Política Lingüística per al
Quinquenni 2016-2021, un document que recull 136
accions perquè “el ciutadà pugui exercir el dret
d’emprar el català”.

Conselleria de Cultura, Participació i Esports no ha Certament, si d’aquí a què acabi la present
sortit de la crisi permanent. En contraposició, s’han legislatura s’executessin aquestes 136 accions, es
fet prou gests per reafirmar els vincles profunds notaria i es veuria amb molta claror que el català és
entre els Països Catalans, però si a aquests gests no la nostra llengua i la de la cohesió social. Hi ha
hi

incorporem

fets

tangibles,

valents

i

clars temps i no hi hauria de mancar decisió política.

favorables a la nostra llengua i cultura, quedaran en
focs d’encenalls.
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Un Consell per a les
persones
Miquel Ensenyat President del Consell de Mallorca
Record el dia que vaig prendre possessió del càrrec i
pens que, dos anys després, no m'ha fugit la il·lusió.
Ben al contrari: em recordo a mi mateix dia sí i dia
també que queden dos anys al davant. Dos anys de
feina dura i intensa. Dos anys perquè tota la llavor No oblidem que quan arribàrem el 2015 la situació
que hem sembrat, i que anam regant amb era d'emergència social. Per això hem incrementat al
constància i determinació, floreixi i doni el fruit que màxim les partides econòmiques a l'Institut
Mallorquí d'Afers Socials, que amb 176,9 milions
es mereixen els ciutadans d'aquesta terra.
Quan vaig arribar a la presidència del Consell de
Mallorca em vaig trobar una institució apagada,
invisible. El paper indubtable que mereix el que es
considera l'Ajuntament dels ajuntaments havia estat
relegat de manera absolutament intencionada al de
segon o tercer plat per part de Maria Salom i del
Partit Popular, que no creia en la institució. Per això,
un dels primers compromisos que vaig assumir va
ser el de retornar el prestigi i la notorietat que
mereix el govern dels mallorquins i mallorquines.
A diferència de les altres illes, a Mallorca el Consell
ha quedat a l'ombra del Govern balear. Però el
govern que presidesc ha fet la feina pertinent per

d'euros, gestiona el pressupost més alt que ha tingut
mai. Els pròxims dos anys crearem 358 noves places
per a persones dependents, el que suposa una
inversió de 12 milions d'euros; ampliarem la Llar
d'Ancians de General Riera i la de la Bonanova; i
juntament amb la Conselleria de Serveis Socials del
Govern construirem 2 noves residències, a Palma i
Marratxí. Uns projectes que, a més, suposaran la
creació de 400 llocs de feina.
En aquest sentit, no puc deixar de mencionar també
les 754 places creades des de l'IMAS per a persones
amb discapacitat i amb l'objectiu de reduir a la
meitat les llistes d'espera.

reclamar les competències que ens pertoquen per Explic tot això perquè és ben cert que des del
l'Estatut, i amb les que ja tenim, treballar a fons. Ens Consell de Mallorca feim feina per a les persones.
arremanguem per construir una Mallorca amb plena Sempre ho dic, i m'agrada repetir-ho: la democràcia
capacitat d'autogovern, amb plena capacitat de és que la igualtat d'oportunitats estigui garantida
decisió i actuació sobre els principals eixos: social, per a tots els ciutadans, sigui quina sigui la seva
econòmic, territorial i cultural. Volem poder regular condició. Perquè crec fermament en la igualtat de
els assumptes que tenen a veure amb el transport tots els ciutadans i ciutadanes, independentment del
terrestre, amb l'agricultura o amb la promoció seu origen, classe social i circumstància.
turística. Volem i podrem, perquè el compromís que
I, per davant de tot, els fets: 33 milions d'euros més
hem obtingut del Govern de les Illes Balears i que
destinats a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials que els
prenem com a ferm i inamovible és aquest.
darrers pressuposts de l'equip de govern de Maria
Durant anys, la majoria de batles han percebut el Salom. Creim ferm i gestionam en conseqüència.
Consell com una entitat que reparteix maldecaps.
Per a qualsevol ajuntament, tramitar un expedient al
Consell és un suplici: ‘a veure per on em sortiran,
quant de temps tardaran...’. Jo mateix he estat batle
i ho puc certificar. Per això, i perquè en som ben
conscient, feim feina en la modernització i l'agilitació
dels expedients.
Creure en el municipalisme també és això

Si es tracta de fer balanç, emperò, vull remarcar
també

l'esforç

fet

d'inici

en

fer

conselleries

tripartites per evitar les tan temudes “capelletes”. El
nostre pacte funciona. Els pactes, encara que a
alguns els costi d'entendre perquè no creuen en el
diàleg i en l'entesa, funcionen.
Queden dos anys per endavant
Salut i feina
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Balanç de dos anys de
feina

D’altra

banda,

i

amb

la

voluntat

d’acostar

l’Administració als ciutadans, hem posat en marxa la
Comissió de Greuges, única a les Illes, i el Consell
d’Illa, com a òrgan de màxima participació i hem
avançat cap a una administració més transparent,
amb més informació al web institucional i a les
xarxes socials, i responent amb la màxima celeritat a
les peticions d’informació específica. Així mateix,
hem donat espai a l’oposició, convidant-los a formar
part del Consell Executiu, incorporant-los com a
patrons a la Fundació Foment del Turisme, i facilitantlos un espai propi al web institucional per publicar
les seves notícies.

Maite Salord

M’agradaria destacar que hem elaborat el primer Pla

Presidenta Consell de Menorca 2015 a 2017

d'Acció de la Reserva de Biosfera, una obligació que

Fer balanç de la gestió de govern de dos anys és,
potser, més complicat que fer-la de tot un mandat
perquè és inevitable tenir la sensació que et fan
l’examen final a mitjan curs i que, per tant, les
respostes han de ser incompletes per força. I,
tanmateix, repassant la feina feta, es posa en
evidència que el ritme del dia a dia ha estat intens i
els resultats, ben visibles i reals.

mai s’havia executat, en el qual, també per primera
vegada, s'ha implicat el Govern Balear amb una
inversió de 120.000 € anuals, així com l’ampliació de
la Reserva a la zona marina. I que hem iniciat la
revisió del Pla Territorial Insular (s’hauria hagut de
fer,

preceptivament

el

2013),

que

ha

estat

l’instrument que ha permès fer un ús sostenible i
ordenat del territori que dóna valor diferencial a la
nostra illa.

Així, fa dos anys, vam formar el govern de pacte
(PSOE, MÉS per Menorca i Podemos) que els
menorquins ens havien demanat, global i plural, que
ha gestionat de manera eficaç a partir del debat i el
diàleg intern per tirar endavant els eixos dels acords
programàtics. La nostra primera decisió va ser
aprovar una rebaixa dels sous dels càrrecs per
dedicar-lo, íntegrament a polítiques de Benestar
Social, per reforçar les ajudes per als col·lectius més
vulnerables, per a l’escolarització de 0 a 3 anys i per
dur a terme polítiques d’habitatge.

Ara bé, el tema, sens dubte, més complex que ens
vam trobar damunt la taula van ser les obres a la
carretera ME-1, començades pel PP i que tantes
protestes van generar. I, avui, puc dir amb
satisfacció, que estan reconduïdes a partir de criteris
de sostenibilitat territorial, econòmica i seguretat:
hem rescindit el contracte entre Maó i Alaior sense
cost per a l’administració; hem iniciat de les obres
entre Ferreries i Ciutadella i són imminents les de
l’enllaç d’entrada a Alaior. I, en paral·lel, s’han fet

millores en el transport públic amb actuacions
És evident, per tant, que, des del primer moment, la concretes que s’han traduït en un augment
prioritat de l’equip de govern del Consell Insular de significatiu d’un 16,5% d’usuaris en dos anys.
Menorca han estat les persones. Per això, hem
avançat en polítiques socials d’infància, donant
suport als Ajuntaments per l’obertura de menjadors
escolars d’estiu, becant les famílies amb menys
recursos amb infants de 3 a 14 anys perquè puguin
accedir

a

aquest

servei

bàsic.

També

hem

incrementat l’ajuda als ajuntaments per sostenir les
escoletes, i cada any sumem més recursos per a les
beques a famílies amb dificultats.
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Pel que fa als sectors econòmics, hem afavorit la
unitat d’acció entre l’Administració i el sector
turístic, amb la Fundació Foment del Turisme de
Menorca, per treballar la promoció a través de la
posada en valor de l’entorn natural de l’illa, la seva
gastronomia, cultura i patrimoni, per allargar la
temporada turística, cosa que les xifres ens diuen
que, a poc a poc, es va aconseguint.

També hem volgut donar un impuls a la diversificació
econòmica de l’illa a través del projecte Made in
Menorca, que engloba la promoció del producte local
produït i elaborat a Menorca, i que fomenta el
consum de proximitat i la introducció en nous canals
de comercialització, per potenciar el sector agrari i
pesquer, el comerç de proximitat i la petita i mitjana
empresa. En aquest sentit, no puc deixar de fer
esment a la posada en marxa, gràcies al Govern
Balear, del Centre Bit de Menorca, conscients que la
innovació i la tecnologia serà un dels eixos
estratègics per al desenvolupament socioeconòmic
Finalment, m’agradaria destacar l’impuls que s’ha

de l’illa.
I, si reconduir el projecte de la carretera va ser el
tema més complicat que ens vam trobar, revifar una
gestió cultural pràcticament inexistent ha estat una
feina que, gràcies al convenciment i la constància, ja
dóna bons resultats: s’ha augmentat en més d’un
300% la inversió en patrimoni històric i cultural; hem
aconseguit la inversió de l’Estat amb un nou projecte

donat al Camí de Cavalls (gràcies a un projecte de
manteniment finançat per l’Impost de Turisme
Sostenible); al conjunt arquitectònic de Llatzeret,
cridat a esdevenir un dels grans atractius de
Menorca; i a les Coves de Cala Blanca, amb la
recuperació de 400.000 € del Govern Balear per
impulsar al projecte d’obertura.

museogràfic ambiciós per al Museu de Menorca; i Fins aquí aquest balanç de les qüestions més
continuem treballant amb la candidatura de Menorca rellevant d’aquests dos anys de presidència del
Talaiòtica a Patrimoni Mundial, havent aconseguit ja Consell Insular de Menorca. Em sembla que hem
un increment del 37,5% de visites als jaciments, i superat l’examen amb nota, encara que seran els
impulsant

la

d’investigació.

realització

de

nous

projectes ciutadans, el 2019, aquells que ens posaran la
valoració definitiva. Fins llavors, continuarem fent
feina per Menorca i la seva gent.
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2 anys de canvi
Guanyem al Consell
d’Eivissa
Esperança, realisme
desgast...
i de nou l’esperança
UN POC D’HISTÒRIA

Miguel A. Vericad Marcuello

Fa més de dos anys, un grup molt heterogeni de Militant d’Esquerra Unida i Conseller de Guanyem al
persones va coincidir en la necessitat de crear un Consell d’Eivissa
espai a l’esquerra del PSOE a la nostra illa. Aquesta
gent procedia ja de lluny d’una certa tradició
unitària. El nucli inicial va arribar del PUC, exmilitants

Només quan a Eivissa l’esquerra es presenta unida,

d’Eivissa pel Canvi que formaren govern en coalició obté bons resultats. Junts tenim prou de massa
d’esquerres al Consell feia dues legislatures, i crítica i millora la percepció social de què governar és
independents. Però ben prest ens vàrem afegir tant possible.
militants d’ENE, partit germà de MÉS, com gent de
PODEM, Esquerra Unida (EUIEF) i EQUO, a més d’un
altre

grapat

independents,

de
i

que

persones
entre

tots

considerades
decidírem

la

possibilitat de crear aquest espai comú com
Guanyem.

Finalment, gràcies a l’esforç de tots es va aconseguir
una representació històrica, inèdita per a l’esquerra,
a totes les institucions de la nostra illa: 4 regidors a
l’oposició de Santa Eulària, 4 regidors a la de Sant
Josep, un a Sant Joan i 5 dins l’equip de govern amb
coalició amb el PSOE, a l’Ajuntament de Vila. I

En un procés de primàries, aquest grup del qual finalment l’entrada al govern del Consell amb tres
formo part, amb interessos comuns però de consellers i un conseller no electe.
procedències diverses, vàrem conformar unes llistes
com Guanyem. Maldament, problemes amb la
denominació de la candidatura d’unitat al Consell
d’Eivissa, van posar en risc fins a darrera hora
davant la Junta Electoral, la nostra presentació.
Finalment vàrem acabar fent la inscripció sota el
nom

formal

de

PODEM-GUANYEM, donat

que

qualsevol de les altres alternatives estaven fora de
l’abast temporal. Aquest fet, lògicament va tenir
diverses conseqüències.

A aquesta arribada massiva hauríem d’afegir dins les
forces del canvi, als companys de Reinicia de Sant
Antoni de Portmany. Una candidatura municipalista
d’unitat ciutadana procedent del descontentament rere
dècades de govern conservador al municipi. Calia
remuntar-se a la I República per trobar-nos amb una
batlia d’esquerres a aquest poble. Altres grups
vàrem reconèixer el seu esforç previ de mobilització i
vàrem decidir no presentar candidatures al poble,
atesa la plena confiança en gent com Francisco

Una de les primeres va ser pels mateixos companys Tienda, Pablo Valdès, Raúl, i Aynara. Gent d’arrels de
de PODEM, que per decisió dels seus òrgans segona generació de la península, gent treballadora
nacionals no podien concórrer a eleccions locals com que estima la seva terra fins al punt de
organització, una resistència que finalment va ser comprometre’s en la seva defensa. Només com petit
En aquesta simbiosi cal reconèixer que exemple, us diré que a diferència de molts de
presentar-nos sota aquest nom GUANYEM-PODEM va polítics nadius del PP, presos per l’autoodi i que són
vençuda.

aconseguir arreplegar un significatiu nombre de vots absolutament incapaços d’expressar-se en català,
a la nostra candidatura. Però també, cal dir que part utilitzen amb naturalitat i frescor la llengua pròpia.
de l’èxit es deu, fonamentalment, al seu caràcter de Un altre dia m’estendré més amb ells i dels seus
encerts!
candidatura unitària.
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EXPECTATIVES

de vehicles, ni les depuradores, ni la posidònia, per

Després de les abraçades i les felicitacions arribem a
una

institució,

el

Consell

d’Eivissa,

rere

una

negociació de coalició post electoral amb el PSOE,

posar tres exemples de problemes greus, depenen
parcialment o enterament del Consell, més enllà de
declaracions que es puguin fer de cara a la galeria.

enormement dura i que avui encarrilaríem de forma En tot cas es tracta de problemes complexos en els
ben diferent... I ens hi trobem amb una illa que es quals, el Consell intenta actuar mitjançant palanques
troba en un procés de reafirmació ciutadana. El indirectes, amb uns resultats que de trobar-se, seran
col·lapse turístic i la certesa que els rècords de a mitjà i llarg termini. I proporcionalment i comparat
visitants no suposen un repartiment de la riquesa, amb el Consell de Mallorca, es troba infradotat de
sinó tot el contrari -un empitjorament de les personal en moltes àrees imprescindibles... I a més,
condicions de vida locals-, es generalitza entre des d’Eivissa ens en fem càrrec històricament de
amples capes de la població illenca. En trobem amb competències impròpies, o mal atribuïdes, que
una illa al límit i els nostres votants i bona part dels pertanyen realment al govern, com hospitalsciutadans esperen de nosaltres un gir ràpid de la residències,

escoletes,

subministrament

de

situació. Nosaltres en aquest moment també en Metadona, etc...!
creiem que era possible canviar-lo tot d’amunt cap
avall en sis mesos...

Un altre problema de l’acció de Guanyem al Consell
d’Eivissa escau en la falta de referent polític en el
govern. Per dir-ho d’una forma amable, no tenim la
mateixa resposta les nostres demandes polítiques, a
les conselleries del govern, que si forméssim part
dels partits d’àmbit mallorquí o balear que es troben

EL XOC – O EL SHOCK- DE LA REALITAT

dins del govern. És realment una pena perquè la

nostra visió arran de terra del territori, identifica
Ben prest ens hi adonàrem que ens trobaven dins problemes reals i és enllà on govern i ens locals hem
d’una institució de la qual no coneixíem els seus de posar el nostre focus d’acció política,
mecanismes de funcionament. No pas els bàsics, els
públics o els reglamentats... Si no la intrahistòria de
maneig de l’estructura, i també cal dir-ho, del seu
capital humà, el que hi ha rere tot grup humà
organitzat. Un assumpte que, com bé coneixen els
directius i els coachers, és fonamental dominar. Ens
ha costat quasi un any fer-nos amb una visió realista
del Consell i entendre-ho. Una qüestió que el PP i el
PSOE, rere anys d’alternar-se al Consell, anaven molt
per endavant. Hem assumit que hi ha, com a totes
bandes, l’etern conflicte entre alguns alts funcionaris
i autoritat emanada de les urnes. Estem treballant
conjuntament per tal de trobar punts d’acord, però
hem de reconèixer que, aquest assumpte lastra i
molt, la nostra acció política...

Tenim, a més, un cert desgast produït per conviure
amb un PSOE d’Eivissa, probablement el més
conservador de les Balears, que no reconeix
clarament la situació de col·lapse d’Eivissa –a les
seves àrees de treball no hi sembla posar el focus- i
sembla, o fa la sensació, de trobar-se més preocupat
per la promoció turística, i a l’assistència a
esdeveniments d’empreses d’oci i de la nit que de la
dura realitat. Malgrat els nostres intents, hem de
reconèixer que no aconseguim marcar davant la
societat una diferenciació clara de cadascuna de les
nostres àrees de govern, la qual cosa ens perjudica,
en 'identificar-nos amb alguns desencerts dels
nostres socis de govern. Això, evidentment, es

reforça amb què, històricament a Eivissa, les
Una volta assolit aquesta fita -no se’n vagin, encara esquerres tenim bases i votants molt exigents, però
n’hi ha més!- queden més entrebancs que dificulten poc formats políticament. El nostre simpatitzant no
la nostra acció política. El més rellevant és que el esbrina a qui correspon la responsabilitat sobre una
consell d’Eivissa, no deixa de ser una modesta decisió o un problema, ja sigui la compra d’una
Diputació Provincial 1.0. És a dir, el consell té poca o escultura d’un ca o la promoció d’un esdeveniment
nul·la capacitat d’acció sobre els problemes més LGBT.
rellevants que pateix la nostra illa. Ni la massificació
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El desgast clàssic de mitja legislatura, arriba a més El Consell ha aconseguit posar a l’agenda pública el
en un moment amb mitjans de comunicació poc problema de l’aigua a Eivissa, pressionant al Govern
receptius, que ens tracten generalment amb una per declarar una sequera de cinc anys que havia
barreja d’escepticisme i acidesa, i al que hem estat silenciada, engegant campanyes d’estalvi i
d’afegir alguna campanya mediàtica de desprestigi afavorint gràcies al decret de sequera del govern. I
personal d’un pol local de comunicació de dretes. gràcies als Plans insulars d’Obres i
Aquest panorama, decididament, ajuda a estendre romanents

pressupostàries,

hem

als nostres
finançant

als

davant la societat, una sensació generalitzada ajuntaments multitud d’obres d’emergència en
d’antipolítica molt primària, en la qual, tots són matèria d’aigües. Hem posat dins agenda l’emissari
iguals.

de Talamanca i la seva solució, gràcies al compromís
valent del Conseller del govern Vicenç Vidal.

ESPERANCES
Rere aquesta allau de caparrudes i molestes
realitats, resistim i treballem sota un ambient molt
hostil, extern i intern -ep, som d’esquerres, tenim
una certa tradició de barallar-nos públicament!- però
sense deixar pas a la desesperança. Gràcies al
govern de canvi, el Consell compta per primera volta
amb contractació amb criteris socials i ambientals,
ens abastim d’energia contractada procedent de
fonts renovables, i preparem els nostres edificis per
tenir sostres solars. Hem tirat endavant una norma
cautelar del PTI que protegeix com mai els
conservacionistes van pensar que seria possible a
Eivissa, i hem prohibit la construcció dins de zones
d’alt risc d’incendi forestal.

Estem canviant el model dels bombers d’Eivissa,
licitant un nou parc i preparant el camí per
l’augment de plantilla més ambiciós de les darreres
dècades. S’està abordant l’administració electrònica,
amb anys de retard, que millorarà les relacions dels
ciutadans amb l’Administració. Es posa en marxa un
nou període del grup LEADER, s’engeguen noves
ajudes agro-paissatgístiques, es dinamitza el món
arcaic de la caça, s’abriguen les demandes de les
confraries de pescadors per a la creació de noves
reserves marines, s’inicien campanyes d’eradicació
de serps i se sol·licita al govern la moratòria
d’entrada d’oliveres. I es lluita de valent contra la
Xylella. No aturem amb el que teòricament no ens
correspon competencial-ment i iniciem un estudi-

Mai a Eivissa el Consell havia ofert un ventall diagnosi de les badies refugi d’Eivissa per fer
d’activitats culturals tan ample i de tanta qualitat, propostes de fondeig, i es treballa amb voluntaris
amb un programa estable a Cas Serres, entrant dins donant suport en les campanyes informatives als
del circuit balear d’arts escèniques i música, navegants, mentrestant arriba la tan esperada llei de
col·laborant amb la Xarxa espanyola de teatre i posidònia... I moltes, moltes altres fites, de modestes
Dansa a escena. Dins patrimoni recupera les línies i d’importants...
de subvenció i es reforça la cooperació ciutadana
amb la campanya apadrina patrimoni. El nostre
conseller David Ribas refà un departament durament
castigat durant altres legislatures, i sense dubtes,
fins i tot ara, el més infradotat històricament. Tant a
Patrimoni com a esports i joventut, s’està fent una
feina de simplificació de les línies d’ajudes que serà

Acumulem doncs feina, informació i coneixement, i
quan tornem a governar, tindrem un enorme
coneixement adquirit que transmetrem als nostres,
als que hi estiguin al capdavant de nou de la nau, i
tant de bo que sigui com ara, dins d’una candidatura
unitària.

de molta ajuda per a les associacions. S’està Perquè d’això es tracta la política, amics d’utopies,
recuperant el Consell de Joventut i es posa en marxa per avançar, i de realisme i de pragmatisme per
el cens d’associacions juvenils.

La seva feina arribar-hi... I per sobre de tot, de crear xarxa social i

silenciosa i discreta, la recolliran segurament altres i coneixement polític per canviar la societat. Perquè
serà reconeguda. Com l’esforç realitzat amb les els temps que ja hi arriba -de la mà de la
escoletes,

aconseguint

l’obertura

a

l’agost,

o globalització, el canvi climàtic i el capitalisme

aconseguir el compromís del govern d’obrir a la fi, salvatge-, no ens ho posarà gens fàcil. I ningú ens va
l’escoleta de Can Nebot.
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dir que fos fàcil!

Maó: a l’equador del
mandat
Joan Carles Villalonga d'AraMaó
Si hi ha una cosa que ensenya l’acció de govern és d’un 7%

del cens (majors de 16 anys) en les

que, en política, els resultats no són immediats. Però votacions

finals,

quan

l’experiència

d’altres

si la feina s’ha fet com toca, arriben. En aquesta línia poblacions en el primer any d’implantació voreja
expressàvem la nostra visió en els nostres darrers l’1%.
articles que l’Altra Mirada ens dóna l’oportunitat
d’escriure. De “carrera de fons” definíem aquesta
feina en la valoració del primer any de govern al
capdavant del consistori. I no hi ha dubte que
l’equador del mandat, on ens trobem ara, és un bon
moment per fer l’exercici d’una mirada d’alta volada.
Una mirada que també ens ha de permetre veure
cap a on camina la senda en un futur que volem,
sempre, millor que el que tenim. I, de fet, aquest
repàs a la feina feta i la voluntat de compartir-la amb
la població s’ha produït en forma de compareixença
pública cada vegada que s’ha cregut convenient: al

En tot cas, la importància d’aquests pressupostos
participatius no han estat estrictament les votacions
sinó

tot

el

organització

procés:
de

tallers

propostes,

de

participació,

debat

d’aquestes

propostes, campanyes… La finalitat per part de
l’equip de govern era la de dedicar 200.000 euros a
projectes proposats i elegits per la ciutadania.
Aquest és un model a seguir també en altres àmbits:
la feina amb transparència, la recerca del consens
en les decisions preses són elements que volen
marcar una línia en el govern municipal.

cap de 100 dies de govern, al mig any de govern, a La forma com s’afronta la gestió de l’aigua segueix
l’any, a dos anys (d’açò fa ben poquet), en essent
l’explicació dels pressupostos municipals…
Amb tot, com també assenyalàvem en aquests altres
articles a què hem fet referència, el marcatge de
noves polítiques i iniciatives per al municipi es van
veure reflectides ben aviat: nous plans estratègics
(com el del port), nous consells municipals de
participació, noves estructures i serveis en àrees
clau per al nostre model social i de ciutat (àrea
social,

servei

d’habitatge),

nous

programes

educatius en el sentit de la ciutat educadora,
afrontament de qüestions complexes d’entramat
jurídic

i

administratiu

(societats

urbanístiques

municipals, desencallament administratiu després
de molts d’anys amb l’empresa subministradora
d’aigua), plantejaments de canvis de paradigma en

una

prioritat.

L’escassetat

del

recurs,

especialment quan la pressió humana i d’altres usos
arriba a límits alts, i que fa també que es freguin els
límits de potabilitat, fa que s’hi hagin de destinar
recursos, esforços i prioritats polítiques. Així, s’ha
seguit amb propostes de desnitrificació, amb visió
per implantar el tractament terciari, amb l’inici del
procés per instal·lar fonts de carrer amb aigua
potable, amb l’inici de la redacció de projectes per
dotar

de

sistema

de

clavegueram

de

zones

urbanitzades que no en disposen. Maó, en aquest
sentit, ha mostrat la solidaritat amb la voluntat i
feina legislativa en l’àmbit autonòmic, per dotar
totes aquestes zones, que representen un gran focus
de contaminació del nostre territori.
La feina mediambiental, per tant, està essent una

matèria de mobilitat, plantejaments programàtics prioritat, tant per una consciència i sensibilitat
per afrontar la problemàtica de la gestió de concreta, com també per les repercussions en la
l’aigua…
I aquests canvis han anat consolidant una manera
de fer concreta. I ha vist també resultats en accions
que valorem de forma molt positiva, com és el cas
dels pressupostos participatius. Estem parlant, en
aquest cas, d’un procés de participació programat.
Amb uns resultats bons: una participació de prop

salut de les persones, en el desenvolupament de
l’economia local. L’adhesió de la ciutat de Maó a
diferents pactes ens dóna també l’abast d’aquesta
qüestió. És el cas de l’adhesió al Pacte d’Alcaldes pel
Clima i l’Energia, que insereix la ciutat dins una
dinàmica de treballar per frenar el canvi climàtic.
També parlam del Pacte de Milà sobre política
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alimentària, que defineix tota una sèrie de mesures

La implantació d’un centre sociosanitari a la ciutat

per incentivar la compra pública i el consum de n’és un dels exemples clars. El reconeixement
producte local. Seguim parlant, idò, de repercussions explícit de la necessitat de places (cosa que no
en la salut de les persones (la bona alimentació), la sempre ha estat reconeguda: els governs anteriors
salut del medi ambient, el suport a l’economia han mantingut una postura ben ambigua) és una
local…

passa important. La recuperació de l’antic edifici de

També assenyalem la recerca d’un model social
igualitari com a línia a seguir i com a prioritat

Verge del Toro plana en aquesta qüestió, que no
s’abandona en cap moment.

política. L’augment d’aules i infants escolaritzats per Cosa similar podem dir de la recuperació de l’antiga
primera vegada des del 2009 és una dada molt Sala

Augusta,

proposada

per

totes

les

significativa de la importància cercada. És la línia administracions competents com a principal opció
d’un model de ciutat educadora. L’augment de per a seu del Conservatori de Música. I el mateix
beques, de programes de menjador, la recuperació representa,

i

en

aquest

cas

l'administració

de programes per a famílies, de projectes educatius competent és Autoritat Portuària, la connexió a
innovadors com els Patis Oberts o el Teatre d’Escola, través d’un ascensor entre el port i la ciutat.
o

l’obertura

de tallers

d’estiu

a

les

escoles

municipals són una mostra d’aquesta recerca de
model.

A la fi, molts són els fronts oberts per fer, o almanco
intentar-ho, de Maó una ciutat que millori en molts
aspectes. Que el “títol” de ciutat educadora tingui un

Però també és important el futur i els projectes sentit més enllà de l’etiqueta. Que es treballi des de
concrets de ciutat. Les infraestructures esportives diferents àmbits. Seria com el cas de la mobilitat, en
són un exemple de la voluntat d’invertir en millores el qual està en marxa un pla d’acció que es concreta
dels serveis que són per a tota la població. I bona en un estudi de la realitat existent i en algunes
part d’aquests grans projectes de ciutat venen, propostes concretes com mesures de pacificació el
indefectiblement, lligats a la col·laboració amb altres centre i la creació d’una targeta verda per crear
administracions, especialment el Govern de les Illes zones d’aparcaments per a vesins.
Balears. I cal una feina decidida d’incidir en aquesta
col·laboració, que és una tasca que requereix
perseveració.
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Aquest és el camí traçat

Dos anys guanyats a
l’Ajuntament d’Eivissa
Joan Ribas
Tinent d’Alcalde d’Eivissa per Guanyem
El 13 de juny de 2015 començava el canvi per a la
ciutat d’Eivissa, la ciutat tindria el quart alcalde en 4
anys, per primera vegada en aquests quatre anys,
però, un progressista gràcies al pacte PSOEGuanyem. L’anterior legislatura va estar marcada
per la (in) capacitat del Partit Popular, varen
mantenir

un

govern

de

l’Ajuntament

amb

3

alcaldesses diferents, amb 3 equips de govern
diferents. Una capacitat gran de canviar equips de

Fets tan importants com impulsar el canvi de
l’emissari de la platja de Talamanca, amb la
implicació del conseller de Medi Ambient, Vicenç
Vidal, sense dubte el conseller de Medi Ambient que
més s’ha preocupat per la nostra illa, ja que està
posant solució a problemes

històrics

com la

dessaladora de Santa Eulària.

govern però no tant de gestió, de fet aquesta Hem aconseguit adjudicar un nou contracte del
situació i un Partit Popular que no esperava servei de neteja després de 21 anys de pròrrogues,
governar, ens va dur a una de les legislatures més establir les pautes per la recuperació d’un barri
desastroses de la ciutat. La seva política fou la de emblemàtic de la ciutat com Sa Penya, després de
deixar els projectes dins els calaixos, agafant pols, decennis es comença a vora un futur esperançador, i
esperant que passessin els anys i les diferents guanyar espais per als vianants realitzant un dels
alcaldesses, la darrera era la número 14 de la llista projectes més ambiciosos de la història d’Eivissa, la
electoral, una llista que va córrer fins al número 18 peatonalització de s’Alamera, Plaça del Parc i el
de 21.
Però el canvi va arribar i vàrem signar un pla de
mandat basant-nos en els programes electorals de
les dues formacions, és a dir, en el contingut pel
qual ens havien votat. Un pla de mandat del qual

carrer Jaume I, 17000 m² al centre de la ciutat
guanyats per als vianants suposen un autèntic canvi
de model a on prioritzem les persones i les bicicletes
guanyant terreny als cotxes. A més de tot això,
acabarem la legislatura amb un deute zero.

actualment hem complit el 57,7% de les accions, Un altre dels pilars de la nostra feina ha estat com
una bona mitjana de feina, però ens queden moltes hem passat a ser una ciutat que fa polítiques per a
altres que estan en marxa. Tot i les dificultats les persones, estem desenvolupant infraestructures
lògiques de començar a governar un Ajuntament que d’atenció a la gent en exclusió o amb risc d’exclusió
estava completament aturat, i que el PP havia social.

La

nostra

ciutat

tenia

una

mancança

retallat, i no podem oblidar la implementació de la d’infraestructures socials i per a nosaltres ha estat
Llei Montoro, que ataca directament a la sobirania una prioritat posar en marxa la construcció d’un nou
dels municipis. Hem estat promotors d’un canvi que Servei d’Acollida Municipal, per a persones en risc i a
ja es nota a la ciutat i ho hem fet sempre amb una la vegada que impulsar la creació d’un Centre de
màxima, ser un govern que s’ha proposat posar a les Baixa Exigència d’abast supramunicipal per seguir
persones per davant. Som un govern per les enfortint la nostra xarxa de recursos. L’elevat cost
persones.
La llista del fet fins ara és llarga, però és important
posar el focus en primer terme a què hem sabut
donar solució a problemes històrics del nostre
municipi que semblaven irresolubles, i que el PP
havia deixat al calaix que parlàvem abans.

del lloguer d’Eivissa fa que la quantitat de persones
en risc d’exclusió social augmenti cada vegada més,
el sensellarisme a la nostra ciutat ja el trobem en
persones que tenen feina, i les institucions no ens
podem quedar de mans plegades i hem de donar-hi
solucions.
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Per això hem dissenyat un Servei d’Acollida nou,
ideal i modèlic al centre de la nostra ciutat per poder
oferir una acollida temporal a tantes i tantes
persones que estan en risc de caure en l’exclusió.
Aquesta és una necessitat manifesta. Des de
Benestar Social, en els primers 5 mesos del 2017
hem tramitat 190 ajudes per habitatge, un total de
72.138,00 €.
Sense aquestes ajudes molta d’aquesta gent tindria
un problema greu d’habitatge, ja que es produeixen
per determinats casos, gent que pot assumir el cost Foto: Enciclopedia.cat
mensual però no una fiança de dos mesos, o gent
que té un treball d’estacionalitat i té dificultats per
pagar el lloguer la resta de l’any, etc. El problema de
l’habitatge, i el turisme, són sense dubte els reptes
dels anys vinents a la nostra ciutat i a aquesta illa de
pins.

Eivissa està en situació de col·lapse, i els lloguers
turístics afecten directament a la vida dels nostres
residents, els professors, mestres, metges, infermers
no poden accedir a un habitatge digne, i les
dificultats d’emancipació del nostre jovent també es
veu afectada per aquesta situació. És per això, que

L’elevat cost del lloguer i la dificultat d’accés a vàrem ser els primers a demanar que si nosaltres
l’habitatge

provocat

pel

lloguer

turístic,

està volíem prohibir el lloguer turístic, la nostra decisió

generant pobresa i exclusió a la nostra ciutat i ens hagi de ser tinguda en compte.
ha dut a fer polítiques que ens costa fer, com és la
construcció de nous habitatges. Sabem que la
solució a la crisi habitacional no pot passar només
per la nova construcció, passa per l’eradicació del
lloguer turístic a les zones residencials entre altres
actuacions, però creiem que havíem de donar
resposta a aquest problema i hem cedit al Govern
Balear quatre solars per a la construcció de 127
habitatges en regim de lloguer social.

El nostre municipi té tan sols 11 km, un 40% és sol
rústic, per tant és un municipi petit, però per contra
som la capital de l’illa, un fet que atreu una gran
quantitat de cotxes als nostres carrers, aquest fet
sumat als vehicles de lloguer que hi ha en
temporada estival, provoquen una sensació de
col·lapse. Per combatre això, hem adaptat més de
400 places en aparcaments dissuasius i els seguirem
ampliant, també conjuntament amb el Consell

Estam en contra de construir més, no voldríem més d’Eivissa hem habilitat una línia de bus gratuïta que
totxo a la ciutat, sabem que el problema no és la connecta dos dels aparcaments dissuasius amb el
quantitat d’habitatges sinó l’ús que s’està fent d’ells, centre la ciutat amb una freqüència de 15 minuts,
però també sabem que d’aquesta manera almenys gairebé hem doblat la xarxa d’aparcaments de
127 famílies tindran accés a un habitatge digne i que bicicletes a més d’utilitzar un sistema més pràctic i
podran pagar, i això com a polítics d’esquerres no ho segur, i també hem reordenat les zones ACIRE de la
podem deixar de fer, tot i les contradiccions. En Marina i Dalt Vila.
habitatge hem fet encara més polítiques, com per
exemple

prohibir

el

lloguer

turístic

a

zones

residencials al nou Pla General Urbanístic ara en
aprovació inicial esperant a què sigui definitiva. En
aquest sentit, també vàrem ser clars davant la nova
llei de lloguer turístic, volíem que els Ajuntaments
tinguéssim la darrera paraula.
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Ara queden 2 anys de reptes i de consolidar el
canvi i no deixar que la dreta torni a paralitzar
la ciutat, es tracta de convèncer i vèncer amb
una política que prioritza a les persones i als
residents davant la massificació turística i els
problemes que d’aquesta se’n deriven.

En Joan Verger Rossinyol és batle de Montuïri

Joan Verger

per MÉS per Mallorca des de juny del 2015. El
seu partit quedà la força més votada amb 5
regidors, seguit del PP també amb 5 i el PSOE
amb 1. Feia 28 anys que el municipi era
governat pel PP. Per tant, el canvi electoral

Batlle de Montuïri

que es produí ara fa dos anys suposà un
trencament en respecte a tot l'anterior.
Joan, com expliques el tomb electoral que hi va
haver a les eleccions del 2015 a Montuïri i el bon
resultat de MÉS?
Des de feia uns anys hi havia ganes de canvi, de fer
les coses diferents, de sortir de la paràlisi econòmica
social i cultural que vivia el poble. Cada vegada més
gent volia que Montuïri fos el poble festós i alegre
que havia estat als anys vuitanta i principi dels
noranta. Aquesta feina de dinamització va ser
començada per les entitats socials, culturals i
esportives del poble però faltava un canvi a
l'Ajuntament. Gràcies a la nostra tasca d'oposició i a
haver-nos acostat a diferents grups de persones
amb ganes de canviar les coses, MÉS va esdevenir la
millor eina per dur el canvi tan anhelat a la Casa de
la Vila.
Quins varen ser els principals eixos amb els quals Parla'ns de la dinamització social i cultural que heu
vareu encetar la legislatura?
portat a terme aquests dos primers anys de
En el meu discurs d'investidura vaig destacar dos legislatura:
conceptes “portes obertes” i “transparència” i volem Montuïri s’assembla cada dia més al poble actiu,
que aquests quatre anys estiguin regits pels eixos de festós i dinàmic que reclamàvem quan érem a
dinamització
social,
dinamització
cultural
i l’oposició. Les festes de tot l’any són participades i
dinamització econòmica.

participatives amb voluntaris que ajuden a fer-les

Per una part, des d’un primer moment, teníem molt cada vegada millor i comptant amb l’opinió de les
clar que l’Ajuntament és la casa del poble, on tots entitats. Hem fet canvis a les festes de Sant
els ciutadans i ciutadanes hi tenen cabuda. Per una Bartomeu que han estat molt ben acollits i s'han fet
altra part, la transparència s’ha demostrat posant en reviscolar l’arribada dels Reis d’Orient, la Rua dels
coneixement de tot el poble el deute real que tenia Darrers Dies i les festes de Sant Antoni. De la
l’Ajuntament, obrint a totes les associacions i mateixa manera, fem reunions periòdiques amb
entitats de Montuïri les barres de les festes i posant entitats i obertes a tothom
conjuntament les festes i saraus.
en marxa un sistema de reserva d’espais públics.

per

organitzar
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En l'aspecte cultural, hem posat en marxa una De passada, has comentat la qüestió del deute que
agenda mensual on anuncien tots els actes. També vàreu trobar a l'Ajuntament, ens ho pots explicar?
duem a terme iniciatives com per exemple el passat
mes de maig amb el Maig Ple de Música. El mes
passat vàrem poder gaudir d’un fantàstic concert
dels Blavets de Lluc i l’escolania de Notre Dame de
Reims. S’han organitzat dues edicions d’un concert
de nadales a l’església i d’actuacions teatrals a bars
per Sant Bartomeu que han tingut una gran acollida.

Des de feia anys sabíem que el deute de
l'Ajuntament de Montuïri era important. Des de
l'oposició

havíem

denunciat

el

desgavell

dels

comptes municipals. Una vegada vàrem entrar,
comptabilitzàrem el deute en uns sis milions d'euros
aproximadament.

Un conveni que hem signat amb Fundatur permetrà El deute és una llosa important en la gestió del dia a
rehabilitar les cases de Son Forners per acollir el dia però no ens hem aturat per això de fer coses.
museu arqueològic. També hem publicat les II Hem reduït les despeses, hem intentat fer el mateix
Jornades d’Estudis Locals sobre Patrimoni i Festes i o molt semblant amb un cost menor i intentem
amb col·laboració amb la Banda de Música han aprofitar totes les ajudes, que són moltes, que
organitzat concerts ben especials com el que va arriben d'altres institucions com el Govern de les
Illes Balears o el Consell de Mallorca.

tenir lloc al jaciment arqueològic.

També has parlat que al poble havia minvat Sabem que en qüestions de memòria històrica
l'activitat econòmica, com intenteu revertir aquesta també s'ha marcat una fita importantíssima aquests
dos anys?

situació?

Per recuperar l’activitat econòmica hem ajudat a Sí, l'any passat el batle republicà Joan Mas i Verd
organitzar dues desfilades de models, hem propiciat “Collet”, assassinat el 1936, va ser declarat fill
que es fes la Fira de Pa amb Oli que enguany tindrà il·lustre de Montuïri per tots els partits polítics del
continuïtat, hem obert el centre del poble per consistori. El seu retrat ja penja de la sala de plens, li
facilitar l’accés a Plaça, hem posat en marxa una Fira dedicàrem tot l'any 2016 i s'organitzà una exposició
d’Oportunitats i des de l’Ajuntament organitzem del Montuïri republicà.
cursos d’anglès, de xarxes socials i de decoració per Hem col·laborat tot el que hem pogut amb
als comerciants i empresaris del poble.
l'exhumació de la fossa de Porreres ja que es creu
Juntament amb altres municipis de la comarca s’han que hi ha un montuïrer enterrat, Miquel Martorell Fiol
fet passes per a promocionar el Pla de Mallorca, i de “Terric”. En els propers mesos, obrirem la fossa del
manera especial Montuïri, entre els visitants que cementeri de Montuïri per cercar les restes dels
cerquen un altre tipus de turisme i hem presentat un quatre campaners que es creu que s'hi troben
enterrats.

vídeo de promoció turística.
També

tenim

un

projecte

de

mercat

rotatori

setmanal entre Algaida, Montuïri i Porreres. Aquesta Què queda per fer aquesta legislatura, Joan?
és una iniciativa que impulsàrem quan érem a
Alguns temes que ens agradaria accelerar són els
l’oposició i ara serà una realitat.
pressupostos participatius perquè els ciutadans
puguin decidir projectes d’inversió, volem aprofundir
en una vertadera política de convivència entre els
montuïrers i montuïreres de diferents orígens, també
hauríem de donar sortida als nostres pagesos
perquè no només siguin els jardiners dels paisatges
sinó que puguin viure de treballar i vendre el seu
producte i també ens agradaria valorar i reconèixer
el paper de les dones al llarg de la història del
municipi i al nostre temps.
Jaume Palou
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