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Miquel Rosselló
Del Consell de les Fundacions
Teniu a les vostres mans el número 68 de l’altra
mirada, 68 números que han sortit sense
interrupció cada mes des del naixement
d’aquesta revista digital. Permeteu-me que des
de Fundacions Darder – Mascaró que és qui ha
impulsat
i
implementat
aquest
projecte
comunicatiu expressi la nostra satisfacció per una
feina feta. Alhora que una vegada més donem
gràcies infinites a totes i tots els que col·laboreu
amb els vostres articles a què L’altra mirada surti
cada mes.
Doncs bé, aquest número tanca un any del nostre
País que les nostres institucions han seguit
caminant amb el compromís que adquiriren a
principis de legislatura d’anar introduint canvis en
el model de desenvolupament econòmic i social i
obri un de nou, carregat de reptes.
Aquest 2017 hem vist com avançaven les
polítiques de sostenibilitat amb un fort impuls a
les energies renovables, a l’electrificació del tren i
la millora del transport públic per carretera, així
com en la protecció del medi ambient amb la
millora de la gestió dels parcs i la incorporació del
Trenc i la protecció de la posidònia o la creixent
potenciació de l'Agència de disciplina urbanística.
Així mateix les polítiques cap a les persones amb
un creixement important de la renda bàsica, una
millora i impuls potent dels serveis socials en tots
els terrenys i el naixement de nous projectes de
residències i centres de dia, un impuls a les
polítiques d’igualtat de gènere amb la signatura
del pacte per la igualtat i un millor control efectiu
dels drets laborals que, entre altres coses, ha fet
possible la signatura d’un conveni d’hostaleria
pioner a l’Estat espanyol en millores vers els
treballadors, sense oblidar la recuperació del
túnel de Sóller i el benefici que això suposa pels
veïns de la vall...

Des del punt de vista de les polítiques
econòmiques, el trànsit cap a un nou model
turístic més sostenible i més just socialment
continua amb la consolidació de l’impost turístic,
la delimitació d’un sostre de turistes, la
regularització de l’habitatge vocacional i
l’allargament de la temporada i l’aposta decidida
per la innovació.
I per últim l’avanç cap a la consolidació d’un
projecte de País que passen per la revalorització
del paper polític dels Consells Insulars després
d’una legislatura que pretenia liquidar-los. S’està
treballant
perquè
assumeixin
totes
les
competències que l’Estatut d’autonomia els hi
dóna i s’estan consolidant com una institució
supramunicipal imprescindible en l’entramat
institucional del nostre País. Ha estat l’any
probablement de major suport dels consells al
municipalisme des de la seva existència i els
Ajuntaments, a pesar de l’argolla que suposa per
ells la llei Montoro, juguen un paper decisiu com a
institució més propera a la ciutadania. Les
polítiques culturals i de normalització lingüística
han viscut aquest any un impuls. I a Mallorca la
decisió de declarar la seva Diada el 31 de
desembre també és un avenç en la consolidació
d’un País que sap d’on ve però que sobretot mira
cap a on va.
El 2018 té molts de reptes al davant, però per
continuar el camí que s’està fent, el més
important és aconseguir una millora substancial
pel nostre finançament. Dins aquest any hem vist
com les nostres institucions han lluitat per aquest
objectiu, fent propostes al govern de Rajoy i
cercant la complicitat amb la societat civil, que ha
estat capaç de crear una plataforma amb més de
70 entitats cíviques. L’any que comencem ha de
ser l’any de la mobilització ciutadana per exigir un
finançament millor que ens correspon per justícia
i per dignitat.

2.1

La soledat dels catalans

Pere Sampol i Mas

«El que ens ha fet més mal no han estat els cops,
han estat les mentides» ANTONI BASSAS

La victòria electoral dels independentistes ha estat
indiscutible. Malgrat perdre dos diputats en respecte a
les anteriors eleccions, han mantingut el percentatge i
augmentat el nombre absolut de vots. La victòria té més
mèrit, esdevé èpica, si es té en compte que les dues
principals candidatures han fet la campanya sense els
seus caps de llista, Puigdemont a l’exili i Junqueres a la
presó. I encara més meritòria resulta si es tenen en
compte els mitjans econòmics i mediàtics de què han
gaudit els unionistes, i el marcatge de la Junta electoral
sobre la ràdio i televisió públiques de Catalunya, mentre
els mitjans espanyols, públics i privats, feien campanya
descarada a favor dels unionistes.
Per desgràcia, molt prest el Govern i els partits
espanyols han respost la pregunta que, de manera
insistent, se’ls va fer durant la campanya electoral:
respectareu el resultat de les urnes? Doncs no. Així de
clar ho han deixat. De fet, cada derrota que el poble de
Catalunya ha infligit als espanyolistes, aquests s’han
enrabiat més i mostrat la seva set de venjança.
Paradoxalment, acusen els independentistes d’allò que
ells mateixos practiquen, de fomentar l’odi.
Les eleccions, per tant, no hauran resolt «el problema»
català. Els pròxims mesos, qui sap si anys, viurem
instal·lats en el 155: la Generalitat intervenguda
econòmicament, el Parlament tutelat per un Tribunal
Constitucional que en qüestió d’hores dictamina els afers
catalans, i «la Justícia», inexorable, acusant i
empresonant més independentistes.
Aleshores, què han guanyat els independentistes? La
qüestió més important en un procés d’independència: el
coneixement i la simpatia internacional, passa prèvia al
reconeixement. És ben cert que d’una Europa que té al
capdavant un impresentable com Junckers no es pot

esperar res. Però, malgrat tot, cal reconèixer el suc que
Puigdemont ha sabut treure de la legalitat belga. I la
gran repercussió i admiració que va tenir la gran
manifestació a Brussel·les, qualificada per la policia
belga de «demostració de civisme».
Així que, els sobiranistes hauran de treballar a tres
nivells: seguir eixamplant l’electorat independentista,
amb una bona gestió a les institucions i la denúncia dels
bloquejos estatals; insistir en la internacionalització del
conflicte implicant les institucions polítiques i judicials
europees i practicant la resistència pacífica. De fet, amb
les institucions i representants polítics lligats de mans,
literalment, per la justícia espanyola, serà l’hora de la
ciutadania. Amb intel·ligència, imaginació i sense caure
en provocacions, el Poble català haurà de seguir
admirant al món, exigint la llibertat dels presos polítics i
realitzant accions pacífiques, que molestin el menys
possible a la ciutadania, però que deixin en evidència els
poders estatals, els quals, ho han demostrat prou, faran
tot el joc brut que els calgui.
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2017

Un any negre a l’Estat espanyol
Miquel Rosselló
Del Consell de Fundacions Darder - Mascaró
L’any que acabem de deixar enrere, el 2017, ha
estat un any negre a l’Estat espanyol i molt
especialment pels ciutadans que desitjaven una
sortida progressista i democràtica a la crisi
econòmica, política i social en què estem
immersos.
¿Algú se’n recorda de les profundes aspiracions
de regeneració democràtica que recorregueren
amplis sectors d’arreu de l’Estat abans de les
eleccions generals del juny del 2016?. Aquell
impuls que semblava que ens duia al canvi de
Règim. Havíem de tombar el règim del 78. Algú
se’n recorda d’aquell “tic,tac, tic-tac” pronunciat
a aquell memorable míting per Pablo Iglesias
contant el temps que li quedava a Rajoy al poder?
I el més greu és que els números demostraren
que el canvi era possible, que desallotjar Rajoy de
la Moncloa estava a l’abast de la mà, però el
PSOE i Podemos preferiren indultar a Rajoy abans
que pactar amb l’esquerra sobiranista. I així
estem ara, caldria no oblidar. I va arribar el 2017
amb un Rajoy convençut que si és per mantenirse a Moncloa bé està pactar fins i tot amb els
nacionalistes bascs, si són de dretes, és clar.
Alguns proclamen que estem sortint de la crisi
econòmica, però la majoria de ciutadans afectats
brutalment per aquesta no ho noten. La crisi
econòmica patida ha sigut la gran excusa per fer
una retallada brutal als drets laborals i socials que
costarà anys i panys recuperar.
Mentrestant, la corrupció no pot arribar a quotes
més altes. Esquitxa directament a tots els
subjectes del règim del 78. El PP ha estat declarat
per la justícia com organització corrupta i aquí no
dimiteix ni assumeix responsabilitats polítiques
ningú. El PSOE andalús és una xacra insuperable
per l’esquerra estatal. Estem a una corrupció
sistèmica que implica des de la monarquia a totes
les institucions del sistema.
I què dir de la monarquia aquest 2017! Podem
arribar a l’estupefacció que el Rei Felip VI farà bo
al seu pare, Joan Carles I.

Si algú en tenia dubtes, aquest 2017 també ens
ha deixat clar que qüestionar “la unidad de la
patria” et pot portar tots els mals del món. Des de
botar-se la Constitució eliminant l’autogovern
català a través de l’aplicació d’un 155 que no
autoritzava l’aplicació que s’ha dut a terme, fins a
fer saltar pels aires la independència judicial o
tornar a veure “tancats a la presó homes plens de
raó” com cantava Raimon fa quaranta anys.

Però no ens enganem. Que Montoro intervingui
l’Ajuntament de Madrid, o que es portin a la
justícia i en molts de casos a la presó, a poetes,
comentaristes o feministes per posar solament
alguns exemples. O que les polítiques
recentralitzadores s’incrementin dia a dia. Que el
Tribunal Constitucional es converteixi amb el
flagel dels parlaments autònoms, que l’Audiència
nacional cada dia s’assembli més al TOP o que el
Ministre Montoro es converteixi amb el botxí dels
Ajuntaments, no té res a veure amb
l’independentisme. Tot això té a veure amb la
democràcia. Caminem a passes de gegant a una
situació a la turca, o si volem trobar un exemple
més proper a recuperar l’experiència de la
Dictadura de Primo de Rivera.
I davant aquesta patètica situació tenim un PSOE
que començava l’any amb un Pedro Sánchez
victoriós dels poders fàctics gràcies a amplis
sectors de les bases del seu partit i que ha acabat
l’any agenollat davant Rajoy, com un vergonyós
escolanet. I un Podemos que no tan sols
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abandona la seva embranzida contra el règim del
78, per cert una de les raons fonamentals del seu
naixement, sinó que és incapaç d’entendre que
l’ofensiva més potent que s’ha viscut en anys
contra aquest ha sigut el moviment social
independentista català.
Com és possible que continuïn pensant que el
moviment de masses més fort a Europa de les
darreres dècades està dirigit per la burgesia
catalana?. Però si els mateixos representants
d’aquesta burgesia estan dient tot el contrari.
Com deia fa uns dies José Manuel Beiras:
“Domenech e Iglesias no volgueren comprendre
que en la confrontació Procés- Estat, la
contradicció antagònica dominant era la qüestió
nacional i no de classe i que l’independentisme

era un aliat i no un adversari de l’esquerra
rupturista espanyola”
Ara comença el 2018 i el meu desig i la meva
convicció és que cal caminar cap a un pol unitari
de totes les forces rupturistes, que s’oposen
frontalment al bloc dinàstic (PP, Ciudadanos i
PSOE). Cal abandonar els particularismes i els
sectarismes i establir una estratègia comuna,
contra un enemic que és comú i que no és un
altre que el nacionalisme espanyolista.
Estic absolutament convençut que si prioritzem
les alternatives particulars de cada força política o
cada poble, a la derrota de l’enemic comú, el
camí que tenim cap al nostre alliberament es farà
encara més difícil.
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ALAS, 30 anys
acompanyant les persones
amb VIH
3.1

Joan Lluís Llull
President d’ALAS- Associació de Lluita Anti-Sida de les Illes Balears
L’any 1983 tot just s’havia descobert el virus
causant de la Sida. Hi havia por molta por, por a
infectar-se, por a estar a prop d’una persona
afectada, la infecció equivalia a malaltia i mort. A
mesura que passava el temps augmentava el
nombre global d’infectats, i aquí també.
Va ser en el 1987 quan un grup d’afectats,
encapçalats pel doctor Gálvez, va veure la
necessitat d’organitzar-se per a defensar els
drets, per visibilitzar una infecció que existia i
amb efectes devastadors, i també per a informar
de les mesures de prevenció per a frenar
l’expansió del virus.
Els primers anys foren durs, amb moltes morts
dels que havien donat les primeres passes. Les
primeres sortides al carrer, aparicions als mitjans
de comunicació, campanyes de prevenció, els
primers diàlegs amb l’Administració per establir
serveis... Tot plegat, les accions més valentes de
la història d’ALAS.
Vam muntar un servei d’atenció a les persones
que estaven a ca seva i no es podien valer per si
mateixes, ja a una fase avançada de la infecció.
Per sort, anys més tard vam poder tancar aquest
projecte perquè els avenços científics i, per tant,
la millora de la qualitat de vida dels pacients el va
fer innecessari. També teníem un programa
d’atenció a la infància amb VIH, que també vam
poder desmuntar quan es va aconseguir aturar la
transmissió mare-fill/a.
La revolució científica entorn del virus no només
ha millorat la nostra qualitat de vida, sinó que
també l’ha perllongada. Ara som molts afectats,
de qualsevol edat, origen i condició. Ens hem
d’acostumar a conviure amb el VIH prenent la
medicació adequada i seguint unes pautes de
vida saludable, que són les habituals per a
qualsevol persona, d’una manera més marcada:
respirar bé, menjar saludable, fer exercici,
descansar el que toca, i tenir el pensament
positiu. I aquí és on ara ALAS juga un paper
important avui en dia, ajudant a les persones
afectades a socialitzar entre nosaltres, i amb el
suport de professionals per afrontar aquesta
infecció de manera positiva. Allò que es diu
resiliència.
També continuem treballant fent prevenció,
principalment amb la prova ràpida, que

promovem entre tota la població, però parant
esment als col·lectius més vulnerables. El
coneixement de l’estat serològic ajuda a prendre
les mesures preventives necessàries i contribueix
a l'eradicació del virus. De totes maneres a les
Illes es manté un índex d’infecció molt alt i veiem
necessària la implantació de la profilaxi preeexposició a determinats col·lectius als quals el VIH
afecta de manera diferenciada i amb uns
protocols molt estrictes en els que hem d’estar
presents.
Durant els anys més durs de la crisi i les
retallades ens vam veure obligats a tancar tots
els serveis i el local que teníem a Eivissa, tot i que
vam seguir treballant de valent. A poc a poc, vam
anar obrint de nou els serveis, millorant-los, i ara
ja podem dir que tenim projecte de tornar a fer
feina a les Pitiüses. Des d’ALAS sempre hem
tingut al cap fer feina a les quatre illes i als sis
hospitals públics, els privats no juguen en aquesta
lliga.
Al llarg de la nostra història, molts professionals
han fet possible la continuïtat de l’entitat, amb la
formació dels serveis necessaris, reformulant
l’organització i adaptant-la i projectant-la cap a
les afectades i afectats, i també cap a la gent en
general. Especialment remarcable és la feina de
dos dels coordinadors que hem tingut, Eva García
i Joan Viver, que sense mirar hora, calendari, ni
sou, han mantingut el ritme dels serveis moventse pels complicats laberints de l’Administració i
dirigint el conjunt dels serveis.
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Ara estem en una fase de consolidació i
creixement. Tot i que nosaltres no tenim el
potencial de les grans ONG’s, podem estar
orgulloses i orgullosos de la tasca realitzada, que
amb tanta dedicació hem cuidat per a donar la
millor resposta a les necessitats de les persones
afectades pel VIH.
Enguany ens ha deixat Javier Bordona, que fins a
darrer moment formà part de la Junta Directiva i
va col·laborar activament en totes les feines. Ell
quedarà en la nostra memòria, sumant-se a tants

altres al llarg dels anys, com Josegre Abad, qui va
morir el 1996, just abans de l’aparició de la
medicació eficaç, i la seva germana, Basy, que ha
continuat fent la feina que ell havia començat.
Molta gent, moltes experiències, molta vida i molt
d’amor a una experiència de lluita col·lectiva que
ja compleix trenta anys i volem que duri fins que
es compleixi l’objectiu de l’ONU d’acabar amb la
pandèmia que fixa l’any 2030.

AMICS DE LA TERRA reclama la
transició cap a un model energètic
sostenible per mitjà de Parcs de petita/mitjana
dimensió
3.2

Ángel Gallego

En l'últim mes la Direcció General d'Energia i Canvi
Climàtic ha realitzat la informació pública per a
l'autorització administrativa, declaració d'utilitat pública i
avaluació ordinària de l'impacte ambiental de 6 projectes
de parcs fotovoltaics la dimensió dels quals entenem que
sí que s'ajusta a la realitat geogràfica d’un territori reduït
com són les Illes Balears.
En efecte, els projectes dels parcs fotovoltaics a
Llucmajor (Buniferri i Alacantí), Bunyola (Son Pons i Sa
Tanca), Consell (Són Corcó), Sant Antoni de Portmany
(Bosc donin Lleó), i Ses Salines (Sa Cometa) aportaran
en el seu conjunt una potència total de 22.400 kW pic, la
qual cosa representa la meitat de la potència d'un dels
megaparcs recentment autoritzats pel Govern Balear
(Santa Cirga a Manacor i s'Àguila a Llucmajor).
És a dir, la transició cap a un model energètic sostenible
SÍ és possible mitjançant parcs de petita / mitjana
dimensió, sense haver de recórrer a megaparcs com els
anteriorment citats.
Els cinc parcs fotovoltaics projectats que es troben en
tramitació tenen algunes característiques comunes:
• En cap cas se superen les 4 Ha de superfície afectada
• No requereixen, tampoc la realització de noves i grans
infraestructures elèctriques per a l'abocament de la seva
energia a la xarxa, ja que es projecten en zones properes
al recorregut de línies existents de 15 kV, amb la qual
cosa només fa falta l'execució de petits trams de xarxa
(en gran part soterrades) per a la seva connexió amb les
estacions transformadores dels parcs.
• En tractar-se d'instal·lacions de potències que oscil·len
entre els 3 i 4 MW, es redueix el transport de l'energia
generada fins als punts de consum, i en conseqüència
les pèrdues a la xarxa, contribuint d'aquesta manera a la
transformació del nostre sistema elèctric cap a un model
de generació distribuïda de l'energia.

• Els emplaçaments no afecten zones d'especial interès
agrícola, i fins i tot en alguns casos se situen pròxims a
zones que podríem qualificar de lleugerament
degradades (proximitat a Son Reus en el cas de
Bunyola).
L'entrada en funcionament d'aquests nous sis parcs
fotovoltaics suposarà:
• Una generació elèctrica renovable de gairebé 35.000
MWh / any, la qual cosa suposa una mica més del
6% de l'energia elèctrica consumida a Balears
l'any 2016.
• L'eliminació de l'emissió d'unes 68.000 Tn / any
de CO2, sense comptar les emissions de SO2, NOx i
altres partícules que originen la generació elèctrica a les
centrals tèrmiques de les nostres illes.
Per això volem manifestar el nostre suport a aquest tipus
de projectes per aconseguir la transició energètica cap a
un model 100% renovable que necessiten les nostres
Illes i que s'està impulsant des del Govern Balear a
través de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic.
És evident que, malgrat les dificultats que el
funcionament econòmic del sistema elèctric espanyol
ofereix, hi ha uns inversors que veuen econòmicament
viable l'execució d'aquests projectes, de manera que
definitivament hauria d'abandonar-se la
línia
d'autorització de grans parcs mitjançant les iniciatives
legislatives que siguin necessàries, i en tot cas donar
suport a aquest tipus de projectes de menys dimensió i
perfectament integrables en el nostre territori. Suport
que es tradueixi tant en l'agilitat administrativa per a la
seva tramitació, com fins i tot amb algun tipus d'ajuda
econòmica a la inversió inicial, ja sigui mitjançant la
utilització de fons europeus (FEDER) ja sigui mitjançant
els fons recaptats per l'ecotaxa.

Més informació: 640.240.624
Desembre 2017

Amics de la Terra Mallorca
info@amicsdelaterra.org
www.amicsdelaterra.org
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Primera llei d’Habitatge:

una oportunitat i un repte,
però sobretot un deure
Joanaina Campomar
Diputada de MÉS i Secretaria de la Mesa del Parlament de les Illes Balears

Donar resposta als problemes d’habitatge en el marc dels
Acords pel Canvi és una prioritat des del primer dia,
incorporant la política pública d’habitatge en l’agenda
política de les Illes Balears.
S’han incrementat les ajudes al lloguer, prioritzat el
lloguer social, implantat ajudes als subministraments
bàsics d’aigua i energia i posat les bases per a un
vertader servei públic d’habitatge. La primera llei
d’Habitatge de les Illes, en tràmit al Parlament, és ara el
pas imprescindible per a posar els fonaments que
impedeixin fer passes enrere.
La bombolla immobiliària, la turistificació de les ciutats, la
baixada de salaris i la crisi econòmica han generat des de
fa uns anys un greu problema d’accés a l’habitatge i una
realitat del risc de pèrdua d’aquest bé bàsic. La puja dels
preus de lloguers, els desnonaments hipotecaris i per
impagament del lloguer, són en l’actualitat un problema
prioritari per moltes persones i famílies amb pocs
recursos. Escoltar en els mitjans de comunicació parlar
de situacions d’emergència d’habitatge ja no sorprèn la
majoria de la societat. Gràcies a l’actuació i perseverança
d’associacions a peu de carrer s’ha posat al cap de
l’agenda pública la defensa del dret a l’habitatge.
Molts llocs del món occidental, que fa anys no tenien la
percepció del problema, avui tenen un problema real que
afecta no tan sols a persones amb pocs recursos, sinó
també a famílies i persones amb feina i de classe mitjana.
Moltes comunitats autònomes de l’Estat espanyol i
moltes ciutats europees cerquen solucions i promouen
normatives per fer front a una situació que afecta
significativament a la gent.
El dret a l’habitatge va ser reconegut a la Declaració
Universal dels drets humans de 1948, a la Carta dels
drets fonamentals de la Unió Europea, l’article 47 de la
Constitució espanyola i l’article 22 de l’Estatut
d’autonomia de les Illes Balears.
Aquesta llei no és la solució immediata del problema,
però pretén posar les eines per donar una resposta

integral i coherent de les polítiques públiques d’habitatge
a les Illes Balears com a servei públic.
S’introdueixen paràmetres de qualitat, disseny i
habitabilitat, ajudes a la millora del parc edificat en
necessitats funcionals i energètiques.
La part fonamental són els mecanismes per atendre la
població amb més dificultat d’accés a l’habitatge i al seu
manteniment.
Es defineixen les situacions d’especial vulnerabilitat que
són les que fan possible l’acció de demanda d’habitatge, i
l’obligació a posar en disposició un habitatge o un ajut
per garantir el dret en aquestes situacions determinades.
S’estableixen per primera vegada en l'àmbit de llei els
serveis d’acompanyament en tots els processos que
suposen un risc de pèrdua de l’habitatge i a la vegada,
per donar assessorament previ i proactiu per a la compra,
finançament o lloguer. Una forma de posicionar els
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serveis públics al costat de les persones front interessos
mercantilistes.
Aquesta funció social ja està en marxa. L’oficina antidesnonaments de l’Ajuntament de Palma impulsada pel
Govern de la Gent el 2015 és l’exemple més significatiu
com també la reobertura de les oficines de l’IBAVI a les
illes de Menorca, Eivissa i Formentera. La llei consolida la
funció de servei públic de l’habitatge i en aquest marc els
serveis d’acompanyament són bàsics, com també la
col·laboració entre IBAVI, consells insulars i ajuntaments
que són els que coneixen de primera mà les necessitats
de la ciutadania.
Per primera vegada s’obliga a elaborar un Pla públic
d’habitatge a deu anys per a donar resposta habitacional
a un mínim de 5.000 famílies i es posa èmfasi que les
ajudes a la rehabilitació prioritzin les famílies amb menys
recursos i s’encaminin a evitar processos de degradació,
gentrificació i elitització de barris.
En relació a la política de mobilització d’habitatges
desocupats es plantegen mesures per a grans tenidors,
entitats financeres i promotores immobiliàries amb més
de deu habitatges, amb la creació d’un registre obligatori
i la cessió obligatòria per a lloguer social per un temps
determinat amb garanties de cobrament i retorn
suficients als propietaris en el cas de dos anys de
mantenir buit l’habitatge. L’oficina de l’habitatge buit farà
d’observatori impulsant mesures per a la seva
mobilització, amb l’objectiu d’incrementar el parc
d’habitatge en règim de lloguer.
També per primera vegada es reconeixen els instruments
legals per fer front a l’anomenada pobresa energètica,
garantint els subministraments bàsics d’aigua, gas i llum
en casos insuficiència de recursos familiars. Es crea un
fons d’atenció solidària i les bases dels protocols
d’actuació,
coordinació
i
col·laboració
entre
l’Administració i les empreses subministradores per tal
d’assegurar els subministraments bàsics a les famílies.

Un capítol important de la llei és la d’establir el marc
jurídic de l’habitatge protegit i garantir la seva funció
social, amb règim de protecció permanent sense
possibilitat de desqualificació voluntària i amb l’objectiu
d’encaminar l’actuació pública cap al lloguer social.
La consideració d’altres fórmules de promoció de
l’habitatge és la regulació de la cessió en superfície per a
cooperatives d’habitatge. S’obre la porta a la
col·laboració de l’Administració amb entitats sense ànim
de lucre amb una mateixa finalitat d’interès general.
Enfront dels precedents de recursos d’inconstitucionalitat
del govern estatal a altres lleis d’altres parlaments s’ha
fet un exercici d’ajustaments jurídics per a possibilitar
que no sigui suspesa, sense renunciar a una llei valenta
feta per donar resposta a necessitats bàsiques de les
persones.
Impulsada de baix cap a dalt per una demanda social
encapçalada per associacions de lluita contra els abusos
en favor d’aquest dret, fa passes valentes a l’hora de
fomentar els instruments necessaris per a garantir el dret
a l’habitatge en situacions d’especial vulnerabilitat,
incrementar el lloguer social i assequible, la cooperació
amb cooperatives d’habitatge, establir un règim
d’habitatge protegit amb vocació pública i establir
mecanismes per a garantir els subministraments bàsics
en famílies en situació de l’anomenada pobresa
energètica.
Com moltes altres fites aconseguides i engrescadores, els
Acords pel Canvi impulsen la primera llei d’Habitatge de
les Illes com una oportunitat, un repte i un deure social
complert.
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ANDREU GRIMALT ROSSELLÓ
Pep Valero Gonzàlez

Fent xarxa i concertació avançam
en el Tercer sector
Nascut l’agost de 1979, aquest sociòleg de 38 anys ja té
una ampla experiència de coneixements sobre la
societat de les nostres illes. Va fer la carrera a la
Universitat de Granada. S’incorporà de seguida a
treballar a la Fundació GADESO. Durant tretze anys ha
participat en infinitat d’estudis i enquestes que ha
realitzat la Fundació. També desenvolupà experiències
de difusió comunicativa a la Fundació, com va ser El
Periscopi, revista digital diària d’opinions polítiques i
socials, amb uns col·laboradors voluntaris i estables, de
gran pluralitat ideològica. Col·labora de manera habitual
a diversos mitjans de comunicació.
A partir d’aquest any 2017, ha passat a ser el Director
Tècnic de la xarxa EAPN Illles Balears (Xarxa per a la
inclusió social de les Illes Balears).
Què és EAPN ?
Són les inicials amb anglès de European Antipoverty
Network, Xarxa europea contra la pobresa. Sorgeix l'any
1990 i la seva principal finalitat és poder ser una entitat
reconeguda a les institucions europees, de cara a poder
ser consultada abans de qualsevol proposta de tipus
social i contra la pobresa, que vulguin fer les institucions
de la Unió Europea. La Xarxa s’estructura a cada estat
de la UE, i si aquest té un component més o menys
descentralitzat, també es creen xarxes en aquests ens
territorials. A l’Estat espanyol hi ha 17 estructures de la
xarxa, una per cada comunitat autònoma, a més de les
de Ceuta i Melilla. La Xarxa no té un caràcter jeràrquic,
malgrat que treballa en la recerca de la coordinació. Hi
ha una assemblea anual de les xarxes estatals, reunions
cada dos mesos d’un Comitè Executiu ( on jo represento
a la Xarxa de les Illes) i una Comissió Permanent.

I a les Illes qui forma part d’ EAPN?
Hi ha 16 entitats i una xarxa que s’anomena FEIAB
(Federació per a la infància i l’adolescència de les
Balears). Creu Roja, Projecte Home, Deixalles, Càritas...
entitats més grans o més petites, però totes amb
l’objectiu compartit de lluitar contra la pobresa i les
causes estructurals que la generen. La nostra Xarxa com
a tal té dues persones que s’hi dediquen

professionalment. El conjunt de totes les entitats ocupen
entorn de 2.500 persones i mouen un volum aproximat
de 50.000.000 d’euros anuals. Pretenem articular una
veu única de cara a negociar amb les administracions
públiques de les Illes, sobre les polítiques de contingut
social.
Com estau organitzats?
L’òrgan màxim de representació és l’Assemblea General.
Hi ha un vot per cada entitat. L’assemblea elegeix una
Junta Directiva composta per vuit membres. L’actual
Presidenta és Margalida Jordà de l’entitat NAÜM de Son
Roca, que treballa amb infants amb dificultats i amb
famílies vulnerables. El vicepresident és Andreu Cloquell,
de la Cooperativa Jovent de Son Gibert. La secretària és
Llúcia Carreres del Patronat Obrer i la tresorera Catalina
Mateu de Càritas. Després hi ha 4 vocals més.

I EAPN a la vegada forma part de la Taula del Tercer
Sector...
En efecte. La Taula del Tercer Sector està formada per
EAPN com a representació de les entitats que lluiten per
a la inclusió social; per les entitats que representen les
demandes inclusives dels malalts mentals; per les
entitats que tracten els temes de la inclusió pel que fa
als discapacitats físics i mentals; per les entitats
representatives del voluntariat social i per la xarxa
d’economia solidària REAS. És una vertadera Taula de
xarxes. L’abast d’aquesta taula és la de considerar tan
sols a les entitats que treballen d’una manera o altra
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amb polítiques estables d’inclusió social. Respectam a
les entitats que fan funcions merament assistencials o
considerades tradicionalment com a beneficència.
Els bancs d’aliments, refugis de nit... Ajuden a tapar els
forats més immediats de la supervivència. Ja és una gran
i necessària tasca. Però són funcions tan sols
d’emergència social. Els nostres objectius pretenen ser
més estratègics i d’acompanyament cap a la inclusió
social general.
En què estau treballant actualment?
Com a fites més immediates de la Taula, hem
aconseguit participar en la ponència sobre la Llei del
Tercer Sector a les Illes Balears, que sembla que serà
aprovada tot d’una que s’iniciï el període de sessions del
Parlament. Hi ha un acord de tots els partits que formen
la Cambra sobre el seu contingut, Per això esperam que
es pugui aprovar al més aviat possible, i a ser possible
amb el tràmit de lectura única. La Llei tindrà un gran
valor per al reconeixement social i públic de les nostres
activitats.

I l’altre projecte en el qual feis feina és sobre la Llei
d’Acció Concertada...
Sí, aquesta és un altre dels projectes que veiem
fonamental. Tant de bo que no fes falta l’existència de
totes les nostres entitats per ajudar a atendre les
diferents i múltiples necessitats socials. Tant de bo que
totes les administracions públiques poguessin cobrir per
elles mateixes tots aquests serveis que oferim. Però
mentrestant, cal valorar el treball entusiasta que no fa
altri i que és del tot necessari, de les nostres
associacions. Cal posar unes bases que permetin
l’estabilitat i la planificació de la nostra feina. No estar
pendents cada any de les discrecionalitats de les
subvencions. De patir constantment per les dificultats de
tresoreria, malgrat que hi hagi ingressos públics
assegurats. Per això plantejam la necessitat d ‘una Llei
que permeti a les Administracions i a les entitats socials
establir la possibilitat de concerts que reconeguin els
serveis que s’estan oferint, que es regulin de manera
clara i transparent i amb totes les garanties de control
per part de les administracions públiques, però que
facilitin a les entitats les possibilitats d’establir una
planificació estructurada i segura de cara a complir
millor les seves finalitats socials.
Des dels teus coneixements professionals, com valores
l’actual situació pel que fa a l’exclusió social de la nostra
comunitat?
Actualment hi ha una certa millora pel que fa a les xifres
de persones en risc d’exclusió i de pobresa. Estam
arribant a les xifres que hi havia abans de la crisi. Amb la

crisi hi havia a prop de 300.000 persones en risc
d’exclusió social. Actualment estam entorn de les
220.000. Aquestes xifres surten de l'indicador AROPE,
que s’extreu de l’Enquesta de Condicions de Vida de
l'INE. Es valoren les rendes familiars que no arriben al
60% de la renda mitjana del país, la baixa intensitat dels
treballs en les llars ( percentatges de temporalitat i
treballs parcials respecte al volum d’hores de treball
anuals), i les carències materials severes en les llars ( es
consideren si hi ha 4 dels 9 ítems que demana l'INE, com
p.e. si no poden fer vacances anuals, no poden pagar
despeses extres, deutes de qualque rebut de lloguer o
electricitat...)

Tenim aquestes dades desglossades per Illes?
No. L’enquesta de l'INE es fa a l'àmbit de les comunitats
autònomes i les dades desagregades no són
representatives en l'àmbit estadístic pel que fa a les
illes. És a dir, que el pes de Mallorca condiciona
òbviament el resultat autonòmic. Hi ha diversos estudis
aproximatius de caràcter privat, però oficialment no hi
ha altra dada pública que no sia l'INE per estudiar el
tema de la pobresa a les nostres illes.
Amb tota aquesta informació que dónes, podríem dir que
tenim una societat civil potent a les Illes?
No. Malgrat que hi ha una realitat de participació general
en un nivell o altre important, la realitat és que els qui
estiren solen ser molt pocs i a vegades els mateixos a
diferents bandes. No hi ha una renovació assegurada de
quadres directius a les associacions. Ens manquen ganes
de compromís i de continuïtat especialment en els
àmbits de direcció. Aquest compromís exigiria a la
vegada
més
formació
i
més
capacitat
d'autoaprenentatge en les diferents estructures
directives i mitjanes de les organitzacions. Adquirir més
habilitats de comunicació social i d’iniciativa de
projectes. Cal cultivar la necessitat d’exigència social,
però a partir de la cultura de la participació ciutadana. És
cert que hi ha hagut respostes socials i massives en
determinats moments puntuals. La protesta pot
aconseguir o no els seus objectius, però sense articular
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la participació, s’acaba difuminant o desvirtuant. Ens
queda molt per avançar de cara a articular una societat
civil potent i organitzada a les nostres illes.

Com a sociòleg, quins perills més importants trobes que
tenim com a societat a Mallorca?

Carta Social Europea es parla que cap prestació social
hauria d’estar per sota del llindar de la pobresa. No sé
quina hauria de ser la forma concreta de fer-ho. Però els
drets subjectius s’haurien de reconèixer també com
d'obligat compliment. Una Renda Bàsica Universal i
Incondicional també seria una bona proposta per a
complir amb aquest dret. També com a xarxa EAPN hem

L’actual model productiu. És una font permanent de
desigualtats i de malbaratament de recursos. És
important que hi hagi consciència que cal un canvi de
model. Va més enllà d’un tema de solidaritat i de
justícia. Es fan coses però falta un rumb clar de cap a on
se’n vol anar. I fer aquest rumb amb la participació de la
gent. A vegades la mateixa Administració parla de
fomentar la participació, però després els caus que
ofereix no arriben ni de bon tros a les expectatives que
es creen...
I quines oportunitats hauríem d’aprofitar?
Apostar clarament per la formació de la ciutadania.
Aconseguir frenar l’abandonament escolar que ha estat
propiciat pel model de mà d’obra barata i poc qualificada
que fins ara necessitava la nostra economia. Aconseguir
treballs de qualitat i estables. I a la vegada encarar amb
perspectiva els nous reptes que ens imposarà l’economia
del coneixement, la robotització, els nous serveis
qualificats... A escala social, cal debatre amb urgència
garantir els drets materials d'existència per a tots els
ciutadans. Cal protegir els temps d’adaptació a les noves
realitats de la gent poc qualificada. No és ja possible que
el mercat de treball pugui garantir un treball digne per a
tothom.
Creus possible garantir aquests drets subjectius de dret
material a l’existència per a la ciutadania?
El IV Pilar de la UE, el nomenat pilar social, parla de la
necessitat d’assegurar uns ingressos mínims vitals per a
la ciutadania a la UE. Però la Comissió ho estableix sols
com a recomanació. Cada Estat és lliure per fer-ho o no,
segons estableixen els mateixos tractats europeus. A la

recolzat, amb el Grup Renda Bàsica Illes Balears, la
necessitat que el Parlament de les Illes Balears recomani
fer un estudi d’aquesta proposta de RBUI i el que
suposaria per a les nostres Illes.
Vols afegir qualque cosa més?
Tan sols dir que mantenim una interlocució permanent
amb les diferents administracions illenques, Parlament,
Consell Insular, Ajuntament de Palma..., per tal de
treballar i desenvolupar els Pactes per a la Inclusió
signats ja fa uns anys. Lògicament, parlam amb tots els
grups polítics per tal de definir i intentar aconseguir una
sèrie d’objectius estratègics de manera consensuada i no
subjecta a les alternances del poder. En aquesta línia,
establim cada any de manera conjunta unes prioritats
d’actuació i en fem un seguiment continuat en reunions
cada dos mesos. Hem avançat força amb els actuals
pactes i esperam fer-ho amb la resta d'illes i
ajuntaments.

Nova estructura
organitzativa integrada en la Confederació
Sindical de CCOO de les Illes Balears
5.1

Maribel Millán
Secretària General de la Unió Insular de Mallorca
Uns dels acords aprovats pel conjunt de
l'Organització en l’11è Congrés de la C. S. de
CCOO de les Illes Balears, celebrat l'abril 2017, va
ser la posada en funcionament de la Unió Insular
de CCOO de Mallorca, unificant, d'aquesta
manera, les tres comarques Palma, Inca i
Manacor, hem sumat recursos i esforços i, a
l’hora, ens reforçam per arribar amb garanties a
tots els treballadors i les treballadores de l’illa.
La Unió Insular de CCOO Mallorca constituïda al
Primer Congrés celebrat el passat 15 de
desembre a Inca - municipi on ubicarà
pròximament la seva seu oficial - aferma el
projecte del sindicat en la incidència i intervenció
sociopolítica a Mallorca.
En el Primer Congrés fixàrem criteris i estratègies
d'acció que garanteixin el desenvolupament d'una
estreta connexió amb la societat política i la
societat civil, que ens permetran influir en les
polítiques públiques insulars, i en la confluència
amb el moviment associatiu i veïnal, contribuint
d'aquesta manera a l'enfortiment de l'activitat
sindical quotidiana de la nostra illa.
Possibilitarem
enfortir
mecanismes
per
incrementar el treball militant i la dedicació a les
tasques sindicals de la nostra afiliació en les
diferents estructures de l'organització, i fer front
d'una forma més persistent, no solament a les
dinàmiques laborals, sinó també institucionals en
l'àmbit de tota Mallorca.
Entenem la política organitzativa del sindicat com
una part estratègica de l'acció sindical,
cooperativa i complementària entre les diferents
estructures que integren la nostra organització, i
que són l'element fonamental per ampliar la
nostra base d’afiliació i de representació en les
empreses, així com element fonamental per al
desenvolupament organitzatiu.

Arabalears Nova executiva de la Unió Insular de CCOO de
Mallorca

Volem estar més presents en els centres de
treball, al costat dels treballadors i treballadores,
aquest en el nostre hàbitat natural, però les
nostres propostes també han d'estar en altres
àmbits i contextos on es desenvolupa el debat
social, als Ajuntaments de les ciutats i pobles de
l’illa i en la societat civil organitzada de la qual el
sindicat forma part.
El principal objectiu del sindicat és l'atenció i
proximitat a la nostra afiliació; major i millor
participació en el desenvolupament dels acords
congressuals i, en la vida organitzativa del
sindicat, també arribar a tots els treballadors i
treballadores, allà on estiguin, sigui en l'empresa
o a la plaça del poble.
Volem ser el primer sindicat a Mallorca, el més
representatiu, el que soluciona els problemes a
les persones treballadores, hem d'estar al seu
costat, aquesta en la nostra responsabilitat.
La classe treballadora necessita un sindicat fort,
cohesionat i reivindicatiu, flexible i amb capacitat
per adaptar-se als canvis que s'estan produint al
món laboral i en la societat. Un sindicat preparat
per donar respostes. Per combatre la pobresa,
l'atur i la precarietat.
Aquesta és la voluntat i el compromís de la
Unió Insular de CCOO de Mallorca
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5.2

L'Escola Oberta Ciutadana
(EOC)

Antoni Ramis Caldentey
Membre del Secretariat de les Fundacions i
Coordinador de l'Escola Oberta Ciutadana

Bon dia i bon any 2018
Comencem per escrutar els nostres orígens:
14-11-1921: Neix el PCE per escissió del PSOE
excessivament social-demòcrata en detriment de
socialista.
1986: Es constitueix Esquerra Unida (EU) a la que
s'integra el PCE.
1998: S'implanten a Mallorca Els Verds.
2010 (juny): A Mallorca Iniciativa d'Esquerres s'escindeix
d'EUIB, i el mateix any conflueix amb Els Verds de
Mallorca, constituint Iniciativa-Verds a la que molt prest
s’hi ajunta, a les Illes Equo: IV-Equo.
Per altra banda:
1976 (febrer): Es funda el PSM.
2006: Es crea el Bloc (PSM, EU, Els Verds i Esquerra
Republicana).
24-10-2013: Es constitueix MÉS com a projecte polític
unitari i no com a coalició. S'hi integren PSM-Entesa, IVEquo i molts de partits municipals, i persones
independents.
2015 Gran èxit de MÉS a les eleccions municipals,
insulars i autonòmiques de maig.
Respecte a les Fundacions:
1987: Fundació Emili Darder. Creada pel PSM amb
l'objectiu de fomentar la cultura de Mallorca.
2010 setembre es crea la fundació Ateneu Pere Mascaró
Pràcticament des del naixement de l'Ateneu Pere
Mascaró
les
dues
fundacions
han
treballat
coordinadament amb moltes activitats conjuntes.
No obstant això, el dia 07-04-2016 el President de
l'Ateneu Pere Mascaró, Miquel Rosselló i el director de la
Fundació Emili Darder, Antoni Marimon formalitzen
aquesta coordinació organitzativa i en les activitats
signant un protocol de col·laboració entre ambdues
Fundacions.

Seguint en aquesta línia de confluència organitzativa i
d'acció el passat dia 12 de juliol de 2017 es va presentar
a Can Alcover de Palma la nova entitat "Les Fundacions
Darder-Mascaró" amb la seva nova imatge i la seva
consolidació organitzativa, així com la memòria de les
activitats del curs 2016-2017 i el pla de feina per al curs
2017-18. Aquest acte va comptar amb l'assistència i
participació del batle de Palma, Antoni Noguera, els dos
coordinadors de MÉS per Mallorca, Bel Busquets i David
Abril, amb els coordinadors de les Fundacions Miquel
Rosselló i Antoni Marimon, la Consellera de Serveis
Socials Fina Santiago, la pràctica totalitat de membres
del Secretariat i del Consell de les Fundacions DarderMascaró, així com molts d'amics i amigues de les
Fundacions.
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Foto Acte juliol a Can Alcover

L'organigrama de les Fundacions està format pels dos
Coordinadors, el Consell de les Fundacions, òrgan
executiu, constituït per una vintena de persones, i el
Secretariat, òrgan organitzador, constituït per sis
persones, entre les que els coordinadors de formació i de
comunicació. Així com totes les persones que formen
part d'un o més grups de feina de l'estructura
organitzativa organitzada per àrees i, al seu si, espai de
treball. Sense entrar en el detall dels espais de treball les
àrees són sis:
1. Àrea d'anàlisi de la realitat i elaboració d’alternatives.
2. Àrea de debat i divulgació.
3. Àrea de formació.
4. Àrea de relacions sociopolítiques.
5. Àrea de comunicació
6. Àrea d’administració, organització i funcionament.
L'Escola Oberta Ciutadana
Pràcticament, des del naixement de qualsevol de les
dues fundacions, les seves activitats divulgades, en
directe o a través de llibres i documents, han estat
activitats formatives, es fessin des de l'àrea que es
fessin. Precisament les persones que volem polítiques

per al bé de les persones individualment i en el seu
conjunt (per a sobre dels interessos econòmics i
particulars, com prefereixen altres sensibilitats
polítiques, econòmiques i socials) sabem que és
fonamental la formació.
A partir de la constitució de les Fundacions DarderMascaró, organitzam l'àrea de formació com a grup de
persones que treballa col·laborant amb els altres grups
en la coordinació de les activitats formatives, així com
organitzant-ne de pròpies, a través de l'Escola Oberta
Ciutadana. El grup organitzador es va formar a finals del
curs passat 2016-17 i el varen constituir Josep Valero,
Lila Thomàs, Xisca Mir i jo mateix Antoni Ramis, que vaig
ser l'encarregat de coordinar el grup i les seves activitats
programades. Posteriorment hem gaudit de la
incorporació al grup de Miquel Gallardo i sofert la baixa
temporal, per assumptes personals, de Xisca Mir.
L'ideal seria que el grup organitzador de l'Escola o grup
de Formació estàs constituït per entre cinc i set
persones. Mentre que el grup extens: professorat i
persones participants en els distints cursos i activitats
formatives, quant més nombrós i participatiu, millor.
S’ha elaborat un programa de Formació que és el full de
ruta de l'Escola (recordem: àrea de Formació de les
Fundacions Darder-Mascaró).
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Foto Assistents a les jornades d’Inca Sobiranismes: Estratègies transformadores

L'objectiu de la formació és contribuir a la millor
formació de quadres polítics, socials i de les persones de
la nostra societat en els principis ecològics, solidaris,
sobiranistes i democràtics vertaders (feminisme,
pacifisme,
transparència,
participació,
respecte...
L'Escola ofereix a MÉS per Mallorca, a les entitats socials
que ho sol·licitin i la ciutadania en general projectes
formatius en els valors indicats i per a millorar les seves
pròpies capacitats personals, professionals i socials,
sense les limitacions que suposa qualsevol formació
reglada que s'ha de sotmetre a les exigències de
l'Administració corresponent.
Igualment la formació procura els coneixements i
tècniques que facilitin tant el creixement individual i
social de les persones com la realització de les seves
activitats laborals, professionals, polítiques, lúdiques,
interpersonals,... amb la capacitat més gran, eficàcia i
rendibilitat social possibles. En conseqüència, totes les
accions formatives de l’Escola es faran procurant la
màxima funcionalitat (que serveixin, que siguin útils),
eficàcia (que permetin assolir els objectius proposats) i
accessibilitat.
Fins ara, en aquesta modalitat formativa, l'Escola Oberta
Ciutadana, el curs passat 2016-17, hem col·laborat amb
l'edició i publicació de les presentacions a les Jornades
sobre Soberanisme i hem organitzat el curs,
conjuntament amb l’espai d’igualtat de MÉS, “Com
aplicar polítiques públiques d’igualtat” en el que hi
participaren com a ponents: Xisca Mir, Rosa Cursach,
Apol·loni a Miralles, Jerònima Arbona i Rosa Mascaró.
En el present hem presentat el pla de formació per al
present curs 2017-18 abans esmentat, hem participat a
la Jornada oberta de Formació: "Sobiranismes:
Estratègies transformadores" que va comptar, entre

d'altres, amb la participació de: Miquel Rosselló, Consell
de les Fundacions Darder-Mascaró; Floren Aoiz, President
de la Fundació Iratzar d'Euskadi; Marga do Val, Membre
de la Fundació Galiza Sempre; Roger Buch, Politòleg
expert en sobiranisme; Javier Garcia, Grupo de Estudios
Diaz del Moral del SAT andalús; Amadeu Mezquida,
Fundació Nexe del Pais Valencià; Maria Corrales.
Assessora de Catalunya en Comú i d’En Comú Podem; i
Joan Colom, Consell de les Fundacions Darder-Mascaró.
Hem iniciat el curs “Utilització de les principals eines de
Google” i hem realitzat el curs "Joventut: estratègies i
problemàtica", amb la participació, entre d'altres de Joan
Ferrà, director de l'Institut Balear de la Joventut; Alfredo
Gutiérrez, responsable de Joventut de CCOO; Assumpta
Mas, directora de l'Observatori de la Joventut de les Illes
Balears; Catalina Gayà, periodista i professora de la UAB
especialista en comunicació; Biel Payeras, politòleg; Alex
Segura, historiador i coordinador dels debats; Martí
Moreno d'Estudiants en Xarxa; Miquel Moreno de Joves
del GOB, Marga Llull de Llevant a Grècia pels refugiats
d'Artà Solidari; Tona Pou de Comunicació de les
Fundacions.
En aquest any que comença, 2018, seguirem amb la
planificació presentada. Les primeres activitats previstes
són una Jornada sobre el tema "Joventut: present i futur.
Necessitats, interessos i oferiments", que completi el
darrer curs exposat i les activitats formatives: "Com
parlar en públic", "Palma neta, Palma guapa", "Mallorca i
pobles, ahir, avui i demà". Esperam, necessitam, la
col·laboració de tots i totes vosaltres, lectors/es d'aquest
article per a poder incidir en benefici formatiu de tota la
ciutadania del país. Per a qualsevol suggeriment, petició,
oferta de col·laboració...us podeu dirigir a nosaltres a
través de l’adreça: escolaobertaciutadana@gmail.com
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El Laboratori Interdisciplinari sobre
Canvi Climàtic de la UIB:

una resposta col·lectiva a un problema
multidimensional
Pau de Vílchez Moragues
Professor Ajudant de Dret Internacional Públic i Subdirector del LINCC.
L’any 2017 serà possiblement recordat per molts
com l’any què Donald Trump va decidir
demostrar, un cop més, les seves preocupants
limitacions per a presidir un dels països més
potents del planeta, anunciant que els Estats
Units es retirarien de l’Acord de París sobre el
Canvi Climàtic, assolit a la capital francesa ara fa
poc més de dos anys. Per fortuna pel planeta i
per a la resta de la humanitat, la situació avui en
dia no és igual que la de Copenhaguen l’any
2009, quan la divisió entre països va portar al
fracàs d’una conferència inicialment destinada a
concretar el compromís internacional que havia
de substituir a l’Acord de Kyoto.
Avui, tant l’Índia com la Xina, països durant molt
de temps refractaris a assumir cap tipus de
compromís en la matèria, no només s’han enfilat
al carro de la lluita contra el canvi climàtic sinó
que n’han esdevingut estats capdavanters,
sumant-se així a una Unió Europea que havia
liderat en solitari aquesta lluita durant els
darrers 30 anys. La necessitat peremptòria de
lluitar contra el canvi climàtic, evitant que la
temperatura mitjana global augmenti més de
2ºC (i l’avantatge comparatiu que tendran
aquells que s’hi posin abans), és avui en dia una
certesa assumida oficialment per tots els països
del món tret de Síria i els Estats Units. I fins i tot
en aquest darrer cas, 15 Estats i gairebé 400
municipis dels EUA s’han compromès a lluitar
activament contra el canvi climàtic en la línia de
l’Acord de París.
Trump pot afirmar que es retira d’aquest acord
“per defensar els llocs de treball dels americans”
però en realitat només està protegint els
interessos, a curt termini, de les grans
petrolieres dels EUA mentre enfonsa, a mitjà i
llarg termini a la resta de la societat nordamericana. Car el canvi climàtic no és només un
augment global de les temperatures sinó
sobretot els impactes que aquest augment
tendrà sobre la nostra salut, la nostra economia,

la nostra agricultura, el nostre medi ambient i
fins i tot les nostres societats i sistemes polítics
tal com els coneixem.
Les expressions grandiloqüents no són, en
aquest cas, exagerades: el canvi climàtic és un
dels principals problemes de la humanitat. “Però
n’hi ha d’altres!”, diran alguns: “la guerra, la
fam, el terrorisme, les sequeres, les pandèmies,
la pol·lució...”. Efectivament, els problemes i
amenaces globals no manquen a la nostra
malmesa i sovint inconscient humanitat. Però
totes i cadascuna de les amenaces esmentades
es veuran agreujades, i molt, amb el canvi
climàtic.
Exposant-ho de manera una mica sumària, un
augment de la temperatura mitjana global
implica una reducció de l’aigua potable
disponible i un augment de les sequeres amb la
consegüent reducció de la producció agrícola,
una major vulnerabilitat i probabilitat d’incendis,
la destrucció d’hàbitats naturals, l’acidificació de
la mar amb un impacte greu sobre la
biodiversitat marina, l’augment en freqüència i
intensitat de fenòmens atmosfèrics extrems,
com ara tifons, tempestes o onades de calor,
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l’aparició de malalties vingudes d’altres latituds,
que disposaran d’un clima i uns vectors
favorables a noves contrades, l’agreujament de
malalties
ja
existents,
especialment
respiratòries, l’augment de la mortalitat derivat
de tot plegat, la reducció de la productivitat a
causa de l’augment de temperatures i de
malalties, la necessitat de dedicar molts més
recursos econòmics a adaptar-se als impactes
del canvi climàtic com ara, a més dels ja
mencionats, l’augment del nivell de la mar a
causa del desgel dels pols, la qual cosa
provocarà una reducció dels recursos econòmics
disponibles per afrontar altres necessitats,
l’augment de les migracions cap a països amb
condicions climàtiques menys adverses, i
l’augment
dels
conflictes,
interns
i
internacionals, per al control dels recursos
naturals.
No, el canvi climàtic no és poca cosa. I no fer-hi
front és també una decisió econòmica errònia.
Molts economistes, des de l’Informe Stern de
l’any 2006, han advertit una i una altra vegada
que els costos necessaris per a mitigar el canvi
climàtic són molt inferiors als derivats de les
pèrdues ocasionades pel canvi climàtic o als
costos d’adaptació.
I és en aquest context que sorgeix el projecte de
crear un laboratori interdisciplinari sobre canvi
climàtic a la Universitat de les Illes Balears. Una
iniciativa especialment pertinent per dos motius.
Per una banda, perquè el canvi climàtic té un
caràcter multidimensional innegable, que afecta
des de la física, la química i la biologia, fins a la
geografia, l’economia o el dret, entre moltes
altres disciplines. Així, tant per entendre
l’escalfament global, les seves causes i les seves
conseqüències, com per identificar les respostes
més adients cal un enfocament multidisciplinari,
que prengui en compte totes aquestes
dimensions.
Per altra banda, les Illes Balears, en tant que
territori insular mediterrani, són especialment
vulnerables a aquest fenomen, per exemple pel
que fa a l’augment del nivell de la mar, el seu
impacte sobre el nostre litoral o la degradació de

la biodiversitat marina, o pel que fa a un
augment de les temperatures i una variació dels
recursos hídrics en una terra ja de per si
vulnerable pel que fa a la disponibilitat d’aigua
dolça.
A la UIB ja existien diversos grups de recerca
que treballaven sobre aquest tema, alguns des
de fa més de 20 anys. Allò que mancava era un
espai de trobada i intercanvi d’aquesta recerca
entre tots aquests grups, que permeti
desenvolupar visions més complexes i acurades
d’allò que està succeint, creant sinergies
d’investigació que permetin aprofundir en el
coneixement científic sobre el canvi climàtic.
Per això neix el Laboratori Interdisciplinari sobre
Canvi Climàtic (LINCC) de la UIB. Per això i per
molt més. Car el coneixement científic no pot
quedar-se tancat entre els murs de la universitat
o entre les pàgines de les revistes científiques.
La ciència, el coneixement d’allò que passa, per
què passa i quines respostes l’hi podem donar,
ha d’arribar a la societat per tal que aquesta
pugui prendre les decisions que trobi més
adequades. I és aquesta la segona funció del
LINCC, servir de punt focal del coneixement
sobre el canvi climàtic a les Illes Balears, perquè
aquest pugui arribar tant a les institucions
públiques com a la societat civil o el sector
privat.
L’escalfament global és un dels més grans
desafiaments que tenim com societat i com
espècie. Per tal de poder encarar-ho amb
coneixement, per tal d’encertar en les anàlisis
dels riscos i identificar millor les prioritats, la
societat balear necessita disposar de la
informació més acurada. El LINCC ha nascut per
ajudar-la a trobar-la.
NB: El LINCC està actualment compost per
investigadores i investigadors de:
Física
atmosfèrica, Física marina, Enginyeria, Química,
Biologia terrestre i marina, Geografia física i
humana,
Economia
aplicada,
Filosofia,
Pedagogia i Dret internacional públic.
Trobareu més informació sobre el LINCC a la
seva plana web: lincc.uib.eu.
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2018
Any de transformació de Palma

T. 1

Miquel Àngel Contreres.
Coordinador de MÉS per Palma
L'any que just començam serà l'any més important de
l'actual legislatura i un dels més importants de la història
recent de la nostra ciutat. A finals del 2017 el batle de
Palma, Antoni Noguera, ja va anunciar algunes inversions
rellevants encaminades cap a consolidar el model de
ciutat que ara lidera. Així, gràcies en bona part als
acords de l'Ajuntament de Palma amb el Consell de
Mallorca i el Govern Balear, enguany s'invertiran a la
capital del país 33 milions d'euros provinents d'aquestes
institucions. A aquesta gran inversió, s'ha de sumar la
forta aposta que s'està fent per millorar la ciutat en
l'àmbit de la neteja i la qualitat urbana, la cultura i el
patrimoni o en l'àmbit social. Per tant, en acabar l'any,
podrem fer balanç i afirmar que hem donat una passa
més cap a una ciutat més verda, sostenible, justa,
moderna i creativa. I és per això que voldria dedicar
aquest escrit a fer un breu repàs de les principals
actuacions a destacar.
Pel que fa a l'àmbit social, s'invertiran 17 milions d'euros
en la construcció d'habitatge social gràcies a la cessió de
5 solars per part de l'Ajuntament a l'IBAVI. Amb això,
enguany començaran les obres de 140 habitatges nous
destinats al lloguer social a diversos barris de Palma. A
més, l'Ajuntament de Palma torna a treure les línies de
subvencions per a la reforma d'habitatges en barris
vulnerables.
També cal destacar que el consistori recuperarà la gestió
directa dels centres de dia (amb un pressupost de més
de 900.000 euros, entre els quals en tendrem algun de
nou com el de Son Ferriol o l'obertura del primer centre
de dia per a joves) i es compraran nous habitatges per
ampliar el Servei d'Acollida Municipal per a víctimes de
violència de gènere.
Enguany també es farà una forta aposta per la
recuperació i valorada del patrimoni de Palma gràcies als
5 milions provinents del Pla Anual d'Impuls del Turisme
Sostenible i 5 milions i mig més de la Llei de Capitalitat.
Amb aquestes quantitats, es començaran les obres de
rehabilitació de les Torres del Temple, amb un projecte
redactat pels arquitectes Elías Torres i Martínez Lapeña i
valorat en 2,1 milions. Així, després d'anys
d'abandonament, aquest edifici emblemàtic passarà a
ser part del museu d'història en xarxa de la ciutat.
El mateix podem dir de la fàbrica de Can Ribes (La
Soledat) o de les Cases de Son Ametler (Es Vivero), que
es convertiran en un nou centre d'arts escèniques i un
casal de barri respectivament, i que enguany també
viuran les seves primeres fases de rehabilitació. A més,
també s'iniciarà un projecte per acabar amb la

degradació d'un dels punts negres de la ciutat, l'antiga
presó de Palma, que es convertirà en el futur Centre
d'Art i Creació Palma (CAC Palma).
Per part d'EMAYA s'invertirà un total de 76 milions
d'euros al llarg de tota la legislatura, parts dels quals ja
s'ha fet efectiva com la renovació total dels contenidors
de la ciutat, la implantació del sistema de recollida
selectiva mòbil al Centre Històric o la introducció de nous
camions i maquinària per a fer la recollida, neteja i una
gestió més sostenible dels residus (20 milions d'euros del
total). És un canvi radical de transformació urbana per
augmentar el reciclatge, la neteja dels barris i la
conscienciació de la ciutadania amb més educació
ambiental. De moment les dades d'augment de
reciclatge i de col·laboració de la ciutadania ens donen
molt bons resultats de la feina feta fins ara.
A més, s'invertiran 32 milions d'euros del cànon de
sanejament (provinents de la CAIB) en infraestructures
per evitar l'abocament d'aigües brutes a la mar, millorar
les canalitzacions i el bombeig del sanejament.
Finalment, cal tenir en compte que 23 milions d'euros del
pressupost propi d'EMAYA s'invertiran en la renovació de
les xarxes d'aigua als barris, en el millor aprofitament
d'aigua de les fonts, en l'adquisició de terrenys per a la
nova depuradora (per la qual hi ha compromesos entre
60 i 80 milions d'euros més de l'Estat), entre d'altres.
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Com bé sabem, però, una de les propostes estrella
d'aquesta legislatura i que veurà la llum al llarg del
present any és el primer bosc urbà situat a l’antic
canòdrom de Palma. El mateix ocorrerà amb el projecte
previst per a completar el denominat camí perimetral del
bosc de Bellver, valorat en 904.133,78 euros. També es
recuperarà un nou espai destinat a zona verda gràcies al
projecte presentat per l'Ajuntament de Llucmajor i avalat
pel de Palma per a millorar el tram final del llit del torrent
dels Jueus, límit dels termes municipals de tots dos
municipis, valorat en dos milions, i que serà finançat
íntegrament en el 2018. I enguany se seguirà amb la
recuperació del Carnatge, projecte ja començat el 2017 i
que acabarà de realçar l'únic espai no urbanitzat del
litoral del municipi. Cal dir també que, en paral·lel, s'està
treballant amb l´Autoritat Portuària Balear perquè l'any
que ve s'intervingui el Passeig Marítim. El vianant
guanyarà un carril bici per cada sentit i es convertirà en
un eix cívic lineal, en un gran bulevard verd, recuperant
la connexió de la ciutat amb la mar i fent-lo més amable.
Pel que fa a la mobilitat sostenible, es començarà amb la
renovació de la flota de busos de l'EMT i s'incrementarà
la xarxa de carrils bici per establir una millor
connectivitat entre els diferents barris i pobles de la
ciutat i el centre. En aquest sentit, totes aquestes
propostes ajudaran a fer de Palma una ciutat més verda i
sostenible.
Per acabar, hem de remarcar que aquestes inversions
també arribaran als barris i pobles del municipi: es
reformaran les places de Sant Jordi i Son Sardina i també
el passeig d'aquest, es millorarà la xarxa de casals de
barri, s'invertirà en la rehabilitació de Son Hugo, en la
construcció d'un camp municipal a Verge de Lluc i en
l'enderrocament del Bloc VIII del Camp Redó.

En definitiva, segons les paraules d'Antoni Noguera en
un dels seus recents articles: "l'any 2018 Palma viurà
una gran transformació urbana i social. Volem millorar la
qualitat de vida de la ciutadania i que la gent sigui més
feliç. El 2018, després de dur a terme la normalització
dels serveis municipals, ens donam l´oportunitat de fer
un salt en aquest sentit: el nou model de ciutat de
Palma. El que abans eren punts negres ara són
oportunitats per a la ciutadania. I tot d’acord amb un
mateix objectiu: aconseguir una Palma estimada.
Valorem el patrimoni i el paisatge urbà que guarda
Palma. Visquem el període de transformació de la ciutat.
Visquem Palma".
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Un país sense memòria
Adéu 2017

Joan Pau Jordà
Ara em ve al cap el llibre d'Eric Wolf Europa i els pobles
sense història (1982) on s'analitza, entre altres coses,
per què certs esdeveniments, figures i personatges
passen als annals de la història col·lectiva i oficial d'un
poble i perquè d'altres no. És normal que aquestes
idees em vinguin al cap, i és que aquest ha estat un
any de commemoracions "secretes". Utilitz aquest mot
-"secretes"per
què
ben
bé
han
passat
desapercebudes per quasi tothom... al marge d'alguna
digna xerrada o algun article d'opinió; d'una exposició
descontextualitzada i d'algun necessari acte polític
organitzar al marge de les institucions, la majoria dels
illencs ha seguit amb la seva vida de forma anodina.
Ai, si Mallorca fos un país normal!
Sempre hi ha coses per celebrar, clar. Per exemple, ara
fa 10 anys que entrà en vigor el nou Estatut, que
s'inaugurà el Parc de sa Riera, que es constituí
Compromís al País Valencià, que la capella de Miquel
Barceló fou inaugurada a la Catedral de Palma o que es
va arxivar el cas de l'accident del metro de València on
moriren 43 persones. També és quan el gaèlic passà a
ser oficial a Irlanda, quan Romania i Bulgària entraren
dins la UE i quan Portugal va despenalitzar
l'avortament. Hi ha centenars d'esdeveniments a
recordar, i no podem tenir-ho tot present... si no ens
passaríem el dia d'homenatge en homenatge!
Centrant-nos només en els darrers 100 anys, alguns
fets que en el passat 2017 es commemoraren foren la
clonació de l'ovella Dolly o la mort del lingüista Joan
Coromines, totes dues al 1997. L'atemptat d'Hipercor i
de l'estrena de The Simpson el 1987. La legalització del
PCE les primeres eleccions lliures des de la II
República, l'any 1977. També aquest any fou quan
s'entrenà l'obra dels joglars La Torna, es produïren els
atemptats d'Atocha i a ca nostra es signà el Pacte
Autonòmic. Anant més enllà, el 1967 es posà en marxa
la Llei de Seguretat Social i el 1957 a la Universitat de
Barcelona es féu la primera Assemblea Lliure
d'Estudiants, reprimida per les autoritats franquistes.
En 1947 es realitzà el "referèndum" sobre la Ley de
Sucesión en la Jefatura del Estado, que restaurava a
Espanya la monarquia borbònica.

També l'any 2017 es va commemorar el 80 aniversari

del bombardeig de Guernika i la fundació de la
Federació Anarquista Ibèrica (FAI), l'any 1927. També
l'any passat va ser el centenari de la Revolució Russa i
de l'Assemblea de Parlamentaris. Aquesta assemblea
fou el nom que va rebre un conjunt de diputats i
senadors que s'ajuntaren en diverses ocasions en
reunions a Barcelona i Madrid entre el juliol i l'octubre
de 1917. Els participants van aprovar un text que
exigia diverses reformes estructurals de l'estat: un
règim autonòmic per a Catalunya, la convocatòria
d'unes Corts Constituents per refundar l'Estat,
l'aprovació d'un sistema autonòmic per Espanya, i la
resolució dels problemes de l'exèrcit i l'economia... vos
sona?
En definitiva, hi ha una forta intencionalitat, com a
societat, per recordar uns fets i oblidar-ne d'altres. Així
es delimita els límits de la memòria col·lectiva. Per
exemple, no us pareix relativament "normal" -al país
on vivim- que no se'n recordi "amb bombo-i-plateret" la
Vaga General del 1917, que feu trontollar el Règim de
la Restauració?
En aquest context de desmemòria he volgut dedicar
unes línies a tres homenots que han forjat el present
d'aquest país de tres formes molt diferents: Emili
Darder; Josep Melià; Nadal Batle.
Emili Darder, metge i higienista, catalanista,
humanista, progressista, fou el darrer batle republicà.
Fou afusellat pel feixisme en 1937. Segueix present
com a referent. El millor d'aquesta terra segueix
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enterrat a les cunetes de l'illa amb el plàcet del poder.
No oblidem tampoc a les Roges del Molinar
assassinades també, ara fa 80 anys. Una d'elles,
Aurora Picornell, era coneguda com La Pasionaria de
Mallorca. A 18 anys ajudà a organitzar el Sindicat de
Sastreria.
Josep Melià escrigué, ara fa cinquanta anys Els
Mallorquins. Com diu l'amic Miquel Amengual "tot i que
molta gent coneix més la posterior revisió amb títol La
nació dels mallorquins. El llibre, l'equivalent illenc al
Nosaltres els valencians de Joan Fuster (1962), va ser
tot un revulsiu per al mallorquinisme, tant cultural com
polític, tant d'esquerres com de dretes (malgrat Melià,
conservador, acabés essent un home fort de la UCD), ja
que per primera vegada després del tall que va
suposar la Guerra Civil es feia una revisió completa de
tota la història de Mallorca i les Illes Balears, servint de
base per a l'inici d'un debat transversal sobre quin
havia de ser el futur del poble mallorquí." En aquest
sentit, ara fa uns 20 anys que Damià Pons actualitzava
el discurs melianista en una entrevista a la revista
Debat Nacional: "la nació primera i sentimental, l'illa; la
nació política, Balears; la nació cultural, els Països
Catalans."

Finalment, ara fa 20 anys també que Nadal Batle va
morir. Va ser clau per construir la Universitat que avui
coneixem. Batle, doctor en matemàtiques, treballà a la
UB, la UAB, a l'Institut Henr Poincaré i a les escoles
tècniques superiors de Sevilla i València. Retornat a
Mallorca, l'any 1982 accedí al rectorat de la Universitat
de les illes Balears. Durant els anys en què Batle va ser
rector de la UIB (1982-1995) es van implantar noves
carreres i es promogueren diversos serveis, com el
Centre d'Informació i Documentació Acadèmica (CIDA)
o la Xarxa Lluís Vives, que va apropar les universitats
dels Països Catalans. Sense militar a cap partit polític,
es va declarar independentista unes quantes vegades
generant nombroses polèmiques en alguns sectors de
la premsa, i durant anys va escriure articles setmanals
al Diari de Balears, des d'on va exercir una influència
notable sobre el nacionalisme.
També fa cinquanta anys de què na Maria del Mar
Bonet va apujar-se als escenaris. Tinguem-ho present!
Recordem doncs. Sapiguem d'on venim. Bon 2018 –any
preelectoral-, de tot cor.

6.2

De l’Autonomia
a la sobirania - 2

Miquel Rosselló
Del Consell de Fundacions Darder – Mascaró
Com veiem a l’article anterior a L’altra mirada
-núm. 67- l’autonomia fou una esperança de futur
per molts de ciutadans de les nostres Illes que
veien com moltes de les seves reivindicacions es
duien a bon port. Lamentablement passades unes
primeres dècades la generalització de la corrupció
amb la qual el PP i UM embruta les nostres
institucions i les actituds cada cop més
centralistes de part de l’Estat van frustrant
aquestes esperances i l'Autonomia per a molts de
ciutadans passa a ser d'una esperança a una eina
insuficient.
Comencen a quedar paleses les debilitats de la
nostra autonomia amb l’arribada d’unes
competències tan sensibles pels ciutadans com
educació i sanitat, pèssimament dotades, així
com l'actitud bel·ligerant del Govern Central
contra el primer Pacte de Progrés utilitzant tots
els instruments de poder al seu abast per
dificultar o impedir les reivindicacions o les
polítiques executades pel Govern Autònom com
l'ecotaxa, el tren o les millores pels fixos
discontinus per posar alguns exemples.
I l’arribada de la crisi confirma l’agressió de
l’Estat vers les comunitats autònomes i els
municipis, culpabilitzant-los del deute públic, que
era responsabilitat fonamental seva i aplicant
retallades a les polítiques de l’estat del benestar
molt sensibles a l’opinió pública i que
coincideixen en les competències que gestionen
les autonomies.
La crisi és la coartada perfecta per aplicar
mesures recentralitzadores que tenen com a
objectiu buidar encara més de competències a les
comunitats autònomes per via de lleis i decrets,
en moltes ocasions entrant directament en
contradicció
amb
els
mateixos
estatuts
d’autonomia. Passem d’una etapa que moltes
veus dins l’Estat espanyol propugnaven eixamplar
les autonomies pel camí de l’ampliació de les
seves competències a la més absoluta defensa de
la recentralització, una ofensiva recentralitzadora

per part del Govern espanyol sense precedents en
els darrers quaranta anys.
Des d'aleshores les decisions del Govern de Rajoy
que estan afectant negativament a les nostres
Illes no fan més que incrementar-se. La darrera
ha estat la prohibició de dur a terme el tancament
d’Es Murterar que havia decidit el nostre Govern.
Era la gota que fa vessar el tassó. No basten tots
els entrebancs legals de l'Estat per desenvolupar
les energies renovables, que ara calia mantenir
oberta contra la voluntat del Govern, una de les
centrals elèctriques més contaminants de la Unió
Europea.
Així com el fet que la mesa del Parlament estatal,
controlada per PP i Ciudadanos, impedeixi que es
pugui debatre en el plenari l'aplicació de la tarifa
plana pels vols entre Illes i d'aquestes amb la
península, contemplada al REIB i la prohibició de
fer perforacions petrolíferes a les nostres costes.
Tenint en compte que les dues són iniciatives
legislatives aprovades per unanimitat al
Parlament de les Illes.
El menyspreu cap al nostre Parlament és palès si
veiem que totes les lleis aprovades tenen un avís
d'inconstitucionalitat del Govern de Rajoy i tres ja
han arribat al Tribunal Constitucional, la de
Comerç de l'època de Bauçà, la d’impacte
ambiental, que el tribunal ja ha dictaminat
declarar quatre articles anti-constitucionals i la de
la festa de toros.

Per no parlar de l'abusiu control que exerceix el
Ministeri d'Hisenda a través del FLA condicionant
políticament els préstecs, com per exemple a
complir una despesa important a les indústries
farmacèutiques. I sobretot a través de la Llei
Montoro
que
impedeix
als
Ajuntaments
determinades despeses que duen a l'absurd que
els nostres Ajuntaments tenguin més de quatrecents milions d'euros de superàvit que no poden
gastar ni en serveis socials, ni cultura, ni
esport...O que no puguin fer contractacions de
personal que són absolutament necessàries per
funcionar.
Si a això afegim que seguim patint un
finançament profundament injust, un capítol
d’inversions de l’Estat cada cop més minso, un
REB que ni arriba ni se l’espera, un fort deute
històric i una balança fiscal clarament
desfavorable en relació a la Unió Europea queda
palès que tenim un Estatut d’Autonomia que no
ens atorga les eines necessàries per aplicar les
polítiques que considerem útils pels ciutadans i
ciutadanes de Mallorca.

Sense un finançament just no podem aplicar
polítiques socials, educatives i sanitàries
satisfactòries pels nostres ciutadans. Sense la
gestió de ports i aeropostal no es pot afrontar
seriosament una millora del model turístic i
econòmic. Sense capacitat legislativa no podem
impulsar decididament un canvi de model
energètic basat en les renovables o defensar els
nostres
treballadors
de
la
temporalitat,
l’estacionalitat i la precarietat si a més no
controlem la inspecció de treball.
Si volem una Mallorca més justa socialment i més
sostenible hem de ser capaços d’aixecar una gran
majoria social que surti al carrer a lluitar per un
millor finançament i a defensar i ampliar el nostre
autogovern, com estan fent al País Valencià i
altres indrets de l’Estat. Avui en dia més justícia
social i més defensa del nostre territori i medi
ambient suposa més sobirania.
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6.3

Un home de Déu, proper
i atent

Marc Capó i Mestre
Seminarista

El bisbe Sebastià Taltavull i Anglada va néixer a
Ciutadella l’any 1948. Va créixer en un ambient
que afavoria una vida cristiana i de pietat. Ja
d’infant va manifestar la seva intenció d’entrar al
Seminari per arribar a ser capellà. Una vegada
ordenat capellà el bisbe l’envia al Santuari de la
Mare de Déu del Toro on va començar la seva
tasca com a prevere. La pastoral que dugué a
terme va tenir molta relació amb el jovent. De
professor, a Consiliari Escolta i a dirigir grups de
revisió de vida. Cal tenir en compte, també,
l’etapa de Vicari General a Menorca i el seu pas
per la Conferència Episcopal Espanyola treballant
als camps de la catequesi i la pastoral. L’any 2009
és nomenat pel papa emèrit Benet XVI, bisbe
auxiliar de Barcelona. Després d’aquests vuit
anys al Principat arriba a Mallorca, terra que ja
coneix de la seva època de seminarista.
El primer que cal destacar és el fet que després
de molts d’anys tornam a tenir un bisbe del
nostre arxipèlag. És un detall prou significatiu pel
fet que les darreres dècades han estat al
capdavant bisbes del País Valencià. I a quin fet es
pot deure? A què Mallorca eclesiàsticament
pertany a la Província Llevantina (Comunitat
Valenciana i les Illes). Ja amb el bisbe Teodor
Úbeda, a final dels 80, hi hagué un intent de
separació i creació d’una pròpia província
eclesiàstica per a les Illes, Taltavull pareix que
agafarà el relleu d’aquesta costosa empresa que
quedà paralitzada amb la mort del bisbe Teodor.
La situació eclesial en la qual ens trobam és
complicada en molts d’aspectes, no s’ha de negar
ni girar la mirada cap a un altre costat més òptim
per evitar tocar amb els peus a terra. Les
parròquies de mica en mica s’han anat buidant, ja
que no hi ha hagut continuïtat generacional, però
no és moment de fer una anàlisi per esbrinar
quines han estat les causes d’aquest fet. Els
darrers anys l’Església mallorquina ha patit molt, i
se’n veu ressentida i dolguda. Sens dubte una de
les tasques principals del Bisbe és i serà estimar
molt els seus feligresos i als seus capellans.

Com ja hem pogut observar, de Taltavull crida
l’atenció el seu tarannà proper i acollidor. No

deixa indiferent l’atenció i la sensibilitat que té
cap als més necessitats de la nostra societat en
qui en ells, és capaç d’actuar-hi amb amor perquè
hi veu al mateix Jesús. Vol fer d’aquesta Església
nostra, una Església que anunciï la Bona Nova
mitjançant l’autenticitat de vida dels cristians
amb els valors evangèlics. És un home de mires
obertes, capaç de denunciar situacions injustes
que succeeixen a altres parts del món o a la
nostra mar Mediterrània:
Els mils de refugiats que havien d'arribar no han
arribat, i l'acollida generosa que des d'aquí una
infinitat de persones, famílies i institucions volien
fer, ha resultat frustrada. S'ha evidenciat que els
responsables dels Estats no se'n surten i la
necessitat d'acollida supera en molt la voluntat de
fer-la efectiva. Com queda la nostra consciència si
a algú li negam l'ajuda imprescindible que
necessita? [...] El nombre creixent de desplaçats
ho sabem obeeix a guerres, conflictes, genocidis,
és el resultat de la tràgica situació de
desesperació dels qui fugen de la misèria
empitjorada per la degradació ambiental, dels qui
pateixen la falta de seguretat ciutadana i
d'oportunitats per a refer una vida desfeta per la
violència, la discriminació racial i la xenofòbia.1

1
Sermó de la Festa de l’Estendard 2017:
http://agenciabaleria.com/mostrar_noticia.php?
id=10607&&idioma=cat
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No denuncia causes injustes per motius
ideològics, l’etapa de les ideologies dins l’Església
ha anat quedant difosa, ho fa des del
convenciment que la persona té una dignitat que
no pot ser arrabassada per ningú, per aquest
motiu Jesús convida a ser crítics amb allò que
separa l’home del seu benestar i a dir les coses
pel seu nom.
El bisbe Sebastià és un pastor que estima allà on
li toca ser. Preocupat per la cultura pròpia de la
nostra illa, per la llengua, per la natura i les
tradicions:

La construcció del nostre poble depèn de
nosaltres, ha de ser obra nostra. La identitat no es
manlleva, es rep i alhora es recrea, es treballa
amb les pròpies mans, es viu a casa i
s’aconsegueix amb la mateixa suor, sobretot
posant-hi el cor. D’aquí l’amor a la terra, a la
llengua, a les arrels religioses i culturals, als drets
que com a poble ens són propis i originals.
Menysprear-ho ens portaria a ser un poble sense
rostre o totalment desfigurat.2
En resum, l’Església ens ha enviat un bisbe que
viu i actua d’acord amb allò que demana
l’Evangeli a tots els cristians, que no és altra cosa
que viure en conseqüència amb allò que creim.
Des d’ara, l’acompanyam amb el nostre suport i
sobretot, amb la nostra pregària.

2
Sermó de la Festa de l’Estendard 2016:
http://agenciabaleria.com/mostrar_noticia.php?
id=9587&&idioma=cat

6.4

Els desafiaments del bisbe
Taltavull

Sebastià Salom Mas
Rector de Porreres
Des del passat 25 de novembre tenim a Mallorca
un bisbe nascut a les Balears (a Ciutadella).
D’ençà de la mort del bisbe Miralles (1947) la
nostra diòcesi havia estat regida per bisbes
vinguts de fora: quatre valencians (Hervàs,
Úbeda, Murgui i Salinas), un basc (Enciso) i un
andalús (Álvarez). Cap capellà mallorquí durant
els darrers 70 anys havia pogut passar pel sedàs
de la Santa Seu per poder ser nomenat bisbe de
Mallorca. I a la vista està que durant aquests anys
hi ha hagut capellans mallorquins que estaven
ben a l’altura de poder ocupar aquest càrrec. Un
bisbe menorquí que coneix bé Mallorca és com un
mal menor, o una considerable millora, per a la
nostra malmenada autoestima.
El bisbe Sebastià Taltavull, si no hi ha
circumstàncies imprevistes, té al davant seu 5
anys com a pastor de la comunitat cristiana de
Mallorca, perquè quan complirà els 75 anys, que
serà en el mes de gener del 2023, haurà d’enviar
al papa una carta presentant-li la seva disposició
a deixar el càrrec.
Durant aquests cinc anys, quins són els principals
desafiaments amb què es trobarà el nou bisbe de
Mallorca? Vet aquí la pregunta que m’han
formulat els responsables de la publicació de
“L’altra mirada” i que des del meu punt de vista
intentaré respondre.
1r desafiament: Una distribució més equitativa
dels capellans. A mesura que els capellans ens
anam tornant més pocs, es va veient de cada
vegada més un desequilibri entre el nombre de
capellans que resideixen a Ciutat i els qui
serveixen les comunitats cristianes de Part
Forana. En el centre de Ciutat hi ha moltes
esglésies i molts de capellans disposats a
celebrar-hi
la
missa,
fins
i
tot
amb
concelebracions a la Seu, mentre que a la Part
Forana i a les perifèries de Ciutat hi ha capellans
que han d’atendre diverses parròquies i,tot i que
han reduït els horaris de missa, han de celebrar
cada diumenge tres i quatre misses cada un. No
és aquest el desafiament més important, com
veurem, però sí un dels més immediats.

2n desafiament: Una major responsabilització
dels seglars. És una pena que les decisions, que
s’haurien d’haver pres fa temps per principis,
s’hagin de prendre després per necessitat. És ver
que de cada vegada hi ha més seglars Al davant
de delegacions i comissions diocesanes, com de
l’Administració diocesana, dels Mitjans de
Comunicació, de Catequesi, de Càritas, de
Missions, i altres, però, així i tot, quasi sempre hi
sol haver un capellà al capdamunt. És una pena,
per exemple, que en el nou Consell episcopal
elegit pel bisbe Sebastià, que ve a ser el seu
òrgan executiu, no hi hagi posat ni cap seglar ni
cap religiosa. És necessari desclericalitzar
l’Església i ampliar el ventall de responsabilitats
als seglars, per exemple com a rectors o
administradors de parròquies, encara que un
capellà d’un altre poble hi hagi d’anar a celebrar
alguns sagraments, perquè hi pot haver
celebracions dominicals que poden estar
presidides per un diaca permanent, una religiosa
o un seglar.
3r desafiament: L’Església no ha de ser només
una oficina de serveis religiosos. Amb la marxa
que anam, si no es dóna un canvi de tendència,
d’aquí a pocs anys hi haurà encara més pocs
baptismes, més poques primeres comunions, més
pocs casaments per l’església, i això que encara
queden bastants famílies que demanen un funeral
o unes exèquies cristianes per als seus difunts.
Molts de capellans es van limitant a fer aquests
serveis, anant d’un lloc a l’altre. El bisbe ens ha
començat a dir que un capellà no es jubila mai,
perquè ho som tota la vida, i ha començat a
escriure que així com hi va haver un temps en

què els capellans mallorquins anàvem a terres de
missions, arriba l’hora que hauran de venir
capellans de terres de missions a suplir la nostra
mancança. Però la missió dels capellans no és la
de ser, solament, funcionaris de serveis religiosos
o litúrgics. Hem de ser, com tots els altres
cristians, membres del poble cristià que
participen de les seves preocupacions i activitats.
Hem de ser sal en el seu punt just (per no fer el
menjar ni massa fat, ni massa salat), i hem de ser
llum (per a transmetre la llum de l’Evangeli, però
sense enlluernar). És un desafiament de tota
l’Església, i també del bisbe. Els capellans tenim
el dret de jubilar-nos de responsabilitats, encara
que ens puguem oferir a seguir presents, ajudant,
com els avis ajuden els seus fills i néts, tant a la
casa com a l’empresa familiar. L’intercanvi entre
els capellans del tercer i del primer món no ha de
ser unilateral per a suplir unes mancances, sinó
recíproc per a enriquir-nos mútuament durant uns
anys de l’experiència d’altres comunitats, anant i
tornant després a les comunitats d’origen.
4t desafiament: Fer arribar a les més altes
Jerarquies de l’Església un desig de canvi, que ja
és un clamor popular. ¿Hem de continuar
demanant a l’Esperit noves vocacions per al
sacerdoci celibatari? ¿No estam veient que
l’Esperit no ens escolta? ¿Amb el seu silenci el
mateix Esperit no ens està dient que canviem el
xip de la nostra pregària i que li demanem que
insti a la jerarquia el coratge d’obrir la porta del
sacerdoci a persones casades, tant homes com
dones? És ver que l’ordenació d’homes casats
com a diaques permanents ha estat un canvi
promogut pel Concili Vaticà II i que possibilita una
important ajuda en distintes àrees de la pastoral
diocesana i parroquial, però no deixa de ser una
petita porta de canvi. Perquè un altre desafiament
important per al nou bisbe és assegurar que els
futurs capellans i diaques rebin la formació
adequada i siguin aptes per esser servidors de les
comunitats cristianes amb l’esperit de l’Evangeli i
segons els criteris del Vaticà II.
5è desafiament: Predicar l’Evangeli de la
humanitat de Jesús. M’explicaré, perquè aquest
desafiament potser és només una curolla meva,
encara que personalment el consideri el repte
més important del cristianisme de cara al tercer
mil·lenni que tot just acabam de començar.
La societat occidental, o l’anomenat primer món,
ha viscut un canvi molt important de paradigma.
Déu era el centre. Tot girava al voltant d'ell, tant
per als qui hi lluitaven a favor, com per als qui hi
lluitaven en contra. Donem-li un nom: era un

paradigma providencialista. Actualment, en canvi,
una bona part del món occidental ja no sap si
creu en Déu o si no hi creu, perquè simplement
Déu li és indiferent, viu com si Déu no existís. El
seu centre ja no és Déu, sinó la persona humana,
la seva salut, el seu benestar, la seva felicitat.
Donem-li també un nom: és un paradigma
humanista.
Fins ara l’anunci de la fe cristiana es feia i es fa
encara
ara
a
través
del
paradigma
providencialista: Jesús era i és el Déu-fet-home. I
en aquest context és fàcil de comprendre que a
l’home actual, si viu al marge de Déu, el
llenguatge de l’Església ja li llenegui com la pluja
damunt l’asfalt. L’home actual ja no té gens
d'interès per escoltar ni llegir el discurs de
l’Església. Ja és arribat el moment en què els
cristians, començant pel bisbe i els capellans, si
volem comunicar la nostra fe, només ens queda el
recurs de transmetre un missatge nou i
sorprenent, com ho va ser el primer testimoni de
fe dels amics de Jesús després de la seva mort.
No proclamaren la supervivència d’un Déu-fethome, sinó la resurrecció d’un home-fet-Déu,
anunciant que Déu finalment li havia donat raó,
avalant el seu comportament com a camí de
salvació, declarant-lo fill seu i fent-lo participar de
la seva vida per sempre. Recordem que el
primeríssim anunci va ser aquest: “Aquell Jesús
de Natzaret que vosaltres vàreu matar, Déu l’ha
ressuscitat” (Fets dels Apòstols 2, 24), “Era del
llinatge de David segons la carn i va ser constituït
Fill de Déu des de la seva resurrecció” (Carta als
Romans 1, 3s). Rellegiu a poc a poc les dues
frases anteriors i veureu que Jesús era vist com

un home-fet-Déu. Però ben aviat, ja des de la
redacció dels mateixos evangelis, es va passar a
interpretar la persona i la vida de Jesús amb clau
providencialista, perquè era el paradigma que la
societat d’aquell temps respirava: Déu, que
existeix des de sempre, es va fer home a un
moment determinat de la història.
Però si actualment la nostra societat ja no sap si
Déu existeix, és a dir que ja respira els aires d’un
altre paradigma, d’un paradigma humanista, es fa
necessari canviar també el xip i retornar al primer
anunci, a parlar de l’home Jesús, “el fill de
l’home” com li agradava a ell anomenar-se a si
mateix. És la gran veritat que, sense donar-se’n
compte, va dir Pilat per riure-se’n de Jesús. Va dir
“Vet aquí l’home”, és a dir que Jesús és l’Home en
lletra grossa, l’home per excel·lència, el model
d’home, l’home més humà, l’home més persona
humana. És com si diguéssim que la persona
humana més perfecta és, per ella mateixa, la
imatge més perfecta de Déu, és el mirall de Déu,
és Déu mateix. Recordem que l’evangeli de sant
Joan ho va posar en boca de Jesús: “Qui em veu a
mi, veu el Pare... perquè el Pare i jo som u”.
I és que per a tots els qui creim en Déu, l’home
Jesús és la imatge del vertader Déu, és el camí
per arribar al vertader Déu i poder descartar
manipulacions i falses interpretacions de Déu,
que s’han fet al llarg de la història i que
actualment es continuen fent.
I per als qui no creuen en Déu, l’home Jesús
també pot ser un gran referent, un model
d’humanitat, un model de constructor d’un món
millor, de més justícia, de més honradesa i de
més solidaritat. Al cap i a la fi ell ens diu que és
d’això de què serem examinats al final de la
nostra vida (Mt 25, 31 ss). Aquest és el repte:
transmetre la nostra fe en un home-fet-Déu, més
que no en un Déu-fet-home. Diuen que l’ordre

dels factors no altera el producte, però en aquest
cas crec que sí, que l’altera.
6è desafiament: Administrar degudament el
patrimoni de la diòcesi. L’Església de Mallorca (o
la comunitat cristiana de Mallorca) és propietària
d’uns béns immobles i mobles, uns d’ells
registrats a nom de la diòcesi i uns altres a nom
de les parròquies o d’altres entitats religioses
catòliques. Fa uns anys l’Església va immatricular
com a béns seus uns béns que no estaven
registrats a nom de ningú, i que per tradició
popular es consideraven com a propietats de
l’Església. Tenim dos edificis emblemàtics que
han estat darrerament motiu de polèmica en els
mitjans de comunicació, com són els Convents de
les Monges de Clausura de Sant Jeroni de Palma i
de les Concepcionistes de Sineu.
¿L’Església és la propietària d’aquests béns? ¿O
ho han de dir els tribunals? ¿L’Església és la
propietària de La Seu i de tots els temples
parroquials, dels convents de religiosos, de les
rectories, dels santuaris, etc.? ¿O l’Església (la
diòcesi, cada parròquia, cada congregació
religiosa, etc...) només és depositària i
administradora d’uns béns que pertanyen al
poble? I si són del poble, ¿de quin poble parlam?
¿De tots els habitants de Mallorca, també dels
musulmans, dels ateus, dels agnòstics? ¿O
solament dels catòlics? ¿Qui s’ha de fer càrrec del
manteniment i la restauració d’aquests béns? ¿Els
temples oberts al culte es poden mantenir amb
les poques monedes que hi deixen els seus
assistents habituals? ¿S’haurien de fer convenis
amb els organismes estatals, autonòmics i
municipals? ¿O l’Església ha de renunciar a les
seves propietats? ¿O ha de cercar nous recursos
financers? Vet aquí un debat obert, que el nou
bisbe haurà d’afrontar i que jo no sabria per on
començar, perquè com a capellà que som, no crec
que hagi de ser aquesta una de les nostres
prioritats.

7.1

Miquel Àngel Llauger
i Carles Moll
Volen quan volen

Maties Garcias
Entorn d’una camilla hivernenca o fent una
rotlada d’estiu a la fresca, jugar a Volen volen...
és tradició antiga i molts encara recordaran
haver-hi jugat. Qui duu la veu cantant, després fer
la cançoneta Volen volen..., de sobte diu el nom
d’un ésser o d’un objecte; els qui escolten,
ràpidament, han d’alçar el dit o han de mantenirlo quiet segons si el que s’ha anomenat té
propietats voladores o n’està mancat. El joc és
senzill però entretingut: fa mantenir desperta
l’atenció, obliga a intuir les intencions de qui
mana, obliga a reaccionar amb rapidesa i
enriqueix el vocabulari.
Un cert eco de tot plegat em sembla que hi ha en
el recull d’aquests 21 poemes enjogassats que
ara ens presenta Miquel Àngel Llauger sota el títol
Volen quan volen. Són composicions de to lúdic,
aptes per a infants i grans; es tracta de versos
que capten hàbilment l’atenció de qui llegeix o
escolta, ja que són senzills i estan molt ben
construïts, de manera que flueixen amb
musicalitat. En definitiva són poemes molt bons i
escrits en un llenguatge ric, enginyós i alhora
abastable.
El fons moral de les composicions és de caràcter
humanista: el fort no venç, els soldats
desobeeixen el general bel·licista, l’especulador
que voldria vendre tots els quaderns de l’escola
no pot amb l’enginy d’en Tomeu i la seva planta
que en fa per a tothom, el nin cec veu més
realitats que ningú, l’amor fa feliços un grapat de
personatges, res no és més trist que la manca de
llibertat, els nins que escriuen descobreixen nous
mons “perquè tenen la sort d’anar al volant / del
cotxasso gegant / que fan amb la paraula.”
Set dels poemes estan dedicats a personatges
extrets de la literatura universal: el llop dels tres
porquets; la llebre de la faula, que aquí se
n’afluixa de competir amb la tortuga; el lluitador
Hulk, que quan s’enrabia o lluita “es posa d’un
verd rabent”; el Frankenstein que s’entendreix
quan troba la nina que en veure’l no plora; una
Rínxols d’Or feliç de viure entre ossos i de “dur els
morros bruts de mel”; un extraterrestre que roba

mòbils i amb la bateria se’n fa un entrepà; o
l’unicorn que és el somni d’una nina i que tant li
fa ser real o imaginari.
Tot el recull poètic de Volen quan volen és
il·lustrat amb els gravats i dibuixos de Carles Moll,
artista plàstic maonès que capta l’essència
poètica de les composicions i que contribueix a
fer del llibre una autèntica obra altament
recomanable tant per a lectors petits com grans.
Amb aquesta eco-edició, el paper de la impressió,
les tintes emprades i els procediments de
confecció han permès una reducció notable de
l’impacte ambiental que suposa editar un llibre–
l’Editorial Arrela ha fet una gran contribució
cultural i literària. Llegim-la i gaudim-ne. I si és
compartint-la amb joves lectors, millor.
Volen quan volen.
Poemes de Miquel Àngel Llauger.
Gravats i dibuixos de Carles Moll.
Maó: Editorial Arrela, 2017.
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Any Llompart 2018:
homenatge a un intel·lectual polifacètic

Pilar Arnau i Segarra
Coordinadora de l'Any Llompart 2018

L'any 2018 serà ric i divers pel que fa a
commemoracions culturals -moltes d'elles literàries-, al
nostre país: des de la celebració dels 550 anys de la
mort de Joanot Martorell, els 150 anys del naixement de
Pompeu Fabra; els 125 anys de la naixença de J. V. Foix,
Frederic Mompou, Joan Miró o Carles Riba; el centenari
rodó de l'arribada al món de Maria Aurèlia Capmany,
Manuel de Pedrolo, Montserrat Abelló o Raimon Panikkar;
el setanta-cinquè aniversari del naixement d'Isabel Clara
Simó, Eduardo Mendoza o Maruja Torres -sense oblidar
en Joan Manuel Serrat-; o el 25 aniversari de la mort de
Vicent Andrés Estellés i Josep Maria Llompart.

*

*

*

Notes biogràfiques de Josep Maria Llompart
Josep Maria Llompart fou un home coratjós i implicat en
l’esdevenir del seu país. Castellanoparlant, nascut dins
una família de militars, la seva trajectòria cívica i
personal va ser una impugnació global del que va
significar la llarga nit franquista per a les llibertats i per
als drets nacionals i culturals del nostre poble.
Llompart va ser membre d’una generació que va haver
de començar de zero; que va haver de recuperar la seva
tradició cultural en un ambient hostil; i que es va
comprometre intensament amb aquesta tasca sense
perdre mai l’esperança d’un demà millor.
Com a editor i com a crític va ser el mentor de diferents
generacions d’escriptors mallorquins, moltes de les
obres dels quals va publicar a l’emblemàtica editorial
Moll. Destacà com a prolífic prologuista i és autor d'un
centenar de treballs a la revista Papeles de Son
Armadans, on publicà traduccions, articles i estudis de
crítica literària, ressenyes i poesia pròpia i traduïda
d'altres autors. Com a traductor destaquen les seves
traduccions del francès i sobretot del galaicoportuguès.
Com a poeta és autor d'una obra important que s'inicià
sota la influència de la Generación del 27, però que aviat
derivà cap a l’anomenat realisme social (Poemes de
Mondragó, La Terra d’Argensa, Memòries i confessions
d’un adolescent de casa bona), evolucionà cap a una
experimentació extensa de les formes i els models
poètics del segle XX (Mandràgola, La Capella dels Dolors)
i arribà a la consolidació del seu món poètic i expressiu
amb Jerusalem i Spiritual. Com a historiador de la
literatura va ser un dels primers en intentar un estudi
sistemàtic de la creació literària insular.
Com a activista cultural, va ser un dels impulsors de les
Aules de Teatre, de Novel·la i de Poesia, que varen obrir
una perspectiva cultural diferent de la societat
mallorquina del darrer franquisme; va participar, a més,
en la major part d'actes reivindicatius dels darrers anys
de la dictadura i de la transició.

Però també se’l recorda com a divulgador de la literatura
catalana a la ràdio, a la premsa i a diferents
publicacions; i com a professor d’universitat d’aquells
que deixen empremta: molts dels seus alumnes
conserven encara avui els apunts de les classes de
literatura de Llompart, com Rafel Fernández, batle actual
de Capdepera, que fou alumne seu quan cursava
Filologia Clàssica a la UIB.

*

*

*

Políticament1, Llompart féu una gran passa a finals dels
anys seixanta: després de la seva detenció arran d'un
acte de les “Aules”, la seva activitat cívica s’intensificà i
es polititzà progressivament. Els seus textos i els seus
discursos adquiriren, de manera progressiva, un matís
més reivindicatiu, més ferm, a favor de la recuperació de
la identitat catalana de Mallorca. A més, participà en
gairebé totes les iniciatives polítiques antifranquistes
dels darrers anys del règim. En aquest context, molts
intel·lectuals mallorquins acabaren ingressant al PCE,
però Llompart, que s’hi sentia proper en aquells
moments, li retreia l’esquematisme dogmàtic amb què
aquest partit afrontava el problema de les nacionalitats
de l’Estat espanyol.
Malgrat aquestes divergències ideològiques, Llompart hi
col·laborà en diverses ocasions, gràcies, sobretot, a la
seva relació personal amb Francisca Bosch. Així, quan
l’abril de 1972 es constituí la Mesa Democràtica de les
Illes, Llompart hi participà com a independent. La seva
presència –i la d’altres nacionalistes com Climent Garau–
se centrà en la defensa del dret a l’autogovern i de la
identitat cultural de les Illes Balears. També participà en
la Junta Democràtica de les Illes, successora de la Mesa
Democràtica.
Anteriorment, l’estiu de 1968, ja havia assistit al
“contuberni de s’Arracó”, en què participaren polítics i
intel·lectuals dels Països Catalans, com ara Joan Fuster o

1

Bona part de la informació de la biografia política
de Llompart procedeix del meu llibre Josep
Maria Llompart. Un home polifacètic al servei
del país (2011).

2
Miquel Coll i Alentorn.
La policia coneixia perfectament els seus vincles amb els
cercles clandestins, però així i tot només fou detingut
arran de les “Aules”, com hem explicat més amunt, i
sembla que no rebé mai comunicacions anònimes. No
obstant això, el 1969 la policia escorcollà el seu domicili
del carrer de Llorenç Riber de Palma, i durant els anys
setanta i vuitanta aparegueren diverses vegades
pintades anticatalanistes a la façana de casa seua.
Durant la dècada dels setanta, Llompart contribuí al
naixement de diverses formacions polítiques i assistí a
múltiples reunions clandestines. Segons Antoni Serra,
Josep Maria Llompart, va ser l’escriptor que va mantenir
una activitat més constant i més decidida en el món de
la clandestinitat.
Durant la transició participà en la creació d’innombrables
projectes polítics; ja abans de les primeres eleccions
col·laborà en moltes iniciatives polítiques i culturals a tot
Mallorca. Per exemple, el mes de març de 1977 fou un
dels oradors a Cura, en l’acte de presentació de
l’Avantprojecte d’Estatut d’Autonomia elaborat per
l’Assemblea Popular, integrada per l’esquerra radical i
els sectors mallorquinistes. En el seu discurs, analitzà la
contribució d’intel·lectuals com Emili Darder, Francesc de
Sales Aguiló i Alexandre Jaume en el procés de
redreçament nacional, i defensà l’autonomia de cada illa
en el marc dels Països Catalans.
El 1977 fou, sens dubte, un dels anys de major activitat
cívica de Llompart. Participà en la presentació del
Manifest Socialista i Autonomista de 1977, i, a les
eleccions d’aquell mateix any, donà suport a la
candidatura d’Unitat Socialista. Intervingué en l’acte
d’homenatge a Gabriel Alomar, amb motiu del trasllat de
les seves despulles des d’Egipte. L’11 de setembre
d'aquell mateix any, llegí un discurs molt radical, al
Fossar de les Moreres de Barcelona, en el marc de la
gran manifestació per l’autonomia a Catalunya. en I
col·laborà, molt activament, en l’organització a Mallorca
dels actes de cloenda del Congrés de Cultura Catalana:
unes tres setmanes de conferències, concerts i
excursions que varen culminar amb la gran Diada per
l’Autonomia, el 29 d’octubre de 1977. Poc abans s’havia
arribat a un acord entre les diferents forces polítiques i
sindicals sobre els continguts dels discursos i les
persones que els havien de llegir. El parlament
introductori anava a càrrec d’Antoni Serra, el de les
entitats culturals, d’Aina Moll, el de les centrals sindicals,
de Ferran Gomila, i el de les forces polítiques, de Josep
Maria Llompart. Malgrat les pressions de darrera hora de
la UCD, es pogueren llegir els parlaments consensuats.
La Diada fou multitudinària: la plaça Major i els voltants
eren plens de gom a gom. Al final de la manifestació,
Llompart llegí l’escrit, on hi havia unes referències a la
llengua catalana com a idioma de Mallorca, que foren
rebutjades amb una espectacular xiulada per una part
del públic que reclamà “Mallorquí, mallorquí, mallorquí!”.
Llompart respongué espontàniament, amb tota la seva
fermesa, amb una veu enèrgica i fent ús de la
megafonia: “Català, català, català!”. Finalment, els crits
d’“Unitat” apagaren aquesta dissidència lingüística. El
succés deixà una gran empremta en els milers de
manifestants que hi acudiren.
Llompart va destacar també com a articulista i assagista,
amb textos plens de reflexions sobre la literatura, la

cultura, la llengua i el fet nacional a Mallorca. En aquest
context, fou elegit per a encapçalar diverses entitats:
presidí l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana,
l'Obra Cultural Balear i la Federació Llull d’Entitats
Culturals dels Països Catalans; formà part del Grup
Blanquerna; i fou nomenat membre de la Secció
Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans. A més, com a
activista generós i incansable, impulsà diverses
iniciatives socials, sempre disposat a comprometre’s
amb totes les causes justes, ja fos la defensa de la
llengua i l’autogovern, del territori (col·laborà sovint amb
les reivindicacions del GOB), o de les persones
injustament perseguides, com Macià Manera.
En els darrers anys de sa vida, Llompart s’acostà al PSM.
El 29 de maig de 1991 llegí un discurs en un acte
d’aquest partit per a celebrar el primer aniversari
d’haver aconseguit de nou representació a l'Ajuntament
de Palma. Per a Llompart, “els companys del PSM” [...]
“somiadors i realistes alhora, heu sabut mantenir la
dignitat i l’honor de la lluita política, heu aconseguit de
mantenir encesa per a tots la llàntia de la il·lusió. Per
això heu assenyalat una fita en la història del
nacionalisme en aquest país i el vostre partit ha anat
creixent i afermant-se.” En el discurs defineix
explícitament els objectius que ell assignava al PSM,
però que sens dubte eren també els seus: “uns Països
Catalans lliures, justos, solidaris, no dins de l’Europa dels
mercaders i dels caps de govern, sinó dins l’Europa dels
pobles, dins l’Europa de les nacions.”
Aquestes paraules elogioses encara retronen a les oïdes
de molts assistents a l’acte, que recorden Llompart com
una figura cabdal per a la recuperació de les llibertats
nacionals a Mallorca.
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La Comissió Any Llompart 2018
Recordem doncs que el 28 de gener de 2018 es
compleixen 25 anys de la mort de l'assagista, poeta i
activista polític i cultural Josep Maria Llompart de la Peña
(1925-1993). Per a commemorar aquesta efemèride, i
recuperar i difondre el coneixement de la seva tasca,
s'ha constituït una comissió encarregada d'organitzar
una sèrie d'actes durant tot l'any 2018. Aquesta
Comissió està constituïda per representants de diverses
institucions públiques i privades, com ara la Universitat
de les Illes Balears; el Consell Insular de Mallorca; la
Conselleria de Cultura, Participació i Esports;
l'Ajuntament de Palma; l'Obra Cultural Balear o
l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, a més de
Cèlia Riba, neboda de Josep M. Llompart i marmessora
del seu llegat.
Atès que diversos ajuntaments mallorquins de sa part
forana, institucions de les altres illes, sindicats,
associacions culturals i centres d'ensenyament secundari
han manifestat la seva voluntat de col·laborar
puntualment en l'organització d'una o més activitats de
l'Any Lompart 2018, s'ha creat la figura de l'entitat
col·laboradora, a fi de poder coordinar l'organització de
totes les activitats de manera més operativa. La
coordinació de l'Any Llompart 2018 és a càrrec de Pilar
Arnau.
En aquests moments, diferents entitats membres de la
Comissió estan preparant els actes que es duran a terme
durant tot l'any 2018, i entre els quals destaquen
diverses exposicions (la primera tindrà lloc a Llucmajor al
mes de febrer); un audiovisual; lectures dramatitzades;
reedicions d'algunes de les seves obres com ara
Vocabulari privat (de coautoria amb Antònia Vicens);
rutes literàries per Palma, Deià i Mondragó; unes
Jornades d'Estudi a la UIB o activitats d'homenatge
durant la Setmana del Llibre en Català. No es descarta
l'organització d'actes culturals a les altres illes, ja que
Josep M. Llompart tingué una relació molt estreta amb
escriptors eivissencs com Marià Villangómez o
menorquins com Pau Faner, així com l'organització
d'actes amb col·laboració amb entitats polítiques i
culturals del Principat i del País Valencià.
L'Any Llompart tingué una preestrena dia 28 de
desembre de 2017 al Teatre Principal de Palma durant la
Nit de la Cultura de l'Obra Cultural Balear en què l'entitat
li dedicà diversos moments. Durant el mes de gener es
duran a terme diversos actes, entre els més potents
destaquen els Premis Ciutat de Palma, dia 20 de gener
també al Teatre Principal, i l'Homenatge que li retrà el
Teatre del Mar dia 28 de gener, amb una lectura
dramatitzada amb música en directe. A més, també dia
20 de gener, i en el marc dels Premis Ciutat de Palma,
l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana oferirà un

brindis en honor a Llompart, el qual anirà acompanyat
d'una lectura poètica llompartiana.
Des de la Comissió convidem a participar d’aquests
actes i a gaudir del coneixement de la figura i de l’obra
d’un homenot irrepetible, d’una persona que, per la seva
talla intel·lectual i humana, va trencar tots els motlles.
Pensem que en uns moments en què la nostra societat,
la nostra cultura i el nostre país afronten reptes
importants és fonamental tenir en compte la tasca de les
persones que ens varen precedir. Perquè la Mallorca
actual no seria igual sense el compromís de gent tan
valuosa i generosa com Josep Maria Llompart, un home
polifacètic que va iniciar el camí de recuperació de la
nostra identitat cultural.
Per això, fem una crida a tothom a llompartejar-se; és a
dir, a gaudir i a incendiar-se de poesia, a fruir de la prosa
impagable de Llompart, a inundar-se del seu pensament;
en suma, a celebrar que som un poble culturalment viu i
lingüísticament ferm, i que ho volem continuar essent
durant molts anys.

LA MORT I LA PRIMAVERA

7.3
Josep Maria Traverso

“…l’abella i la flor; l’estrella i les fulles; l’aigua i la carícia; els cabells i les
teranyines i una bombolla de sabó…i tot el que s’acaba i tot el que vol tornar i tot
el que no pot venir.” (271)
“…va dir que només ella i jo sabíem moltes coses de la claror i de tot el que passa
i torna, ni massa de pressa ni massa a poc a poc…igual, sempre igual…sense
començament i sense acabament i sense cansar-se. Perquè tu i jo ens cansem, va
dir.” (321)
Entrar a La Mort i la Primavera de Mercè Rodoreda és
fer-ho a un món fantàstic, un món rural, concret i
universal a l’hora; és penetrar a un poble amenaçat per
les aigües del riu que l’atravessen per baix, les cases
impulsades amunt per les glicines i per les arrels dels
arbres. Dominant-lo, la mansió del senyor damunt la
muntanya partida, al fons del paisatge, les muntanyes
morades; el riu que atravessa el poble, els ponts de
pedra i de fusta, el bosc dels morts, les heures, el camí
de la Maraldina, la Maraldina, el pou…la cova del vell, la
gàbia del pres, les cases pintades de color de rosa, la
casa del ferrer (un dels pocs oficis coneguts),
l’escorxador de cavalls amb els vells que hi viuen.
Els personatges, però, no tenen nom, hi ha les dones
embarassades amb els ulls sempre tapats, els guaites,
els lluents o els caramens. El ferrer, aquest sí, concret,
amb la seva dona i el fill mal alimentat. El vell de la cova
i el garrot enfrontant-se als joves que s’hi arriben
cercant brega. El pres ficat a una gàbia que no li permet
ni tan sols romandre ben dret. I el narrador patint la mort
del pare, vivint amb la seva marastra, cuidant la filla, la
filla que es mor, treballant pel ferrer o pel senyor…i amb
aquella dona d’aigua que se li quasi apareix,
“Estava dret davant del riu, vora els aiguamolls
i escoltava la nit. Em va semblar que veia
rotllanes a l’aigua. Tot jo feia viure la noia i la
feia acostar-se amb els cabells lligats amunt i
quan era a tocar se li desfeien esquena avall i
s’acostava més i es fonia com si ella i jo fóssim
de boira…” (190)
Hi ha la mort i els morts amb el cos omplert pel ciment
per a què l’ànima no hi fugi, hi ha els enterraments dins
dels arbres, hi ha el desig, “el desig sol, violent i sol com
una pedra”, hi ha la mort dels cavalls, els costums i els
ritus com el que fan els joves d’atravessar el poble per
baix arrossegats per les aigües del riu…i les glicines, i les
arrels, i els colors, i les abelles i els ocells i els cavalls…
Hi ha la veritat que descobreix el pres:
“Volen tenir por. Volen creure i volen patir…
patir i només patir i ofeguen els qui moren
perquè encara pateixin més…perquè pateixin
fins al darrer moment, perquè res no sigui bo, i
si t’arrenquen la cara les pedres i l’aigua és pel
bé de tots…i si vius pensant que el riu s’endurà
el poble no pensaràs en res més…que se
t’endugui el patir però no el desig…perquè el
desig fa viure i per això els fa por.” (113)

Hi ha el llenguatge,
però
quin
llenguatge!!!,
construït amb precisió
matemàtica, sempre
que s’accepti que
aquesta exactitud no
mata el conjunt sinó
que es mou al seu
servei, són la riquesa i
l’exactitud dels mots qui desperten el desig, l’emoció
que vibra en el conjunt del text.
I al fons d’aquest univers, la veritat, la llibertat, el desig,
com ens diu Arnau Pons al postfaci que tanca el llibre,
“I és justament això el que La mort i la
primavera posa al descobert, la irracionalitat,
així com la crueltat dels ritus i costums
-destinats a estroncar el desig i a acabar amb
la llibertat de pensament, és a dir, a fer homes
i dones vinclats fins a la mort. Tot hi és vist
amb els ulls del protagonista, un adolescent
que, des de la innocència i la ingenuïtat, arriba
a un grau prou sofisticat de consciència -a mig
camí entre la poesia i la filosofia, ja sigui per si
sol (el monòleg del pas del riu és
impressionant), ja sigui per mitjà dels altres
(com ara el pres amb la seva denúncia, cosa
que el fa insuportable, o el senyor amb la seva
voluntat de sobirania, per tal de poder ser ell
fins al final). Això converteix l’obra en un
tractat sobre la condició humana a la llum
del desig, la llibertat i la mort.” (378)
Aquesta obra pòstuma de Mercè Rodoreda que Club
Editor va treure a la llum el passat mes d’octubre es
conforma segons l’edició a cura de Núria Folch de Sales
revisada per Arnau Pons. El llibre té una primera part
amb el text que podríem considerar canònic, tres
apèndix amb diferents desenvolupaments, versions,
camins explorats per l’autora i conclou amb el potent
estudi d’Arnau Pons: Editar el misteri. Tot plegat un
magnific llibre, una magnífica edició.
La meva forma de lectura ha estat la següent: Primer he
llegit el text que es considera definitiu, com la seva
lectura em creava interrogants, de vegades em sentia
perdut, a continuació he llegit l’estudi d’Arnau Pons i per
acabar els tres apèndix. Res més, bona lectura i bon any
a tots.

El pincel, ávido y travieso, se sumergió en cada tema como en botes de
pintura. Iba tan ahíto, que goteó, después yo lo sacudí y cayeron las Sal
Pica Duras...
Ya sabéis: en todos los botes de colores temáticos, mojé el pincel. Por descuido, al trasladarlo hacia la
tela, cayeron las GOTAS. Contrariado, lo sacudí entonces y se esparcieron las

SAL PICA DURAS
Al final, no llegué a pintar. Os pido me disculpéis por el embarro
Jorge C. Oliva Espinosa
Ciudad de La Habana, Agosto 2007

EL CUERNO DEL UNICORNIO

Al cuentero mayor: Onelio Jorge Cardoso

Sucedió en época muy reciente, cuando ya nadie en el
mundo creía en gnomos, trasgos, ni unicornios. Mucho
menos en unicornios. ¿Quién ha visto un caballo con
cuernos? Esos eran mitos de otras latitudes, fantasías
inventadas por los griegos, que ya se sabe, lo que eran
cuando chiquitos, todos unos tremendos...
Sin embargo, el buenazo de Santiago, quizás influenciado
por la cháchara del boticario que se hacía el sabelotodo,
decía y repetía obstinado, que había visto uno. Y que el
animal, fabuloso en verdad, andaba suelto allá en lo más
profundo del monte.
Santiago era un montero serio y nadie lo conocía por
mentiroso, pero sí por hombre cándido y manso,
demasiado crédulo e incapaz de enojarse con nadie.
Quizás por ello, en las tertulias que animaban, los
domingos en la tarde, los portales de la única farmacia del
pueblo, todos le hacían objeto de sus bromas y choteos.
Daba la casualidad que, adornando la pared del
establecimiento, colgaba un viejo almanaque con una
litografía muy antigua, donde podía verse piafante el
mítico corcel. No pocos creían que aquella lámina, reclamo
publicitario de una empresa aseguradora, quebrada hacía
años, era junto con su propietario, la causa del desvarío del
buen campesino. Así, cuando se reunía el grupo, cada cual,
sin miramientos del imponente machete que colgaba al
cinto de Santiago, lo aguijoneaba con nuevas chanzas.
-Lo que tienes que hacer, es irte allá, enlazarlo y traerlo al
pueblo. A lo mejor el circo, cuando venga, te lo compra.

-No, mejor lo domas y monteas con él, -replicaba otro
campesino.
Y el manso de Santiago, tomándosela en serio, contestaba:
-Toos Ustedes están locos de remate. Ese animal no
resiste soga alguna. Además, tiene un cuerno enorme,
derecho y enroscao con el que embiste como un toro.
-Pues entonces, lo que tienes que hacer es torearlo.
-O partirle el tarro, ¿No dices que tiene uno sólo?
-Sí, que traiga el tarro, ya que no puede traer el animal.
-Recomendaba malicioso el boticario. Y aquello terminaba
con un coro unánime de exigencia:
-¡Que traiga el cuerno! ¡Tráelo y te creeremos!
Cuando desapareció Santiago, el pueblo entero, temiendo
por su razón, salió a buscarlo sin pensar en mayor
desgracia. Lo encontraron en lo más intrincado del monte,
completamente desangrado, hendido en dos por atroz
herida y con el machete firmemente sujeto en la mano
engarrotada. Tan sujeto, que fue imposible quitárselo y
hubo que enterrarlo con él. Por ello, el velorio y entierro de
Santiago, fue famoso. Otra cosa que llamó la atención, fue
la expresión de felicidad que mostraba su rostro exangüe.
Una sonrisa serena y satisfecha era lo que veían, a través
del cristalito del ataúd, los asombrados concurrentes.
Mientras, oculto por la alta hierba, pegadito a donde
apareció su cadáver, permaneció olvidado para siempre,
un largo y recto cuerno, retorcido helicoidalmente, como
testimonio mudo de verdades indemostrables.
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