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Miquel Rosselló
Consell de Fundacions Darder – Mascaró
Fer una mirada ràpida a com està el món des d'unes
conviccions sobiranistes d'esquerres esglaia. Començant
per l'administració Trump als EUA. Veient com a
l'Amèrica Llatina cauen com a fitxes de dominó els
governs d'esquerres. Els neoliberals han canviat els cops
d'estat
militars
per
la
grollera
utilització
i
instrumentalització de la justícia. El cas de Brasil és
escandalós. A l'Estat espanyol aquesta estratègia ja ens
sona.
Podem continuar per la Rússia de Putin que cada cop
s’assembla més a la de Stalin o la Turquia d'Erdogan que
aviat no li bastaran les presons per tancar presos
polítics, convertida amb campions de la massacre contra
el poble kurd, ara no tan sols amb els que viuen en
territori turc, sinó també els que estan a Síria.
Però si ens acostem a casa nostra, ens trobem amb una
Unió Europea de la qual pràcticament ha desaparegut la
socialdemocràcia i les altres esquerres. L'estrena dreta i
xenòfoba campa per Polònia, Hongria i altres països de
l’est. A Àustria governa una “gran coalició” però ja no
amb els socialistes, sinó els democratacristians i
l'extrema dreta. El gran partit socialdemòcrata alemany
segueix el rastre de Merkel.
I què s'ha fet de l'esquerra mediterrània?. A Grècia
Syrisa derrotada i matxacada pels poders fàctics de la
Unió Europea. A Itàlia Mateo Renzi s'ha carregat, les
altres èpoques potent ,esquerra italiana i ara una aliança
de tres forces d'esquerres, amb un ressuscitat Berlusconi
amenaça en guanyar les pròximes eleccions, mentre
aquesta feina a França l'ha fet en Macron. Derrota de
l'esquerra i posada en marxa totes les retallades de drets
i reformes que exigeix el neoliberalisme i que aquí
coneixem tan bé. Tan sols ens queda Portugal, a on
governa un pacte de tres partits d'esquerres i ho deuen
fer molt bé per què ningú en parla. Si la cosa no
funcionés, estarien a les portades de tots els mitjans.
I què dir de l'Estat Espanyol que camina acceleradament
cap un règim autoritari i antidemocràtic? . Incapaç no tan
sols de resoldre per la via del diàleg les diferències dins
el seu model territorial sinó que accentua el centralisme
ofegant les comunitats autònomes i els ajuntaments tan
econòmicament com buidant-los de contingut polític a
través d'un Tribunal Constitucional al servei dels grans
poders de l'Estat.
Incapaç de mantenir la separació de poders, deixant la

justícia a les ordres dels grans poders. Una justícia que
empresona tant canta-autors com poetes o líders polítics
que discrepen. Sembla que li vol fer la competència a
Erdogan.
Incapaç de veure que el règim de la Constitució del 78
respon a altres èpoques i que està necessitat d'una
reforma en profunditat. Incapaç d'afrontar un canvi
constitucional per por a perdre els privilegis de qui ha
gaudit la classe dominant fins ara.
És més important mantenir el poder del bloc dominant,
grans empresaris i banquers, sectors importants de la
judicatura, polítics corruptes de la dreta de tota la vida i
per descomptat la monarquia que defensar i consolidar
la democràcia.
Cada cop tenim més clar que vivim una profunda
contradicció entre la democràcia i el pinyol que controla
l'Estat amb el Rei com a cabdill i en Rajoy com escuder.
Però allò que demostra el grau de gravetat de tot això
que estic esposant és el fet que tenim un govern en
minoria. Que bastaria un acord entre el PSOE, Podemos i
els sobiranistes per salvar la democràcia. Però el PSOE
prefereix callar davant tot el que està passant, que no
donar suport clar al govern que aliar-se amb Podemos i
els sobiranistes. Lamentablement el PSOE avui és una
pota més d'allò que podríem anomenar el bloc dinàstic:
PSOE, PP i Ciudadanos.
Dins aquest trist panorama pels demòcrates i les
esquerres tant sols destaquen dos governs d'esquerres,
un al País Valencià i altre a les Illes.
És per això que som un convençut que per les persones
d'esquerres del nostre País hauria d'ésser tasca
absolutament prioritària preservar el nostre govern i les
nostres institucions i aconseguir que es mantenguin a les
pròximes eleccions del 2019. Si ara perdem el govern, no
ens creguem que tan sols ens costarà una legislatura
recuperar-lo, com altres vegades.
I si volem mantenir el Govern i les altres institucions han
de seguir fent una gestió ben feta com fins ara, s'han
d'haver acabat les crisis i confrontacions, tots remant a
una per fer un important esforç perquè les nostres Illes
continuïn essent un oasi de llibertat i democràcia dins un
Estat cada cop més autoritari i una UE cada cop més de
dretes.

22 i 23 febrer 2018
Can Balaguer, carrer de la Unió, 3. Palma.

PROGRAMA
Dijous 22 de febrer
18 h Presentació a càrrec del regidor de Cultura de l’Ajuntament de Palma Llorenç Carrió
18.15 h conferència inaugural:
Les revolucions de 1917: context europeu i mediterrani
Pere Gabriel. Catedràtic emèrit d’Història Contemporània (Universitat Autònoma de Barcelona).
18.45 h L’escissió tercerista i els inicis del moviment comunista a Espanya i a les Balears
David Ginard. Professor Titular d’Història Contemporània (Universitat de les Illes Balears).
19.00 h La cultura a Mallorca entorn del 1917
Damià Pons. Catedràtic de Filologia Catalana (Universitat de les Illes Balears).
19.15 h Els anys del pistolerisme. Anarquisme i reacció patronal a Catalunya. Els efectes a les
Balears 1917-23
Dolors Marín. Doctora en Història Contemporània.
19.30 h debat.
Divendres 23 de febrer
18.00: El republicanisme mallorquí davant les revolucions del 1917
Pere Josep Garcia Munar-Catalina Martorell. Doctors en Història.
18.15: La reacció de la dreta i el món catòlic davant les revolucions de 1917 a Espanya i a
Mallorca (1917-1923)
Pere Fullana. Professor de Teoria i Història de l’Educació (Universitat de les Illes Balears).
18.30: Societats Obreres, crisi de subsistències i conflictivitat social a Mallorca (1914 - 1920)
Josep Vílchez. Llicenciat en història (Fundacions Darder-Mascaró).
18.45: Societat i emigració a Mallorca entorn del 1917
Sebastià Serra. Catedràtic d’Història Contemporània (Universitat de les Illes Balears)
19.00: El moviment obrer i el context revolucionari del 1917 a Menorca
Miquel Àngel Casasnovas. Doctor en Història (Institut Menorquí d’Estudis).
19.15: Debat.
19.30: clausura.
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La Diada nacional del poble de
Menorca

Vae victis!
Joan F. López Casasnovas
La capitulació dels musulmans menorquins davant el rei Alfons II (1285-1291) va succeir el 21
de gener de 1287 i per ella van sortir del castell
de Santa Àgueda unes 200 persones que amb
Abú Umar salparen rumb a Cepta. El document
signat permetia que aquesta elit no pagàs rescat i
els donava sis mesos de temps perquè aquests
notables poguessin proveir el rescat dels seus parents. Un nombre indeterminat de musulmans
que havien de sortir lliures per gràcia reial van ser
llençats al mar, segons conten fonts mateixes
cristianes. Bernat Siquier es deia el responsable
d’aquell crim, que tanmateix fou indultat pel rei
anomenat “Liberal”. Com que tots els altres menorquins (i els seus béns mobles i immobles),
d’acord amb els costums bèl·lics de l’època, quedaven en poder del vencedor, el seu destí era
marcat: serien venuts com a esclaus i deportats
per tota la Mediterrània, i llurs propietats saquejades i subhastades. Per aquest motiu, una inusitada presència de comerciants i mercaders visitaren
el port de Ciutadella durant els mesos següents a
la conquesta.
L’historiador Miquel A. Casasnovas (Història de
Menorca, 2005; pp. 183-188) en fa el relat basantse entre d’altres en investigacions del medievalista Jaume Sastre, el qual ha determinat la sortida
de 778 esclaus entre el 31 de gener i el 5 de març
d’aquell any atziac per als menorquins de religió i
cultura islàmiques. Aquestes xifres es fan molt enfora dels 40.000 que va creure veure Ramon Muntaner, el qual abans havia escrit que el rei “féu
pendre totes les fembres e els infants de tota
l’illa, e els homes que romases eren vius, qui eren
assats pocs, que en la batalla foren tots morts”. El
cronista, al servei de la monarquia, exagerava i
no poc per tal d’enaltir la feta, però l’historiador
rigorós ja sap que per bastir el seu relat no pot fiar-se únicament del que diu “la premsa”. Josep
Fontana (La formació d’una identitat, 2014) considera que el jove rei Alfons (22 anys llavors) va
resoldre “el problema” de Menorca “de manera
radical”. Quin era el problema? Segons sembla, el
moixerif havia traït Pere el Gran avisant Tunis de

la marxa de l’estol catalanoaragonès que s’adreçava a al-Coll.
Com va ser aquesta radical ‘solució’? Doncs, ras i
curt, fent-ne fora violentament els pobladors islàmics.
L’hispanista britànic J.N. Hillgarth descriu una situació dramàtica a la Menorca l'endemà (vid. Los
reinos hispánicos 1250-1516, 1975). Així eren els
avatars d’aquells temps: lluita feroç per l’hegemonia entre nacions, guerres, migracions forçoses, la
Mediterrània sarcòfag d’ofegats, saqueigs rapinyaires, éssers humans reduïts a l’esclavatge. Demanem-nos si avui han canviat gaire les coses
mentre sentim les notícies de l’altra banda del
Mare Nostrum. Altrament, convé no perdre de vista que la història l’escriuen els vencedors.
La singularitat històrica d’un territori, d’una societat es manifesta molt més en les discontinuïtats
que en les permanències. Llegesc l’inici d’una
conferència magnífica pronunciada a l’Ajuntament
de Ciutadella dia 16 de gener de 1987 (vespre de
la commemoració del setè centenari de la conquesta). Joaquim Nadal Farreras hi assegurava:
“Hi ha discontinuïtats, hi ha talls determinants
que orienten i capgiren una trajectòria històrica.
És allò que potser massa trivialment n’hem dit un
‘tombant de la Història’. Sense cap dubte, el 1287
és un tombant de la història de Menorca, el més
decisiu, el més sòlidament determinant per a la
posterior història dels set-cents anys que ara
commemorem”. En aquella ocasió solemne, el ca-
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tedràtic gironí J. Nadal va deixar-nos una lliçó que
valdria la pena recuperar de tant en tant per entendre i comprendre millor les circumstàncies i les
causes que concorregueren en els fets interpretats.
Allò que interessa remarcar és que, per bé o per
mal (les decisions que afecten la vida humana tenen conseqüències irreversibles), a la nostra illa
s’esdevingué una veritable aculturació, és a dir, la
imposició d’una cultura damunt una altra, l’assimilació d’aquesta última fins que s’arriba a formar amb la primera un tot indiferenciat i homogeni. Aquest procés d’homogeneïtzació forçada, segons els antropòlegs socials, pot esdevenir-se de
maneres diferents. En el cas de Menorca va tenir,
com s’ha dit, una expressió “radical”: la pèrdua
de la identitat andalusina va venir donada per la
destrucció física del grup social existent. Per entendre’ns: allà on havia la mesquita s’aixecà l’església de Santa Maria i al minaret des d’on el muetzí cantava les pregàries hi penjaren les campanes de la futura catedral cristiana. Així com el llatí
vulgar va desaparèixer de l’illa amb l’arribada el
segle XII dels almoràvits parlant ‘algaravia’ i només uns quants noms anteriors ens n’han pervinguts (Favàritx, Llinàritx, Artrutx, Tricampos...),
també de l’àrab només en quedaren vestigis en la
toponímia, per mor dels que van romandre a l’illa
i en van poder guardar memòria (Binissuès, Lanzell, Ruma, Binipati, Llafuda, Binisaida, Almudaina, Alfurí...). De llavors ençà, el català és la llengua pròpia dels menorquins, la històrica, part important de la identitat del nostre poble, que resisteix encara, 730 anys després, nous intents
d’aculturació massiva per part de cultures estatalment molt poderoses.
Commemorar: de la història al present
No és freqüent que al nostre país es reflexioni de
tant en tant per analitzar la marxa de la política,
que protagonitzen els professionals, i fer-ne balanç: - Ens hem atracat enguany un poc més al
propòsit d’un enfortiment cultural? Quins objectius econòmics ens vam fixar i quins n’ em assolit? Què volem respecte al territori, al funcionament dels serveis públics, a l’autoestima i a la solidaritat, al coneixement, a la tolerància, a l’ús de
la llengua, etc.?
A Menorca, ja és norma, des que el 1980 el Consell va acordar declarar la Festa de sant Antoni,
data de la conquesta catalanoaragonesa de l’illa,
com a Diada nacional del Poble de Menorca, que a

les sis del capvespre del 17 de gener de cada any
la nostra institució insular celebri un ple extraordinari, al qual assisteixen excepcionalment els alcaldes i altres autoritats insulars i autonòmiques.
És un moment important per fer, lluny de les crispacions de la política quotidiana, un poc de reflexió sense debat. També es convida a intervenir en
l’acte qualque persona destacada del món intellectual, que aporti una veu distant, competent i,
per ventura, també crítica. Que açò s’esdevengui
així des de fa vint-i-un anys crec que és legítim
motiu d’orgull.
Tenir bons polítics i dirigents –no dic que en tinguem gaire, però en tenim!-, tanmateix no basta.
Els ciutadans hauríem d’extremar el rigor del nostre comportament per fer-nos encara més dignes
del que tan justament demanam de l’autogovern,
exercint l’autocrítica i desterrant de la nostra manera de ser alguns punts febles. Per exemple, la
cursileria folklòrica patriotera per reafirmar la nostra Cultura en majúscula; la xerrameca grollera
per demostrar la nostra vertadera categoria (si és
que la tenim), i les enveges i les mesquineses per
estar més units en els grans objectius nacionalment avaluables. Vull utilitzar “nació” i “nacional”, no en el sentit d’apropiació política partidista
en clau espanyola ni en cap altra abstracció volàtil, tros de mapa o mot de la retòrica, sinó en un
sentit més planer: el dels qui, nascuts o nou vinguts a aquestes terres, ens sentim identificats
amb uns valors senzills de convivència, basada,
és clar, en el respecte als eixos troncals de llen-
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gua, sentit de la història, valors moderns de ciutadania…
Pot ser que passem avui per un d’aquests moments de descens de moltes coses essencials,
“moments d’afluixament col·lectiu” –com els anomenava el Dr. Rubió i Balaguer. És molt probable també que si demanàvem a deu persones què
entenen per autonomia, ens parlarien de carreteres i de transport, i que xifrarien les seves aspiracions de democràcia i d’autogovern en deu unitats diferents. Açò no ens ha d’estranyar, perquè
no es pot exigir a tothom el mateix grau de consciència. Amb tot, la poderosa “hispanobalearitat”
faria bo de no oblidar que no hi ha democràcia
sense autonomia dels individus i de les societats i
que, per torna, no hi haurà mai autonomia sense
democràcia, ja que per poc que atenguem la lectura de la nostra història, els enemics d’aquestes
illes, vull dir de la nostra gent, han estat també
enemics de la democràcia i de la llibertat. Com
Bertrand Russell, m’agrada dir-los: -No volem
Estats forts, sinó països lliures.
Treballar perquè les Balears esdevenguin un país,
fet d’illes i sense cap frontera, com es deia temps
era temps, pens que deu valer la pena. Que
aquesta realitat mediterrània de cultura catalana
no sols admeti sinó que necessiti, per tal de no
veure diluïda la personalitat pròpia, conviure i cooperar en una realitat més àmplia, que molts ja
en deim Països Catalans, em sembla raonablement operatiu i útil. Ni utopia ni ucronia; si més
no, tan utopia i ucronia com ho podia ser vint
anys enrere l’Europa de l’euro, o com ho és encara l’espai social europeu i, més enllà de les polítiques antiterroristes, uns EE.UU d’Europa, que reconeguin les veritables nacionalitats dels continents i esborrin les fronteres polítiques arbitràries, fruit de dubtosos pactes i de conquestes fetes
per la força. En som tan lluny que ni es veu aquell
llumeneret enfora de les rondalles.

Per tant, convindrà no defallir a l’hora de reclamar
que nacions sense Estat, com la nostra, puguin
exercir el dret de participar directament en els organismes europeus, com ho fan, si més no, les regions (“lands”) alemanyes o els belgues, que açò
no ho priva Europa, sinó alguns estats centralistes
i obsolets, com el francès o, per a la nostra desgràcia, l’espanyol governat per M. Rajoy i els seus
adlàters Rivera i Sánchez.
Per tot açò, ve bé recordar la resposta de Salvador Espriu quan el setembre de 1981 li demanaven quin seria per a ell l’horitzó final de l’autonomia. Contestava: - No podem parlar d’horitzó final
perquè llavors nosaltres mateixos ens tanquem el
pas. L’horitzó, a mida que es va avançant cap a
ell, es va allunyant; per tant, no podem parlar
d’horitzó final. Gairebé és un contrasentit. I és
que la democràcia es una conquesta; no una carta atorgada, que quan es té ja no cal fer-hi més.
La democràcia és sempre perfectible i els demòcrates hem de treballar per perfeccionar-la. Sobretot quan els temps que corren, aquí i ara, li
són tan hostils. Vet aquí com voldria que el 17 de
gener de cada reeixíssim els menorquins a convertir la commemoració d’uns fets d’armes (aculturació, assimilació, violència...) en una celebració
de pau, d’un sol poble, divers i unit, integrat en
català com en una “pàtria”, o sigui, un país amb
justícia.

2.2

Fossa de Sant Ferran:
ferida tancada

Luís Ruiz i Artur Parrón
Fòrum per la Memòria d’Eivissa i Formentera

El passat 29 de novembre donà inici l’exhumació
de la fossa comuna de Sant Ferran, a Formentera.
Es tracta d’una de les cinc fosses -quatre d’elles
identificades i localitzades- que hi ha a l’illa; amb
cinc víctimes identificades que foren assassinades
el primer de març de 1937 per un escamot
falangista.
Les tasques d’exhumació s’inscriuen dins el
projecte de la Direcció General de Memòria
Democràtica, qui mitjançant la Comissió Tècnica
de Fosses, ve desenvolupant els darrers mesos,
primer a Porreres i després a Montuïri.
El grup d’arqueòlegs i antropòlegs forenses
-dirigits per Almudena García Rubio- inicià les
tasques a un dels racons del petit cementiri on
alguns testimonis havien assenyalat com a
probable ubicació de la fossa. Tot i trobar algunes
restes, cap d’elles corresponia a un enterrament
en fossa comuna. Seguidament es va iniciar
l’excavació a uns altres dels espais on altres
testimonis orals havien ubicat la fossa. Tot i
tractar-se d’un espai molt reduït, novament varen
aparèixer enterraments ordinaris a diferents
nivells, no assenyalats amb làpides ni creus en
superfície.

S’ha de remarcar que des del primer dia fou
nombrosa la presència de familiars i veïns del
poble, així com la dels mitjans de comunicació. El
suport dels familiars de les víctimes des del
primer moment que se’ls hi plantejà el projecte
d’exhumació ha estat absolut. Es tracta de
germanes, filles, nebodes i netes de les víctimes
que, un cop finalitzades les tasques d’excavació,
no han dubtat en prestar-se per a realitzar les
proves d’ADN.
El darrer dia previst per l’equip tècnic, i després
d’unes excavacions infructuoses a l’interior del
cementiri i al seu perímetre exterior, es decidí
analitzar les restes de l’ossera, que se situa a
l’interior del recinte i que durant anys ha servit
com a abocador de tot tipus de residus. Després
de buidar i separar de forma manual totes les
restes dipositades a l’ossera, els tècnics varen
determinar la presència de tres fragments (dos de
crani i un d’húmer) amb evidències clares
d’impacte de projectil –uns projectils alguns dels
quals foren trobats amb un detector de metalls
just devora el mur exterior on es realitzaren els
assassinats-. A més, i per a la seva anàlisi, se
seleccionaren
diversos
fragments
d’ossos

susceptibles de presentar evidències d’impacte
de projectil.
El fet de no haver trobat una fossa comuna
ordinària no resta valor ni importància a
l’exhumació de Sant Ferran. Per primer cop a les
Pitiüses s’han buscat els represaliats per la
violència feixista; novament hem vist el mur amb
les evidències dels trets, s’han trobat casquets de
projectils i fragments d’ossos que ens conten què
va passar aquella nit al cementiri de Sant Ferran.
Pels familiars –que ara esperen els resultats
d’ADN- ha estat una experiència alliberadora. Han
pogut parlar obertament –inclús davants els

mitjans de comunicació- d’un tema que
mantingueren en silenci durant dècades i s’han
sentit acompanyats en la seva esperança de
trobar els seus familiars.
Per al Fòrum per la Memòria d’Eivissa i
Formentera ha estat una passa més en la llarga
tasca de recuperació de la memòria dels vençuts
que ve desenvolupant des de fa una dècada. La
següent será trobar les víctimes de la repressió a
Eivissa intervenint al cementiri vell de Vila, on es
troben més d’un centenar d’assassinats.
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3.1

GREC. Balanç de 30 anys
1987-2017

Antònia Toledo

La dècada del naixement del GREC. Els 80.
A partir de 1981, gràcies a l'associació de veïns
del Jonquet i Càritas diocesana comença una de
les primeres experiències professionals amb educadors de carrer a Balears.
El 1983 a l'Ajuntament de Palma creix la preocupació pels barris amb un nivell de delinqüència juvenil en ascens. Així que es decideix potenciar la
figura de l'educador de carrer, així el 1985 s'incorporen sis educadors als equips d'atenció primària
a Palma.
Una sèrie de persones, des de particulars fins a
membres de diverses entitats, preocupades pels
joves en risc de barriades obreres de Palma aposten per la figura d'un educador de carrer integrat
als barris, que vagi als llocs de reunió dels joves
per tal de poder conèixer les seves necessitats i
inquietuds. Sortir, en definitiva, del binomi jove
delinqüent - jove normalitzat. Per aquesta raó decideixen crear una associació per implantar
aquesta figura, denunciar les situacions d'injustícia social que condicionen les trajectòries dels joves i dignificar els barris mitjançant la feina comunitària. Tot aquest procés desemboca en la creació del Grec el desembre de 1987.

Els inicis de l'activitat de l'associació es caracteritza per la força de les conviccions i la construcció
d'una manera de fer. La formació dels professionals i la divulgació del programa d'educadors de
carrer són les principals línies d'acció. S'arriba a
intervenir a deu barris de Palma.
L'època de creixement. La dècada dels 90.
L'associació pren una decisió molt important: ampliar el ventall de la intervenció més enllà dels
educadors de carrer, sempre en funció de les necessitats dels menors i joves en risc. D'aquesta
manera l'any 1992 es posa en marxa la llar funcional de joves entre 14 i 18 anys en situació de dificultat social.
L'any 1995 s'inicia el servei d'orientació juvenil de
la mancomunitat del Raiguer. El 1997 es posa en
marxa el programa d'intervenció en el centre penitenciari de Palma amb joves entre 16 i 21 anys.
A més, aprofitant els deu anys d'existència del
GREC, es posaren en marxa comissions de feina
per elaborar les línies estratègiques de l'entitat
cap al futur i reflexionar sobre el lloc i funcions
del GREC.
El 1998 es crea el programa d'emancipació per a
joves de més de 18 anys que han estat a la xarxa
de protecció de menors. El 1999 la intervenció
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dins el centre penitenciari s'amplia, així es crea
un servei d'orientació sociolaboral pels interns
que són a tercer grau. A més, s'amplia la intervenció del programa dels educadors de carrer a la
part forana.
El 1999 es crea el programa d’educadors familiars.

cedeixen, i la situació dels col·lectius desafavorits
empitjora, s'uneixen i convoquen reunions i manifestacions per tal de reclamar la millora de la situació. Aquestes mobilitzacions desemboquen en el
naixement de Prosocial el 2011, associació independent que aglutina professionals de l'àmbit social en defensa d'uns serveis socials dignes i de
qualitat.

La consolidació. Decenni del 2000.
A partir del 2000 es produeix una època de consolidació i creació de nous programes. Es crea el
taller de cotxes. El 2001 es posen en marxa tallers de jardineria a instituts, aules externes per
treballar amb alumnes amb dificultats. L'any 2005
s'inicia el Taller de paper dins el centre penitenciari adreçat als joves, per treballar habilitats prelaborals. L'any 2006 es dissenya la intervenció amb
reclusos amb malalties mentals, que es posa en
marxa un any després.
El 2007 celebràrem el XX aniversari a on es tornà
a activar un procés de reflexió sobre els darrers
deu anys, i pensar cap a on ens agradaria que
marxés el GREC. Reférem el compromís d'actuar,
amb la nostra manera de fer, reflexió des de la
pràctica i la constant autocrítica, per millorar les
condicions de vida dels col·lectius amb risc.

D'altra banda, om no pot ser d’altra manera, dins
l’associació s'obri un procés de reflexió i debat
que entén que la supervivència de l'entitat passa
per la recerca de noves fonts de finançament i per
l'establiment d'aliances i suport amb altres entitats del tercer sector per tal de mantenir una posició unitària i més forta, amb l'objectiu d'aconseguir restablir la situació pre-crisi.

A partir d'aquesta línia de reflexió, neixen els programes Suport, d'Intervenció educativa per a millorar les relacions entre pares i fills, i el de suport
tècnic i formació bàsica, adreçada a entitats i professionals interessat a millorar la intervenció socioeducativa.
Paral·lelament, la feina quotidiana afectada per la

Crisi i reptes de futur. 2010 – 2017
S'enceta la darrera dècada marcada per l'esclat
de la crisi del deute europeu del 2008, caracteritzada pel desballestament de l'estat de benestar.
Es retalla la despesa social, es reforma el mercat
laboral i les pensions amb conseqüències funestes cap a les persones més desafavorides. A les
Balears a més, es retallen els drets sanitaris, retirant la targeta sanitària als immigrants. Tenint en
compte que a Espanya l'estat de benestar ja era
incipient, tant per manca de finançament com per
dèficit estructural, es constata la feblesa del sector social i el GREC, com tant d’altres entitats,
també pateix les conseqüències. Desapareixen
programes i llocs de feina, es retallen els sous
dels i les treballadores i l'associació pateix un important problema de liquiditat.
L’impagament de les subvencions i la paralització
de nous contractes fa que s'hagin de demanar
crèdits que generen uns elevats costos financers
que fan perillar la viabilitat de l'entitat depenent
exclusivament del finançament públic.
Això mou al GREC en dues línies importants que
marcaran el rumb de l'associació fins a l'actualitat. Per una banda, treballadors i treballadores
preocupats en veure com els drets laborals retro-

crisi veu com les condicions de les subvencions
per als programes que duem a terme s'endureixen i creixen les tasques burocràtiques i administratives. Les administracions autonòmiques i locals que concentren el gruix de la despesa social
es veuen obligades a limitar i controlar les despeses socials, pressionades per les polítiques austericides nacionals i europees. En conseqüència, tot
i que des del 2006 ja s'havia iniciat el primer programa amb finançament de La Caixa, és en
aquest moment quan es consolida al GREC l'aparició del finançament privat. Programes com el d'In-
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tervenció Comunitària Intercultural, a les barriades del Jonquet, Santa Catalina i Son Roca per al
foment de la convivència ciutadana i la transformació social de les comunitats locals. Els programes Incorpora i Reincorpora, d'intermediació laboral, adreçat a col·lectius vulnerables i població
penitenciaria, són tots ells finançats per l'obra social de La Caixa.
En l'actualitat, amb més de cent treballadors i
treballadores, el GREC està a punt d'engegar el
servei d'acompanyament per a gent gran amb soledat no volguda, que centra la intervenció en un
col·lectiu amb el que no teníem experiència fins
ara. Aquest programa sorgeix fruit de l'anàlisi de
necessitats sobre el terreny que ens ha proporcionat el programa d'intervenció comunitària intercultural. És finançat també per l'obra social de La
Caixa i amb col·laboració de l'ajuntament de Palma i l’IMAS.
Conclusió.
A hores d’ara, potser vivim un moment de creixement i estabilitat dins el GREC, tot i que la recent
experiència ens manté expectants i reflexius. Preocupats, per una banda, perquè la situació de les
persones més vulnerables s'ha enquistat. Tots els
estudis i investigacions assenyalen la dificultat de
les persones per mantenir una vida digna, amb
feines i sous precaris, amb manca d'ajuts socials i
amb el preu de l'habitatge prohibitori. D'altra banda, constatem l'estancament d'aquells processos
de vulnerabilitat a causa de la manca de xarxa social.
A tot això s'afegeix la nostra preocupació per la
tendència a la privatització de les partides socials,
com per exemple la gestió de serveis socials per
part de grans empreses de construcció, quan cal
tenir en compte, si més no que resulta dubtosa la
millora de l'eficiència i prestacions quan això es
produeix. Més aviat al contrari, les poques dades
que sabem i la comparació amb altres països en
el que aquest procés està més desenvolupat, assenyalen el contrari: la caiguda de la qualitat i de
la universalització d'aquests. Tanmateix els treballadors i treballadores que formem part de l’associació constatem i refermem el compromís de

l’entitat amb la qualitat de la intervenció, i la mostra és que en
moments durs d’acomiadaments i desaparició de programes, la mirada ha intentat sempre mantenir-se en el subjecte
de la nostra intervenció, en les persones més vulnerables, no hem volgut baixar la qualitat de la intervenció a costa de la supervivència mateixa de
l’entitat.
D’ara endavant aquest panorama hauria de ser
suficient perquè el GREC mantingui la necessitat
d'establir aliances socials més amplies per a la
defensa i millora dels serveis socials, per tal d'evitar, un altre cop, la subordinació tant a empreses
privades com al gestor polític de torn.
I ens agradaria acabar amb la reflexió de la filòsofa M. Garcés, perquè expressa de forma entenedora i positiva el lloc on volem mantenir el
GREC els anys vinents.
“Hem d'evitar el desig de centralitat i la temptació de marginalitat. La centralitat (del poder, del
discurs...) només es pot conquerir, gestionar, preservar... La marginalitat només es pot patir. Ens
fa víctimes. Créixer en els marges, en canvi, és
saber descentrar i ampliar els contorns d'allò vivible, d'allò que podem fer en cada situació. Una de
les claus per superar molts dels atzucacs i cercles
viciosos del nostre temps és no deixar-nos atrapar per la falsa alternativa: o dins o fora. Els
dins/fora és una màquina de por i una justificació
de la impotència. Un marge, en canvi, no està ni
dins ni fora. És un llindar. Un excés. Però també
un límit. Per això parlo no de posar-se al marge,
sinó de créixer en els marges. Com la mala herba,
que assenyala camins i alhora els desborda i enllaça mons. MARINA GARCÈS.
FONTS:
Web del GREC: http://www.grecmallorca.org/es/
La crisisque viene.Algunas notas para afrontar
esta década. Observatorio etropolitano. 2011 t
raficantesde sueños.

Web de Prosocial. https://prosocial.cat/
Entrevista a Marina Garcés. Diari Critic. Octubre
2016. http://www.elcritic.cat/entrevistes/marinagarces-tenim-molts-coneixements-pero-cada-copsom-mes-obedients-11569
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La ciutadania de les Illes
necessita un millor finançament
3.2

Miquel Rosselló
Fundacions Darder – Mascaró
És evident que els darrers anys la percepció social
sobre el finançament de la Comunitat Autònoma
ha canviat substancialment. No fa molts d’anys
que els que el qualificàvem d’espoli per part de
l’Estat érem ridiculitzats. Però actualment és
molt general dins l’opinió pública, i publicada,
que patim un greuge amb el nostre finançament.
Pràcticament tots els partits polítics amb
representació
parlamentària
el
consideren
insuficient. És normal topar-se amb articles i/o
opinions als mitjans de comunicació denunciant
aquest fet. Fou especialment significatiu l’article
dels tres Directors Generals de Pressuposts dels
darrers Governs, i per tant de colors diferents,
coincidir a un mitjà sobre les greus deficiències
del sistema de finançament. Fins i tot la
Sindicatura de Comptes s’ha manifestat fa poc en
el mateix sentit.
Menció especial cal donar a la constitució d’una
plataforma per un finançament més just fa poc
més d’un any que aglutina a unes setanta entitats
de la societat civil des de sindicats i
organitzacions socials a la UIB, patronals o
col·legis professionals. El seu manifest és una
denúncia potent de la situació que patim.
Una situació que la podem resumir amb un model
de finançament que parteix d’una distribució de
recursos arbitrària. Les Illes Balears estan entre
les tres comunitats que més aportem per càpita al
sistema i passem a la vuitena posició com a
perceptors de recursos per habitant.
Si parlem de les inversions dels pressuposts de
l’Estat en l’última dècada, les Illes Balears hem
estat sempre els últims en termes d’inversió per
habitant. Mentre el deute de la nostra Comunitat
ascendeix avui dia a uns 9.000 milions d’euros,
com a conseqüència de l'infrafinançament crònic
que patim i molt especialment de la transferència
d’unes competències pèssimament dotades
(educació, sanitat i serveis socials).
Així mateix cal tenir en compte l’incompliment
flagrant de la legalitat per part de l’Estat pel que
fa a l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. El

Govern Central no ha pagat encara totes les
inversions estatutàries, que hauria d’haver
liquidat el 2014,ni ha impulsat la cogestió
aeroportuària ni ha implementat el Règim
Especial per les Illes Balears, imprescindible per
corregir els costos de la insularitat i la pluriinsularitat.
Per últim, s’ha de dir que les nostres institucions
municipals i insulars pateixen les restriccions de
l’anomenada llei Montoro que impedeix que les
esmentades institucions puguin gastar els seus
romanents en polítiques socials, culturals,
esportives o... en incrementar les seves plantilles
per modernitzar i millorar el servei a la
ciutadania. En aquests moments els nostres
Ajuntaments tenen més de quatre-cents milions
d’euros que no poden gastar amb els conceptes
abans esmentats. La qual cosa és un greu
atemptat contra l’autonomia municipal.
En definitiva la situació no tan sols no millora sinó
que caminem capa un empitjorament d'aquesta,
si tenim en compte que la comissió tècnica
creada pel Govern de Rajoy i Montoro, no ha
acceptat cap de les propostes que hi portava el
representant del Govern de les Illes el menorquí
Guillem López Casasnovas, que no ha tingut altra
opció que no signar el document final i abandonar
la mateixa comissió. Si a això afegim que molt
probablement aquest any no hi haurà Pressuposts
de l’estat, per què el Govern de Rajoy amb les
seves desbaratades polítiques no aconseguirà la
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majoria suficient i no podrà variar ni el concepte
d’inversions ni millores amb els bitllets de vaixell i
avió ni altres mesures que s’haurien pogut
incloure amb uns nous pressuposts.
Som dels convençuts que el Govern de Rajoy i
Montoro no ens escoltarà si no cridem molt fort.
Cal que la ciutadania surti al carrer, com va fer el
2013 o com han fet i estan fent al País Valencià.
Des del Govern central tan sols es mouran si ens
convertim amb un ciuró dins la seva sabata. Si els
nostres crits se senten des de la Cibeles. És
necessari situar el problema del nostre
finançament dins de la seva agenda.
Estem cansats de sentir-los a dir que a les Illes
som rics. Quan som la Comunitat Autònoma amb
menys llits hospitalaris públics per habitant o
menys places escolars públiques o menys nombre
de funcionaris. Que al passeig marítim de Palma
hi hagi Iots espectaculars no pot amagar els
nostres índexs de pobresa, de precarietat laboral
o de pensions més baixes que a la península.

Amb el finançament que tenim no podem cobrir
les necessàries despeses de la nostra sanitat ni
incrementar els pressuposts d’educació, ni fer
arribar el tren a Artà i Alcúdia, ni canviar el model
energètic entre altres coses.
Amb aquesta situació és inacceptable que
s’emportin els nostres impostos i una part molt
significativa no torni. És escandalós que AENA
tregui cada any 200 milions de beneficis dels
nostres aeroports i no en vegem ni un.
Necessitem una ciutadania que es mobilitzi
davant tanta injustícia. Perquè no puguin tornar a
dir que a les Illes som rics sense que se’ls caigui
la cara de vergonya.
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CARTA AL SECRETARI DE
COMERÇ

Campanya No al TTIP, CETA, TiSA
noalttip@gmail.com
Des de la Campanya NO AL TTIP de les Illes Balears, ens han fet arribar aquesta carta adreçada a la Secretaria
de Estado de Comercio, del govern espanyol, on es demana que no s’atorgui a la Comissió Europea el mandat
relatiu al Tribunal Multilateral d’Inversions MIC i sol·liciten una reunió presencial.
La reprouïm en castellà ja que va dirigida a un organisme estatal.
Madrid, 25 de enero de 2018

Estimada señora, estimado señor,

En el pasado mes de septiembre, la Comisión Europea
anunció su voluntad de obtener un mandato del Consejo de la
Unión Europea1 para negociar el establecimiento de un
"Tribunal multilateral para la solución de diferencias en
materia de inversiones", con el fin de expandir los polémicos tribunales de arbitraje de inversión que permiten
a los inversores demandar a los Estados mediante el mecanismo de solución de conflictos inversor-Estado
(ISDS), y su versión reformulada llamada ICS (Sistema de Tribunal de Inversión) en el tratado con Canadá
(CETA) y en los tratados futuros (Vietnam, Japón, etc.).
La “Campaña No al TTIP, CETA, TISA”, formada por más de 300 organizaciones sociales, sindicales y políticas
de todo el Estado español , expresamos nuestra máxima preocupación por el proyecto de establecer un
tribunal multilateral para la solución de diferencias en materia de inversiones[1] y pedimos a los grupos
parlamentarios que insten al Gobierno de España, a no otorgar a la Comisión Europea el mandato para la
apertura de negociaciones de un Convenio relativo al establecimiento de un tribunal multilateral de
inversiones sin antes haber debatido el asunto en el Congreso de los Diputados y el Senado. Esta petición está
respaldada por más de 417.000 firmas que nos gustaría entregarles.[2]
Los últimos 20 años han puesto de manifiesto los peligros que plantean los amplios privilegios concedidos a
los inversores extranjeros en miles de tratados internacionales de comercio e inversión. En efecto, las
empresas transnacionales y los despachos de abogados han usado la amenaza de onerosas demandas
inversor-Estado para detener o revertir leyes legítimas de interés público. A los Gobiernos se les ha
condenado a pagar cientos de millones de dólares en concepto de indemnización por medidas concebidas
para proteger a la ciudadanía y el medioambiente, incluso por reglamentaciones no discriminatorias que
están en sintonía con la legislación nacional o europea. Algunas empresas incluso han utilizado las demandas
inversor-Estado para eludir sanciones tras ser acusadas de delitos como la contaminación ambiental y la
corrupción, o ser condenadas por ellos.

A España y los contribuyentes afecta este asunto directamente por las 36 demandas interpuestas por
inversores extranjeros, bajo el amparo del Tratado Carta de la Energía, contra las modificaciones legislativas
que afectaron a las energías renovables en España entre 2010 y 2013, y en las que se pide por lo menos
7.565,8 millones de euros en indemnizaciones, de los cuales España ya ha sido condenado a pagar 128
millones en un laudo de mayo de 2017.

1https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/EN/COM-2017-493-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
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El régimen internacional de inversiones vigente es perjudicial para los presupuestos públicos, las regulaciones
en pro del interés general, la democracia parlamentaria y el Estado de derecho. No hay justificación para que
un tratado comercial o un mecanismo de arbitraje favorezca los intereses privados de los inversores por
encima de las decisiones democráticas de los Estados, los parlamentos o tribunales.
Además, el régimen actual de protección de la inversión no hace nada para proteger los derechos de las
personas afectadas por las inversiones extranjeras. Los inversionistas no están sujetos a obligaciones
internacionales vinculantes en materia de derechos humanos, normas laborales y protección del
medioambiente, y las personas y comunidades afectadas no pueden recurrir a la justicia internacional cuando
sus derechos están siendo violados.
Existe una enorme asimetría en el plano normativo, entre privilegios vinculantes para inversionistas, en forma
del arbitraje de inversiones, y la falta de protección de los derechos humanos y el medioambiente en el
derecho mercantil.
Algo tan grave no puede pasar sin que se informe y se consulte a la ciudadanía, y aún más grave es el hecho
de que el Gobierno de España autorice el mandato para negociar el “Tribunal multilateral de inversiones" sin
consultar a Las Cortes previamente.

POR TODO ESTO, PEDIMOS:


Que no permita que el Gobierno de España otorgue a la Comisión Europea el mandato para la
apertura de negociaciones sobre un Convenio relativo al establecimiento de un tribunal
multilateral para la solución de diferencias en materia de inversiones sin antes haber debatido el
proyecto en sesión parlamentaria;



Que se discuta en sesión plenaria los desafíos e implicaciones de un "Tribunal multilateral de
inversiones”;



Que se informe a la ciudadanía que el gobierno Español esté otorgando el mandato a la Comisión
Europea para establecer un "Tribunal multilateral de inversiones” sin consultar al parlamento, a
pesar de las 36 demandas interpuestas por inversores extranjeros, en las que se pide 7.565,8
millones de euros en indemnizaciones,



Que se organice una audiencia pública en Las Cortes que analice el mandato del MIC y las
consecuencias de las normas de protección de la inversión en el Estado español, como puede ser
el aumento de demandas interpuestas por inversores extranjeros.

Solicitamos una reunión presencial en las próximas dos semanas para poder analizar este tema.
Esperamos sus noticias.,

Atentamente,
Campaña No al TTIP, CETA, TiSA
[1] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52017PC0493
[2] https://act.wemove.eu/campaigns/no-tribunales-corporativos-mundiales
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Les Illes Balears tenen per
primera vegada més de 1.500 investigadors

Josep Lluís Pons Hinojosa
Director General d’Innovació i Recerca
Govern de les Illes Balears
L’increment del 2016 respecte al 2015 és del 14,3%,
molt per damunt del 3,4% estatal. També som el territori
on més augmenta el nombre de treballadors del sector
R+D+i: un 11,3%, enfront del 2,5% estatal.
Les Illes Balears varen assolir el 2016 el màxim històric
en el nombre d’investigadors. Concretament, hi va haver
l’equivalent
a
1.538,7
places
d’investigadors
(Equivalència a Dedicació Plena, EDP), segons les dades
de R+D de l’INE. L’increment respecte a l’any anterior
(1.346,6 places en EDP) va ser del 14,3%, molt superior
a l’increment mitjà del nombre d’investigadors al conjunt
de l’Estat, que es va situar en el 3,4%.
D’aquesta manera, i malgrat que el nombre
d’investigadors encara representa el 2,50 per cada 1.000
de la població activa (enfront del 5,55 estatal), les Illes
Balears compten per primera vegada amb més de 1.500
investigadors totals, la xifra més alta de la seva història.
Els anys 2010 i 2014 la xifra va arribar als 1.461,5 i als
1.461,9, respectivament.
També cal destacar que les Illes Balears han estat el
territori que més ha crescut en personal en R+D, amb un
augment de l’11,3% quan la mitjana de creixement arreu
de l’Estat és del 2,5%. Segons l’INE, l’any 2016 a les
nostres illes hi va haver 2.005,3 treballadors i
treballadores (en EDP) en el sector R+D, enfront dels
1.801,3 del 2015.
Aquestes dades, tot i que encara no s’acosten a les
xifres estatals, reflecteixen el notable increment de
despesa total en R+D, que a les Illes Balears l’any 2016
va ser del 6,1% respecte a 2015, tot situant-se en la
quarta posició del rànquing de comunitats autònomes en
creixement de la despesa d’R+D arreu de l’Estat. I
consolida la tendència de creixement iniciada l’any 2015
(amb un increment del 4,5% de la despesa total en
R+D).
En xifres absolutes, a les Illes Balears l’any passat es
varen invertir 94.568.000 € en R+D. Amb la qual cosa,
després de la gran davallada dels anys 2012-2014,
recuperam les xifres del 2011, any en què s’invertiren
95.819.000 €. En xifres relatives, la despesa del 2016
representa un 0,33% del PIB, mentre que el 2011
suposava un 0,37% del PIB d’aquell exercici.

En aquest sentit, cal tenir en compte que les Illes Balears
varen ser la comunitat de l’Estat que més va créixer,
amb una variació del PIB del 3,8%, seguida de Madrid
amb el 3,7%, i Canàries i Catalunya amb el 3,5%.
Aquesta dada de creixement econòmic fa que, malgrat
que el creixement en la despesa en R+D hagi estat del
6,1%, només representi incrementar la ràtio del 0,32% al
0,33%.
Des del Govern estam fent cada vegada més esforços
per incrementar el nombre d’investigadors i per facilitar
la seva incorporació al teixit empresarial, perquè a la
llarga això afavorirà el creixement de la despesa global
en R+D. Valoram positivament que les polítiques
d’impuls progressiu de la inversió en R+D estigui donant
resultats.
Les Illes Balears necessiten augmentar la presència
d’investigadors i de treballadors altament qualificats,
que encara és baixa en relació a les mitjanes espanyola i
europea, per tal de solucionar una de les principals
febleses de la nostra economia i incidir en la
diversificació econòmica i en la creació de llocs de feina
de qualitat.
L’increment més alt de l’Estat en despesa empresarial
en R+D
Una altra dada destacable de les dades de despesa en
R+D del 2016 a les Illes Balears ha estat el gran
increment de la despesa empresarial, que fins ara ha
presentat unes dades relatives molt baixes en
comparació al pes de la inversió privada en R+D al
conjunt de l’Estat.
Cal destacar que la despesa en R+D es divideix entre la
inversió feta per Universitats, Empreses i Administració
pública. El Govern actual ha fet una aposta important
per incrementar especialment la despesa en el sector
empresarial, que té un pes és ínfim pel que fa a inversió
(especialment si es compara amb el pes que té aquest
sector tant a escala estatal com europeu). Les dades de
l’INE apunten que l’increment de la inversió empresarial
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en R+D situa les Illes Balears com la comunitat que més
ha crescut en aquest indicador: la inversió privada ha
augmentat un 41% l’any 2016, cosa que suposa passar
d’un pes relatiu sobre la despesa total del 15,2% l’any
2015 a un pes del 20,2% aquest any 2016.

Aquesta dada és molt positiva, ja que la inversió pública
ha de ser un al·licient per activar la inversió privada, que
ha d’esdevenir el motor principal de l’activitat
econòmica de R+D per avançar cap a la diversificació
del model. En aquest àmbit, encara tenim molt de
recorregut, ja que la mitjana estatal situa en el 53,98%
el pes de la despesa empresarial en R+D.

Llei d’urbanisme: una passa
més en defensa del territori
4.2

David Abril Hervàs
Co-coordinador de MÉS per Mallorca
Portaveu del grup MÉS al Parlament de les Illes Balears
Recentment ha estat aprovada la Llei d’Urbanisme de les
Illes Balears, no exempta de polèmica per determinades
disposicions que explicaré al final d’aquest article. No
obstant això, es tracta d’una bona llei en conjunt, que
representa una passa més en defensa del territori. I ho
és per diferents motius, en donaré deu:
Primer, perquè parteix una diagnosi que considera que hi
ha sòl vacant urbà i urbanitzable suficient, i que en tot
cas, en lloc de requalificar per allò que s’ha d’apostar
fort és per reutilitzar sòl i contenir, gairebé una qüestió
de supervivència a unes Illes castigades històricament
pels excessos.
Segon, perquè la llei comparteix una visió més que
prudent pel que fa al creixement urbanístic, pensant en
l’interès general, i l’interès general a les nostres Illes,
amb un territori limitat -cosa que alguns sembla que
amb tot el que ha plogut, no han entès-, on fins i tot el
sòl rústic es paga a preu de solar, vol dir evitar
l’especulació.
Tercer, perquè evitar l’especulació passa perquè la gent
(encara que no siguin promotors immobiliaris), participi
dels planejaments, i la Llei avança en aquestes qüestions
i en la informació pública pel que fa a l’urbanisme, que
històricament ha estat terreny de poca transparència. I
passa perquè hi hagi instruments de planejament que
afinin, i aprofitin l’experiència acumulada, i això vol dir
que parteixin de les necessitats reals de sòl a cada
municipi i que facilitin les coses. I em creguin que per
molt que l’oposició ho hagi criticat i esmenat, el doble
nivell de planificació que contempla la llei té per objecte,
justament, assegurar que es planifica, perquè pitjor del
que estam ara és difícil, en el cas de Mallorca recordin
que de 53 municipis només 7 s’han adaptat al Pla
Territorial, per tant és difícil de superar...
Quart, perquè estam davant una Llei que vol assegurar
el compliment de la Llei, que és un dels principals
problemes de l’urbanisme, especialment en sòl rústic
però no únicament. I aquest problema és la disciplina
urbanística, o la indisciplina. I l’empenta que ha rebut en
els darrers temps aquesta qüestió a Mallorca de la mà de
l’Agència de Disciplina Urbanística depenent del Consell
(ara Agència de Defensa del Territori de Mallorca), serà
encara més forta de la mà d’aquesta llei, que davant
aquesta qüestió vol resoldre aquesta eterna assignatura
pendent.

Cinquè, perquè si parlam de sòl rústic, és una llei que no
s’oblida del rústic, que és allà on hi ha bona part dels
conflictes territorials i infraccions, especialment en el cas
de Mallorca i d’Eivissa, i això a la Llei d’Ordenació i Ús
del Sòl de l’època Company s’oblidava, i aquesta Llei no
ho deixa passar.
Sisè, aquesta llei també té presents les urbanitzacions
sense desenvolupar, a través de la Disposició Transitòria
11. Fins ara, les urbanitzacions sense desenvolupar
sempre apareixien amb les normes per salvar-les, amb
els serveis o algun servei com l’enllumenat com a
excusa, i ara per primera vegada passen a ser
considerades «terrenys sense urbanització consolidada»,
i els Ajuntaments podrien requalificar-los al seu
planejament com a urbanitzables o fins i tot com a sòl
rústic, és a dir, revertir-los.
Setè, perquè deroga definitivament les previsions més
desenvolupistes de la Llei del Sòl i l’Agrària de l’anterior
etapa, que eren lleis des reguladores justament on s’ha
de filar més prim a l’hora de regular per tot el que s’ha
dit, i així acomplim a un dels compromisos dels Acords
pel Canvi impulsats per MÉS per Mallorca.
Vuitè, és una bona Llei perquè en la seva redacció hi han
participat tècnics, Consells Insulars, Ajuntaments i
col·lectius socials diversos, i això fa que sigui una Llei
que tot i el delicat i complex de la matèria, tengui moltes
mirades i aportacions a sobre, i això sempre és bo tant
des del punt de vista de l’estabilitat com de la seguretat
jurídica.
Novè, és una bona llei perquè ofereix garanties contra
l’especulació a les actuacions urbanístiques, amb
condicions urbanístiques més estrictes per als canvis

urbanístics i més control sobre les plusvàlues, amb
l’objectiu d’evitar beneficis desproporcionats.

agradat que hagués estat extensiva a les altres Illes, tot i
que no ha estat possible en la negociació parlamentària;

I això ben segur repercutirà a mitjà termini en les
polítiques d’habitatge, amb l’increment del 10 fins al
30% en les reserves de sòl per a habitatge públic que
s’han de fer en les promocions immobiliàries. I a curt
termini, en els «marrons» als quals s’han d’enfrontar
molt sovint els Ajuntaments, que també rebran
compensacions
en
forma
d’equipaments,
que
s’incrementen del 10 al 15%...

- l’ampliació de l’objecte de la Disposició Derogatòria
amb la incorporació de la DA7 de la Llei 7/2012 de
«mesures urgents per a l’ordenació urbanística
sostenible» de l’època anterior, que sostenia interessos
amb noms i llinatges, i taques de sòl rústic sense
urbanitzar a zones de costa, com Ses Variades d’Eivissa,
propietat del cacic Abel Matutes, que quedaran
desclassificades gràcies a aquesta derogació.

I desè, és una bona llei perquè s’han rebut i recollit
aportacions de tothom, i en aquest sentit de les
aportacions de MÉS per Mallorca valdria la pena
destacar-ne tres:

Per tot això, i més enllà de les polèmiques que ha
suscitat la llei, perquè una determinada disposició que
no va comptar amb el nostre suport, amb l’excusa de
donar solució a problemes en clau municipal a Eivissa,
podria afavorir interessos particulars, la llei d’urbanisme
és una bona llei. I basta fixar-se en les crítiques de
l’oposició, clamant a un inexistent «dret humà a
urbanitzar» per veure que anem pel bon camí: alguns
que avui tenen molt de poder, i no estrictament en el
terreny immobiliari, han acumulat aquest poder gràcies
a l’especulació, la il·legalitat, l'alegalitat o normes fetes a
mida dels seus interessos urbanístics: aquesta no és una
llei per ells.

- l’increment de la reserva del 30% de les noves
promocions per a HPO, independentment del tamany de
la promoció (abans hi havia excepcions en funció
d’aquest paràmetre);
- la recuperació de la filosofia de les DOT, de
desclassificar urbanitzables no desenvolupats, i
desclassificar aquelles «taques urbanitzables» que es
rosseguen de les darreres dècades del segle passat, i
que es concreten en el cas de Mallorca en molts de casos
en forma de polígons industrials sense desenvolupar o
de sòl urbanitzable no programat. Només en el cas de
Llucmajor, parlam de més de 200 hectàrees que
quedaran desclassificades, una filosofia que ens hagués

Juntament amb altres mesures de protecció amb la llei
d’Urbanisme feim una passa més en defensa del territori.
Però el dia que parlem amb naturalitat de tomar
edificacions a primera línia de la costa sense que ningú
clami al fals i inexistent «dret humà a urbanitzar»,
aquest dia, serem una societat moderna.

DAVID ABRIL HERVÀS
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MÉS ha de seguir sent un projecte fresc, assembleari, plural i
participatiu
Pep Valero

Nascut a Inca, l'any 1975. Fill de classe treballadora, d’immigrants de Jaén que vengueren a treballar a una indústria
que ja no existeix i que també va ser la seva primera feina, a 14 anys: la fàbrica de sabates Can Llompart. Llicenciat
en geografia i història (1998), Expert en Animació sociocultural (2003) i Doctor en Educació amb premi extraordinari
(2013) amb una tesi sobre l’aprenentatge del compromís ciutadà al llarg de la vida. És pare d’una filla i dos fills, de
17, 14 i 5 anys. Actualment és co-portaveu de MÉS per Mallorca i diputat al Parlament de les Illes Balears.
Recentment ha anunciat que vol deixar aquests càrrecs a la propera Assemblea General de MÉS per Mallorca.

Des de quan tens el compromís polític? Què o qui et va
influir més per adquirir-lo?
Des de jove, encara estudiava. A l’escola, no sols a
l’institut sinó abans a l’escola, a les monges -som de la

primera promoció de nins a Sant Vicenç de Paül-,
m’havien ensenyat qui era Marx i com s’havia articulat el
moviment obrer. A casa, eren gent treballadora, i
començà el declivi industrial als 80... Record les
restriccions a casa quan tancaren la fàbrica principal dels

històrics Fluxà. D’adolescent ja vaig començar a treballar
a una fàbrica, per tant no era difícil lligar caps!
Un dia amb 18 anys o 19 després d’un miting de Julio
Anguita, a unes europees on hi havia una forta
campanya contra el tractat de Maastricht i l’Europa del
capital, em vaig presentar al local de CCOO a Inca i vaig
dir que em volia afiliar al Partit Comunista, al PCE, que
era allò que jo associava a l’esquerra i al discurs més
obvi de defensa de la classe treballadora. En aquells
moments a IU/EU hi havia poqueta gent i en no res vaig
acabar de cap de llista de la candidatura municipal
d’aquest partit. En represàlia, el meu pare va ser
acomiadat de la fàbrica on feia feina, en associar-lo amb
la meva activitat política... I estam parlant de mitjans
dels 90, no dels 70. De fet, encara ara hi ha cadenes
turístiques que en «plena democràcia» no deixen entrar
els sindicats a les empreses per informar la gent que hi
fa feina, i això no és precisament culpa dels sindicats...

Com és la teva trajectòria política personal, fins arribar
a ser co-portaveu de MÉS per Mallorca?
De jovenet, mentre estudiava la carrera, i a part de
l’activisme social, vaig estar alliberat a Esquerra Unida
per afavorir-ne la implantació municipal, i vaig dur
algunsanys la responsabilitat de debat i formació política
del PCIB, sempre des de l’heterodòxia. També vaig
treballar amb Manolo Càmara al primer pacte
d’esquerres, quan era Senador a Madrid. Vaig fer feina
uns anys com a tècnic i docent a l’àmbit social, a
diferents entitats ciutadanes, fins i tot vaig arribar a fer
feina simultàniament a la CGT, un sindicat anarquista, i a
la vegada a Càritas, i amb això vull dir que no m’havia
de canviar de camisa ni de discurs anant a una banda o
a l’altra, que al cap i a la fi si del que es tracta és de
transformar la realitat en favor de la gent, les aliances
han de ser ben amples. I aquesta reflexió també ha de
servir per a la política.
Al segon pacte na Fina Santiago em va cridar per ser
director tècnic de l’Agència de Cooperació Internacional,
perquè havia estat fent feina amb ONGs. Una cosa va
dur a l’altra, EU també estava a un moment crític, i se’m
va proposar ser-ne el coordinador. Vaig acceptar, amb la
condició de fer un procés constituent per crear una nova
força d’esquerra alternativa i ecologista, però es va
frustrar el procés per les resistències a què el resultat fos
un partit sobirà. Defensàvem lligams en l'àmbit estatal,
però des d’una força política que fos independent
jurídicament i en la presa de decisions. I amb altres
creàrem Iniciativa d’Esquerres, ens fusionàrem amb Els
Verds creant IniciativaVerds, i anàrem en coalició amb el
PSM. La coalició va ser el bessó de què després
resultaria ser MÉS.

Com expliques l'èxit de MÉS per Mallorca a les eleccions
del 2015?
Crec que l’èxit està sobretot en tres factors: primer,
haver encertat en la fórmula política, d’aparcar els
formats tradicionals de partit, que era una demanda
sobretot després del 15M; segon, en la mobilització de
moltíssima gent que fins i tot no anava a votar
tradicionalment, en contra de la política autoritària de
Bauzá i també en l’aposta municipalista de MÉS, que va
fer possible que avui en dia no sols tinguem presència
considerable en la majoria de municipis de Mallorca, sinó

que governem i tinguem les batlies de municipis de
l'àrea metropolitana, com Marratxí o Palma, i fins a l’any
passat de Llucmajor.

I per què no es treu el diputat a les següents i quasi
immediates eleccions generals?
Perquè la gent a les Illes a unes estatals vota en clau
estatal i és com un peix que es menja la cua... No sortim
als telediaris estatals, ni a les tertúlies..., mediàticament
no existim. És obvi que a les primeres eleccions el nostre
vot (com el de bona part del PSIB) se n’anà a Podem.
Crec que ara no seria igual, i en tot cas la fórmula que
aniria millor, que era la nostra proposta inicial, era la
d’un front ample d’esquerres, un altre «Progressistes».

Heu estudiat a fons què motiva el vot a MÉS i quin pot
ser el seu grau de volatilitat?
Crec que en el nostre cas tenim menys volatilitat que
altres, de fet ara som els únics no afectats per la pujada
(també inflada pels poders fàctics) de Ciutadans. Però en
tot cas avui dia és molt difícil fer previsions fins i tot a
curt termini, i els escenaris polítics i els seus beneficiaris
canvien molt.

Els Acords del Canvi són prou coneguts? Els ha fet seus
l'electorat de l'esquerra? Les expectatives creades per
un govern de les esquerres, han estat més elevades que
les seves possibilitats reals d'actuació?
Jo crec que els Acords pel Canvi són uns acords pel sentit
comú d’aquesta terra, després de 4 anys de regressió
gràcies a la majoria aplatant de la dreta del PP de Bauzá.
I per això els hem complert ja en més d’un 80% dels
seus objectius concrets, perquè tots vàrem ser
pragmàtics. El que costa d’entendre és que les esquerres
varen obtenir el resultat més important de la seva
història, però això no implica automàticament que la
gent «torni d’esquerres». Culturalment, localment però
també globalment, l’hegemonia política-cultural és la del
capitalisme, de l’espanyolisme i del patriarcat. I per això
ni s’ha d’abandonar la feina política a l’àmbit ideològic i
social, ni ens podem permetre el luxe de què torni a
guanyar la dreta, perquè segurament ho podem fer
millor, però que ningú digui -com he arribat a escoltar a
alguna persona presumptament d’esquerres- que estam
igual o pitjor que amb Bauzá.

En aquesta legislatura l'activitat parlamentària de MÉS,

a més de donar suport a les polítiques del govern, ha
tingut prou autonomia pròpia. Què destacaries de la
mateixa?
Les majories absolutes han passat a la història. Ara tant
les dretes com les esquerres estan dividides en diferents
actors, els de la dreta encara estan situant-se, i en el cas
de l’esquerra hi ha tres actors ben diferents i tots ells
necessaris: el PSOE (la socialdemocràcia clàssica),
Podem (una esquerra alternativa estatal) i MÉS, una
esquerra sobiranista, ecologista i feminista, encara que
cadascú posi l’accent allà on s’ho senti.
El que no hi ha hagut és subalternitat, ja ningú no és el
«germà petit» del PSOE, sinó que som socis en igualtat
que ens hem d’entendre si volem avançar cap a una
societat diferent i que no governi la dreta. Crec que la
nostra aportació tant al programa de govern dels Acords
pel Canvi com a la seva execució, amb mesures clau que
com la renda social, l’impost turístic o la llei de fosses bé
valen per elles totes soles una legislatura. Si nosaltres no
hi haguéssim estat o no haguérem tengut tanta força,
tenc dubtes seriosos que s’haguessin aprovat.

Objectivament els Acords pel Canvi tenen un grau
d'execució prou elevat. Per què no hi ha aquesta
percepció al voltant de l'esquerra? Les crisis internes
tapen la política de gestió?
Per diferents motius: perquè a l’esquerra si aconseguim
un 80% del que defensàvem sembla que hem perdut i
només veiem el 20% del que no s’ha aconseguit; perquè
la política és cada vegada més un espectacle, i això
afecta també al nivell d’expectativa i de frustració de la
gent. Com tu has dit, el nivell de compliment dels Acords
pel Canvi és molt alt, i realment s’han fet miracles si
tens en compte que ni el context espanyol ni l’europeu,
en mans de la dreta i la ultradreta, no ajuden gens. Crec
que s’ha moderat el renou fruit de les discrepàncies
entre partits i a dins de cada partit, però òbviament
aquests temes interessen molt més a la premsa des
d’aquesta perspectiva de l’espectacle, i s’ha de tenir en
comptes.
Amb una mica ja de perspectiva, com analitzes la crisi
dels contractes i la gestió interna de la mateixa que va
fer MÉS?
Ha estat un tema delicat, que crec que vàrem resoldre
de manera exemplar, tot i que amb un cost personal alt.
Assumir els errors i responsabilitats polítiques
independentment de què hi hagi cas o no en l'àmbit
jurídic és donar exemple, perquè ni a Espanya ni a
Balears no dimiteix ningú, però és dur internament i a
escala personal. Però crec que podem anar amb cara
alta per poder seguir denunciant la corrupció de veritat,
sense que ens hagin de tirar en cara que som com els
altres, perquè no ho som.
Com analitzes políticament la situació de la Conselleria
de Turisme, Innovació i Recerca, que acaba amb la
dimissió de Biel Barceló?
Crec que des de la Vicepresidència s’ha fet la política
que havíem de fer des de MÉS per Mallorca, però que a
la vegada el nivell d’exposició als poders fàctics és molt
alt. En tot cas: no he vist mai un responsable de turisme
de cap lloc del món que defensi com ha fet Barceló o ara
Busquets que hagin de venir menys turistes a l’estiu,
que s’hagi de moderar el turisme i no créixer més, sinó
en el pitjor dels casos repartir al llarg de l’any. Sense

MÉS al capdavant d’aquesta àrea no tindríem ni ecotaxa,
ni sostre de places ni s’haurien regulat fenòmens tan
complexos i controvertits com el lloguer vacacional. S’ha
de ser valent per fer el que s’ha fet, i això és el que ens
hem de quedar de la gestió d’en Biel Barceló que
esperem que segueixi amb el mateix tarannà amb na Bel
Busquets.

MÉS també governa al Consell de Mallorca, a Palma i a
molts d'ajuntaments. Com creus que es percep aquesta
gestió?
Crec que és una bona gestió per separat, de cada
institució al seu nivell, i de fet l’enquesta que
recentment va publicar l’UH on es valoren els líders de
les principals institucions així ho assenyala. Per un
costat, crec que és un dels valors de MÉS, tenir els
lideratges i bons lideratges repartits arreu. Amb el que
hem de filar prim és en fer valdre la bona gestió que es
fa a escala local, i que els electors siguin conscients que
som un projecte capaç de donar respostes coherents i
complementàries als diferents nivells i les diferents
institucions. Potser si se’ns percebés així en conjunt , ho
tindríem més fàcil també a les generals.
Pensant en consolidar el futur projecte de MÉS, com
creus que cal encarar aquests mesos que falten fins a
les pròximes eleccions?
Primer de tot cal clarificar la situació interna, perquè la
unitat és la nostra força, i en aquests darrers temps no
hem donat aquesta imatge d’unitat, que entenc que va
associada a què s’aclareixin els lideratges i que seguim
apostant per un projecte fresc, assembleari, plural, i
participatiu. El projecte de MÉS no està esgotat, sinó que
a pesar de tot el que hem aconseguit en només 5 anys,
perquè vàrem néixer el 2013, queda tot per fer.
Dit això, és important en aquest any i mig que queda per
a les eleccions, valorar tot allò que s’ha fet, perquè la
major part de les coses que s’han fet són coses bones,
que milloren les vides de la gent i fan avançar Mallorca i
les Illes cap a un horitzó més democràtic, més lliure, més
just. I sobretot: no equivocar-nos, no ens podem
permetre errors en el darrer any, ni nosaltres ni els socis,
aprofitem que la dreta no havia estat mai tan dividida, i
que no tenen projecte alternatiu al que tenim nosaltres. I
refer ponts amb moviments socials, que tenen una visió
molt crítica sobre algunes de les coses que hem fet,
perquè podem haver comès errors des de la gestió, però
jo estic convençut que hem fet moltes coses i molt ben
fetes, i que si les explicam de tu a tu, no es percebria
igual.

En aquesta etapa s'ha reforçat la consolidació orgànica
de MÉS? Hi ha hagut la suficient dedicació humana i de
recursos a aquesta tasca?

No, és evident que no, ha estat una de les insuficiències
d’aquesta etapa. El resultat electoral va buidar el partit,
tant a escala municipal com general, de gent vàlida que
vàrem enviar a les institucions, sense reservar-nos
massa gent per fer-se’n càrrec del partit, i d’alguna
manera ajustar el creixement orgànic de MÉS al
creixement electoral que vàrem tenir el 2015. Però
encara som a temps d’arreglar-ho.

un capritx, sinó com l’única forma de ser lliures, i que
podem i volem decidir el nostre destí, sobre les nostres
vides. I això en l’actual context polític vol dir tenir
aliances amples d’esquerres, gairebé de resistència al
feixisme, perquè el feixisme hi és a escala política, i
socialment, hi ha feixisme social, i s’ha demostrat també
en els darrers mesos. I això sí que fa por i ens ha de
servir per destriar el que és urgent del que és important.

Les Fundacions Darder-Mascaró han endegat un
interessant debat sobre el futur del mallorquinisme
polític. La situació de Catalunya ha influït de manera
clara en el calendari polític a la resta de l'Estat. Creus
que MÉS s'ha posicionat com calia en el tema del dret a
decidir del poble català? Hem fet l'èmfasi suficient que
el problema és el model d'estat i de democràcia
restringida que tenim, i que cal una política ampla
d'aliances per revertir la situació?

Finalment, sembla que David Abril es pensa retirar de la
“primera línia de foc” de l'activitat política. No et
presentes a la reelecció de la coordinació de MÉS i
penses en deixar l'escó parlamentari. Massa
decepcions?
Massa
desgast
personal?
Pèrdua
d'il·lusió?...

No m’agrada el terme «mallorquinisme polític», perquè
d’alguna manera circumscriu o limita el nostre àmbit
d’actuació, m’agrada més el de «sobiranisme polític»,
eco-sobiranisme o sobiranisme mallorquí o illenc. Vull dir
amb això que ser sobiranista és decidir sobre tot allò que
ens afecta, i dur endavant els processos i els canvis
necessaris al carrer i a les institucions per fer-ho
possible, independentment de la identitat dels actors.
L’èxit del procés català ha estat aquesta voluntat
d’apertura, i de construir un nou país a partir de la
indignació i de la inquietud de gent molt diversa i de
procedències i identitats molt diverses. I el procés
segueix, a pesar de les incerteses en l'àmbit institucional
d’aquests moments en què no sabem ni qui serà el
president o presidenta de la Generalitat.

És obvi que l’Estat espanyol i tots els poders fàctics i
estaments s’han girat contra la més mínima possibilitat
de ruptura de la unitat de l’Estat i de sistema que
representava el procés, i ha reaccionat de manera
violenta llançant un avís per a navegants. Això ens
afecta negativament, perquè polaritza la societat i se’ns
associa amb aquesta polarització de la societat catalana,
quan MÉS representam efectivament la voluntat de
construir un país, però de fer-ho des de baix, a mitjà o
llarg termini i des de la nostra realitat política i social,
que és diferent de la catalana i és diferent illa per illa.
Anam «a poc a poc», a la mallorquina, però avançam i
som més sobirans en la mesura en què som i influïm a
les institucions de govern, i en aquest sentit la paradoxa
és que els catalans en aquest moment i a pesar de la
fortalesa del procés social, són menys sobirans que
nosaltres.

I com penses que MÉS hauria d'abordar el procés de
debat estratègic sobre la nostra complexa construcció
nacional i la política d'aliances que comportaria?
Com et deia, «a poc a poc» però amb full de ruta, des de
la voluntat de construir majories socials amples, que
d’entrada vegin la sobirania no com una «amenaça» o

Segurament mentiria si no digués que hi ha una mica de
tot, però allò que realment hi pesa és un tema de salut,
perquè efectivament l’estrès acaba afectant, i és difícil
d’esquivar si ets a primera línia, i el cos m’ha dit prou.
La il·lusió no la perd, perquè MÉS com qui diu acaba de
néixer i em sent part del procés creador d’aquesta
aposta política a qui li queda molta vida al davant, però
en aquest moment de la meva vida m’estim més seguir
fent feina per transformar la societat des d’altres espais,
des de la societat civil, que són instàncies tan
necessàries com la política institucional per canviar les
coses. I la veritat no em fa passar pena deixar-ho
perquè estic segur que som el partit amb més «planter»
de gent preparada per assumir els reptes que queden al
davant.
Personalment sempre has manifestat que t'encantaria
treballar més a fons en les Fundacions...et veurem més
sovint per allà?
I tant! Crec que les Fundacions han fet una gran tasca en
la lluita ideològica i cultural aquests anys de pacte
d’esquerres, i m’agradaria haver-m’hi pogut dedicar, així
que ara no tindré excusa. És l’àmbit de la política al qual
més a gust em sent i més consider que puc aportar.

Moltes gràcies David, per les teves explicacions. Les
màximes responsabilitats polítiques acceleren i
intensifiquen les sensacions bones i dolentes que
comporta l'escola de la vida. És l'aprenentatge no escrit
que viu el o la dirigent d'esquerres que es dedica a
temps complet a la militància per lluitar per un altre món
possible. La «normalitat» de la vida quotidiana, a
vegades és més una aspiració que una possibilitat real. I
el conjunt de les pressions, les tensions i les
responsabilitats, sempre surten a la curta o a la llarga
per qualque forat.
Una de les fonts de la saviesa és aprendre a utilitzar els
coneixements propis a on col·lectivament puguin esser
més profitosos. I poder-ho fer amb la tranquil·litat
interior del que hi ha intentat ser honest amb ell mateix i
ha cercat ser coherent amb les circumstàncies polítiques
que li ha tocat viure.

5.1

KANOSTRA, una experiència
cooperativa a Mallorca

Josep Ramon Balanzat
President de KANOSTRA
Des de fa molts anys al nord d'Europa i als Estats Units
s'està portant a terme una experiència cooperativa
d'habitatges per a majors molt interessant. És
l'anomenat cohousing senior. La idea és molt senzilla:
gent que està a prop de la jubilació o recentment jubilats
als quals uneixen uns lligams d'amistat i d'afinitat
d'interessos decideixen que no volen viure tots sols, no
volen ser una càrrega pels seus fills ni volen anar a parar
a una residència de vells on no deixaran de ser subjectes
passius d'un programa vital on ningú els ha demanat
opinió i a més, pagant una fortuna.
L'objectiu és formar part d'un procés participatiu i
autogestionat on tothom decideix on vol viure, com vol
fer-ho, quines activitats vol fer,..tot es decideix entre
tots, de manera cooperativa.
Ara, l'habitatge cooperatiu per a majors ha aterrat a
l'Estat espanyol i ja comença a haver-hi diferents
experiències en marxa.
Una de les més significatives és la de TRABENSOL
( www.trabensol.org) a la comunitat de Madrid. A
Mallorca un grup d'unes 50 persones ens estam
organitzant amb la mateixa finalitat.
Fa gairebé un any que vàrem començar aquesta
aventura organitzant una xerrada al Club Diario de
Mallorca amb el suport de les Fundacions DarderMascaró. Vàrem convidar representants de TRABENSOL
que ens explicaren la seva experiència d'habitatge
cooperatiu per a majors. A partir d'allí algunes persones
es van apuntar per iniciar un procés similar a Mallorca i
ara ja som un grup consolidat, amb una Junta Directiva,
una associació legalment constituïda i molta feina feta.
Ara som KANOSTRA, HABITATGE COOPERATIU.
Hem decidit que, tan important com decidir quin tipus de
construcció volem fer per anar-hi a viure és el fet
d'enfortir els lligams entre nosaltres. Pensem que molts
no ens coneixem i, per tant, necessitam anar-mos
coneixent, estrenyent vincles i amistat. D'aquí ha sortit
la necessitat d'anar organitzant, cada dos mesos,
activitats de cohesió grupal per aconseguir aquests
objectius. Ara estam a punt de fer la tercera. Hem fet un
dinar informal a la casa de camp d'una de les
nostressòcies, una excursió i la següent, una calçotada.

Al mateix temps s'han constituït grups de feina per anar
perfilant i concretant el projecte a partir d'una enquesta
que hem omplert tots els associats on hem expressat els
nostres desitjos i preferències sobre el model d'habitatge
i convivència que més ens agrada.
Fa pocs dies hem organitzat una jornada de formació
interna amb convidats de SOSTRE CÍVIC i de TRABENSOL
per tal de tenir informació de primera mà sobre les
cooperatives d'habitatge en cessió d'us, que és el model
que més ens agrada.
Tenim dues eines de comunicació amb l'exterior.
facebook i un blog

Un

FACEBOOK: https://www.facebook.com/KaNostra

HabitatgeCooperatiu/
BLOG: http://kanostrahabitatgecoop.blogspot.com

.es/
Hem iniciat un projecte il·lusionant i engrescador que ens
portarà molta feina però pensam que l'objectiu final de
viure junts la nostra jubilació de manera activa,
cooperativa i solidària val la pena.

5.2

Els nous reptes de
Fiare Banca Etica

Enrique Raya
Responsable de comunicació de
Fiare Banca Etica a les Illes Balears

Fent un ràpid balanç del 2017, abans de tenir les xifres
definitives de tancament, ja es pot afirmar que ha estat
un molt bon any per a Fiare Banca Etica. S'ha doblat
l'estalvi recollit, superant de molt els objectius marcats:
a finals del 2017 s'havia arribat als 96 milions d'euros.
Pel que fa al capital social, ja s'ha superat la xifra de 3
milions d'euros aportats per més de 2.500 persones i
entitats sòcies. Els préstecs actius a final del 2017
superen els 35 milions d'euros. Els finançaments
aprovats l'any 2017 han estat més del doble dels del
2016.
Pel que fa al conjunt de la cooperativa (Itàlia i Espanya),
les xifres també mostren un gran creixement: 64 milions
d'euros de capital social pertanyents a més de 41.000
persones i entitats sòcies, més de 1.300 milions d'euros
en estalvi i més de 1.000 milions d'euros en préstecs.
A finals d'any es va signar un acord comercial amb la
Xarxa d'Economia Alternativa i Solidària (REAS, per les
seves inicials en castellà), per donar continuïtat a les
diverses línies de col·laboració i projectes comuns.

Aquesta aliança respon a la decisió estratègica d'establir
xarxes amb les entitats, organitzacions i empreses que
operen en el sector a qui Fiare Banca Etica està orientat:
l'economia social i solidària.

A l'assemblea ordinària de la circumscripció de les Illes
Balears feta el passat 13 de gener, es va renovar el Grup
d'Iniciativa Territorial (GIT) a les Illes Balears i es va
reforçar la comissió d'avaluació socio-ambiental, que és
l'encarregada de fer la valoració social i ambiental dels
projectes que sol·liciten finançament. A aquesta mateixa
assemblea es marcaren els objectius prioritaris de cara a
l'any 2018 a les Illes Balears:
- Ampliar la base social de la cooperativa a les Illes
Balears, tant pel que fa a persones com a entitats
- Realitzar més activitats de difusió de la banca ètica i
cooperativa, particularment a àmbits on encara no hi
hem estat massa presents, com ara la part forana de
Mallorca

- Mantenir la implicació que es va iniciar el darrer any en
el Mercat Social de Mallorca, de cara no només a
participar i organitzar la Fira anual sinó enfortir les
relacions entre les diferents realitats que el formen i
poder així consolidar un autèntic mercat social entre les
organitzacions de l'Economia Social i Solidària de les Illes
Balears
- Les primeres sessions de formació sobre finances
ètiques a centres educatius. Aquest és un dels projectes
que iniciem enguany i del qual estem més il·lusionats.
En l'àmbit de la cooperativa, enguany s'ha iniciat un
procés participatiu dirigit a la reforma del reglament
electoral. Totes les persones sòcies hi podem participar
fent aportacions i generant debat. El resultat d'aquest
procés serà votat a la propera assemblea general, que se
celebrarà el mes de maig.
A més, es continua en la recerca de nous models de
participació i en l'aplicació de bones pràctiques. La
participació lliure i democràtica de les persones sòcies
resulta un factor diferencial de Fiare Banca Etica, de la
mateixa manera que és un valor essencial per a la seva
existència. La participació de les sòcies és la que aporta
el coneixement de la realitat de cada territori i crea,
manté i enforteix xarxes de col·laboració i confiança amb
les diferents realitats de l'economia alternativa.
Respecte dels projectes que puguin rebre finançament, a

Fiare Banca Etica n'estan arribant, entre d'altres,
relacionats amb l'habitatge cooperatiu i cohousing.
Aquest és un camp en què Fiare s’està fent fort i que vol
seguir finançant perquè, a més de ser un model
transformador des del punt de vista social, també ho és
des del punt de vista econòmic, ja que s'oposa
directament al model especulatiu que tan present tenim
a les Illes Balears, particularment a Eivissa, on l'accés a
un habitatge en condicions dignes és un problema
sagnant.
Aquest any 2018 s'incorporen nous productes financers,
concretament crèdits puntuals a particulars, entre d'ells
els crèdits hipotecaris per habitatge. La configuració
definitiva d'aquestes noves opcions ha estat fruit, també,
del procés participatiu que es va desenvolupar l'any
passat en què participaren centenars de sòcies.
L'any 2018 Fiare Banca Etica també donarà suport a les
campanyes contra els paradisos fiscals, com les que està
realitzant Intermón Oxfam els darrers anys. A més,
mitjançant la reforçada Fundació Fiare, es participarà en
accions d'activisme accionarial per denunciar pràctiques
contra els drets laborals, la justícia tributària o que
afavoreixin el canvi climàtic.
Així doncs l'any 2018 Fiare Banca Etica continuarà
treballant per ser una eina de transformació econòmica i
social, amb l'impuls de la seva base social: persones i
entitats implicades en aquesta transformació.

5.3

No voy a desaparecer
del todo
Memòria i col·lectiu LGTBI

Marcos Augusto
Responsable Espai LGTBI de MÉS per Mallorca
El títol d'aquest text està extret de l'obra de teatre d'Alberto Conejero,
"La piedra oscura". En
aquesta breu obra teatral on coincideixen els dos temes que seran l'eix d'aquestes paraules: les
polítiques de la memòria i el col·lectiu LGTBI.
Cap al final de l'obra de Conejero, un home, just
abans del seu assassinat pels colpistes durant la
Guerra Civil, fa una afirmació. Es tracta d'una
ficció damunt el secretari i darrer amor del poeta
Garcia Lorca. En la seva frase final a l'obra, Rafael
–així nomia-, fa una afirmació a un dels seus
carcellers: "no voy a desaparecer del todo".
Aquesta frase defineix molt bé l'aspiració legitima
a la mateixa memòria i al record. Els represaliats
foren silenciats físicament i simbòlica. Les eines
emprades es fonamentaven en una lectura de la
història que deixa enrere tota la dissidència, sigui
política o sexual. Centrats a fer una damnatio
memoriae, la historiografia franquista va proposar
la construcció d'una ficció nacional on tot el que
no encaixava era deixat estratègicament fora.
Després de la llibertat viscuda els anys 20 i de la
II república, va arribar el franquisme, on el paper
de la dona era relegat i el col·lectiu LGTBI patia la
llei de vagos i maleantes, una llei d'ordre públic
modificada l'any 1954 per incloure de manera
específica els homosexuals.
Aquesta és la realitat viscuda pel col·lectiu LGTBI
durant els 40 anys de dictadura. Per això fa falta
donar veu als represaliats del franquisme. Bona
part de la memòria històrica dels col·lectius
silenciats o represaliats –com els lgtbi- sofreixen
també una invisibilització que s'ha de revertir. Per
exemple, la feina de la regidora del Bloc, Nanda
Ramon, a la legislatura 2003-2007 va possibilitar
que els carrers recordassin a dones, mitjançant
l'aplicació de la llei estatal de Memòria històrica
del 2007. Fruit d'aquesta política, més de 150
dones, poetes, escriptores, pintores, mestres i
intel·lectuals tindran un espai a Ciutat pel seu
record. Crec que aquest procés per incloure als
silenciats, als que varen patir el règim per la seva
condició política o sexual, tan sols s'ha encetat.

Queda molta feina per reconèixer als presoners o
als exiliats a un país com el nostre, on s'ha fet
una tabula rasa damunt cunetes plenes d'ossos.
Estic pensant, per exemple, amb el monument al
parc Tiergarden dels artistes Elmgren and
Dragsset. La peça recorda als homosexuals que
varen patir presó als camps de concentració del
nazisme. Aquesta realitat no ha arribat encara al
nostre estat. A la nostra ciutat no tenim una peça
que recordi públicament als que varen patir una
discriminació flagrant.
Tenim molts de casos. No podem deixar-nos
endur per la invisibilitat actual. A les Illes Balears
la Inquisició va cremar sodomites i tenim els
noms d'aquestes persones
anònimes.
També es va aplicar la llei de peligrosidad social i
de vagos y maleantes. Fa falta un impuls per
posar damunt la taula a tots els que varen patir la
discriminació per la seva identitat sexual o de
gènere.

Foto: Segona reunió del Consell LGBTBI, els militants de

policia va arrestar a tots els que eren al local,

MÉS per Mallorca Catalina Sòcies (Consell de Mallorca),

però va deixar anar-se als estrangers per evitar

Alexandre Charles (Conselleria de Serveis Socials),
Maria Ramos (Salut), Rosa Cursach (IBDona), i Marcos
Augusto, representant de MÉS per Mallorca.

problemes amb els seus països d'origen.
Volem, des de les fundacions i des de l'espai
LGTBI de MÉS per Mallorca, que aquest premi

El premi "Bar Saras" crec, sincerament, que és
una petita passa que intenta aconseguir aquest fi.
La igualtat és també visualitzar les minories per
una qüestió de dignitat i de democràcia.

sigui un homenatge a tots els que vàrem dormir a
presó aquella nit, i a tots els represaliats per la llei
de Perigosidad Social y de "vagos i maleantes"

Entonces se acerca este señor, ese hermoso
comisario, y se dirige al primero que había, le

Bases del premi de memòria LGTBI "Bar

pregunta únicamente: ¿Tú eres maricón?, el chico

Saras"

dice ¡no¡. Y le pega un par de bofetadas, le
vuelve a preguntar ¿Eres maricón? El chico duda

1- Es premiarà un treball d'investigació que tingui

y le pega otras dos bofetadas, se lo vuelve a

com a objectiu aportar dades i parlar sobre la

preguntar, y dice que sí. Al resto de los españoles

repressió del col·lectiu LGTBI en un sentit ample,

ya no tuvo que preguntar, todos dijimos que sí.

prioritàriament a les Illes Balears. Està inclòs, dins

Alberto Mira, De Sodoma a Chueca

de l'objecte del premi, la repressió de lesbianes,
gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals, i
LGTBI de

també l'estudi de la visibilitat del col·lectiu a

MÉS per Mallorca convoquen aquest premi “Bar

propostes artístiques, literàries i socials o del món

Saras” amb l'objectiu d'aportar dades i d'estudiar

associatiu.

la repressió al col·lectiu LGTBI durant el segle XX,

L'import del premi serà de 500 euros.

Fundacions Darder-Mascaro i l'espai

especialment durant els anys de la dictadura
feixista de Franco. El premi, anomenat Bar Saras,

2- Podran participar-hi, sota pseudònim, tots els

fa referència a una de les darreres aplicacions de

ciutadans i ciutadanes sense cap distinció, de

la llei de peligrosidad y rehabilitación social de

manera individual o en grup, amb una extensió

l'Estat. Era l'any 1975 a l'Arenal de Palma i al

del projecte de 25 folis com a màxim. Es valorarà

Saras, un bar freqüentat pels homosexuals, la

el treball presentat i la bibliografia aportada.

3- La presentació dels projectes es farà per

El

resultat del treball serà editat per les

quintuplicat (un per cada membre del jurat),

Fundacions amb un tiratge i forma encara per

mecanografiats a doble espai. Formaran part del

determinar.

jurat un representant de les Fundacions DarderMascaro i un representant de l'espai LGTBI de

5- La interpretació d'aquestes bases queda

MÉS, així com altres estudiosos de la matèria.

sotmesa al criteri del jurat del premi, que pot
estimar la publicació d'un treball finalista, atès a

4- Els treballs guanyadors es presentaran la

la seva qualitat.

setmana de l'Orgull LGTBI del 2018. El premiat o
premiada es compromet a participar en la

Data límit de presentació dels treballs 30

presentació del premi i a totes les activitats de

d,abril del 2018. La decisió del jurat és

promoció necessàries als mitjans de comunicació.

inapel·lable.
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ENDAVANT per

T.1

Ses Salines i la Colònia de Sant Jordi:
Actuacions més destacades des de principi de
legislatura
Fina Tur
Regidora de MÉS
MÉS per ses Salines participa en aquesta
legislatura dins la coalició ENDAVANT formada per
MÉS, PSIB-PSOE i persones independents. A les
darreres eleccions municipals del 2015 obtingué
una representació de 4 regidors/res i mitjançant
un pacte amb el PI (4 regidors/es) formà equip de
govern, restant a l’oposició el PP amb 5
regidors/es. El pacte de govern preveia una
alternança de Batlia entre ENDAVANT i el PI el
setembre del 2017, quan el PI havia de rellevar en
la batlia a l’actual batle d’ENDAVANT..
Discrepàncies en el dia a dia dels acords de
governabilitat varen fer que el novembre del 2016
ENDAVANT rompés el pacte amb el PI passant des
d’aleshores a governar amb minoria de 4
regidors/es del total de 13 que formen el ple
municipal. Tot i això, hem pogut demostrar a la
ciutadania que és possible gestionar un
ajuntament amb la inestimable professionalitat
d’uns funcionaris dedicats i establint un clima de
diàleg i negociació amb el principal partit de
l’oposició i també amb l’exsoci de govern pel que
fa als grans temes.
Tot i que, a causa d’aquesta situació de minoria hi
haurà certs punts del nostre programa electoral
que no podrem assolir, podem dir que a hores
d’ara hem complert més del 70% de les fites que
ens plantejàrem. Us pas ara a detallar quines són
les actuacions a destacar per àrees d’acció:

Sant Jordi les xifres de reciclatge també
han augmentat.


Promoció
de
campanyes
de
sensibilització entre residents i visitants
per al manteniment de la neteja de les
platges, a més de la necessitat d'un
consum responsable d'aigua.



Instal·lació de tres punts de recàrrega
de cotxes elèctrics (2 a la Colònia de
Sant Jordi i 1 a ses Salines) així com
adquisició de 2 vehicles elèctrics per la
flota de l’Ajuntament (més un altre en
previsió el 2018), gràcies a la subvenció
de la Direcció General d’Energia i Canvi
Climàtic del GOIB.



Destí de 13.000 € a instal·lació de
plaques
fotovoltaiques
en
edificis
municipals.

MEDI AMBIENT


Establiment de la recollida de residus
porta a porta en el nucli de ses Salines i
impuls de recollida selectiva en el nucli
de La Colònia. Paral·lelament, promoure
polítiques de reducció, reutilització i
reciclatge. Les xifres de reciclatge han
passat d’un 13% a un 75% de mitjana en
el nucli de ses Salines. A la Colònia de

PARTICIPACIÓ CIUTADANA I TRANSPARÈNCIA


Permetre la gravació i difusió de les
sessions plenàries de l'Ajuntament de
Ses Salines i de la Junta de Districte
mitjançant un sistema d’àudio. Els plens
es realitzen en horari on la gent pugui
assistir més fàcilment. Publicació al
facebook de l’Ajuntament de les
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convocatòries i l’ordre del dia dels
Plenaris de l’Ajuntament.










POLÍTICA SOCIAL I DE JOVENTUT


Conveni
amb
l'IMAS
per
suport
psicosocial i educadora de carrer.



Es fomenta l'associacionisme participatiu
amb una política de subvencions
equitativa, basada
en criteris de
programa i a la seva realització. Per això
s'han realitzat reunions amb associacions
(grupals i individuals) i se'ls ha ofert
assessorament
tècnic
sobre
com
presentar la sol·licitud de subvencions i
com
presentar
les
memòries
justificatives.

Actualització i impuls del pla municipal
de drogues. Realitzat Pla de Qualitat per
Serveis Socials i Diagnòstic del Pla
d’Igualtat de l’Ajuntament. Aprovació per
plenari d’adhesions a Pacte contra
Violència masclista.



Signat un conveni amb l'Ajuntament de
Palma per a la utilització de la Targeta
Ciutadana de Palma pels residents de ses
Salines.

Aprovació de tres Reglaments per
regular normativament el funcionament
dels Serveis Socials: Ajuts econòmics a
famílies amb necessitats, Servei de
Teleassistència i Reglament intern de
funcionament del departament de
Serveis Socials.



Donar un nou impuls als programes
comunitaris lligats a l'educació i als
serveis
socials
especialment
als
realitzats pels “educadors de carrer” i
dinamitzadors culturals per a joves.



Organització de reunions amb joves cada
tres mesos per escoltar les seves
inquietuds. Restabliment del Punt
d'informació juvenil. Creació d'un Espai
jove (Casal) a ses Salines i a la Colònia
de Sant Jordi.

Donar compte de la feina que es fa
mitjançant
assemblees
informatives
(mínim un pic a l'any).

Impulsada una Fira de productes de
segona mà, “Mercadet de Sant No-tiris” a
la Colònia de Sant Jordi, on els residents
del municipi poden oferir les pertinences
de què es vulguin desprendre. La
primera edició el 2016 es va fer en una
jornada del mes de juny. La segona
edició el 2017 es va ampliar a una
jornada durant cada un dels mesos
d’estiu.
Disposició de Taulells informatius a
diversos punts dels dos nuclis urbans on
es pengen les informacions més
rellevants.

ESPORTS


Promoció, organització, patrocini o
col·laboració d'un gran ventall de proves
esportives: Triatló, Duatló, Challenge,
Challenge
de
Primavera,
carreres
ciclistes...
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HISENDA I PRESSUPOSTOS


Confecció d’uns pressupostos ajustats a
les despeses reals i ajustament de les
despeses sense reducció de les
prestacions socials.



Pagament ràpid als proveïdors (en 21
dies de mitjana).



Eliminació de les dietes de benzina per a
tots els càrrecs polítics. Reducció d'entre
les despeses de personal la dels
assessors.



Augment de les bonificacions als
impostos i gravàmens municipals als
ciutadans més desfavorits, alguns d’ells
fins al màxim del 95% que permet la llei.



Baixada dels impostos d'IBI urbana i
rústica. Permetre el fraccionament del
pagament d'IBIs.



Sanejament dels comptes municipals.
Destí de 150.000€ del superàvit del 2016
a
actuacions
per
millora
d’infraestructures del municipi i 20.000€
a amortització de préstecs.



Signat conveni amb diversos propietaris
sotmesos a expropiació obtenint un
acord de pagament que permet a
l’Ajuntament un estalvi important de
doblers.

URBANISME I VIES PÚBLIQUES




Zones
de
titularitat
municipal.
L'Ajuntament va permutar 7.500 metres
quadrats en rústic general per més de
19.000 al costat de l'escola de Ses
Salines i de l'Auditori l'Esponja. Els
terrenys seran destinats a edificis per
educació, cultura i esport.
Obres de reforma de les pluvials a la
Plaça Pou d’en Verdera i a l’Avinguda
Marqués del Palmer de la Colònia de Sant
Jordi. Subvencionades pel Pla Especial
d’Inversions Financierament sostenibles
del Departament de Desenvolupament
Local del Consell Insular de Mallorca
completades amb finançament propi,
amb un pressupost de quasi 130.000€ la
primera i quasi 183.000€ la segona.



Remodelació de la Plaça Major de ses
Salines, gràcies a subvencions del
Departament de Desenvolupament Local
del
Consell
Insular
de
Mallorca
conjuntament amb pressupost propi.
Amb una inversió d’uns 183.000€.



Iniciada la reforma de l’enllumenat del
passeig de la Colònia de Sant Jordi,
gràcies a una subvenció de la Conselleria
de Medi Ambient del GOIB i Parques
Nacionales.



Realització d’obres de millora de les
pluvials de la zona d’es Coto a la Colònia
de Sant Jordi.



Licitada la reforma de la zona de Parc
Infantil de la Plaça Pou d’en Verdera de
la Colònia de Sant Jordi, gràcies a
subvencions
del
Departament
de
Desenvolupament Local del Consell
Insular de Mallorca conjuntament amb
pressupost propi. Amb una inversió de
prop de 178.000 €.



Inversió de 41.000 € en millores en els
Parcs infantils de la Colònia de Sant Jordi.



Reforma dels banys de l’Escola pública
de ses Salines amb una inversió de
90.000 €. Adaptació dels banys de
l’edifici de l’Ajuntament de ses Salines
per persones amb mobilitat reduïda.



En marxa les obres de: Camp de futbol
de ses Ramones a la Colònia de Sant
Jordi (subvenció ATB i pressupost propi),
enllumenat nucli antic Colònia de Sant
Jordi, Camp de futbol de ses Salines, etc.



Agilització
del
Departament
d’Urbanisme, aconseguint dinamitzar
l’acumulació d’expedients que s’hi varen
trobar.



Repintat de passos de vianants i de
senyalització viària a tot el municipi. Reasfaltat de diversos camins rurals i la
seva senyalització. Col·locació de bústies
per agrupacions de correus rurals. Avanç
en
l'eliminació
de
barreres
arquitectòniques.
Augment
d'aparcaments per a discapacitats.
Rehabilitació i reformes de voravies.
Reforma de la xarxa de pluvials de
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carrers del municipi de ses Salines. Amb
una inversió d’uns 386.000 €.


Unificació i millora de
indicadora
de
Espais
empreses i comerços.

la retolació
municipals,

Colònia de Sant Jordi, la seva història, la
llegenda de Sant Jordi, etc.
COMERÇ I PROMOCIÓ ECONÒMICA


Replanteig, amb molt d’èxit, de la Fira de
la Sal (ara denominada Fira de la Sal i
Salaons).



Promoció d’un Mercat Outlet d’Estiu en
col·laboració amb els comerços locals
que complementa la Fira d’Oportunitats
de l’octubre.



Aprovació d’una ordenança d'ocupació
de via pública respectuosa amb el dret
dels vianants i que eviti les barreres
arquitectòniques.



Des
de
Promoció
econòmica,
contractació el 2016 de 4 aturats i 2 més
el 2017, a través del programa Visibles
del
SOIB.
Contractació
de
1
dinamitzadora cultural a través del
programa Joves Qualificats del SOIB.



S'ofereix un servei d'Orientació laboral i
educativa, dirigida especialment als
joves i aturats de llarga durada, per
afavorir la inserció laboral i formativa.
Lligat a aquest servei d'Orientació, s'ha
signat un conveni amb la Fundació
Deixalles pel servei d'Orientació a
col·lectius vulnerables.

CULTURA


Fer un Conveni amb la Conselleria de
Medi Ambient i l’empresa encarregada
de la gestió que l’auditori del Centre
d'interpretació de Cabrera pugui ser
utilitzat per a activitats de caire cultural.



Foment de gran ventall cultural: adhesió
al circuit de TalentIB; actuacions de
música, teatre, dansa, coral, infantil,
glosses, teatre de barra, etc.; suport als
escriptors locals; implantació d'activitats
culturals a la Colònia de Sant Jordi.



Foment del Tir amb fona, com a element
històric i esport propi de les Illes Balears.



Foment i consolidació de l’Esglèsia Vella
de ses Salines i de l’auditori l’Esponja
com a centres culturals i socials.



Foment
de
les
excavacions
arqueològiques al municipi realitzant-se
diverses campanyes al nucli de ses
Salines.



Declaració 2017 any Talaiòtic a ses
Salines. Declaració 2018 any Fenici a ses
Salines.

TURISME


Ampliar horari de l'oficina de Turisme de
la Colònia de Sant Jordi i obrir-ne una a
Ses Salines.



Promoció de ses Salines com a turisme
esportiu (natació, ciclisme, senderisme,
etc), cultural, ornitològic, etc.,a les Fires
turístiques com alternança al model de
turisme de sol i platja.



Edició d’un llibret adreçat als infants (en
sis idiomes: català, castellà, anglès,
francès, alemany i italià) on es donen a
conèixer aspectes relacionats amb la

En resum, amb 4 regidors/es se pot fer molta
feina sempre que els pressupostos estiguin
aprovats (per això és cabdal la negociació estant
en minoria) i quan la plantilla de treballadors de
l’ajuntament demostra la seva professionalitat.
Queden encara projectes a assolir i que estan en
marxa: obertura del Centre de dia, establiment de
rutes bio-saludables, compra del terreny on se
situa el poblat Talaiòtic de l’Antigors, canvis en
les Normes Subsidiàries, aconseguir una escoleta
0-3 anys per ses Salines i un gimnàs cobert pel
C.P. Ses Salines, millora de l’eficiència del conveni
amb l’ATB, millora dels hidrants, millora de les
zones verdes... tot l’equip treballam perquè en
aquest any i mig justet que ens resta de
legislatura puguem fer el màxim per al nostre
municipi.

6.1

Adéu Carme valenta dona,
lluitadora incansable!

Lila Thomàs i Andreu
Ens hem acomiadat de na Carme Ribas, companya de
lluites, defensora dels treballadors i treballadores amb
professionalitat, amb dedicació, una valenta dona en tots
els sentits.
Vaig conèixer na Carme el temps obscurs del
franquisme, en la lluita clandestina. No coincidíem en
l’organització però sí en els organismes unitaris.
Després, ens retrobàvem en totes les lluites al carrer.
Amb en Ferran i na Carme viatjàrem a Algèria el 1987
passa prèvia per anar als campaments dels refugiats
sahrauís. Fruit d’aquell viatge muntàrem l’Associació
d’Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears, amb un
grapat més d’amigues i amics.
Na Carme, assessora laboral era experta en Seguretat
Social, la que més en sabia!, ens recordava en Manolo
Càmara. Experta en legislació laboral i tot allò que fa
referència a tràmits relacionats amb les demandes de les
treballadores i treballadors dels seus drets, davant
l’administració.
Gran professional, sempre disposada a ajudar,
assessorar en tot allò que li demanaven els companys de
les organitzacions sindicals.
Dona d’esquerres, feminista, amiga de les seves
amigues, generosa. Alegre i punyent en els seus
comentaris crítics de la realitat que vivim. Una amiga
comuna, na Xisca Mas em deia: per a les dones més
joves que ella, ha estat un exemple de moltes coses que
admiram i que voldríem assemblar-nos: una dona lliure,
compromesa, poc convencional, amb la veritat per
endavant, malgrat les incomoditats i problemes que això
suporta, i que ha estimat molt.
Una companya inseparable d’en Ferran, en la vida
quotidiana, en el despatx professional. En les lluites
socials, en la vida cultural. Ecologista, cofundadora d’Els
Verds de Mallorca, ara Iniciativa-Verds.
També coincidírem en el paper de tietes de nebodes
adolescents, amigues. En trobar-nos comentàvem les
novetats en els estudis de na Blanca, filla de na Copo i
en Miquel, i na Marieta filla de na Margo i en Miquel.
Na Carme se n’ha anat. Ens haurem d’acostumar a la
seva absència física i l’enyorarem... Però no ho dubteu,

continuarà present en les lluites pels drets dels
treballadors i treballadores, per la recuperació dels drets
que tant va contribuir a aconseguir.
La tindrem amb nosaltres a les manifestacions dels 8 de
març i del 25 de novembre, per la igualtat, contra les
violències. La tindrem present en les lluites feministes.
Continuarà amb nosaltres cada vegada que anem a les
manifestacions per la llibertat del poble sahrauí, als
actes de la nostra associació, com en la foto de na
Coloma Julià, del 2009.
Quan vivim el traspàs d’una persona com na Carme,
sabem que ens hem de carregar de coratge per
continuar sense ella i ens conhorta pensar que hem de
seguir tenint-la present cada dia, en el compromís de
lluitar per transformar aquesta societat capitalista,
injusta, insolidària, que ens ha tocat viure.
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6.2

La demografia és molt enrevessada
i dolenta!

Joan Pau Jordà
Mallorca té una crisi d'identitat: Qui som? Què vull?
Ningú m'estima! És com els adolescents. Això no ve
d'ara i té les seves arrels en la construcció de l'estatnació espanyol. En altres paraules, és la conseqüència
d'una dissonància entre la realitat social ibèrica –plural,
multicultural, polièdrica- i la realitat política, amb
Madrid com epicentre.

Aquesta inestabilitat emocional s'ha vist agreujada pels
profunds canvis soferts a l'Europa dels darrers
cinquanta anys. Per un costat, hem entrat en la
societat líquida, un món d'instagram, mil·lenials i
hipsters. Per altre costat, la societat envelleix sota el
marc de la Segona Transició Demogràfica: el nombre
de nins es redueix a poc més d'un fill per parella (1,38
l'any 2015) alhora que l'esperança de vida s'allarga
sense parar (10 anys entre 1975 i 2015). Això permet
mantenir, a grans trets, els efectius poblacionals. En
canvi, la població mundial no deixa de créixer
(superàrem els 7.000.000 ara fa uns anys).
El resultat de la combinació d'aquests tres fenòmens, a
ca nostra, és evident: la immigració és un element
estructural clau dins una societat pròspera com la
mallorquina. L'illa té fam de cambrers, picapedrers i
cambreres de pis, i els nostres fills no són suficients.
Així que demanem mans a qui en té per donar.
L'interior peninsular, el Magrib i Sud-amèrica, per
exemple. D'aquesta forma el país s'organitza entorn
d'un model turístic insostenible ben concret. Un
fenomen que no és nou i que serà constant en un futur
pròxim.
Tot això té un eco sociolingüístic. L'any 1950 Mallorca
tenia, com a mínim, un 90% de catalanoparlants. A
finals del segle XX representaven un 60%. Entre l'any
1990 i el 2010 aquests percentatges es reduïren en 20
punts percentuals. Avui, l'Enquesta d'Usos Lingüístics
2014 ens diu que poc menys d'un 25% dels joves
menors de 30 anys tenen el català com a primera
llengua... és la crònica d'una mort anunciada.

El futur de la Mallorca dels nostres pares, de l'illa on
hem crescut, és ben negre, sí. Però recordem que una
llengua desapareix quan els seus parlants l'abandonen.
Així, és tan cert dir que el futur del català de Mallorca
és incert com que el seu present és ben viu: els que
utilitzem el mallorquí en el nostre dia a dia no
desapareixerem per art de màgia i necessitem els
nostres espais propis de socialització i consum fins que
passem a millor vida, d'aquí seixanta o setanta anys,
com a mínim. En aquest sentit som més exigents que
les generacions anteriors, criades en el nacionalcatolicisme.
La Mallorca del futur està plena d'incerteses i és
arriscat donar-ho tot per fet. Per exemple, no sabem
ben bé com els canvis sociodemogràfics i econòmics
del Nord d'Àfrica, Llatinoamèrica i Europa Oriental
afectaran el flux continu d'immigrants que hem estat
rebent a les illes: i si no n'arriben més? I si les
respectives societats dels països emissors –o de
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regions com Andalusia o Castella- deixen de tenir
excedent de mà d'obra per enviar-nos? Alguns
indicadors demogràfics apunten ja en aquest sentit.
Menys encarà sabem quin futur té el nostre fràgil
model econòmic. Seria possible que la gallina dels ous
d'or que es diu turisme mori a la pròxima crisi
econòmica, i que la prosperitat de l'illa desaparegui a
mitjà termini. S'alterarien així tots els paradigmes
vigents fins al moment?
També és possible que els nouvinguts i les primeres
generacions d'illencs de llengua castellana facin seu
aquest país, a la seva manera, clar... els Tomeus
xerraran espanyol i les Jennifer català! També és
possible que això no passi. Potser esdevindran els
elements definitius de l'espanyolització –en termes
culturals- de l'illa. Qui sap! El que és cert és que es
donarà allò que es dóna a totes les societats del món
on se superposen diferents substrats culturals: un
procés d'interconnexió i mestissatge que desembocarà
necessàriament en la criollització dels nouvinguts i els
seus descendents. Això ja s'està donant, malgrat que
no en siguem conscients. En aquest sentit, vull donarne quatre dades.
Segons alguna enquesta postelectoral –com la del CIS
del 2012, 2015- són els nouvinguts, i especialment els
seus fills, aquells que tenen actituds més progressistes
en aquesta terra. Avui tenim un tripartit, amb la
presidència del Consell de Mallorca i la batllia de Palma
per a MÉS i la presidència del Govern per al PSOE,
gràcies a ells.
D'igual forma, existeixen certs consensos socials
entorn de la llengua catalana que, sense la complicitat
dels castellanoparlants, serien impossibles: el 80% dels
mallorquins considera que el català és la llengua pròpia

de Balears i que tothom hauria de conèixer-la en
terminar l'escolarització; el 55% dóna suport a la
immersió lingüística i el 75% dels pares, quan va haver
de triar la llengua vehicular dels seus fills l'any 2013,
trià el català. Aquests percentatges no es donarien
sense el suport massiu dels nouvinguts.
Així mateix, la resignació plurisecular mallorquina del
tanmateixisme podria estar en vies d'extinció de la mà
d'una immigració, en la seva majoria de classe obrera,
que introdueix noves perspectives i cosmovisions que
ens enriqueixen com a societat... En aquest sentit, un
darrer apunt: un de cada cinc castellanoparlants
utilitza el català en major o menor mesura, com jo
mateix. Ai, l'espanyolisme intransigent tremola davant
això!
Finalment, un altre element a tenir en compte. Marçal
Guimbau afirmava recentment a El Temps que la lluita
per la independència a Catalunya suposa, entre altres
coses, un conflicte entre dues visions de com ha de ser
l'Estat. Un conflicte per l'hegemonia entre els dos
grans pols econòmics del sud d'Europa Occidental:
Madrid i Barcelona.
En definitiva, un conflicte pel poder. I el que està clar
és on se situen les Balears dins aquesta dicotomia:
Barcelona es troba a 20 minuts d'avió de Palma, agradi
o no. I això és una realitat evident per si mateixa.
Depenem d'Espanya en moltes coses, sí. Però hi
depenem perquè Barcelona hi forma part... i si no en
formés?
Massa, massa i massa incerteses que ens
impossibiliten comprendre que, el futur, està en les
nostres mans. Res està escrit, ni decidit.

6.3

BUROTS

Zulú

Ja m'està inflant "la moral" tanta llauna amb la majoria
de vots o d'escons al Parlament català. De manera que,
sí senyor, es va fer un bunyol de Llei electoral per a
Espanya. Exactament la que us va donar la gana, però
mai aplicant el principi més democràtic de tots que és
aquell de "una persona, un vot".
I heu, hem, viscut amb aquesta estafa quaranta anys.
¿Tant de temps?. Doncs sí, estimats amiguets, tant. Just
fins que us han trencat els esquemes a Catalunya, on,
penseu que us hagués convingut comptar els vots d'una
altra manera.
Ningú havia protestat, excepte els partits minoritaris,
que s'estava votant amb un sistema profundament
injust. L'exemple patent el teniu al Senat, òrgan inútil
com pocs. Amb un percentatge de vots del 32% té el PP
majoria absoluta. Precisament la Cambra que va donar el
vistiplau a l’estat d'excepció a Catalunya.
Per no parlar d'estat de setge. Sense saber ni quan, ni
com. El Rajoy i el seu Virreina han fet el que els ha
passat pel folre sense encomanar-se a déu ni al diable.
Tenien mitjans legals, començant per una decisió del T.C.
que, per se, invalidava tot el que va venir després.
Però era més important gastar 85 milions, o més, per
intentar tapar la sagnia de tota la corrupció pepera que
està deixant malferit al seu partit. Encara que fos
baldant a cops de pal als catalans.
Doncs tranquils, que això tot just acaba de començar.
Ocupin els seus seients i apaguin els mòbils que "senyor

pirotècnic, pot començar la mascletà". Com va dir el meu
amic Antón Losada l'altre dia "atents, que demà s'inicia
la carrera de rates.
Celebro el preu polític que està pagant la Virreina Soraya
pel desastre a Catalunya, al costat del seu increïble
ministre d'Interior.
No han fet més que pixar fora de test i, a sobre, perden,
altra vegada, les eleccions. Confio que els Tribunals de
Drets Humans europeus acabin de desmuntar tant
disbarat.
I no vull acabar sense referir-me a Puigdemont. Reitero
que ja s'ha dit. No és una bona decisió que et presentis a
President. Ja sé que si t’accepten la presència virtual, et
trien i, tot seguit, et presentes a Espanya com Molt
Honorable President de la Generalitat de Catalunya, i et
detenen, vas a posar a parir a tot el Govern d'Espanya
davant d'Europa, el que em divertiria com no et fas idea.
Però crec que Catalunya, avui, necessita un temps
d'assossec.

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
6.4

SAL PICA DURAS (II)

Al final, no llegué a pintar. Os pido me disculpéis por el embarro

Jorge C. Oliva Espinosa
Ciudad de La Habana, Agosto 2007

HEREJÍA

Al cuentero mayor: Onelio Jorge Cardoso
La había pronunciado donde le vino en ganas; en tabernas
y burdeles, en cabañas miserables y frente a palacios
señoriales, ante los burgomaestres reunidos en el Foro, y
aún se atrevió a gritarla en el templo, interrumpiendo la
misa. La repitió cuantas veces quiso, escandalizando a los
Señores, al Clero y a la Gleba.
Cuando lo veían aproximarse, la gente huía aterrorizada
sabiendo que la diría. Los frailes asperjaban agua bendita y
los fieles se santiguaban, si por casualidad se lo cruzaban
en el camino. Ni aún en boca de los más depravados
criminales se había escuchado antes nada semejante. Era
una palabra tan monstruosa, tan abominable, de tan
viciosa catadura, que ni los más degenerados
delincuentes, ni las prostitutas de mayor abyección, se
atrevían a pronunciar. Su sólo concepto, cuando venía a la
mente, era alejado como tentación insana. Únicamente
cabía suponer, que por boca de aquel desgraciado hablaba
el Ángel de las Tinieblas, que se había apoderado de su
pobre ánima.
Soldados de ruda guardia, fuertemente armados y con los
oídos bien taponados para no escucharla, fueron a
capturarlo. El se resistió y después de apalearle, lo
condujeron ante el Tribunal del Santo Oficio.
Recluido en una terrífica mazmorra, su miserable cuerpo
fue sometido al rigor del brasero y de los hierros
calentados al rojo. Pero todo en vano, el demonio se
negaba a abandonarlo. Y aún sobre el potro del martirio,
con los miembros descoyuntados, aquel poseído del
averno la seguía profiriendo. La emitía bajo distintas
formas: a veces la gritaba como un aullido desesperado,
capaz de erizar la cabeza de un calvo; otras, entre gemidos
desfallecientes, casi apagados. Aún los doctos partícipes
del Tribunal, se demacraban y caían de espaldas, llenos de
consternación, cuando él, reuniendo sus escasas y últimas
fuerzas, la exclamaba.

Ante tan sobrenatural empecinamiento, se hizo necesario
hacer comparecer al Gran Inquisidor, para que se hiciera
cargo, personalmente, del caso. Solamente él, con su
sabiduría y su vasta experiencia en la lucha contra
Satanás, sería capaz de exorcizarle. Y llegó el alto
dignatario, con su olor a incienso y a carnes requemadas
en la hoguera, hasta el lóbrego sótano. Allí estaba el
hereje, colgado de los brazos por gruesas cadenas que le
sujetaban a las paredes húmedas y roñosas. Era cierto que
estaba agonizante. Su estado hubiera inspirado lástima a
cualquier otro espíritu más débil. No había pulgada de su
piel que no estuviera lacerada, sangrante, marcada. Sólo
un ronquido sordo se escapaba jadeante de sus agrietados
e hinchados labios.
Así lo vio el Ilustrísimo, cuando esgrimiendo un hachón
entró resuelto al recinto. Venía el Santo Varón muy
intrigado: ¿Cuál podría ser aquella terrible palabra, que
nadie había querido repetirle y que, sin embargo, todos
concordaban en calificar como la más diabólica y
aberrante? ¿Qué clase de demonio era, el que hablaba por
boca de apariencia tan humana? Quizás por ello, su osadía
y determinación crecieron al encimarse al poseído, a cuyo
oído musitó:
-Y ahora hijo mío, que ya estás cerca de la partida, dime a
mí, a mí sólo, qué palabra es ésa tan horrible, que ha
puesto Lucifer en tu pobre boca. ¡Dímela y di que abjuras
de ella! ¡En nombre del Santísimo, te lo ordeno!
Abrió sus ojos vidriosos el moribundo, reunió sus últimas
fuerzas y como un murmullo agónico, muy bajo, apenas
perceptible, a los atentos oídos del Inquisidor llegó sólo un
sonido de aire expelido. Aire que terminó desesperando al
prelado, quien gritó:
-¡Dila, dila!
Entonces, como obedeciendo el santo conjuro, antes de
exhalar el aliento final, casi inteligible... !la dijo!

6.5

Les confraries al Senegal:

un fre al jihadisme
Mahécor Mbengue
Professor
País musulmà amb més del 94% dels seus 13.505.715
habitants, segons l'últim cens de 2013, el Senegal, a causa
del seu context social marcat pel pes de les confraries,
compta amb pocs seguidors d'Al-Qaeda o de Estat islàmic,
organitzacions que es reclamen de l‘Islam. Molts ciutadans
expliquen això pel pes de les confraries musulmanes en la
determinació del mode de vida i d’acció, l'opinió o la ideologia
dels fidels, a diferència d'alguns països de la subregió.

Al Senegal, els musulmans són gairebé tots membres d'una
confraria sufí. Les dues principals són les confraries Mouride i
Tidiane. La confraria Qadiriyya també està present, així com
la confraria Layènes. En general, la gent es fa membre de la
confraria per tradició familiar o per adherència a les
recomanacions del seu marabout (religiós musulmà, mestre i
líder).

Els membres de les confraries tenen una gran obediència al
seu marabout, líder espiritual, que és hereu de la baraka
(benedicció divina que acompanya certs fidels durant llur vida o
durant una part d'aquesta) del fundador de la confraria.

Els fundadors de cada confraria són considerats com els
revificadors “mujaddids» de l'islam pels seus seguidors. Al
Senegal, els marabouts
s'organitzen d'acord amb una
jerarquia molt estructurada, on els més cultes són realment
líders. Això significa que gairebé no hi ha lloc per al
radicalisme religiós.

Molts de caps de confraries també participen activament en
la vida dels fidels. És per això que els fidels han de fer
donacions i l'obligació d'ajudar-los es transmet de generació
en generació a les famílies. Tot això contribueix a allunyar la
ideologia jihadista. Aquí, els fidels només escolten el seu cap
de confraria.
Si el Senegal fins aquí, s’ha salvat del jihadisme ha estat
gràcies a les confraries musulmanes, veritable sistema de
dissuasió. Segon la creença popular, el cap de confraria
il·lumina les nostres passes, marca el camí a seguir i indica el
de la salvació.

Els Baye Fall, una branca de la confraria Mourides, fundada
pel xeic Ibrahima Fall, fidel del fundador de la confraria,
rebutgen des de lluny la ideologia jihadista. "Per a res en el
món, no prendrem la roba de Baye Fall en benefici del
Kalashnikov jihadista. El nostre únic front és el de Touba, la
capital mouride, i el nostre únic comandant és Serigne
Touba, el fundador del mourisme ".

Els creadors d'aquestes diferents confraries s'inspiren, si es
pot parlar així, del camí traçat per l’Imam Malik, teòleg i
jurista musulmà, tradicionalista i fundador d'una de les quatre
escoles del dret musulmà sunnit, l'escola Maliki, d'on vé el
ritual malikita que està en voga en pràctiques religioses
quotidianes. Totes aquestes confraries segueixen el camí del
sufisme, la definició real de la qual ha estat molt notícia. El
sufisme és una recerca de Déu per pràctiques presentades
com a esotèriques i que varien segons els mestres.
Això no importa, als musulmans del Senegal, reivindiquen la
seva pertinença a les confraries amb el seu corol·lari, la
veneració dels seus xeics, l'obediència a les seves
recomanacions, que els mourides diuen "Ndiguel".

Per tant a totes les confraries, sense distinció, els valors que
es promouen són la tolerància, l'amor del veí, l'ajuda mútua,
l'amor pel treball, el respecte pels altres, l'autoritat i, per
descomptat, l'estricte respecte de les recomanacions divines
inscrites en el Sagrat Alcorà. Un bon baluard contra el
terrorisme.
Tot i que no és greu, hi ha alguna rivalitat entre les confraries
mouride i tidjane. Aquesta rivalitat prové d'ambdós costats.
Cada costat pot culpar a l'altre, però es comparteix. Al
principi, els tidjane sempre s’han considerat la millor confraria
islàmica del món, la Tidjaniya rebutja la legitimitat de tots els
camins que l'han precedit. És aquest orgull que fa que
digereixi malament que un camí pugui robar l'espectacle!
Els tidjane creien que el Senegal pacificat pels blancs era seu,
que se'l podrien repartir, i que a partir d’aquell moment
podrien fer prosperar la seva doctrina. Només l’aparició del
mouridisme ho va arribar a espenyar tot.
Per part seva els líders religiosos sempre han predicat la no
violència. Demanen als fidels que deixin de fer distincions
entre els seguidors d’unes confraries i les altres, del país.
Els immigrants donen exemple. Així quan un líder religiós es
desplaça a Europa, tota la diàspora, sense distinció de
confraries, li ofereix una benvinguda digne del seu rang.
Aquest és l'Islam al Senegal.

També és la mateixa visió de la tolerància que es dóna als
cristians. D'altra banda, un cristià com Leopòld Sedar Senghor
no hauria governat el Senegal durant vint anys.

Tanmateix, cal reconèixer que actualment hi ha moltes de
mesquites, generalment dirigides per joves, en els nostres
barris, que, per descomptat, tenen una gran formació
religiosa, però no comparteixen en absolut aquesta visió de la
confraria i l'Islam sufí, i necessiten fer-ho saber.

Basta assistir als rés del divendres per sentir sermons que
contradiuen aquestes pràctiques i que fan al·lusions molt
directes als fundadors d'aquestes confraries.

El que no es diu prou és que sovint hi ha incidents en
aquestes mesquites. No és estrany que els adoradors

s'aixequin per criticar el Sermó de l'Imam, perquè consideren
que el seu marabout no segueix la doctrina correcta.
En qualsevol cas, tot i que Senegal és un país secular amb
una reconeguda llibertat de pràctica religiosa, no és
encoratjador veure els musulmans sembrant disturbis pel
caràcter molt dur de la seva crítica als caps de confraries. És
el començament d'un radicalisme que pot assumir altres
proporcions. Però fins i tot si avui són minoritaris, ningú no
pot dir quants seran en les pròximes dècades.

Tothom pot predicar per la seva capella sense danyar l'altre. I
en el context de la lluita contra el terrorisme, qualsevol forma
d'extremisme és prohibit, especialment si es dirigeix contra
els germans musulmans. Aquells que no admeten les
confraries i la seva manera d'adorar a Déu, només han
d'allunyar-se d'ell i prendre altres camins. Però això s'ha de
fer dins el respecte de les conviccions dels altres.

7.1

Llegiu EduardoHalfon

Miquel Àngel Llauger
Hi ha biografies que són un caprici de la història,
una cruïlla insòlita d’identitats. Ser un jueu de
Guatemala, per exemple. En algun dels seus
llibres, Eduardo Halfon diu que són una comunitat
petita, d’unes cinc-centes persones. El laberint
genealògic d’aquest escriptor singularíssim té
caselles que són per elles mateixes un
desafiament a les nostres categories: dels seus
avis paterns, del Líban, en diu “jueus àrabs”. El
seu avi matern era polonès, un supervivent
d’Auschwitz que portava tatuat al braç el número
característic. Per acabar-ho d’arreglar, Eduardo és
un guatemalenc poc guatemalenc: quan ell tenia
deu anys la família va partir als Estats Units, i els
fills van fer de l’anglès la llengua en què
pensaven. Eduardo va recuperar la seva llengua
materna quan va decidir que volia ser escriptor,
però encara ara, quan troba un pagès o un
treballador de Guatemala li costa fer-los creure
que és un compatriota seu.
Quan Eduardo, infant, demanava explicacions al
seu avi sobre el tatuatge del braç, l’avi li
explicava que era el seu número de telèfon, i que
se l’havia fet tatuar per no oblidar-lo. Aquest
record, que apareix i reapareix en un llibre i altre,
sembla funcionar com el nucli des d’on explota el
bing-bang de la narrativa de Halfon, una mena de
llibre únic que ens arriba en lliuraments de cent
pàgines (novel·les o relats) que bussegen en les
històries familiars i en les perplexitats del “qui sóc
jo”. Halfon fa allò que ara se’n diu “literatura del
jo”, o “autoficció”, però no hi ha res en els seus
llibres que soni a seguiment d’una moda: cada
paràgraf neix de la necessitat, com si l’impuls per
fer aquesta recerca fos previ, en el temps i en la
intenció, a la vocació literària.
La mentida de l’avi amagava una veritat: tatuam,
o escrivim, per no oblidar. Per pietat cap als que
ja no hi són i que varen ser víctimes d’algun dels
horrors de la vida. No es tracta de literatura del
testimoni sinó de literatura de descobriment d’un
passat que l’infant ignorava i que l’adult
descobreix a poc a poc, sentint-lo i no sentint-lo
com a seu, mantenint-lo a certa distància. En un
dels contes del volum Il signor Hoffman, Halfon

narra que en la
visita al pis on el
seu avi polonès va
ser
detingut,
a
Lódz, ara hi viu una
dona
amb
un
passat
d’actriu
porno tancat a les
cintes de video d’un
armari:
una
revelació que el
narrador no rep
com un sacrilegi
sinó com una broma amable de la vida.
Altres novel·les s’enfilen per altres branques de
l’arbre de la història familiar. Monasterio és un
meravellós relat d’un viatge a Jerusalem per a
anar a unes noces curioses: les d’una germana de
l’autor amb un jueu ultraortodox. Duelo gira
entorn de Salomon, un germà del pare, un nin
que el narrador no té clar si va morir negat a
Nova York o al llac Atitlán. I sí, també va
apareixent Guatemala: el seu horror, el seu
encant, la seva dignitat. Halfon ens ho serveix
amb una prosa nítida, un punt hipnòtica. Ens
condueix per rius de records que de cop s’eleven
a un territori que sembla màgic sense ser
fantàstic: les darreres deu pàgines de Monasterio
o de Duelo em van fer pensar en una frase que
va dir algú, i que deia que tota gran novel·la és en
realitat un gran poema. No us els perdeu.
Il signor Hoffman, Monasterio i Duelo han estat
publiclats a Libros del Asteroide

7.2

EL MAR de BLAI BONET

Josep M. Traverso
“Hi ha homes que no s’acaben mai. N’hi ha que mai no
arriben ni a començar. Avui ja ningú no dubta que Blai
Bonet forma part del primer grup. I no tan sols perquè,
poeta per damunt de tot, va ser també novel·lista,
dietarista, articulista i crític d’art (això, per si mateix, no
constituiria una singularitat), sinó sobretot perquè la
seva literatura solar, exaltada, radical i alhora
contradictòria sempre sotragueja la consciència del
lector, que es veu abocat tant a mirar-se de cara al fons
del mirall com a obrir totes les finestres davant la
immensitat de l’aire lliure.”
Amb aquestes paraules comença Xavier Pla el seu epíleg
En els Caires del Diamant a la nova edició augmentada
de El Mar de Blai Bonet. Faltaven tan sols un parell de
mesos, octubre passat, per l’acabament de l’any
commemoratiu del vintè aniversari de la mort del poeta
quan Club Editor treia a la llum una nova edició amb
l’epíleg citat i nou capítols inèdits procedents del
mecanoscrit de censura.
El Mar va ser obra primerenca i madura alhora, va
guanyar el premi Joanot Martorell l’any 1957, premi
atorgat per un jurat format per Joan Sales, Sebastià Juan
Arbó, Salvador Espriu, Joan Oliver i Carles Soldevila. Es
va editar, en la forma en la qual la coneixem, l’any
següent a l’editorial Aymà, dins la col·lecció “El Club dels
Novel·listes”. Tot això en ho conta Xavier Pla al seu
epíleg com també les relacions de Bonet amb dos
personatges ben diferents, Camilo José Cela i el mateix
Joan Sales. Ens parla -tèrbola quëstió- de les
modificacions que Sales va introduir al text a l’hora de
l’edició, modificacions fetes amb l’acord o no de l’autor.
Vet aquí les paraules que Bonet va dir en entrevista a
Jordi Coca i que cita el mateix Pla: “… Perquè l’original
d’aquesta novel·la té vuit-centes pàgines, però com que
l’editor va trobar que era massa llarga, doncs vaig fer
una cosa que ara no tornaria a fer, que és reduir-la…”
(242) I també aquestes altres de Sales
a Xavier
Benguerel en carta de 9 d’agost de 1961: “Jo em penso
que la tírria que em té Blai Bonet és per haver-li arreglat
El Mar…” (238) El tema és interessant per diversos
motius però l’hem de deixar en mans dels especialistes
en literatura catalana de postguerra. El que sí que és
cert és que l’edició que comentem treu a la llum capítols
inèdits que conformen nous caires del diamant de la
literatura de Blai Bonet, s’han de llegir les pàgines, les
declaracions que Carmen Onaindia fa a Manuel Ratboni
sobre la seva vida personal i les seves relacions amb
Frederic Schultz. Pura dinamita literària, sensualitat en
estat pur.

Sabem que El Mar va tenir, a més de l’edició esmentada
de l’any 58, almenys dues edicions més a Tres i Quatre
del País Valencià als anys 1988 i 2000 i finalment
aquesta de 2017 de Club Editor. Sabem de les seves
traduccions a altes llengües i sabem de la pel·lícula
d’Agustí Villaronga. La pel·lícula no l’he vist i prefereixo
que hagi estat així perquè hi puguin fluir sense trabes les
imatges potents, sensuals que el text destil·la sense
parar.
Aquests al·lots habitants del sanatori són víctimes de la
malaltia però a més carreguen amb el pes terrible de la
guerra que han viscut de molt joves, i també amb el pes
d’una societat eixuta, autoritària, fosca i terrible.
Carreguen amb aquest pes especialment feixuc en el
moment en que han de fer la passa de nin a home. Un
moment en què la força desbordant de la sensualitat i
del desig és mesclen amb les angoixes de les preguntes
sobre allò que som i volem ser i inevitablement -almenys
en aquells temps- amb la pregunta sobre la
trascendència, amb la “necessitat” de déu, a qui se
cerca des del cos, des de la sensibilitat més extrema; tot
plegat un còctel explosiu que acaba com acaba.
Tots ells eren molt petits quan la guerra esclatà, han vist
els afussellaments amagats entre les mates….Han mort i
han matat éssent nins encara -Pau Inglada/Julià Ballesterperò ho han fet incorporant velles tradicions: “Com un
ca. T’he de matar com un ca”. Ara són habitants

d’aquest sanatori per a tuberculosos que domina la
Badia, allà nosaltres hi trobarem Andreu Ramallo, Manuel
Tur, Jaume Galindo…també Agustí Alcántara, Carmen
Onaindia, el pare Gabriel Caldentey… És Ramallo qui
parla:
“Jo aquí, varat perquè no he trobat altre lloc, sempre
passo com el tren, com la vida. Alguna vegada, torno.
Però mai no he respirat fondo com els homes que arriben
i saben que han arribat, com els homes que fan sonar la
llengua després d’haver begut un vas d’aigua fresca.”
(70)
El mateix Andreu Ramallo, de camí cap al crim, troba el
seu amic Manuel Ceva i li confessa:
“Sí. A mi m’agradaria enamorar-me. Però així, de veritat.
Que em costàs declarar-me, i anar d’excursió al mar o al
riu, sense encara ser promesos. Ajudar-la a portar la
bossa i mirar-la i ajudar-la a obrir la llauna de les
sardines. I posar-les damunt el seu pa. I tenir poques
ganes de parlar, a la tarda, entre els pins, a l’hora d’anar
a vestir-se. […] Jo mai no he pogut sentir aquestes coses,
Ceva. És com un llim dins la sang. Jo sempre parlo molt
amb mi mateix. Sempre estic amb mi. És com si em fes
companyia. […] Tan acostumat estic a viure dins aquesta
ombra i mossegant-me la cua com un ca, sense veure
res, que només de donar l’hora exacta, quan la
demanen, o comptar els vagons del tren que passa,
sembla que m’estic regenerant. […] És com si jo estigués
aferrat a mi. Com una ungla. És com si un estigués
tancat hermèticament. Com els sifons…” (161-162)

Aquests joves tenen entre divuit i vint anys, arrosseguen
el passat, el curt passat personal i el llarg passat familiar
i social que es dibuixa amb volguda oscuritat -el lector
haurà de prendre notes-. Aquí apareixeran el pares de
Ramallo, la seva mare, amarada de anís de taverna…La
familia Tur, el terrible avi Agustí…Massa càrrega per a
unes espatlles tan tendres.
I El Mar? El Mar sempre present com a llunyà horitzó,
ocupant el centre de l’escena molt poques vegades…”jo
et vaig veure quan nadaves al mar” , però a la vegada
éssent determinant perquè “L’home és com el mar:
penetra i és penetrat, reflecteix i és mogut per la vida
celeste.” Ho diu l’autor al començament del llibre.
Quin text!! Tensió dramàtica i lírica de principi a final;
potser massa elucubració religiosa, dirà algú, però en
aquells temps -i sempre?- el naixement d’allò que som i
volem ser relliga diverses passions, també la religiosa. El
Mar és una obra important, molt important de la
literatura (sense topònims i sense adjectius). Com diu
Xavier Pla, sempre sotragueja el lector.
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