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Han fet falta quinze anys perquè finalment, l’expresident
Jaume Matas reconegués allò que ja era més que
demostrat: que el Partit Popular es va presentar a les
eleccions del 2003 i 2007 finançat irregularment, per
part d’empreses que després eren alimentades
sucosament per les administracions que el PP
governava. El mateix PP que ara considera innecessària
l’Oficina Anticorrupció, és el mateix PP que segueix
matisant que la corrupció és «de persones» i no de
partits, quan la trama vessa per tots els costats, i
s’evidencia com una forma d’actuar sistemàtica que ha
marcat la política balear i espanyola de les darreres
dècades. La denúncia política i ciutadana ha estat
imprescindible en tots aquests anys, i el procés judicial
ha estat tan lent i tortuós que sembla haver diluït les
responsabilitats gravíssimes d’un partit que ha governat
aquesta terra la major part de la democràcia.
I així i tot, encara hem de suportar la supèrbia de José
María Aznar, les fantasies tenebroses de José Ramón
Bauzá i la des-vergonya de Pablo Casado qui, per cert, ha
estat salvat per un Tribunal Suprem que s’ha erigit una
vegada més en tribunal polític i per salvar polítics,
sobretot si són conservadors. Pablo Casado és salvat en
la seva condició d’aforat per enterrar el cas dels Màsters
de la Universitat Rey Juan Carlos, però es mantenen
presos polítics a les presons quan ja fa un any de la
consulta de l’1 d’octubre per la República catalana.

En uns dies en què Villarejo i les seves gravacions han
estat notícia, ens queda clar que no és que hi hagi
clavegueres, sinó que l’estructura de l’Estat i els seus
diferents estaments, des de les forces de seguretat a la
cúpula de la judicatura i la política dels anomenats
partits dinàstics, són pura claveguera, amb la UTE
González-Aznar com a metàfora del moment.
Si l’octubre del 17 rememoràvem la revolució russa, el
del 18 estaria bé que hi hagués, si més no, una revolució
del sentit comú i de la democràcia, que desterràs un
règim decadent que no deixa d’alimentar el desencís de
la ciutadania, i així és que s’aguanta.
Afortunadament, experiències com el govern dels Acords
pel Canvi que entren a la seva recta final, amb mesures
com la Llei de Canvi Climàtic o la Llei de Residus que
recollim en aquesta edició de l’Altra Mirada, així com
experiències locals des de l’economia social o la trinxera
de la política municipal, dignifiquen la política i ens
posen al mapa com a exemple de què un altre món és
possible.

Un #BONFINANÇAMENT és
imprescindible per aconseguir el tren de Llevant
Comunicat de Premsa
20 anys després de la primera marxa reivindicativa en
favor del Tren de Manacor-Artà, que aplegà més d’un
miler de persones a la comarca del Llevant, aprofitant
l’avinentesa de trobar-nos a la Setmana Europea de la
Mobilitat i la proximitat del Dia mundial sense cotxes
La campanya Per un bon finançament apunta
l’infrafinançament estatal i la manca d’inversions com a
principals causes de la insuficiència del model ferroviari
públic a les Illes Balears.
«És impossible concebre millores i canviar l’actual model
ferroviari sense coresponsabilitat del Govern espanyol,
que ha desatès els ciutadans de les Illes una vegada
darrera altra»

«Els illencs som els que patim uns pitjors trens i un
pitjor tracte fiscal i financer. No demanam
infraestructures innecessàries ni ineficients, sinó dignes.
Sense finançament, no podem exercir les nostres
competències. Fins aquí hem arribat!»
http://www.xn--bonfinanament-pgb.com/tren-de-llevant/
https://twitter.com/bon_finan/status/1043048963769815
041
https://youtu.be/kJUboaW2I0U vídeo sobre el
finançament: tren de llevant.

2.1

L’independentisme mostra,
una vegada més, la seva força

Lila Thomàs i Andreu
Consell de les Fundacions
He viscut la Diada de l’11 de setembre a Barcelona. No
hi havia anat cap any, sempre la vivia asseguda davant
el televisor, emocionant-me, pensant en aquells amics,
amigues, familiars, que hi eren i ho vivien en directe.
Enguany al matí vaig participar de l’ofrena al monument
de Rafel Casanova, primer en la comitiva de MÉS i un
poc més tard, acompanyant els representants de l’OCB.
Després, passeig de l’Arc del triomf, foto dels
mallorquins i mallorquines presents, com cada any.
Revoltats de famílies amb infants passejant, amb alegria,
amb tranquil·litat...
Vaig anar a la Fira del llibre en català, amb presència
illenca gràcies a l’Institut d’Estudis Baleàrics, on es
presentava una publicació sobre el procés vist amb ulls
de fora. Hi assistí n’Arnaldo Otegui, i en David Fernández
exdiputat de la CUP.
L’horabaixa una vegada més una explosió de gent al
carrer. Més d’un milió de persones, altra vegada, en
aquest any omplint la Diagonal de punta a punta.
Encara que no els agradi a alguns, el souflé no baixa. No
hi ha en tota Europa un altre moviment polític-social, en
aquest segle, tan potent.
La ciutadania al carrer de manera pacífica i alegre,
interpel·la a tothom. A les forces polítiques i socials
independentistes, que després dels esdeveniments dels
darrers temps necessiten refer el full de ruta, també a
les forces sobiranistes, és a dir, el món dels Comuns, que
han de donar resposta. Però sobretot segueix
interpel·lant a l’Estat centralista.
Si alguna cosa ha quedat clara en aquest 11 de
setembre, és que ni la repressió policial, ni el 155, ni les
presons ni l’exili, aturen el moviment independentista. La
via judicial és morta i si no rectifiquen, l’acabarà
enterrant la justícia europea
Com ha deixat clar en una recent declaració el diputat
Joan Tardà, no es pot aconseguir la independència amb
menys del cinquanta per cent de l’electorat, però també
està clar que no es pot acabar amb el moviment
independentista i amb un 80% de la població catalana a
favor del dret a decidir, per la via de la repressió.
S’imposa el camí de la negociació, que sempre han
demanat les forces independentistes. I això suposa que
l’Estat l’accepti, presentant propostes.

Es parla molt de diferències polítiques dins el món de
l’independentisme però no hem d’oblidar que al camp
constitucionalista i unionista són encara molt més
grosses. Per ara tant la monarquia com el PP i
Ciudadanos, com els grans mitjans de comunicació, i el
poder judicial, cada cop més abocat a una via sense
sortida, no mostren el més petit interès en una sortida
negociada.
El nou Govern presidit per Pedro Sánchez s’ha manifestat
a favor d’un procés de negociació, cal saludar els gestos
fets fins ara i a pesar que sabem que no és el mateix el
Govern que l’Estat, és necessari que aquest faci passes
més audaces.
A ningú se li escapa que no es podrà dur endavant un
procés de negociació rigorós amb presos polítics i
exiliats. Sabem que el Govern no pot anul-lar un procés
judicial però a través de la Fiscalia de l’Estat pot
modificar la qualificació dels suposats delictes i fins i tot
retirar l’acusació com va fer el govern de Rodríguez
Zapatero amb el cas Atutxa. M’atreviria a dir que
aquesta és l’autèntica prova de foc del President
Sánchez.
En Pedro Sánchez ha de decidir, si vol solucionar la
situació creada a Catalunya o si continua a les ordres
dels poders centralistes.
De tota manera si algú creu que es pot donar solució a
les aspiracions de bona part de la ciutadania de
Catalunya sense l’aplicació del dret a decidir, està
rotundament errat. L’única sortida és un referèndum on
el poble decideixi el seu futur.
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El Govern de Sánchez

La closca que sura sobre la tempesta
Josep Valero Gonzàlez
Quan els escèptics deien que era impossible la moció de
censura contra Rajoy, els altres que sí la veien possible,
sempre apuntaven que el que semblava més difícil era
que pogués tenir una alternativa de continuïtat. Les
aritmètiques parlamentàries són les que són. La dreta
cavernícola espanyola encara beu massa de les seves
arrels d'absolutisme, de caciquisme, de dogma
inquisitorial, de suposades glòries imperials i dels anys
de les dictadures. Sols entén de l'exigència de submissió
als seus dictats i de l'aniquilació física, política o moral
dels qui s'oposin, depenent les formes del context
històric. Seria interessant fer un estudi comparat dels
continguts i valors dels periòdics reaccionaris de l'època
de la Restauració fins a l'actualitat. Segurament no hi
trobaríem massa diferències. La moció de censura va ser
un terrabastall que trencà tota la seva bastida
d'informacions manipulades i de creació d'una suposada
opinió pública que justificava les seves polítiques.

Per altra banda Podemos i les forces sobiranistes
d'esquerres i de dretes, veren en la moció de censura
una oportunitat per a aturar l'escalada antidemocràtica i
repressora, en la que competien aferrissadament, tant el
PP com Ciudadanos. Una carrera en la qual tenien
segrestat al PSOE, especialment en el posicionament
sobre com frenar el procés sobiranista català. Sánchez
va tenir el mèrit de desempallegar-se el PSOE dels
barons, d'aquesta dinàmica suïcida per als seus
interessos. La moció de censura sortí per la confluència
conjuntural de moltes forces diverses. La consolidació de
la mateixa dependria de l'habilitat i possibilitat de

Sánchez per assegurar una gestió sostinguda de les
majories possibles. Si no ho aconseguia, el temps que
duràs en el govern, el posaria en el centre del focus
polític, i sempre podria donar la culpa als altres, si tot
plegat, acabava en altres eleccions. Conscients
d'aquesta situació, Podemos i les forces sobiranistes
estrenyen prou, però no fins al punt de voler ofegar al
govern de Sánchez. També la gestió del temps en què
donen el seu suport condicionat, pot donar-los
rendiments electorals. En el cas de Catalunya plantejar
la necessitat d'una sortida política, permet guanyar
temps a tots els actors, malgrat que encara no s'hagi vist
res plausible que permeti albirar qualque tipus de
proposta que desencalli la situació. Tot i així, petits
gestos s'han fet, inimaginables en l'època de Rajoy. Voler
accelerar el caos, com demostra la recent enquesta del
CIS, sembla que encara no dóna suficients rèdits
electorals. El timoner de la Moncloa alterna cops de timó
encertats, altres desconcertants i altres decebedors. El
miratge dels primers nomenaments de ministres
suposadament prou qualificats i amb majoria de dones,
passa ara per un goteig de dimissions i de situacions
individuals crítiques. Les clavegueres de l'Estat
intervenen per a donar oxigen fètid al Règim del 78.
Dintre del PSOE, els punyals es guardaran mentre els
sondejos electorals i l'exercici del poder obliguin a
mantenir una bona aparença externa.
El govern de Sánchez és la closca que sura dintre del
mar agitat de la conjuntura política espanyola. Sense
demostrar cap sentit estratègic de cap a on vol dur el
rumb de la nau, ja en té prou en surar sense enfonsar-se.
Tot plegat ho té prou complicat. Ha de controlar el pànic
entre el passatge que atien les dretes, demostrar als
seus que els marejos són inevitables quan hi ha fort
marejol, i a les altres forces que l'han de sostenir,
demanar-los confiança en el seu títol de capità, sense
poder aportar cap tipus d'experiència de bona
navegació.
Ara és el moment de situar el debat estratègic del futur
de l'Estat en l'agenda política. Urkullu parla de la
necessitat de tenir valentia i parlar d'un possible model
de confederació d'estats. La dreta cavernícola veurà el
dimoni Cucarell a qualsevol proposta de debat racional i
polític. Però confiar des del Govern sols en la pura gestió
conjuntural, és avui un cau segur d'inseguretat, que les
dretes utilitzaran per atiar l'estratègia de la por i del
suposat caos davant qualsevol errada i priva a les
esquerres estatals i sobiranistes, de la possibilitat d’obrir
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un debat seriós sobre la perspectiva de possible
col·laboració estratègica.
No té massa sentit intentar aconseguir suports a la
carta, esmicolant petites concessions a uns i als altres.
Cap dels hipotètics aliats del govern té interès a fer-lo
caure. L’alternativa seria pitjor. Però cap d’aquestes
forces pot donar-li un xec en blanc. Sánchez no pot
especular i fonamentar la seva continuïtat sobre la base
de la responsabilitat dels altres. La magnitud de la crisi
moral, social i política del Règim del 78 està covant per
sota de la vida política oficial. La lava del volcà està prou
activa, malgrat que ara sols en surtin les primeres
fumaroles i les primeres explosions. O Sánchez agafa la
volada d’estadista en majúscula, o quedarà engolit per
qualsevol dels remolins que es crearan de manera
continuada, en el mar tumultuós de la política espanyola.
Sánchez diu que vol arribar fins a l'any 2020 al
capdavant del govern. Ja veurem com treu els

pressuposts del 2019. Pel que fa a les Illes, ens cal
treballar per aconseguir un projecte social majoritari
propi, que fugi de la subalternitat en què encara està
instal·lada la majoria de la nostra societat i que ajudi des
de la seva especificitat, a fer avançar també la lluita
democràtica al conjunt de l'Estat.
Hem de construir un rumb i un relat propi cada cop més
autònom i menys depenent dels vaivens de la política
espanyola. Hem de mirar més lluny per intentar arribar
més lluny. No podem caure en el parany dels que sols
veuen E la nave va... i el dels que sols s’entesten a
enfonsar-la. Especialment perquè el Govern de Sánchez
per si sol, més que una nau, és una closca que sura
sobre la tempesta.

3.4

Manifest PLURAL

Marcos Augusto
Portaveu de Plural
PLURAL és una plataforma formada per persones amb
arrelament social a l’illa, al marge de quins siguin els
seus orígens familiars o el seu lloc de naixement. Sabem
bé que la diversitat i el patrimoni d'aquesta terra és ric i
les seves possibilitats múltiples.
PLURAL és una plataforma no partidista constituïda per
ciutadans i ciutadanes d'origen divers. Estem davant un
moment únic per aconseguir canvis estructurals, ja que
les institucions illenques -tant els Consells com el
Govern- estan liderades per governs progressistes. Per
tant, tenim damunt de la taula una oportunitat històrica
per impulsar polítiques valentes, estructurals i de canvi.

PLURAL, està preocupada per la instrumentalització
política de la llengua per part de determinats sectors.
Parlar castellà no ha de ser entès com una opció política.
És igual quina sigui la teva llengua materna. El castellà
no és patrimoni de la dreta. Dit 'una altra manera: volem
la pau social en un tema que ja estava treballat i
consensuat, ja que tenim el convenciment que la
normalització lingüística és un tema de tots i de totes.
No acceptem que ens donin lliçons en educació i sanitat
aquells que van tancar escoles i van privatitzar hospitals.

A PLURAL també ens preocupa el tracte fiscal que rebem.
L'infrafinançament de la Comunitat Autònoma té
conseqüències en tots els ordres. Estem en la cua de les
inversions de l'Estat. Fa temps que esperam un règim
especial que compensi la nostra insularitat. L'escenari
actual és que ens hem convertit en els pagans d'un
sistema centralista que ens exigeix molt però dóna molt
poc.
Per això hem constituït aquesta plataforma. Volem ser
part activa a l'hora de construir una comunitat millor,
més igualitària, més respectuosa, més justa i més
equitativa.

3.2

Programa “VACANCES EN PAU 2018”

Catalina Rosselló
Presidenta Associació d’Amics del Poble Sahrauí Illes Balears

Foto Coloma Julia
Un poc d’història
El programa “Vacaciones en Paz” té els seus orígens l’estiu de
1976 quan el “Ministerio de Juventud y Deporte Argelino” va
oferir 700 places pels infants refugiats sahrauís que vivien al
desert “La Hamada” on s´estaven muntant els campaments
de refugiats sahrauís i la “Media Luna Roja Saharauí” es
trobava desbordada per la quantitat d’infants que morien a
causa de les carències sanitàries, la tremenda calor i a la falta
d’aliments. Per les autoritats sahrauís aquest oferiment va ser
un descans. L’any 1979 gràcies a la col·laboració del Front
Polisari i el Partit Comunista d’Espanya, es va aconseguir que
vinguessin a Espanya 100 infants sahrauís per gaudir de
l’estiu a diferents comunitats. Va ser una experiència molt
beneficiosa per a aquests infants i l’any es posa en marxa el
que és el programa “Vacaciones en Paz”.
L'Associació d'Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears
(AAPSIB) organitza i gestiona el Programa "Vacances en Pau"
des de l'any 1987 en què es va constituir la nostra associació.
Aquell estiu varen ser 15 els infants que varen venir a
Mallorca. Des d’aquell any i fins a l’actualitat l’associació ha
facilitat la vinguda de milers de nins i nines dels campaments
de refugiats sahrauís per a la millora de la seva salut, a
excepció de l’any 1991, any que a escala estatal no es va
organitzar el programa donades les circumstàncies
sociopolítiques del moment.
Els objectius principals del projecte són: donar als infants
sahrauís la possibilitat de gaudir d'un estiu allunyats del dur
desert i de les altes temperatures i evitar totes les mancances
i dificultats que pateixen ells i les seves famílies sobrevivint
com a refugiats des de fa 43 anys.
Donar-los la possibilitat de fer-los un reconeixement,
proporcionant als infants una bona atenció sanitària i tractar
les malalties detectades en el menor temps possible, tenint
en compte que l'estada és de tot just dos mesos.
Donar a conèixer i sensibilitzar la societat espanyola de la
gran injustícia que pateixen els sahrauís a través dels seus
infants, que sens dubte són els millors ambaixadors del seu
poble.

El programa està coordinat des dels campaments pel Ministeri
de Joventut Sahrauí juntament amb el Ministeri de Salut
Pública de la R.A.S.D que coordina el protocol d’Atenció
Sanitària juntament amb el coordinador sanitari de l’AAPSIP.
El projecte VACANCES EN PAU 2018 ha fet possible que 93
nines i nins, entre 9 i 12 anys, procedents de diferents
wilayas dels campaments de refugiats gaudeixin durant els
mesos de juliol i agost d’unes veritables vacances acollits per
famílies de Mallorca, Menorca i Eivissa. Dels 93 infants, 56
han estat repetidors i 39 han sortit per primera vegada dels
campaments.
Vacances en Pau 2018 ha conclòs amb els objectius
complerts. Durant la seva estada a les illes, els infants han
rebut una atenció sanitària completa, objectiu principal del
programa. A la primera setmana de la seva arribada, se’ls va
fer un reconeixement mèdic, per part de pediatres i
especialistes voluntaris, als nins nous se´ls va fer una revisió
conjunta als centres de salut de Son Ferriol, Hospital de
Manacor i Centre de Salut Es Blanquer d’Inca. Els infants
repetidors anaren als centres de salut de la família d´acollida i
també passaren una revisió oftalmològica i dental. Per altra
banda, quan s’estima necessari, es deriven als especialistes
oportuns i es dóna el tractament mèdic adequat si s’identifica
la necessitat. Enguany hem de destacar una petita operació
per un problema bucal a una nina amb acollida a Eivissa.

Durant aquests dos mesos els infants i les seves famílies
d’acollida, han participat amb les distintes activitats
organitzades per l’AAPSIB com la festa de benvinguda a la
rectoria de Binissalem on els infants es retrobaren amb els
amics i amigues i on es va agrair a les famílies la seva
solidaritat amb aquests infants i amb el poble sahrauí.
Com cada any dugueren a terme les visites Institucionals: els
infants varen ser rebuts per la Presidenta de la Comunitat
Autònoma del Govern Balear, El president del Parlament, el
President del Consell de Mallorca i el Batle de l’Ajuntament de
Palma. També varen ser rebuts per batles de diferents
municipis de les Illes.

Foto Coloma Julia
Els infants varen ser acompanyats per les seves famílies i
membres de l´AAPSIB. Al Parlament i al Govern també ens va
acompanyar el ministre de Joventut sahraui i el director del
programa als campaments. Aquestes visites són considerades
molts importants tant pel Front Polisari com per la nostra
associació, els infants són els millors ambaixadors del seu
poble.
Durant aquests dos mesos els infants han gaudit de les
nostres platges i piscines. Han assistit al Ballet de Moscou
“Don Quixot” al partit de futbol de la Copa del rei, a visitar
Palma-Aquarium, AguaLand i altres. També altres activitats
organitzades per les famílies d’acollida i amics i amigues de la
causa.

d’Espanya, que segueix sent responsable jurídicament com a
potència de iure del territori del Sàhara Occidental i on
també vàrem denunciar les contínues vulneracions als drets
humans que pateix el poble sahrauí als Territoris Ocupats a
mans del règim marroquí, les decisions còmplices del Govern
espanyol, la precarietat dels campaments de refugiats
sahrauís i l’espoli dels recursos naturals. Es va exigir també al
Govern espanyol que actuï amb fermesa davant el Regne del
Marroc i s’impliqui perquè d’una vegada per totes
s’acompleixi el Dret a l’Autodeterminació del Poble Sahrauí
reconegut per Nacions Unides i es realitzi el Referèndum i el
poble sahrauí pugui decidir, finalment, el seu futur amb
llibertat.

Hem de destacar la participació d’un grup de nins i nines al
curs “Tambors per la Mediterrània” convidats per Tambors
per la Pau.

Totes aquestes activitats així com la difusió que se’n fa
contribueixen a assolir el segon objectiu específic del
projecte: sensibilitzar la població balear envers el conflicte
sahrauí.

Totes aquestes activitats són molt importants per a aquests
infants que els permet conèixer un món nou, viure
experiències lúdiques i educatives a la vegada que es
retroben amb els seus amics i s’ho passen molt bé.

No podem oblidar que els sahrauís són els nostres refugiats,
l’Estat espanyol té la responsabilitat política i moral que fins
ara cap govern de la democràcia ha assumit.

Com cada any acabem el programa amb la ja tradicional
manifestació lúdica i reivindicativa amb el lema “ACULL UN
SOMRIURE ACULL UN INFANT SAHRAUÍ” “SÀHARA LLIURE JA”,
on ens manifestàrem amb els infants sahrauís de Vacances en
Pau, i les seves famílies d’acollida, representants de les
Institucions i molts d’amics i amigues de la causa i com
sempre acompanyats pels “TAMBORS PER LA PAU”.

El programa Vacances en Pau es pot dur a terme any rere
any gràcies al finançament del Govern Balear, Ajuntament de
Palma, a les institucions públiques, entitats, persones i
empreses privades, que amb la seva col·laboració han fet
possible que l’AAPSIB organitzi l'estada de nins i nines
sahrauís, però si aquest programa és possible, és gràcies a les
famílies que solidàriament acullen durant dos mesos aquests
infants, cuidant-los igual o millor que si fossin els seus propis
fills.

Aquest any la vàrem fer coincidir amb el DIA MUNDIAL DE LES
DESAPARICIONS FORÇADES i aprofitàrem per recordar que,
després de 43 anys, més de 400 famílies continuen sense
notícies dels seus familiars desapareguts, entre 1975 i 1976,
en mans del règim marroquí i sota la responsabilitat

Uneix-te per un bon
finançament!

3.3

Joan Pau Jordà
La campanya “Uneix-te per Un Bon Finançament”, que
agrupa Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (PIMEM), el
Sindicat de Treballadores i Treballadors (STEI-i), Unió
de Pagesos (UPM), Unió Sindical Obrera (USO), Unió
General dels Treballadors (UGT), Obra Cultural Balear
(OCB), Federació Associacions de Veïns de Palma
(AAVV-Palma), Fundació Gabriel Alomar, Federació
d’Associacions de Pares d’Alumnes (FAPA-Mallorca),
Fundacions Darder-Mascaró i Col·lectiu Aurora
Picornell, inicia el que queda d’any amb molta il·lusió.
El camí fet fins ara, tot i que modest, està ple de
victòries. Una vintena d’Ajuntaments d’arreu de
l’arxipèlag s’han adherit al Manifest; a municipis com
Pollença, Palma, Sa Pobla, Montuïri, Llucmajor,
Porreres, Esporles, Sineu… s’han fet o estan planificats
fer-se actes de suport. Així mateix no hem d’oblidar
que el Consell de Mallorca, en sessió plenària, es va
adherir a la campanya i els companys del País Valencià
ens visitaren per compartir experiències i teixir
complicitats.
L’activitat a les xarxes socials es continua. Alguns dels
comentaris penjats a plataformes com Facebook han
arribat a tenir milers de visites i desenes de
comparticions. No hi ha setmana que no surti publicat
un article d’opinió o una notícia sobre les negociacions
del Règim Especial de les Illes Balears (REB), el
maltractament continuo que rebem per part del Govern
Central o la falta de doblers per al desenvolupament
d’infraestructures cabdals per a les Illes, com per
exemple, el Tren de Llevant.
En definitiva, avui el problema de l’infrafinançament de
les Illes Balears està present a l’agenda política, social i
mediàtica del país. I això és gràcies, en part, a la
campanya. Ara doncs, els pròxims mesos, ens queda
incrementar la marxa.
La campanya té programades visites al País Valencià,
Menorca, Eivissa i Formentera les pròximes setmanes.
Al primer territori, per compartir experiències amb els
companys de la Plataforma Tracte Just per al País
Valencià, que des de la seva realitat valenciana, lluiten
com nosaltres, per millorar el finançament de les seves
institucions. A la resta de les Illes hi anem per treballar
en xarxa, intercanviar impressions i explorar vies per
tal d’organitzar activitats “Per un Bon Finançament”
arreu de l’arxipèlag.

D’igual
forma,
s’estan
penjant
banderoles
(d’aproximadament 1mx3m) amb el lema de la
campanya a les balconades dels Ajuntaments,
institucions i entitats que s’hi han adherit. L’objectiu és
fer present que les nostres institucions estan amb
nosaltres, lluitant “Per Un Bon Finançament”.
Durant les setmanes vinents a més, sortiran a la llum
tota una sèrie de materials audiovisuals que s’han fet
per evidenciar com l’infrafinançament afecta qualsevol
aspecte de la vida quotidiana dels ciutadans de les
Illes.
Transports,
ensenyament,
equipaments
culturals... tot ve condicionat pel finançament. De fet,
el primer vídeo va ser llançat ara fa uns dies, parlant
del tren, i ja té més de 10.000 reproduccions.
Així mateix, s’han planejat realitzar diferents actes de
protesta per reivindicar la cogestió de l’Aeroport de
Mallorca,
demanar
al
Govern
Espanyol
la
coresponsabilitat de l’Estat amb l’assumpció del deute
de la nostra comunitat i la derogació de la Llei Montoro
i exigir el pagament de les inversions estatutàries que
encara es deuen... pròximament tindreu més notícies.
Finalment, de cara al desembre-gener, realitzarem un
acte coordinat arreu del territori. Organitzarem una
concentració davant tots els ajuntaments de l’illa per
tal de reivindicar un bon finançament. Però no només
això: També exigirem que els partits polítics que es
presentin a les eleccions del proper maig, introdueixin
les nostres reivindicacions dins el seu programa
electoral.
Així, seguint, a poc a poc, sense defallir.

4.1

Feim feina per l'agricultura

i la ramaderia de les Illes Balears
Vicenç Vidal Matas
Conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
El suport als agricultors, l’adopció de mesures que
reforcin un model agrari diversificat, sostenible i que
combini rendibilitat econòmica, qualitat i bona gestió del
paisatge insular, al costat de l’impuls de les produccions
agroalimentàries locals, en la perspectiva de la seguretat
i la sobirania alimentària, són algunes de les pautes que
hem volgut seguir aquests darrers anys des de la
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.
El suport al sector primari i a la continuïtat de les
explotacions
El suport a les explotacions agràries es du a terme amb
dues eines finançades amb fons comunitaris (la PAC i el
PDR) i les mesures preses per l’Estat i la Comunitat
Autònoma. La primera fita va ser la de l’aprovació del
PDR 2014-2010, el novembre del 2015, amb un
pressupost de 145.347.052 €, després de dos anys
d’absència de convocatòries a causa del retard en la
seva aprovació. De llavors ençà hem abonat 38.516.969
€ als pagesos illencs, essent la segona Comunitat
autònoma per percentatge de pagament (el 26,5 %). El
nou PDR té més disponibilitat de fons, percentatges
d’ajuda més alts i terminis més amplis de sol·licitud. Tor
això s’ha traduït en un gran increment de les sol·licituds
respecte al PDR anterior 2007-2013.
Un dels efectes positius del nou PDR és que en tres anys
més de 300 joves s’han incorporat a l’activitat agrària i
hi ha una previsió que se’n resolguin un centenar més en
els pròxims mesos. Una xifra elevada si es compara amb
l’anterior PDR, durant el qual en set anys es varen
aprovar 374 incorporacions. Amb això, les Balears es
col·loquen com una de les comunitats amb millors
resultats en la gestió de les ajudes als joves pagesos.
Sobirania alimentària, formació i investigació
La despesa pública total destinada a la indústria
agroalimentària a través del PDR és de 15.750.000 €.
Aquest import pot generar una inversió de fins a quasi
40 milions d’euros en el sector primari. Les ajudes
persegueixen l’objectiu de millorar la producció
agroalimentària, fomentant els productes de qualitat, la
innovació, el respecte al medi ambient, la seguretat
laboral, el benestar animal i millorant les ràtios de
sostenibilitat social, econòmica i ambiental. El reforç de
la venda directa, la venda de proximitat i la venda
cooperativa són tasques prioritàries. També s'ha creat el
segell «porcella mallorquina» i hem treballat en múltiples
iniciatives a favor del producte local i la producció
ecològica.
Les ajudes de suport a la formació agrària s’han
incrementat fins a una inversió de prop de 3.000.000 €
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en el període 2014-2020.
Aquesta millor dotació ha
aconseguit ampliar el nombre
de cursos i d'alumnes, arribant
a prop de 600 cursos i 10.000
alumnes en tres anys. Les
línies per a la investigació
aplicada, a la innovació i a
l'experimentació agrària s'han
intensificat i s'han dedicat a reforçar la capacitat del
sector de fer front als grans reptes del futur, com són el
canvi climàtic, la gestió dels recursos hídrics, promoure
les varietats i races autòctones o afavorir la cooperació
entre els agricultors, les cooperatives, les empreses i els
centres de recerca.
Les adversitats meteorològiques i les plagues
L'agricultura i la ramaderia es veuen afectades per
adversitats imprevisibles que poden ser de caràcter
catastròfic. La potenciació de les assegurances és
essencial en aquest sentit, però la insuficient cobertura
dels riscs fa que siguin necessàries ajudes de tipus
compensatori. Per això hem adoptat mesures per pal·liar
els efectes de la sequera del 2015-2016, amb un
pressupost de 2.000.000 € per a subvencionar
l’alimentació dels animals, amb una línia de capital
circulant, mesures per proporcionar alfals al bestiar
vacum i llavor certificada als agricultors. En l’àmbit de la
sequera es va adoptar una mesura a favor del ramat
porcí per un import de 500.000 €. També es va fer front a
les inundacions de l’hivern de l'any 2017, posant a
disposició dels pagesos més de dos milions d'euros. Els
efectes de la Xylella, una plaga d’origen americà
detectada a les Balears el novembre del 2016, ens ha
duit a desplegar un rigorós Pla de Contenció, amb un
esforç important en investigació, i amb mesures de
suport als agricultors. El FOGAIBA va posar en marxa el
2017 una línia d’ajudes per replantar arbres de prop d’un
milió d’euros, amb una reconversió dels cultius de secà
cap a varietats resistents a la malaltia i a les noves
condicions climàtiques. Es varen plantar 40.000 arbres
per 559 beneficiaris. La convocatòria del 2018 té un
abast més ampli i fa part del projecte “Paisatge agrari”,
finançat amb fons de l’Impost de Turisme Sostenible i del
FOGAIBA.
L’impost del turisme sostenible, la insularitat i la
Llei Agrària
L'Impost pel Turisme Sostenible (ITS) ha tengut
conseqüències en favor del sector primari, no sols per la
convocatòria d'ajudes per a la replantació d’arbres, sinó
que també ha estat possible el 2018 incrementar en 3,2

milions d’euros les ajudes del PDR, permetent una
millora de les actuacions de recuperació de marges, en
innovació cooperativa i agricultura ecològica. Important,
gràcies també a l’ITS, ha estat la mesura de
diversificació de les explotacions agràries i el reforç dels
regadius amb aigües depurades.
El 2016 es va aconseguir que la Comissió Europea
reconegués tot el territori agrari balear com a zona
desfavorida. Aquesta declaració és una eina per
compensar els efectes de la insularitat a través de les
ajudes lligades a la superfície conreada -les
indemnitzacions compensatòries (IC)- i l’augment dels
percentatges
de
subvenció
en
inversions
en
explotacions, que han passat del 40% al 50% a tot el
territori.
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Amb la Llei Agrària hem volgut donar coherència i un fort
impuls a aquestes polítiques, apostant pel sector
professional i fent una opció per a preservar els sòls
agraris de la urbanització. La llei, a tall d’exemple,
declara tota la ramaderia com a sector estratègic quan
l’anterior llei sols hi declarava els equins. La nova Llei
dóna més importància, així mateix, als aspectes socials
amb la incorporació de la perspectiva de gènere de
manera
transversal,
el
reconeixement
del
cooperativisme, de l’agricultura familiar i del seu paper
en el relleu generacional.
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La llei de Canvi Climàtic del Govern

no defrauda les expectatives de progrés
Xavier Pastor
Fa 30 anys, Greenpeace iniciava la seva
campanya en defensa de l’atmosfera. Fins aquell
moment,
l'organització
ecologista
havia
concentrat els seus esforços en campanyes en
defensa de la biodiversitat, i en combatre la
contaminació tòxica industrial, així com tot el
cicle nuclear, civil i militar. Però recordo com si
fos ahir quan, a una reunió dels coordinadors de
l'organització,
un
especialista
recentment
incorporat ens va parlar dels greus problemes que
afectaven la feble capa d’aire que enrevolta al
nostre planeta. N’Andrew Kerr ens va parlar de les
tres importants malalties ambientals d’origen
humà que havíem d'abordar amb urgència: el
forat a la capa d’ozó que incrementava, entre
altres problemes, els càncers de pell i les
malalties als ulls, la pluja àcida que destruïa els
boscos i els monuments i la contaminació per
gasos d’efecte hivernacle que eren l’origen del
canvi climàtic. Ens vàrem posar a la feina.
Molt poc temps després, s’aconseguia la primera
victòria. El Protocol de Montreal prohibia l’ús de
CFCs i altres productes clorats, i aviat es varen
començar a veure els resultats: el forat a la capa
d’ozó, que havia assolit dimensions molt
preocupants, es va començar a recuperar. Per
una altra banda, la substitució d’alguns dels
combustibles més agressius, amb majors
components de sofre, varen reduir, si no eliminar
totalment, els efectes de la pluja àcida. Dos
exemples de campanyes ciutadanes que varen
obligar als governs a prendre decisions vinculants
i a les indústries a aplicar tecnologies ja existents,
però que es resistien a introduir per maximitzar
els beneficis o rendibilitzar les inversions ja fetes
en tecnologies brutes.
L’èxit d’aquestes campanyes, no obstant això, no
es va traslladar fàcilment, al tercer i més
importants dels problemes, el canvi climàtic. Tant
la indústria dels combustibles fòssils com molts
dels governs -en particular els de caràcter
conservador- varen intentar negar l’existència del
canvi climàtic, fins i tot menyspreant l’opinió del
món acadèmic. I quan l’evidència va ser ja
innegable, optaren -i alguns encara opten- per
desconnectar el fenomen de qualsevol causa
humana. En l'àmbit local, es donaren situacions
tan penoses com quan n’Antoni Alemany, el

periodista, autor dels discursos d’en Jaume Matas,
intentava ridiculitzar els ecologistes demanant-se
“com podia ser el CO2 la causa del canvi climàtic
quan aquest era el gas que els éssers humans
exhalen quan respirem?”. Un geni.
Qui ens havia de dir, en aquells anys foscos, que
un parell de dècades després un Govern balear
format per una coalició de partits progressistes
seria un dels primers executius d’Europa en
aprovar un avançat projecte de llei de Canvi
climàtic i Transició energètica. Una legislació que
posaria les bases per descarbonitzar la producció
d’energia i impulsar les energies renovables i la
mobilitat no contaminant a les illes, fixant-se uns
objectius valents al mateix temps que
tècnicament realistes i socialment responsables.
El més important és el d’arribar al 100%
d’energies netes l’any 2050, amb limitacions als
vehicles contaminants (dièsel des del 2025) i el
tancament o la reconversió de centrals emissores
de C02, començant pel tancament dels primers
dos grups d’Es Murterar ja el 2020.
Aquest projecte de llei és fruit d’un parell d’anys
de reflexió, amb un procés exemplar de
participació pública que ha incorporat a 2.000
participants, entre empreses, associacions,
entitats socials i particulars. 46 entitats han
presentat al·legacions i s’han rebut fins a 340
propostes. El 80% d’aquestes s’han incorporat
totalment o parcialment. La llei de Canvi climàtic
i Transició energètica de Balears marca el camí al
Govern central i a moltes altres CC AA, i és
estudiat amb atenció per altres executius
europeus.
Es preveu que les Illes quedaran lliures de
combustibles fòssils d’aquí a uns 30 anys. Però
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molt més aviat, d’aquí a un poc més d’una
dècada, es preveu ja comptar amb un 35% de
renovables, un 23% de reducció del consum
energètic i una baixada del 40% de les emissions
contaminants.
Perquè aquesta llei aconsegueixi els seus
objectius serà imprescindible el manteniment
d’una lleialtat institucional i pública dels partits
progressistes que donen suport al govern (fins i
tot en període electoral), i que la ciutadania opti
per renovar la confiança (per molt critica que
sigui) a qualsevol de les formacions que formen el
Pacte, per donar-les l’oportunitat de governar
almenys una segona legislatura. No ha passat mai
fins ara. Personalment, no sóc partidari d'iniciar
experiments amb noves formacions que acabin
per fer inútils molts vots d’esquerra, provoquin
incompatibilitats entre els partits progressistes i,
finalment, entreguin el Consolat de la Mar a en
Company i en Pericay. Si per evitar això alguns
dels actuals dirigents de l’esquerra que irriten
més al seu electorat han de donar una passa al
costat, que la donin.
Hi ha dos entrebancs importants en el camí. Un és
la contradictòria política d'infraestructures de
mobilitat del Pacte (autopistes, rondes…) i la seva

indecisió
en
accions
que
potenciïn
el
decreixement turístic de forma efectiva. Si es
manté o continua creixent el nombre de persones
que viuen permanentment o de forma temporal a
les illes, i s’incrementa proporcionadament el
nombre de vehicles i el consum individual, no hi
haurà possibilitat de subministrar suficient
energia exclusivament d’origen renovable. Els
partits del Pacte han de fer coherents les seves
polítiques turístiques i de mobilitat amb les
d’energia i residus.
Un segon problema és el de la generació
d’energies renovables. Els ecologistes hem de
comprendre que la instal·lació de plaques solars a
pàrquings, nous edificis i polígons industrials no
serà suficient per subministrar tota l’energia que
precisem, per molta millora que es produeixi en
l’estalvi i l’eficiència. Seran imprescindibles els
camps solars de grossària industrial, i els parcs d
´aerogeneradors, tant terrestres com marins.
Just com nosaltres mateixos, els ecologistes, ho
vàrem somiar fa mig segle. O ens estimem més
continuant generant CO2 a casa o consumint
insolidàriament l’energia nuclear que ens arriba
des d’altres pobles per un cable?
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AMICS DE LA TERRA MALLORCA
dóna suport a la proposta de Llei de Residus i
Sòls contaminats de les Illes Balears
4.3

Sandy Hemingway
Amics de la Terra Mallorca dóna el seu suport al text
proposat per a una Llei de Residus de les Illes
Balears. Felicitem al Director General de Residus
Sebastià Sansò per haver aconseguit per fi tramitar la
primera llei de residus a Balears, que és
imprescindible per unificar els criteris que usen els
Consells de les Illes, així com establir objectius
vinculants per a tots. Fins ara hem comprovat que
les
diverses
directives
europees
solament
funcionaran amb objectius vinculants i no voluntaris
com hi ha hagut fins ara.
Posem com a exemple la reducció de les bosses de
plàstic que segueixen proliferant. Quan s'ha intentat
obligar a les empreses a canviar les seves formes de
producció o comercialització, s'ha topat gairebé
sempre amb la seva oposició, sobretot de les grans
empreses. Fins i tot durant els tràmits de la nova llei
balear algunes grans empreses han pressionat per
modificar certs objectius de la llei que no els resulten
còmodes per la seva forma de produir o
comercialitzar. La Llei significa una proposta
ambiciosa per posar fre a la situació actual de
producció excessiva de residus, sobretot de plàstics i
productes d'un sol ús, productes que trobem
escampats per llocs públics i espais naturals, així
com en el mar. Hem arribat a una situació
lamentable a causa de la nostra forma de consumir i
donem la benvinguda a una legislació que ens ofereix
un full de ruta per reduir els residus i, al mateix
temps, estalviar recursos naturals.
Estem d'acord amb l'aposta de la llei de fomentar
massivament la recollida separada de la matèria
orgànica per produir compost, un recurs important
per millorar l'estructura del sòl degradat de les Illes.
Fins ara s'ha separat molt poc la matèria orgànica a
les Illes. La majoria ha estat incinerada en el cas de
Mallorca, o enviada a l'abocador en el cas d'Eivissa i
Formentera, produint a més en ambdós casos gasos
d'efecte hivernacle. A Menorca s'ha fet compost però
no de bona qualitat perquè no està basada en una
recollida selectiva en origen.

La Llei obligarà a tots els municipis de Balears a
recollir la matèria orgànica separadament, la qual
cosa facilitarà obtenir un compost de qualitat i una
reducció d'emissions.
Ens pot semblar molt ambiciosa la proposta de
prohibir alguns productes quotidians d'un sol ús com
les bosses de plàstic lleugeres, vaixelles de plàstic,
càpsules de cafè, canyetes de begudes, bastonets de
plàstic, etc., però l'esborrany de Llei coincideix en la
normativa que proposa la Unió Europea. Actualment
la Unió Europea està debatent un paquet de mesures
per fomentar l'Economia Circular i una estratègia
específica sobre els plàstics. Tals mesures proposen
que totes les ampolles siguin retornables abans del
2025, la prohibició de certs objectes de plàstic com
canyetes de begudes, bastonets de les orelles,
coberts, etc. La proposta per a Balears solament
avança el que serà inevitable per a tots els països de
la UE en els pròxims anys.
Finalment, ens sembla important que la proposta de
Llei incorpori la possibilitat d'implantar sistemes de
devolució i tornada dels envasos. Aquests sistemes
funcionen amb èxit en molts països d'Europa on les
persones paguen un petit dipòsit per alguns dels
envasos més comuns i recuperen el dipòsit quan
retornin l'envàs als llocs preparats per a això. El
SDDR (sistema de dipòsit, devolució i retorn) ha
aconseguit recuperar fins al 95% dels envasos
adscrits a aquest sistema.
Esperem que en el curs dels tràmits parlamentaris la
Llei rebi el suport de tots els grups polítics i que no
s’intentin rebaixar les seves valentes propostes, però
inevitables en una Unió Europea que sembla decidida
a modificar la catastròfica situació actual de
l’explosió dels residus.
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MIQUEL COLL CRESPÍ
President d’APAEMA
Som la comunitat de l’estat amb més pes
relatiu de l’agricultura ecològica

Biel Pérez i Josep Valero
Ens trobam a S’Escorxador saludant gent coneguda que ve al CineCiutat a veure la projecció Food
Coop, promoguda per les Fundacions Darder Mascaró. Hem quedat amb Miquel, perquè la seva
associació també difon el documental. De sobte ens compareix un jove, amb més pinta de professional
liberal que de pagès, que arriba una mica tard i atabalat; s’excusa perquè ve d’una altra reunió de
treball i no ha pogut acabar abans. Ens entenem immediatament amb una rialla còmplice i tot d’una
intentam trobar una taula manco renouera a una de les poblades terrasses d’aquest centre cívic.

Ets el President d’ APAEMA, Associació de
Producció Agrària Ecològica de Mallorca, i véns
de...
Bé, som mig de Santa Eugènia i mig de Pòrtol,
tenc una cama de cada banda. Visc a Santa

Eugènia. Tenc quaranta-dos anys i som enginyer
industrial.
Des de quan estàs a APAEMA?

Com a soci deu fer cinc o sis anys.
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I perquè estàs ficat en el tema de l’agricultura
ecològica?
Intentaré contextualitzar una mica... La meva
família, els meus repadrins eren pagesos, tant
d’una banda com de l’altra. Un hortolà i l’altre
més d’ametlers i vinya. Jo sempre he viscut
aquest ambient, encara que els meus pares no
s’hi han dedicat mai, ni professionalment ni res.
Però jo sempre ho vaig tocar perquè, de petit,
tant a l’hort d’uns com a les ametles, garroves i
vinya amb els altres, ajudava i era un compromís
familiar. I, encara que de petit, en certs moments,
és una purga, quan vas creixent trobes que és
una cosa que t’estira. És cert que per la meva
família i per la meva carrera, enginyeria
industrial, no té res a veure amb el sector, però...

D’agricultura ecològica, no.
Quin percentatge suposa respecte del total de
l’agricultura?
No gosaria dir-vos-ho. Sí que puc dir-vos que som
la comunitat amb més pes relatiu de l’agricultura
ecològica de tot l’estat.
I amb dades absolutes, quina és la comunitat que
té més producció ecològica?
Andalusia.
Qui defineix oficialment què és agricultura
ecològica? Bé, vosaltres vos deis producció
agrària, però “agrària” engloba agricultura,
ramaderia, explotació forestal...

Tot va venir quan vàrem recuperar una finca
familiar, que era d’ametlerar, sis hectàrees, amb
els arbres molt envellits, molts amb símptomes de
xilella (encara que en aquells moments no sabíem
que ho fos. Vàrem decidir sembrar-hi oliveres i, a
partir d’aquí, vàrem iniciar un projecte agrari que
podríem dir personal. Clar, quan comences,
coneixes el que havies viscut en l'àmbit familiar,
però no tenia coneixements ni formació agrària,
com pogués tenir d’enginyeria.
Comences, ho comentes, comences a llegir, a
investigar... I tota la part de verins, de gestió del
sòl... et comences a preocupar per la part
ambiental i la part ecològica. A partir d’aquesta
preocupació cerques gent que també comparteixi
aquesta inquietud, que tengui els mateixos
objectius. Vaig començar a anar a APAEMA, vaig
participar en qualque junta i... les coses
s’emboliquen fins que acab a on estic ara!
Des de quan està creada APAEMA?
Té dotze anys; el 2006.
Quants de socis teniu, més o manco, i quin
percentatge de terres de cultiu podríem dir que,
en aquest moment, està disponible?
De socis en tenim prop de 340, no vos puc donar
el número exacte. I, a nivell de terra de cultiu, no
tenim una declaració, però pel que fa a les
hectàrees de cultiu ecològic a Mallorca estam al
voltant de 32.000 declarades en el CBPAE
(Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica),
que és l’organisme certificador i el que du el
control de tota la producció eco. També hi ha gent
que fa producció ecològica i no està associada ni
cerca la certificació...
Hi ha altres associacions com vosaltres?

Nosaltres també englobam ramaders, tenim un
projecte de tot el que suposa el mè ecològic, que
enguany farà el tercer any d'ençà que es va posar
en marxa. Això es va impulsar des de APAEMA,
amb un conjunt de socis que eren ramaders i que
estaven preocupats per defensar el mè de raça
d’aquí. Però, a més a més, amb producció
ecològica. Perquè, aquí, a Mallorca, curiosament
no es venia cap mè de producció ecològica criat a
Mallorca. Clar, es va desenvolupar tot un sistema
de mercat de la canal, perquè hi havia molts de
problemes amb els carnissers, perquè quan un
xot està en canal, tot es pot mesclar. Es marca de
determinada manera per tal que totes les peces
quedin identificades i això també dóna unes
facilitats als comercialitzadors: tenir càmeres
separades... simplificava molt més, també, la
possible distribució. Donam absoluta confiança en
el camí que defineix la traçabilitat del producte.
La veritat és que ha anat molt bé. És un projecte
que, any rere any, ha anat creixent. L’any passat
se sacrificaren 1.800 xots eco, i enguany ja hem
arribat a aquesta quantitat; o sia, que es preveu
que serà superior. Pel que fa a l’explotació
forestal no tenim cap soci, ni sabem
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d’explotacions forestals estrictament ecològiques
a Mallorca.L’agricultura ecològica, és un negoci o
és una militància?
(rialles...) Jo crec que, si no hi creus... Hi ha una
part de militància que jo crec que és
imprescindible. Si et mous estrictament per
criteris econòmics... És un tema una mica
romàntic... ha de sortir del cor! Jo no el comtempl
d’una altra manera. Sí que es pot enfocar tan sols
com a negoci... Tota l’activitat econòmica ha de
ser rendible, també l’ecològica. Però, des del meu
punt de vista, hi ha una component militant de
defensa de determinats valors, molt forta i
significativa.
Tant per part del productor com del consumidor?
Sí!! Això també té avantatges i inconvenients. Ara
s’està rompent, però, fins ara l’agricultura
ecològica es considerava una cosa de quatre
“hippies” i de gent un poc rara, molt maniàtics de
la salut. Cada vegada més els temes de la salut
alimentària (d’on provenen els aliments, com han
estat produïts, etc.) estan entre les preocupacions
de la gent. Anam coneixent els efectes nocius que
tenen certs aliments sobre la salut (a causa dels
pesticides, herbicides, glifosats, els antibiòtics a la
ramaderia, etc.). Ja no és sols la preocupació del
pagès que els utilitza per produir, sinó del
consumidor. També es va introduint l’ “slow
food”, un altre plantejament dels valors de la vida
i de l’alimentació...
Podries parlar-nos dels vostres consumidors i dels
canals de distribució, perquè abans hi havia molt
aquesta imatge que tu deies del productor que
omple la senalla ecològica del qui la va a cercar...
Hi ha canals de distribució molt més complexes,
APAEMA interveniu ja en la distribució?
Evidentment això està canviant. APAEMA encara
no estam intervenint directament en la
distribució, però amb el tema del mè s’ha creat
una cooperativa de pagesos ecològics, que ara
desenvolupa bàsicament el tema del mè, però
que no és exclusiva per fer temes de ramaderia.
És una cooperativa amb voluntat de creixement,
sobretot per tirar endavant la distribució del
producte fresc, del producte transformat. Ara
mateix estam fent obres perquè iniciam un
projecte d’un obrador vegetal, dins el marc d’un
pla pilot finançat per la Conselleria, on farem
proves en transformació de productes vegetals
dels nostres socis; dels productors ecològics. De
cara a tirar endavant obrir línies de producte,
sobretot en idees de transformat, per a després
poder comercialitzar. Es tracta de fer una sèrie de

proves amb distints productes per veure quina
resposta poden tenir dins el mercat, sobretot
entre els consumidors (agrada, no agrada),
capacitat de distribuir... I, intentar donar sortida,
donar valor afegit a produccions locals. No sols
produir una lletuga o un llegum, sinó fer una
passa més i oferir un producte transformat que
pugui oferir una renda més adequada al productor
i que, a la vegada, també pugui arribar al
consumidor amb més diversitat d’opcions de
consum ecològic.
Coneixem realitats cooperatives d’altres llocs on
s’assessora els pagesos respecte de les terres,
dels productes que més s’hi adeqüen, tipus de
maquinària, etc. No sols recollir i comercialitzar
els productes...
Nosaltres, pel fet d’esser socis, tenim un
assessorament anual gratuït sobre qüestions
agràries; sobre qualsevol cosa que tengui a veure
amb el camp. A part, tenim dues ADVs
(Agrupacions de Defensa Vegetal) on distints
productors que s’han agrupat per cultius
comparteixen uns tècnics. Tenim dos tècnics, ara
mateix, que estan assessorant una ADV que és
d’olivar i vinya (s’està fent un seguiment de les
finques, control de producció, seguiment de
plagues, tractaments fitosanitaris, adobs de les
finques...) i una altra ADV que du produccions
més extensives (cereals, llegums, horta i llenyós,
ametler i garrover bàsicament). Ara tenim
aquestes dues ADVs i estan assessorant els socis
que podríem dir que estan en un nivell més
professional. Es tracta d’un assessorament tècnic
durant tot l’any.

És rendible l’agricultura ecològica?
Si, sí! Sí que és rendible! A més, la demanda és
cada vegada més gran. A Mallorca no tenim
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producció suficient per atendre la demanda que hi
ha. I els pagesos que hi ha es defensen bastant
bé amb els productes, tot que hi ha el mite de si
és més car o no és més car. El que cal saber és si
el preu que es paga correspon al valor real de
qualitat del producte i al treball acumulat i ben
valorat que hi ha al darrere.
Les grans cadenes de distribució comencen a
incorporar el producte ecològic. Són producte
local o vénen de fora aquests productes?
Hi ha una petita part de producte local, però la
majoria és de defora. Això és un punt que encara
no està resolt... A Mallorca, sigui producte
convencional sigui ecològic, la producció local
seria incapaç d’abastir la demanda que tenim.
Sobretot, motivada pel turisme, naturalment.
Però, així com l’agricultura convencional està més
tecnificada, o més industrialitzada, si voleu, a la
part eco aquest bot productiu encara no s’ha fet;
però és qüestió de dos anyets, perquè ja hi ha
grans productors convencionals que s’estan
acostant a l’experiència ecològica... Ens ve a
veure gent que ens diu: “escolta, ens volem
passar (gent que està en producció integrada) a
ecològic”. Per què? Perquè hi ha una demanda
forta de la societat i no hi ha prou producte local.
Evidentment, des del moment que tu has de dur
un producte des de fora, per molt ecològic que
sigui,
implica
per
força
una
petjada
mediambiental pel que fa al transport, per no

entrar amb altres consideracions...
Els productors ecològics es dediquen en exclusiva
a aquests productes o són productors mixtes?
N’hi ha que són mixtes. Hi ha explotacions que
són mixtes, el que passa és que una explotació
pot estar formada per múltiples parcel·les o
múltiples finques. El que sí que et demana el
reglament és que, si tu tens una finca que està
ecològica, en aquesta finca no hi pots fer

ecològica i convencional. No pots mesclar. Tot ha
de ser ecològic. Però, sí que hi ha productors que
tenen explotacions amb les dues modalitats.
Una pregunta que et volíem fer era sobre el tema
de l’accés a la terra. Cadascú té el seu bocí, de
forma individual, o vos plantejau algun projecte
de cooperació compartida en el tema de l’ús de la
terra? Fer una espècie de “banc de terres” si hi
ha terres que no estan explotades...
Tot això s’està parlant, sobretot amb l’Ajuntament
de Palma. Tirar endavant projectes de banc de
terres; perquè a vegades hi ha joves pagesos que
es volen incorporar i no tenen terra a la qual
puguin accedir o la que tenen és massa petita per
a tirar endavant una explotació. S’ha parlat amb
l’Ajuntament sobre tenir un banc de terres per a
dedicar-les a la producció ecològica. De manera
que, gent que antigament es dedicava a la
pagesia, té terres i ara ja no s’hi dedica, posa en
coneixement “tenim aquesta finca, si qualque
pagès està interessat a explotar-la...”. S’obri la
porta es tracta de connectar, de lligar caps...
Hi ha cultura de cooperativa entre els pagesos?
En principi no. Jo no dic que siguin els pagesos, jo
crec que és Mallorca. El meu padrí deia: “els
mallorquins, un darrere l’altre, no fan tira!”
Tothom està molt amb el seu, no sé per què sí o
per què no. Estam molt acostumats a fer la guerra
pel nostre compte, i costa molt agrupar-se. I,
llavors, les experiències cooperatives crec que a
vegades tampoc no han estat bones. Això tampoc
ha ajudat. Que hi hagi uns estàndards valorats,
ètics o de bona gestió, fa que la gent agafi
confiança i tengui ganes d’emprendre projectes
cooperatius i de tirar coses endavant. Les bones
experiències creen consciència cooperativa. Com
comentàvem abans amb el mè ecològic.Quines
polítiques públiques creis que farien falta per
impulsar l’agricultura ecològica?
Ara, per exemple, s’està tramitant la Llei Agrària.
A la llei agrària que s’ha presentat (sempre hi ha
coses que es poden millorar) s’ha definit
l’agricultura ecològica com un objectiu estratègic.
El fet que estigui com a element estratègic a una
llei obri moltes portes pel que fa a finançaments
europeus. Perquè alguns agricultors que puguin
esser inicialment refractaris a entrar a la
producció ecològica, potser s’atreveixen a donar
aquesta primera passa i s’activin. Després,
manca, principalment, formació, polítiques
formatives. Donar a conèixer la realitat dels
productes; explicar les bondats dels productes
ecològics.
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Formatives del productor o del consumidor?
Del consumidor,! Del productor, el que vos
comentava abans sobre la Llei Agrària. Per part
del consumidor fa falta més formació i més
coneixements.
El consumidor, a Mallorca, és mallorquí
estranger?

o

No ho tenim quantificat... Vos puc dir que jo faig
oli i el 85% dels meus consumidors són
estrangers. Al mercat eco de la plaça dels Patins,
aquí el consumidor, bàsicament, és local. Després
hi ha els pagesos que fan cistelles i tot això i els
consumidors són locals. També depèn del
producte; hi ha productes que estan enfocats a un
tipus de client o a un altre, però jo diria que està
bastant mesclat.
Com vos duis amb els pagesos convencionals?
Nosaltres no tenim cap animadversió ni res en
contra...
Vos sentiu animadvertits...?
Bono, a vegades, no pels pagesos... Jo no sé si va
unit als temes formatius o de coneixements, però,
a vegades, veus associacions que van un poc en
contra de determinats sistemes productius... Hi
ha diferents sistemes, igualment vàlids; jo
m’estimaria més que tothom fes agricultura
ecològica, naturalment, però no aniré en contra
de ningú perquè no faci el que ho faig. Crec en la
llibertat d’elecció i d’exercici.

degustacions, activitats amb les entitats de la
societat civil...
A vegades no basta que l’Administració promogui
coses, també hi ha d’haver la iniciativa privada.
No podem esperar que tot ens arribi de dalt. La
iniciativa privada, en el sentit de què els pagesos
diguin: “venga...!” Com a exemple, el que vos
explicava amb el tema dels mens. “Volem
defensar això... ens hem d’ajuntar. Si anam junts,
som més forts. Podem tirar endavant iniciatives
noves. Si som grossos, podem donar servei...”. A
través del mè estam donant servei a una cadena
hotelera, té dos hotels en què es serveix mè
ecològic. Els clients ho saben; es publicita. Això
no ho podria fer un pagès individual! Tenim un
tècnic que ajuda als pagesos a organitzar el
treball (“ara hem de preparar tants de mens per a
aquesta setmana...”). Així com abans només es
tenia en compte el mè de Pasqua o Nadal, ara
n’hem de proveir durant tot l’any els mercats,
d’una manera constant. Si les coses s’organitzen i
la gent té aquesta iniciativa de tirar en conjunt les
coses endavant, és possible. Però hi ha d’haver
aquesta empenta; no hem d’esperar que tot ens
ho resolguin.
Ara hem fet un Decàleg d’Agricultura Ecològica,
que hem distribuït a tots els Ajuntaments. Amb
criteris de bones pràctiques, difusió de la cultura
del consum ecològic... és una eina formativa i té
una bona acceptació.

Els Ajuntaments podrien fer alguna cosa
específica per potenciar el producte ecològic?
Potser cursos de formació. O que s’integrassin a
fires o mercadets els productes ecològics. A
vegades ens trobam que diu “Fira Ecològica” i
d’ecològica no en té res, perquè no hi ha cap
producte ecològic. A Santa Maria sí, hi ha un espai
amb diferents productors ecològics i a Palma
també. Ara hi ha un mercadet entre Montuïri,
Porreres i Vilafranca, que va rotant i ens insistiren
que hi vagi algun pagès a vendre-hi.
També poden potenciar els productes ecològics i
locals com a consumidors en les recepcions,

Gràcies, Miquel, i tant de bo pagesos i ciutadans
ajuntem forces, cada dia més, per fer un món
més sa i sostenible.

5.1

COHABITA

Habitatges cooperatius impulsats pel Govern
Josep Ramon Balanzat
Amb el nom de COHABITA s’ha presentat recentment un programa desenvolupat per l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) en el qual se cedeixen
sòls públics que disposen de projecte arquitectònic a cooperatives per a l’autopromoció d'habitatge protegit en cessió d’ús per un termini de 75
anys, fins a un màxim de 99 anys. Durant aquest
termini les persones sòcies gaudiran del dret d’ús
dels habitatges.
Les cooperatives adjudicatàries obtindran el dret
de superfície sobre el sòl, assumint únicament les
despeses de construcció. Es tracta d’una fórmula
de gestió col·lectiva de l’habitatge en què, a més
de la conservació i administració de l’edifici, es
decideix el model de convivència que es vol impulsar.
Els requisits per accedir a aquests habitatges
són : no tenir cap habitatge en propietat i ingressar un màxim anual de 33.838 €.
Per arribar a ser soci d’una de les cooperatives
adjudicatàries s’haurà d’abonar una entrada inicial retornable d’entre 15.000-20.000 € i una renda
mensual de 400-500 €. L’IBAVI ajudarà a les cooperatives a tramitar i gestionar finançament extern, preferentment amb la banca ètica, per a pagar les obres de construcció.
Els projectes arquitectònics que es promouen segueixen criteris que permeten reduir l’impacte
ambiental de la construcció, tals com el consum

energètic o el consum d’aigua de l’habitatge, i prioritzen la utilització d’energies renovables i materials locals.
El programa COHABITA ofereix 5 projectes habitacionals amb un total de 127 habitatges als municipis de Son Servera, Vilafranca, Llucmajor, Santa
Maria i Manacor. A més, es faciliten recursos per
assessorar sobre qüestions tècniques de naturalesa jurídica, financera, social o arquitectònica totes
aquelles entitats que vulguin impulsar l’habitatge
cooperatiu en cessió d’ús.
Per a més informació podeu entrar a la web de
COHABITA: http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3437713&coduo=1364&lang=ca

Creació i gestió de
Cooperatives i altres empreses
5.2

de l’Economia Social
Enric Pozo Mas
President Sectorial Cooperatives d’Ensenyament – UCTAIB

Dins el Pla Directori de l’Economia Social 20182022 impulsat per la Conselleria de Treball
Comerç i Indústria i aprovat pel Consell de
l’Economia social i el Cooperativisme, es va
aprovar iniciar cursos de formació especialitzada
per donar a conèixer les empreses cooperatives i
les d’economia social en tota la seva vessant tan
jurídica, com de gestió econòmica i financera i de
màrqueting.
Aquest curs d’Expert Universitari, és organitzat
per la UIB sota la Direcció del Departament
d’Economia de l’Empresa, amb l’objectiu de
donar resposta al creixement de cooperatives i
Empreses de l’Economia Social que aquests
darrers anys s’han convertit en instruments de
generació d’ocupació estable i sostenible a tot
l’Estat espanyol i per això és fonamental per a

capacitar a persones que puguin crear, gestionar i
dirigir aquest tipus d’empreses desconegudes
però que tenen un gran futur,dins una societat
que necessita emprenedors però alhora capaços
de desenvolupar els canvis que la societat del
segle XXI sol-licita contínuament, i on les
persones han de recuperar el seu paper de
motors d’una economia on aprimin el factor humà
i social per damunt del capital
El curs s’adreça a professionals, treballadors i
directius de cooperatives i altres empreses de
l’economia social, tant del sector privat com del
públic. Així com a titulat en Administració i
Direcció d’Empreses, Economia, Dret i altres
persones interessades.
Per conèixer amb profu nditat aquest curs visitau
la web d’UCTAIBpitjant aquest enllaç
I per realitzar la matricula i altres informacions
visitau Fundació Universitat Empresa de les Illes
Balears;uibtalent@fueib.org i telèfon: 971259696

5.3

IV Fira del Mercat Social
Una breu crònica

David Abril Hervàs
Consell de Fundacions Darder Mascaró
El divendres 28 i el dissabte 29 de setembre
hem celebrat als Jardins de La Misericòrdia
la IV Fira del Mercat Social, una iniciativa que és fruit de
la col·laboració entre diferents entitats i moviments
socials i que vàrem tirar endavant en la seva primera
edició ja durant la passada legislatura. Iniciatives i
projectes molt diferents entre ells, però totes pensades
en clau de responsabilitat i cura del medi ambient i de
les persones.
La vocació de la Fira, com varen expressar els seus
promotors en la roda de premsa que oferiren dies abans,
no és la de ser un «mercadet solidari», sinó una mostra i
un espai d’encontre d’experiències concretes que ja
estan funcionant a les Illes en clau d’economia solidària i
que per elles mateixes demostren que una altra
economia és possible.
Les xifres que mou aquesta economia amb vocació de
transformació social no són marginals: en conjunt, tal
com destaquen els responsables de REAS, la xarxa
d’economia alternativa i solidària, són unes 40.000
persones que hi estan vinculades a la nostra Comunitat, i
al voltant de 8.000 de forma directa com a treballadores
i treballadors.
A la fira han estat presents les entitats i empreses que
treballen en camps que són claus a l’hora d’iniciar una
vertadera transició econòmica, ecològica i social: des
d’entitats del camp social i les cures a les persones i el
medi ambient prou conegudes com la fundació Deixalles
o Càritas, a cooperatives com Som Energia o E-Cotxe,
que promouen respectivament les energies netes i una
mobilitat sostenible que passa entre altres coses per
compartir vehicle.
Les finances ètiques, amb entitats com Caixa Colonya,
FIARE o Oikos, també han estat presents a la Fira com un
dels pilars fonamentals per poder engegar i sostenir
projectes de l’economia social en el temps. Com reconeix
el mateix sector, la crisi financera deL 2008 que es va
iniciar amb la fallida de Lehman-Brothers fa just deu
anys ha fet veure a molts ciutadans i ciutadanes que
calen iniciatives de banca i estalvis amb uns altres
valors, allunyades de l’especulació i les bombolles i
centrades en les persones i el territori. Per això la banca
ètica i cooperativa és cada dia més forta, i les
possibilitats d’invertir de la seva vocació social, més
grans.

A la Fira hi ha hagut tallers i demostracions de diferents
propostes, com ara el sistema de cotxe compartit
d’Ecotxe o la interessant experiència d’habitatge
cooperatiu en cessió d’ús en la qual col·laboren entitats
com Sostre Cívic, Ka Nostra o Es Porxos amb l’IBAVI . Així
com de nombroses activitats per a infants, com els
tallers de construcció de nius impartit pel GOB, o el taller
familiar d’escacs organitzat per l’Associació de monitores
i monitors d’escacs de les Illes Balears.
Entre els reptes del Mercat Social a curt termini hi ha la
necessitat de connectar moltes de les iniciatives socials
que fins i tot a un territori limitat i però accessible com
Mallorca encara resten al marge de la filosofia de
l’economia social i créixer en organització, per tal que
l’economia social i les finances ètiques representin per a
cada vegada més gent una alternativa de consum i
producció, i aportar el nostre granet d’arena a un altre
model econòmic que és potser més necessari que mai.
Hi haurà massa crítica per crear un supermercat
cooperatiu a Mallorca?
En el marc de la IV Fira, i coorganitzat per les Fundacions
Darder-Mascaró, S’Altra Senalla i APAEMA (l’associació de
productors d’agricultura ecològica), va tenir lloc també
un interessant debat al qual hi participaren més de 100
persones que varen tenir l’oportunitat de conèixer de
primera mà l’experiència de «Som Alimentació», un
supermercat cooperatiu valencià ecològic i de proximitat
que fa just un any que va començar a rodar.
Després de l’èxit que va tenir la projecció del
documental «Food Coop» uns dies abans (es varen
exhaurir les entrades al CineCiutat!), sobre una
experiència similar a Brooklyn, als Estats Units, estava
clar que hi ha interès entre els illencs per constituir un
supermercat cooperatiu que aposti per una alimentació
sana, de proximitat i ecològica.
És molta la gent que ha manifestat el seu interès a
associar-se a una iniciativa d’aquestes característiques,
tot i que com va assenyalar Manuel Sabaté, del grup
promotor de «Som Alimentació», el que cal és
arromangar-se perquè iniciatives col·lectives d’aquestes
característiques es puguin dur a terme. Els interessats i
interessades en la iniciativa es poden subscriure a la
llista de correu superoop.mallorca@gmail.com, o estar
pendents de la nostra web on informarem si hi ha
novetats.
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Palma
Ciutat de les persones

Miquel Àngel Contreras
Coordinador MÉS per Palma

Aquest mes d’octubre es farà la darrera audiència
pública de districte, una vegada visitats la
pràctica totalitat dels barris i pobles de la ciutat.
Així, cada final de mes, després de fer les visites
setmanals als barris i pobles d’un mateix districte,
el batle de Palma, Antoni Noguera, celebra una
trobada oberta amb tota la ciutadania d’aquella
zona que es vulgui acostar a exposar les seves
inquietuds, dubtes o propostes. Tot aquest procés
es conclourà el mes vinent de novembre amb la
celebració d’una audiència pública oberta a tota
la ciutadania de Palma.
Volem donar l’oportunitat a tots els veïnats i
veïnades de dir la seva i recollir les propostes per
a millorar, entre tots i totes, la ciutat. Volem
construir conjuntament una Palma que es
fonamenti en l’interès general i això només ho
podem fer al costat de tots els ciutadans. Les
visites als barris i pobles de Palma i les trobades
obertes a tota la ciutadania són una part

d’aquesta aposta per la participació com a eix
essencial en les polítiques municipals.
A més, al llarg de la legislatura s’han dut a terme
processos que han afavorit la participació de la
ciutadania en la presa de decisió política i
pressupostària per a futurs projectes de la ciutat.
També s’han celebrat cada any els pressupostos
participatius que ja compten des de l’any passat
amb un pressupost específic per als barris i
districtes del municipi i s’han fet consultes per
elaborar el Pla General d’Ordenació Urbana, sobre
la prevenció de residus, de les galeres, etc.
S’han impulsat processos participatius per a
definir conjuntament nous espais urbans (com la
plaça dels Nins a s’Arenal o la Plaça Bisbe Planas
a Sant Jordi). Alguns projectes culturals
estratègics per la ciutat s’estan impulsant en
col·laboració amb la ciutadania, s’han constituït
consells consultius sectorials (com el de cultura o

serveis socials) i reforçat altres espais com el
Consell Social de la Ciutat o els Consells
Territorials de Districte, com a autèntics òrgans
de reflexió, debat i decisió sobre les qüestions
més importants.
Hem fomentat la transparència i les bones
pràctiques
en
l’administració:
publicació
d’agendes dels regidors i regidores, atenció
directa a la ciutadania... amb l’objectiu de superar
el passat fosc de Cort i convertir-lo en una
administració transparent, oberta i accessible a
tothom.
Què volem amb tot això? Volem ser la ciutat de
les persones, amb un Ajuntament que tengui en
compte totes i cada una de les veus que
s’ofereixen per fer, de Palma, una ciutat molt més
amable, habitable, justa i estimada. Volem ser els
defensors dels interessos dels ciutadans de
Palma, perquè som un projecte de proximitat,
d’aquí, que estima la ciutat i vol el millor per a
tothom.
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Inca, un lloc per viure

T.2

i per gaudir
Alice Weber
Portaveu de MÉS per Inca
Record el respecte que vaig sentir el 15 de juny
del 2015, el dia zero de l’actual legislatura. Aviat
topàrem amb la realitat: el desig, el compromís i
les promeses de canviar les coses s’havien
convertit en una responsabilitat, amb la llavors
encara no plena consciència que, per a encetar
canvis no és una tasca fàcil, que requereix un
profund coneixement de l’entorn, dels recursos
necessaris i de temps, tant per a poder posar en
marxa una maquinària institucional rovellada,
com per (re-)construir-ne una de bell nou.

•

Hem
liderat
canvis
estructurals
importants en la gestió de l’àrea
d’Educació, com posar en marxa el pla
pilot d’un nou sistema d’escolarització,
treballar per aconseguir reformes,
ampliacions i millores de tots els centres
educatius de competència municipal
(ampliacions d’aules al Berenguer i
Ponent, reformes estructurals a tots els
altres, demandes històriques d’escala
d’incendis i barreres arquitectòniques,
etc.). Hem aconseguit Conservatori, hem
oferit anualment reforç escolar gratuït a
120 alumnes d’ESO de tots els centres
prevenint fracàs escolar al municipi, hem
creat l’ajut per adquisició de llibres i
material escolar (duim 180.000 €
subvencionats) des del primer moment
hem treballat pel nou CEIP, aconseguint
el compromís públic de la Conselleria,
perquè sigui una realitat el 2021. Hem
rellançat l'escoleta infantil Toniaina, hem
creat
i
dinamitzat
òrgans
de
participació ,hem creat el Consell dels
Infants (únic municipi on participen el
100% dels centres, hem iniciat tràmits
Unicef, Ciutat Amiga de la Infància (ens
revisen dia 08 d’octubre), Consell
Municipal d’Educació i Coordinadora
d’AMIPAS.

•

L’Ajuntament d’Inca és avui en dia
l’Ajuntament més transparent de les
Illes, i publicam des de l'inici de la
legislatura totes les factures i despeses,
procediments, perfils, sous dels càrrecs…

•

Hem tornat l’activitat cultural a Inca fins
al punt que ens hem convertit en un

Els inquers i les inqueres havien deixat molt clar
que Inca demanava a crits un canvi, ja que durant
les darreres dues dècades, amb governs de
majoria absoluta del Partit Popular, la ciutat
s’havia anat convertint en allò que anomenam
com a ‘ciutat dormitori’ amb poca activitat i
participació social i cultural, amb elevades taxes
d'atur i poques expectatives de futur.
El principal objectiu comú dels partits que formem
l’actual equip de govern, ha estat i segueix
essent, encetar i consolidar els canvis que
reclamaven els i les votants, des de la gestió de
les diferents àrees municipals.
La gestió de MÉS per Inca quan encara falten 9
mesos per a les pròximes eleccions ha servit per:
•

Dotar l’àrea de Formació d’estructura i
contingut, amb el resultat d’haver
contribuït a baixar la taxa d’atur de la
ciutat, amb més de 500 persones
contractades i formades en tres anys a
diferents programes subvencionats per
fons europeus, SEPE, SOIB i Ajuntament i
realitzant pràctiques en benefici del
municipi, mentre es formaven. Hem
estat els precursors i som referents a IB
de la Formació DUAL, amb quatre
programes realitzats i dos que inicien
aviat. Parlam de teixit empresarial de
calçat i fusta amb el centre de formació i
inserció posterior a les diferents
empreses on fan les practiques, durant
un any de Formació.
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referent cultural a la comarca, amb
cultura al carrer, exposicions de forma
constant a tots els centres d’exposició.
Hem institucionalitzat l’acte del Memorial
de l’oblit, el Teatre al carrer, l'IncaJazz…
Hem
promogut
visites
guiades,
presentacions de llibres… Podem dir que
avui en dia no fa falta sortir d'Inca per
gaudir d'una gran oferta cultural, a
diferència de fa només uns anys.
Altres cAnvis que des de MÉS per Inca hem
impulsat en el conjunt de l'acció de govern han
estat:
•

La millora de la mobilitat, amb l'obertura
de carrers nous i la implantació de
carrils-bici.

•

El concurs per reformar la Plaça
MalloRca, un dels forats negres que va
deixar el PP.

•

Mesures d’Igualtat com el pla d’igualtat
intern, iniciatives escolars i formació
continuada al Centre de Formació, LGTBi

•

La implantació d'un nou sistema de
residus amb recollida selectiva.

•

La Fira de la Ciència.

•

Millores al Parc del Serral (amb vigilància
es fa gràcies a personal de Formació i la
caseta de fusta pels que tenen hort, l’ha
fet el taller de fusteria).

•

La millora dels serveis públics existents
des de les accions de formació
ocupacional, com ara la creació d'un cos
de
vigilància
d'"agents
cíviques",
l'apertura d'una Oficina de Turisme o del
Casal d'entitats.

A les darreres eleccions municipals del 2015, els i
les votants d’Inca van decidir per un govern
municipal compartit, apostant per posar a prova
la capacitat de gestió de les quatre formacions
polítiques que hem governat durant els tres anys
que duim de legislatura. Els pactes no són fàcils,
però entre totes podem dir que Inca és avui un
lloc no sols per dormir, sinó per viure i gaudir.

’Indisoluble unidad de la nación
española’ i repressió penal del procés
independentista
6.1

Antoni Llabrés Fuster
Dia 5 de setembre de 2017, en el discurs pronunciat
en l'acte solemne d'obertura de l'any judicial, el
president del Tribunal Suprem i del Consell General
del Poder Judicial, revestit de la toga protocol·lària i
lluint el 'Gran Collar de la Justicia', anticipava les
claus interpretatives de la imminent repressió penal
del procés independentista català.
En presència del Rei (en nom del qual s'administra
justícia a l'Estat espanyol, segons l'art. 117.1 de la
Constitució —potser és adient recordar-ho en aquest
context—), l'excel·lentíssim senyor Don Carlos
Lesmes Serrano proclamava que la "indisoluble
unidad de la nación española", sobre la qual es
fonamenta la Constitució, constitueix "el basamento
último, nuclear e irreductible de todo el Derecho del
Estado". Per la qual cosa s'erigeix en"un mandato
jurídico directo que corresponde garantizar al Poder
Judicial i per això mateix —afegia encara—“un deber
para todos nosotros de inexcusable cumplimiento".
En el discurs d'enguany, del 10 de setembre, hi
insistia: “cuando la Constitución [un eufemisme
recurrent per a referir-se a la 'unidad de la nación
española’] resulta golpeada, no puede renunciar a
defenderse”.
El ‘Todo por la patria’ judicial, que esclata a la tardor
d’ara fa un any a partir d’aquesta crida de la
‘primera autoridad judicial de la Nación’, respon a
aquesta comprensió àmpliament compartida en la
comunitat jurídica —i en la societat— espanyola
sobre la qüestió nacional. La “unidad de la nación
española” és entesa com una realitat prejurídica, que
ens precedeix i és amb independència de la voluntat
popular. Com que es tracta d’una entitat ontològica
pertanyent a l’ordre natural de les coses no és
susceptible de revisió ni resulta disponible per al
pacte lliure entre ciutadans.
Tant fa que una ullada a la història recent reflecteixi
justament el contrari: si per alguna cosa s’ha
caracteritzat la ‘nación de ciudadanos’ des del seu
naixement a principis del XIX (à la Álvarez Junco),
quan es definia com la “reunión de todos los
españoles de ambos hemisferios” (Constitució de
1812), fins a l’actualitat, amb el demos petrificat
atzarosament en 1978, ha estat precisament per la
seva mutació —i minva— incessant, és a dir, per la
seva contingència. Potser per això el constituent es
va veure en la necessitat de recórrer a una fórmula
tan emfàtica com estilísticament deplorable com

l’expressada en l’art. 2: “indisoluble unidad de la
Nación española, patria común e indivisible de todos
los españoles”.
Aquesta concepció d’Espanya com a ens inalterable
des dels fons dels segles impedeix afrontar un
problema de naturalesa inequívocament política —la
voluntat d’una minoria territorialitzada de modificar
l’statu quo de les fronteres estatals— com ho faria

una democràcia avançada. I és que, per exposar-ho
amb tota cruesa, “España es irrevocable. Los
españoles podrán decidir acerca de cosas
secundarias; pero acerca de la esencia misma de
España no tienen nada que decidir” (José Antonio
Primo de Rivera, Falange Española núm. 15, 19-071934). Molt eloqüentment, una de les pancartes més
fotografiades del rally unionista del 8 d’octubre de
l’any passat a Barcelona ho advertia en aquests
termes: "La unidad de España ni se debate, ni se
vota. ¡Se defiende!" (això últim entre molts signes
d'admiració). Una exhortació coincident, per cert,
amb el bramul d’un dels intervinents en el xat
corporatiu del poder judicial acabat de revelar —i no
replicat per ningú—: “con los golpistas no se
negocia, ni se dialoga”.
Aquest biaix fanàticament no-nacionalista espanyol,
per entendre’ns, amb què s’afronta per part del
poder judicial la causa general contra la dirigència
independentista (i el mosaic de micro-causes que
l’acompanyen), capola els principis limitadors de la
potestat punitiva de qualsevol estat de dret digne
d’aquest nom i converteix les garanties penals que
se’n deriven en paper banyat. No fa res: es tracta
d’un preu que una part molt majoritària de la

societat espanyola —més resignadament o més
gustosa— està disposada a pagar.
Per aquesta raó s’atribueix el coneixement de la
causa al Tribunal Suprem, un òrgan jurisdiccional
manifestament incompetent per a jutjar-la (val a dir
que tampoc no n’és, de competent, l’Audiència
Nacional per a la causa contra el major Trapero i
altres tres responsables dels mossos). Es veu que no
és necessari argumentar perquè cal entendre que els
fets s’haurien produït fora de Catalunya, únic supòsit
que
en
presència
d’aforats
n’avalaria
la
competència. No ve d’aquí: “romper los lazos con el

Estado a que se pertenece no puede nunca ser
caracterizado como algo que se agota en el ámbito
interno catalán” (interlocutòria de 5 de setembre de
la Sala del 61 en pronunciar-se sobre la recusació de
cinc magistrats de la Sala segona).
O per això mateix es fabrica una acusació a partir
d’una interpretació absolutament delirant del delicte
de rebel·lió que permet detectar violència on, a la
vista de tot el món, no n’hi ha haguda (i el mateix es
pot dir de la sedició o de la manca d’indicis sòlids
que puguin fonamentar la malversació de cabals

públics). I això per la senzilla raó que les figures
delictives que, a tot estirar, hi podrien resultar
eventualment més escaients (com serien la
desobediència i/o la prevaricació) no preveuen penes
suficientment greus per a la magnitud de l’ofensa a
la pàtria comuna i indivisible protagonitzada pels
secessionistes.
O, en fi, només això explica que es mantengui
abusivament en una situació perllongada de presó
provisional unes persones que conserven intacte
l’estatus d’innocents sense que hi concorri cap dels
requisits que justificaria una restricció de llibertat tan
greu (perquè el perill de reiteració delictiva que
s’invoca no s’associa tant a la probabilitat de
reincidència en els fets investigats, com a la
perseverança legítima en l’ideal independentista).
Acab: o se cerca una solució negociada per mitjà de
la
celebració
d’un
referèndum
pactat
d’autodeterminació, això és, s’actua com una
democràcia occidental, o es persisteix en l’objectiu
de la salvació de la “unidad nacional” a qualsevol
preu, és a dir, a través del retorçament de
l’ordenament jurídic i fins a la demolició completa de
l’Estat de Dret (potser fins que tot rebenti i
esdevengui inevitable una mediació internacional).
Tertium non datur.
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Una Constitució caduca

Miquel Rosselló
Del Consell de les Fundacions Darder Mascaró
Aquest any es compliran 40 de l'aprovació de la vigent
Constitució espanyola, que es va aprovar el 1978 amb
una forta pressió de les forces franquistes i una
correlació de forces totalment desfavorables a les
esquerres rupturistes, tant estatals com perifèriques.
El resultat fou una constitució que suposava una
democràcia homologable a les democràcies occidentals.
Se sortia d'una dictadura duríssima i es caminava cap a
una nova etapa democràtica. És per això que foren molt
benvingudes les llibertats d'associació (partits polítics i
sindicats) i d'expressió. El dret a vaga, la sortida dels
presos polítics al carrer i el retorn dels exiliats.... En
definitiva allò que defineix una democràcia formal, que
pels que veníem de patir la clandestinitat i totes les
seves conseqüències d'afusellaments, presons, tortures i
prohibicions de tot tipus...no era poca cosa.
Però era una Constitució que furtava a la ciutadania el
dret a decidir dos aspectes fonamentals pel seu projecte
polític de futur. El model d'Estat i la seva composició
territorial. La monarquia venia imposada de la llei de
Reforma política del 1976, anterior a la Constitució, el
mateix que una llei electoral també aprovada per les
corts franquistes i que imposaven un model bipartidista i
lògicament el dret d'autodeterminació quedava exclòs
del text constitucional.
La forta lluita política i social dels anys posteriors a la
proclamació de la dictadura amb un intent de cop
d'estat, encara molt fosc, pel mig s'acaba amb la derrota
de les forces rupturistes, la pràctica desaparició de les
forces d'esquerre rupturistes. Tant el PCE com els partits
socialistes perifèrics, agrupats a la federació de partits
socialistes queden engolits pel PSOE i l'esquerra
perifèrica pràcticament desapareguda, amb algunes
excepcions al País Basc, Galícia, Catalunya i les Illes.
Amb l'arribada del PSOE al Govern Central el 1982
s'instaura allò que ara anomenam Règim del 78 que se
sustenta amb la monarquia, el bipartidisme i un sistema
autonòmic totalment insuficient pels interessos dels
distints pobles que componen l'Estat espanyol. Amb pocs
anys aquest sistema es consolida amb la incorporació a
la Unió Europea acceptant totes les condicions que se'ns
imposen i amb la incorporació a l'OTAN.
Amb els anys la corrupció s'escampa arreu, des de la
monarquia, als partits polítics que donen suport al
sistema, fins bona part de l'empresariat. I comença una
forta lluita de la dreta més franquista per retallar la
democràcia, les autonomies, debilitar la separació de
poders, mentre l'aparell judicial treu la seva cara més
franquista.
40 anys després tant la constitució com el règim del 78
estan absolutament esgotats. Els màxims defensors
actuals de la Constitució són els hereus d'aquella dreta
que ni tan sols li va donar suport el 1978 per què la
considerava massa avançada.

Cada cop som més els que creim que l'única manera
d'avançar i resoldre els greus problemes que la nostra
societat té sobre la taula com les reivindicacions del
poble català o basc, la democratització de la judicatura,
la recuperació de les llibertats i sobretot barrar el pas al
neofeixisme que ja es filtra per tot arreu a Europa, és
trencar amb aquest règim.
Cal obrir les portes a què la ciutadania decideixi si vol o
no monarquia. Que els catalans, bascos i els pobles que
vulguin decideixin lliurement el seu futur. Que els poders
econòmics no estiguin per sobre dels poders polítics per
poder desenvolupar un model just socialment i
sostenible ambientalment.

Així ha quedat clar el passat dia 22 de setembre al Teatre
sindical de CCOO a on Fundacions Darder Mascaró
havien organitzat un debat sobre la crisi del Règim del
78. Participaren els diputats: Alexandra Fernández d’“En
Marea” (Galícia), Gabriel Rufián d'ERC (Catalunya), Joan
Baldoví de Compromís (País Valencià), Marian
Beitialarrangoitia d’EHBildu (Euskadi) i moderat per
Antoni Verger de MES per Mallorca que ens donaren
distintes visions perifèriques des del Congrés de
Diputats.
En el debat, seguit per una sala plena fins a la bandera,
varen quedar meridianament clares tres coses, dins la
diversitat d'opinions. Una, el rebuig de tots els ponents
al règim del 78 i la necessitat d'obrir un procés de lluita
per la ruptura.
Així mateix la diversitat de ritmes d'aquesta lluita a les
distintes nacions de l'Estat espanyol. Les prioritats no
són les mateixes per exemple al País Valencià, Galícia o
les Illes que a Catalunya i el País Basc.
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Però també va quedar molt clar la necessitat de cercar
espais de col·laboració entre totes les esquerres
sobiranistes i d'aquestes amb les esquerres espanyoles.
Com havia dit fa unes setmanes a unes declaracions
Arnaldo Otegui: cal que les esquerres sobiranistes posin
el rellotge a l'hora i afrontin tasques comunes. Per
resumir aquesta idea basta recordar la intervenció de la
Diputada de EH Bildu, Marian que es demanava en veu
alta la força i la importància que tindria per la lluita
contra el règim un sol grup parlamentari al Parlament
Estatal de tots els diputats i diputades sobiranistes.

A mi em sembla que amb un panorama com el que
tenim, un PP i Ciudadanos que es barallen per veure qui
és més de dretes i una extrema dreta europea que ja
governa o condiciona la governabilitat a prop de deu
països de la Unió Europea.
És l'hora d'establir estratègies unitàries per defensar i
aprofundir la democràcia.
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MAX AUB a la plaça dels Patins
“Regna arreu una originalitat basada en l’oblit”

J. M. Traverso
Els dissabtes baixo caminant des de casa fins la plaça
del patins. M’agrada fer un cafè -tallat amb la llet
calenta- al bar de la cantonada. M’agraden els bars
sense pretensions ni modernitats de darrera hora;
correctes, que fan el que s’ha de fer, el bocata bocata, la
truita truita i el cafè cafè. Els bars -com aquest- amb
parroquia fidel i amb les distàncies exactes, ni més ni
menys.
El cas és que m’havia aturat un carrer abans d’arribar-hi
per la calor i davant meu allà plantats una parella
d’italians, ella amb un llibre entre les mans, La calle de
Valverde de Max Aub. -Max Aub!! No ho vaig poder
evitar. Xapurrejant italià de mala manera -així de literalels hi vaig dir que havien triat un bon llibre i un bon
autor, tot lo poc que sabia de l’oblidat Max. Vam parlar
d’Espanya, d’Itàlia i ens vam acomiadar. Uns dels molts
italians que s’estableixen per casa nostra fugint d’un
país que ja no és el que era.
La calle de Valverde no és un libre fàcil, és un retrat
exhuberant de la societat espanyola la segona meitat
dels anys vint (1926) sota la dictadura del general Primo
de Rivera, quan la República començava a dibuixar-se a
l’horitzó. Es va publicar l’any 61 a Mèxic i no és un llibre
fàcil per diverses raons, el seu llenguatge -Aub eleva a
llengua literària la parla del Madrid de l’època; els
diàlegs - Aub n’és un mestre de primera, obliga el lector
a anar amb peus de plom, romandre atent als jocs de
paraules i significats per no perdre el fil del sentit. Les
referències històriques -algú ha qualifiquat el seu estil
com a realisme històric- i aquella barreja esplèndida i
cultíssima de personatges reals i imaginaris tan pròpia
del seu escriure, acaben complicant la situació.
L’exhuberància de personatges pot acabar amb la
memòria i la paciència del lector: Periodistes, escriptors,
opositors, anarquistes, porters i porteres de finques de
gent rica, tertulians, conspiradors per la República,
habitants de les “casas de huéspedes”, però també
Julián Besteiro, Negrín, Ortega, don Ramón del Valle
Inclán, el mateix Max Aub i a la darrera pàgina del llibre,
preludi del que acabarà passant o no, el general Queipo
de Llano. Discussions interminables sobre allò que èrem,
allò que ens diferenciava, allò que no tenia solució.
Però a més de la importància de La calle de Valverde en
ella mateixa, la novel·la és porta d’entrada al Laberinto
Mágico, “escrita -La Calle…-para que se pudieran
entender Los Campos. Así, el día de mañana, un possible
lector de Campos de Sangre no creerá haber caído en un
planeta inexplicable”. Son paraules de M. Tuñón de Lara
que apareixen a l’interessant pròleg de María Teresa
González de Garay a l’edició de Campo Cerrado de
l’editorial Capitán Swing.
Ens hem adelantat, El Laberinto
Mágico és
l’extraordinària aportació literària de Max Aub a les
literatures sobre la Gran Guerra Civil Espanyola. Una
sèrie de sis llibres que ordenats pel contingut històric de
la seva acció narrativa (des del fracàs del cop d’estat a
Barcelona fins l’exili francès) són aquests: Campo
Cerrado, Campo Abierto, Campo de Sangre, Campo del
Moro, Campo de los Almendros i Campo Francés. Tot un
univers literari, avui mig oblidat, un dels més grans, al
voltant de la guerra i la derrota de la República. Aquest
Laberint, dibuixat en aquests sis llibres centrals, tindrà
altres recorreguts; en forma de novel·la: Las buenas
intenciones -història que es tanca a Alacant, 1939-,
també en forma de contes: No son cuentos, Ciertos

cuentos. Cuentos ciertos, La verdadera historia de la
muerte de Francisco Franco y otros cuentos i Historias
de mala muerte.
El Laberinto Mágico és un univers literari en ell mateix,
impossible entrar-hi des d’aquestes pàgines; d’ell i de
l’obra d’Aub, Trapiello (A. Trapiello, Las armas y las
letras, Destino, 2011) diu que “el esfuerzo de Max Aub
por fundar la memoria histórica en dignos pilares
literarios es quizá el más notable de cuantos se llevaron
a cabo en el campo de la narrativa republicana.” (443)
Tot això -El Laberinto-, éssent com és molt important a la
història de la literatura espanyola del segle XX, és només
una petita part de la seva obra que abarca registres tan
diversos com el teatre, la novel·la, la poesia, l’assaig, el
conte o el cine. Aub va col·laborar en el rodatge de la
pel·lícula Sierra de Teruel, adaptació de la novel·la
d’André Malraux, L’Espoir.
L’exili, la lluita contra l’oblit, el destiempo, com va dir
Muñoz Molina, va perseguir Max Aub al llarg de la seva
vida. Max Aub Mohrenwitz va néixer a París l’any 1903.
La familia, amb ascendents alemanys, va marxar de
França a l’antesala de la Gran Guerra i es va instal·lar a
València on Max va cursar els seus estudis. Afirmava que
una persona és i se sent d’allà on cursa el batxillerat estranya identitat. Va fer del castellà la seva llengua
literària i aviat van començar a parèixer les seves
primeres obres de teatre…fins que va arribar la guerra,
la Gran Guerra Civil Espanyola i tot es va girar; va ser
secretari del Consejo Nacional de Teatro i a París va
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desenvolupar una important activitat diplomàtica,
comissari adjunt del Pabelló de la República al 37, diuen
que va ser ell qui va pagar a Picasso el Guernica en nom
de la República.
Al gener del 39 marxarà com molts altres milers
d’espanyols a l’exili, a França va viure fins que va ser
detingut i traslladat a diversos camps de concentració
(Roland Garros/Vernet), finalment al terrible camp de
Djelfa a Argèlia d’on va aconseguir escapar i embarcarse rumb a Mèxic on va viure, escriure i finalment morir
l’any 72.
L’any 1969 obtindrà un visat d’un parell de mesos per
visitar la pàtria. El motiu , recollir material per a un llibre
sobre el seu amic Luís Buñuel. El xoc amb la nova
realitat espanyola serà terrible i donarà lloc a La Gallina
Ciega, un abundant diari on narrarà trobades amb amics
als quals tornava a veure després de més de trenta
anys, retrobaments amb la familia, amb els paisatges de
les seves novel·les i de la seva joventut ja profundament
alterats o bé desapareguts. Amarg i esperat retrobament
amb una realitat social on s’imposa el turisme de
masses, la mediocritat i l’oblit: “España se metió en un
tunel hace treinta años y salió a otro paisaje.
Desconocida, se desconoce” (La Gallina, Diario Público,
2010, p.195)
Andrés Trapiello qualifica aquest llibre de “Monumento
al resentimiento y la amargura.” Segurament té raó, a
La Gallina Ciega hi ha molt ressentiment, i si es vol, un
to agre, massa dur en els judicis de la nova realitat social
i humana de l’Espanya franquista ja marxant a tota
velocitat pels camins del desenvolupament econòmic encara que raons no li faltaven. Però també és veritat
que trobem pàgines magnífiques.
Passejant de matinada, dialogant amb ell mateix, tot sol:
”¿Qué me sorprendía? Me sorprendía no
sorprenderme, que todo fuese -ay- tal como
me lo había figurado […] ¿A que vienes? No lo
sabía. Me apoyé en un árbol y, en el amanecer
ya vivo sentí que lloraba. Lloraba calmo, por mí
y por España. Por España tan inconsecuente,
olvidadiza, inconsciente, lejana de cualquier
rebeldía, perjura. […] ¿Sobre qué lloras?
¿Sobre los mineros de Asturias? ¿Sobre los
obreros de Sabadell o de los alrededores de
Madrid? ¿Sobre los campesinos andaluces? No
me hagas reír. Lloras sobre sobre ti mismo.
Sobre tu propio entierro, sobre la ignorancia en
que están todos de tu obra mostrenca, que no
tiene casa ni hogar ni señor ni amo conocido,
ignorante y torpe…Conozco algo de mis
clásicos -poco- y de mis diccionarios. Alza la
mano. Vete.” (La Gallina, 186-187)
Marxarà. Tornarà a Mèxic. Esperada, però no per això,
menys trist i amarga descoberta de l’oblit que els seus
compatriotes tenien de la seva obra, de la història,
d’aquella immensa generació de polítics, intel·lectuals,
escriptors, pintors…tot un poble aixecat per defensar la
República.
El 16 de juny de 1969 l’escriptor A. Muñoz Molina llegia
el seu discurs de benvinguda a la Real Academia
Espanyola, el título era Destierro y destiempo de Max
Aub. Allà analitzava la seva obra i figura, elevava en
públic la queixa pel seu oblit amb aquestes paraules:
“Los seis volúmenes de El Laberinto Mágico, que

vergonzosamente suelen ignorarse cuando se escribe la
historia de la literatura española de postguerra” (27).
Al mateix discurs destacava una de les característiques
centrals de l’obra d’Aub:
“Al mezclar siempre, sistemáticamente,
historia y ficción, personajes inventados con
personajes reales, Max Aub nos permite
percibir lo histórico en los términos de una
experiencia personal, y nos enseña que la
historia, que sólo sucedió de una manera ya
cerrada, pudo suceder de otro modo, contuvo
posibilidades luego abolidas, hechos que
estuvieron a punto de ocurrir, que pudieron o
debieron haber sido reales.” (27)
Porque el mañana nunca está escrito los
personajes de las novelas de Max Aub tienen
esa presencia trémula de incertidumbre y
verdad. Y porque tampoco estaban escritas las
derrotas terribles de la vida civil española,
quien ha sabido disentir del futuro también
puede negarse a aceptar que las peores
posibilidades de las cosas hubieran tenido
obligatoriamente que cumplirse.” (30)
Li va respondre Francisco Ayala.
Una curiositat: Max Aub havia escrit uns quants, molts,
anys abans, un discurs imaginari a una imaginària
Acadèmia de la Llengua que no era Real perquè la
Guerra no havia succeït; editat amb tot luxe de detalls,
escut republicà inclòs, a les cadires seguts, Federico
Gracía Lorca, Juan Ramón Jiménez, Carles Riba, Xavier
Zubiri, Pemán, Bergamín, Cela, Delibes…El discurs
imaginat duia per títol “El teatro español sacado a la luz
de la tinieblas de nuestro tiempo” i va ser llegit un
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imaginari 12 de desembre de 1956. Diuen que la fidelitat
editorial va confondre algú que altre erudit, no ho sé.
Encara es pot llegir a les pàgines de la històrica revista
Triunfo, al número 507-Extra de juny de 1972 dedicat a
la cultura espanyola del segle XX.
Ens manca espai, temps i coneixements en ordre invers
d’importància per tractar la recupercació-edició als
nostres dies de l’obra d’Aub, s’hauria de parlar de la
històrica edició dels llibres del Laberinto d’Alfaguara, de
les seves obres completes de la Institució Alfons el
Magnànim, de la Fundació Max Aub de Segorbe, de
l’exposició de 2003 sobre El Universo de Max Aub i del
seu catàleg…de tantes altres coses que desconeixem.
Capitán Swing va editar Campo Cerrado (2010) amb el
pròleg que hem seguit en més d’una ocasió…però,
volem destacar la tasca de l’editorial de Granada
Cuadernos del Vigía que ja porta publicats, en curada
edició, uns quants títols, Campo Cerrado, Campo de
Sangre, Juego de Cartas…i també Yo vivo, un llibre,
millor, un projecte de llibre d’un lirisme impressionant,
una mena de metafísica sensual i de proximitat. Una
escriptura que va quedar interrompuda per la Guerra.
Una mostra:
“El mundo es como es, de todos los colores.
Toco el mundo, el mundo existe. La mano
izquierda contra el suelo. El cielo es azul. La
espuma es blanca. Las hojas del almendro son
verdes y sus flores blancas. Las rosas son
rosas, blancas, amarillentas, salmonadas o
granates.

La arena, de lejos, es ambarina; de cerca, de
mil colores. La noche es negra. El agua dulce
es buena de beber. Las ortigas pinchan. Es
más agradable bajar que subir una cuesta. El
café es mejor caliente. El melocotón es la fruta
más sabrosa, el brillante la piedra más dura. El
sol calienta.
Esto es el mundo, solo esto. Ahora. Eres feliz
porque esto es el mundo, solo esto, y Matilde.
Y tú sabes que el sol calienta, que el cielo y el
mar son azules; cuáles son los colores de las
rosas, y sus nombres. Los nombres que tú les
pones a todas las cosas. El mundo es tuyo,
tuyo y de todos. El mundo es la medida del
hombre. El mundo mide un metro sesenta, y
tiene la talla cuarenta y cuatro, la talla de
Matilde…”(Yo vivo, 63)
Max Aub, Mèxic, 1951:
“Esto escribía, a trozos, cuando la guerra nos
envolvió. Al releer, hoy, estos cachos de prosa
del que creí que sería mi gran libro, veo que
quedará trunco para siempre. Me duele no
poder acabarlo; hubiese querido describir otros
placeres del hombre sin pararme en barras de
callar algunos que cuentan y no se cuentan.
Lo dejo como estaba en julio de 1936. Corrijo,
suprimo, añado lo indispensable para darle
cierta unidad. Lo miro con cariño porque es el
libro que pudo ser y no es. El mundo me ha
preñado de otras cosas. Tal vez es lástima,
posiblemente no. Y me lo dedico a mí mismo,
in memoriam.” (Yo vivo, 76)

7.2

Catalina Salvà Matas
Les pedreres de marès

Maties Garcias
Arquitecta, urbanista i doctoranda en anàlisi i
ordenació del paisatge a la Universitat Politècnica
de Catalunya, Catalina Salvà Matas (Llucmajor,
1984) acaba de treure a la llum un breu i
interessant avanç del seu estudi en elaboració
sobre les pedreres de marès. Salvà Matas hi
defensa la tesi que aquests llocs d’extracció de la
pedra que més ha servit per a la construcció
mallorquina són un element paisatgístic i cultural
de primer ordre.
Diu l’autora que les pedreres de marès “ja de per
si espais amb un component estètic sublim, no
són ni poden ser considerades de la mateixa
manera que la majoria de pedreres”. Partint
d’aquesta admiració, n’estudia la localització, la
morfologia, la història, les formes de treballar-hi
al llarg del temps, el lèxic específic que han
generat els seus treballadors i els lligams
culturals d’aquesta activitat extractiva amb la
construcció de cases i monuments durant la
història de l’illa, des de les cases més humils fins
als grans monuments com la Seu i el castell de
Bellver.

Manacor són, ara per ara, els municipis amb més
producció de marès, una activitat econòmica i
laboral exercida històricament pels trencadors i
que també ha configurat bona part de la
toponímia insular, tant a ran de mar com terra
endins.
Ferma partidària de diferenciar una pedrera
d’àrids –que destrueix paisatge– d’una pedrera de
marès, que en certa manera s’hi integra, Catalina
Salvà es lamenta de les regulacions que
identifiquen les dues activitats extractives i que
obliguen a fer desaparèixer l’una i l’altra un cop hi
ha cessat l’activitat.
Davant d’això, l’autora defensa “la memòria que
es pot associar a les pedreres de marès i que els
converteixen, per tant, en els elements
configuradors del Paisatge de Pedreres i, per
conseqüència, en el Paisatge de Mallorca”. Tota
una lliçó.

Admiradora del paisatge de Mallorca –una
combinació d’elements naturals salvatges amb
espais treballats pels humans–, Catalina Salvà el
considera “un regal que ens ha estat ofert i que
ens fa jugar amb avantatge des del punt de
partida.” La influència humana sobre l’espai
natural n’ha produït la geometrització i la
racionalització, tal com palesa la delimitació de
les parcel·les mitjançant murs de pedra seca, avui
un tret definidor de l’espai agrari insular.
Ampliant la seva visó, l’autora relliga les
característiques del paisatge rural amb els trets
cromàtics de les ciutats, viles i pobles, de manera
que els edificis construïts prolonguen l’harmonia
de colors que ja trobam fora de l’àmbit ciutadà o
pobletà. Aquesta combinació cromàtica de l’espai
natural i rural amb l’espai construït és deguda a
“la presència d’un únic material utilitzat per a la
construcció (...) dels nostres edificis històrics: el
marès”.
Actualment, a Mallorca hi ha 61 pedreres actives i
es calcula que se n’hi haurien d’afegir fins a 1.600
més, que ara estan inactives. De les que estan en
explotació, 23 es dediquen a l’extracció de marès,
malgrat la competència que li fan les noves
tendències constructives. Palma, Llucmajor i

Catalina Salvà Matas.
Les pedreres de marès. Identitat oblidada del
paisatge de Mallorca.
Palma: 2018. Lleonard Muntaner Editor.

Josep Fontana, historiador
compromès amb el seu temps
7.3

Pep Vílchez i Carreras
La mort de Josep Fontana ha significat la
desaparició d’un dels més rellevants innovadors
de la tasca històrica del nostre temps. El meu
primer contacte amb l’obra de l’historiador,
desaparegut a 86 anys l’agost passat, de Fontana
fou un llibret de divulgació titulat senzillament La
Historia on l’autor establia un dels criteris més
suggeridors de la seva visió referida al paper dels
historiadors. En aquesta obra, Fontana situava
com a objectiu fonamental de l’historiador ajudar
a la humanitat actual a comprendre el món en
què viu, explicant de quina manera ha arribat
esser com és. El protagonista de la història són
els homes i les dones en societat.
Fontana és d’una generació historiadors que
gaudiren del contacte fructífer amb personalitats
de l’altura de Jaume Vicens Vives o Ferran
Soldevila i especialment de l’historiador francès
Pierre Vilar.
La seva activitat historiogràfica ha desplegat una
diversa atenció temàtica que va des dels seus
primers treballs com La quiebra de la monarquia
absoluta 1814-1820, obra publicada el 1971 en la
qual explora les relacions entre el sistema polític
de l’Antic Règim i les seves bases financeres, o la
més recent La fi de l’Antic Règim i la
industrialització 1787-1868 en el volum 5è de la
Història de Catalunya dirigida per Pierre Vilar
(1988) i La época del liberalismo en el volum 6è
de la Historia de España, dirigida per ell mateix i
per Ramón Villares (2007) o a obres de reflexió
històrica com Historia (1974), Historia: anàlisis del
pasado y proyecto social (1982) La historia
después del fin de la historia (1992) o La historia
de los hombres (2000).
Els seus darrers anys Fontana ha desenvolupat un
immens treball dedicat a la història mundial i
europea del segle XX amb obres com Por el bien
del Imperio. Una historia del mundo desde 1945
(2011) o com la continuació reflexiva d’aquesta,
El futuro es un país extraño. Una reflexión sobre
la crisis social de comienzos del siglo XXI (2013)
obres aquestes de força lucidesa que l’han situat
entre els més prestigiosos analistes de la nostra
actualitat política i social.

Una de les seves darreres contribucions la trobem
a La formació d’una identitat. Una història de
Catalunya (2014), on explicita les arrels de la
identitat catalana.
A més, cal afegir un amplíssim ventall d’articles a
publicacions periòdiques especialitzades com
l’Avenç o Recerques, o de caràcter divulgatiu.
Josep Fontana fou un home compromès amb la
societat del seu temps. Militant del Partit
Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) des dels
anys cinquanta als vuitanta i actiu lluitador per les
llibertats democràtiques. Descansi en pau.
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Mallorquinitat interpel·lada:
Un país anomenat nosaltres

David Abril Hervàs
Consell Fundacions DarderMascaró
Sempre ve de gust poder tenir a les mans un llibre que
parla de política, d’idees, que fa anàlisi i ideologia en uns
moments en què anam perdent grans referents, com
Samir Amin i Josep Fontana, gent insubstituïble però que
ens ha deixat eines intel·lectuals però a la vegada de
combat, i aquesta és també d’alguna manera l’aportació
de gent més discreta si voleu però no menys
compromesa, com l’amic Toni Trobat, que també
comparteix amb l’economista egipci i l’historiador català
dues coses ben presents als seus escrits: la mirada a la
realitat des de la perifèria, i la voluntat d’aprendre de la
història per construir un horitzó d’emancipació.
És ben necessari que en temps d’imperi de
l’individualisme i del «jo», algú vengui a fer un llibre amb
voluntat de NOSALTRES, en primera persona del plural,
reivindicant l’element col·lectiu per una banda i la
necessària amplitud d’aquest concepte si amb sinceritat
algú vol construir un subjecte polític o nacional amb una
mínima capacitat de projectar-se en el futur, un tema
que a les fundacions Darder-Mascaró també fa estona
que donam voltes des de l’espai de sobirania.
Encara que es tracti d’un recull dels articles que molts
havíem llegit ja, si no tots, la seva majoria, en les seves
col·laboracions amb l’Ara, posar-los tots damunt un llibre
ens deixa clar que les opinions, posicionament,
aportacions i curolles d’en Trobat no són anecdòtiques ni
de postureo, sinó que conformen un cos d’idees i
propostes que sincerament, es troba a faltar en el
panorama de la lluita d’idees al nivell del nostre petitgran país, i m’atreviria a dir que en el panorama de les
esquerres polítiques en general, que massa vegada
atorguen més importància a la guerra de titulars que a
una batalla ideològica que els adversaris van guanyant
encara que no tenguin el govern.
Hi ha dos grans conceptes clau que són compartits en el
conjunt dels articles recollits al llibre, que centren l’obra
de l’autor però també dues qüestions que són claus per
construir estratègies vàlides perquè les esquerres
guanyin en aquests temps incerts.
En primer lloc, l’heterodòxia: Trobat és un heterodox i
reivindica aquesta heterodòxia, que no és fàcil perquè
apel·lar a categories noves (o no tant) fa trontollar els
murs que donen seguretat a les conviccions de tots els
amics batiables amb diferents «istes»: comunistes,
feministes, nacionalistes, ecologistes... i això genera
reaccions, en forma d’advertències com la del mateix
Llorenç Capellà al pròleg quan li diu: «tot molt bé, però si
parlam d’identitat això de la llengua, no es toca». S’ha

de ser valent per defensar determinats posicionaments
quan saps que no cauran bé entre «els teus», i que a
vegades és necessari superar «els nostres» per construir
un NOSALTRES el més inclusiu possible, un nosaltres que
arribi qualque dia a tenir entitat de país.
Molts veuran en determinats posicionaments d’en Toni
una mena de «traïció», quan ve a reivindicar menys
estelades i més lluita per les kellys, o menys
etnolingüisme i més d’altres coses. O fins i tot quan
s’atreveix a qüestionar el president del Consell de
Mallorca per haver caigut en la trampa de la crítica als
extremenys quan el que ens cal és reivindicar els
elements comuns de l’opressió compartida com a
perifèries. En Toni té clar que «el discurs renovat del
mallorquinisme d’esquerres no pot anar per aquí». Trobat
aposta per generar un llenguatge propi i novedós que
serveixi amb la finalitat de fer possible aquest país
anomenat nosaltres, amb conceptes com el de
mallorquinitat líquida.
En segon lloc, i té molt a veure amb l’heterodòxia, hi ha
la centralitat de la tensió identitat-diversitat, tant pel que
fa a la identitat de les esquerres, del subjecte
transformador, com del país. O identitats-diversitats,
perquè un pot tenir molt clar qui és i quina és la seva
identitat, però els temps històrics que ens ha tocat viure
en aquest indret concret que és la nostra illa passa per
moltes coses però no passa pel reduccionisme i la
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simplificació. Un reduccionisme que Trobat no dubta a
criticar ni a la dreta (pegant fort a personatges com
Miquel Segura, Ramon Aguiló o Alvaro Delgado), però
també a aquells que aposten per la cosa relativament
fàcil o segura, que consisteix a reivindicar una identitat
basada en la cultura (i la llengua catalana), i a un
projecte de país subordinat o reactiu amb què passi a
Catalunya, quan en aquest cas ni a Catalunya està clar
què pugui passar amb el procés i el seu futur.
En Toni no dubta a reivindicar tant el llegat islàmic com
el jueu de la cultura mallorquina i la nostra identitat
multicultural, sense fugir del mestissatge que tanmateix
hi és amb les cultures i aportacions dels darrers 50 anys,
des de la gent d’Andalusia o Extremadura, als magribins

o llatinoamericans que ja són mallorquines i mallorquins.
La defensa de la diversitat i les identitats plurals que fa
en Toni s’estén a les persones (reivindicant lluitadores i
lluitadors militants que ja no són amb nosaltres tan
diversos com els estimats Domingo Morales, Isidre
Forteza, Arnau Amer o Toni Artigues), altres del passat
més o menys coneguts, com Ateu Martí, i lluitadores del
present com fa a l’article de dedicatòria de la Diada de
Mallorca on reivindica gent fins i tot enfrontada entre ells
mateixos, d’alguna manera amb un missatge que alguns
trobarien naïf però que no és gens innocent: totes sou,
som, imprescindibles si realment volem fer un
NOSALTRES el més gran possible.
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El passat divendres a la Sala Delirious es va estrenar la
nova producció de Cultural-ment, l'obra de teatre ELS
ALTRES, obra escrita per Salvador Oliva, dirigida per Luca
Bonadei i protagonitzada per Marga López, Xavi Núñez i
Salvador Oliva.
El Batle de Palma Emili Darder, assassinat per les forces
sublevades de l’exèrcit espanyol,és el fil conductor, i ens
apropa a tots els represaliats per les forces feixistes.
La producció compta amb el suport del departament de
cultura del Consell de Mallorca, i de l'Ajuntament de

Palma,així com de les associacions Fundació Darder
Mascaró, Memòria de Mallorca, per altra banda també
cal destacar l'interès mostrat pels Ajuntaments, de
Porreres que té l'obra programada per dia 10 de
novembre i de ses Salines que la té programada pel
pròxim 18 de novembre, als seus respectius Auditoris.

Les entrades podran ser adquirides a través de la
plataforma digital //ticketib.com/, i les entrades tindran
un preu de 10 € més les despeses de gestió.

El racó d'en Joan Miquel
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