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La recent catàstrofe de Sant Llorenç i el Llevant de
Mallorca ha posat en evidència, més enllà de la
necessària lectura sobre l’ordenació del territori i
l’increment de fenòmens extrems lligats al canvi
climàtic, la SOLIDARITAT de tot un poble que s’ha bolcat
en acompanyar un municipi durament colpejat per la
torrentada. A les pèrdues humanes cal afegir les
enormes pèrdues materials a les llars de centenars de
persones i a les infraestructures públiques, i des
d’aquesta editorial també ens hi volem afegir al clam de
solidaritat i al condol a les famílies i amics de les
víctimes.
Una nota d’esperança en un món ple d’incerteses per no
dir d’amenaces, després de la victòria fa uns dies del
feixista Bolsonaro a les eleccions brasileres. Com
reflexiona
el
secretari
executiu
del
Consell
Llatinoamericà de Ciències Socials, Pablo Gentili, en un
article que reproduïm en aquest núm. de l’Altra Mirada,
comença una Dictacràcia, en una deriva que va més
enllà de Brasil i des de la qual la democràcia acaba
servint per legitimar els autoritarismes més inhumans.
Com ja va passar des de l’arribada al poder de Trump, és
obvi que els discursos racistes, xenòfobs, masclistes i
negadors fins i tot de la diversitat política es legitimen
des de dalt, amb una forta complicitat dels mitjans de

comunicació, i d’aquí la importància de fer una lectura
crítica i autònoma de la informació que ens arriba -no
oblidem que bona part de la campanya del flamant
president de Brasil es basava en fake-news, en mentides
i difamacions-, però també de què hi hagi mitjans de
comunicació lliures i independents, i per això en clau
local és una mala notícia el tancament del diari
cooperatiu Jornada.
Tampoc no són bones notícies per a la lluita feminista en
un mes en què celebram el 25N, el dia contra les
violències masclistes, que no sols Bolsonaro sinó els
líders de les dretes espanyoles, de Casado a Santiago
Abascal, qüestionen quan posen també en qüestió el que
anomenen «la ideologia de gènere».
Serà des de la solidaritat, i des de les experiències locals
de cooperació, convivència, transformació, economia
social, que es podran restablir els vincles socials que el
feixisme vol trencar des de dalt, en un intent desesperat
de fer sobreviure el capitalisme a costa del que faci falta.
Primer va ser a costa dels drets, ara és a costa de la
democràcia, a costa de tot. Els hem de barrar el pas.
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Euskal Herria no deixa de moure's
aquest temps post-ETA

2.1

en

Floren Aoiz
President d’Iratzar Fundazoia
És una obvietat que el focus ara -fa ja uns anys- està
posat a Catalunya i les vicissituds del seu procés
sobiranista-independentista, per la qual cosa la situació
basca és visibilitzada molt menys que en el passat, però
ja sabem que al marge dels punts d'atenció preferent
succeeixen coses, de vegades fins i tot més que allà on
totes les mirades es posen. La desaparició de
l'organització ETA ha vingut a confirmar un canvi de cicle
que ja veia prenent forma en els últims temps i que ara
és ja irreversible. La lluita armada ja no està en
l'escenari i això altera els paràmetres del conflicte polític
sense que sigui encara possible, per l'escàs temps
transcorregut, calibrar l'envergadura dels seus efectes.
Convé en tot cas no confondre una fase violenta d'un
conflicte amb el conflicte pròpiament dit. El conflicte té a
veure amb el xoc entre el model històric de nació postimperial espanyola excloent, autoritari i assimilacionista i
l'existència de comunitats que es resisteixen a diluir-se
en aquest escenari que pretenen imposar-los una vegada
i una altra. La tensió entre diversitat (que pren la forma
de plurinacionalitat) i un model d'Estat-nació
uniformitzador constitueix un conflicte polític en la
mesura en què s'articulen agents i subjectes que
expressen d'una banda (nacionalisme espanyol d'Estat)
aquesta pulsió centralitzadora i antidemocràtica i per
l'altre (moviments i agents sobiranistes) la voluntat d’
autoafirmació cultural, econòmica i política d'aquestes
comunitats.
Els conflictes d'aquestes característiques poden o no,
adoptar formes de confrontació violenta i és de celebrar
que en el cas de la tensió entre Euskal Herria i els estats
espanyol i francès estiguem en un període de transició
que podria deixar fora del terreny de joc tota forma
d'imposició o acció violenta, però avui dia aquests estats
es neguen a situar aquesta confrontació en termes
exclusivament pacífics i democràtics. Lamentablement
segueixen perpetuant la seva violència estructural i
recorren a mesures repressives de tot tipus, un entramat
d'excepcionalitat assajat durant dècades al nostre país i
que ara s'està utilitzant a Catalunya.
No oblidem que la lloada Constitució espanyola de 1978
blinda la unitat territorial de l'Estat deixant-la al marge
de qualsevol deliberació política democràtica i atorga
explícitament a les Forces Armades la funció de garantirla. L'obsessió a formular això que criden la batalla del
relat en termes de democràcia contra violència o parlar
de derrota d'ETA reflecteix la voluntat de seguir negant
l'existència d'un conflicte polític. Però això els resulta

cada dia més difícil, ja que Catalunya posa sobre la taula
que aquest problema, lluny de desaparèixer, s'ha ampliat
a un altre dels pobles els drets dels quals nega el Regne
d'Espanya. Poden intentar creure's i fer-nos creure que
han apagat la rebel·lió democràtica-sobiranista de les
últimes dècades a Euskal Herria, però la veritat és que
ara no tenen una, sinó dues. Podran fer-se tants paranys
com desitgin en el solitari, però a Euskal Herria s'està
produint una transició que implica un notable
enfortiment
estratègic
del
sobiranisme
i
independentisme i una palpable reculada de les
posicions del nacionalisme espanyol. Serà més o menys
visible, voldran ocultar-ho més o menys, però, per
exemple, el passat dissabte 20 d'octubre 40.000
persones vam recórrer els carrers principals de Donostia
per reclamar que ara és el moment de les i els presos
bascos. Deixem molt clar que toca canviar radicalment la
política penitenciària i posar fi a la dispersió i totes les
mesures d'excepcionalitat. I en aquesta enorme
mobilització es va evidenciar una pluralitat poques
vegades vista al nostre país, des del PNB fins a
l'esquerra independentista, passant pel conjunt de forces
sindicals i tot tipus d'agents socials.
Però els canvis no es limiten a l'extensió dels consensos
entorn de persones preses i totes les víctimes del cicle
violent del conflicte. Un consens que dura ja més de tres
anys ha permès un canvi històric a Navarra i al País Basc
Nord la demanda d'una institució pròpia (ja assolida i
engegada, malgrat les seves limitacions i els intents del
govern francès d'impedir el seu desplegament) i
l'exigència d'avançar en la gestió de les conseqüències
del conflicte han permès amplis acords dels quals només
quedava fos el Front Nacional.
Fins ara, significativament, molts d'aquests avanços
venien més aviat de les “perifèries” històriques que de la
Comunitat Autònoma Basca (Araba, Guipúskoa i Bizkaia)
però s'ha produït una coincidència entre PNB i EH BIldu
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en la ponència d’autogovern d'aquesta comunitat que
podria obrir una nova etapa, encara que caldrà esperar
per confirmar aquesta tendència, ja que la divisió i les
reticències són palpables en el partit que lidera Urkullu.
En tot cas, Euskal Herria s'està movent i això comença a
reflectir-se també en les institucions de la CAB. A més,
les mobilitzacions de pensionistes han conegut un
creixement espectacular que ens diu molt sobre el
creixent malestar social.

una baralla de carrer de matinada, ni més ni menys que
en “terrorisme”. Tota una generació de gent jove que no
havia conegut les etapes més dures del conflicte ha
après de sobte com les gasten el Regne d'Espanya i el
cos de la Guàrdia Civil. I hi ha canvis també en el
moviment per la recuperació de la llengua basca, en les
concepcions sobre el model de construcció nacional, en
la solidaritat amb les persones migrants, en
l’antimilitarisme o en l'ecologisme.

Hi ha més canvis profunds i/o subterranis, però
precisament per això més importants des d'una
perspectiva estratègica, com l'avanç del feminisme en la
societat basca o les mobilitzacions de suport als joves de
Altsasu, injustament empresonats després de convertir

El país es mou. No se'ns veu tant com en èpoques en les
quals, paradoxalment, els avanços reals brillaven per la
seva absència però copàvem els telenotícies, però
moure's es mou, i ho fa en l'adreça adequada, per
fortuna.
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27 D’octubre: un any després

Jaume Bosch
Exdiputat d’ICV al Parlament de Catalunya
Ha passat un any des de la declaració (o pseudodeclaració)
d’independència
realitzada
al
Parlament de Catalunya el 27 d’octubre de 2017.
Segons l’exconsellera Clara Ponsetí va ser un
brindis al sol. Segons Carles Puigdemont caldran
vint anys perquè Catalunya esdevingui un estat
independent. Segons l’exconseller Toni Comin la
gent ja sabia que la declaració no es
materialitzaria en una República.
Més enllà d’aquestes tristes divagacions, el que
és cert és que l’Estat va encarregar la resposta al
poder judicial i que aquesta ha estat duríssima i
injusta. Avui, nou persones, ex-alts càrrecs del
Govern i el Parlament i activistes, estan tancades
a la presó, d’altres són fora del país. Elles i
moltes altres estan a l’espera d’un judici
imminent. D’altres persones, des del major dels
Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero fins a l’exvicepresident del Tribunal Constitucional, Carles
Viver Pi Sunyer, estan també acusades de greus
delictes. I multitud d’alcaldes i alcaldesses
continuen essent cridats a declarar pel seu suport
a l’1 d’Octubre.
Són molts els juristes que discrepen dels
procediments emprats, dels tipus delictius en què
es fonamenten les acusacions, i de la insòlita
presó preventiva aplicada a una part dels
processats. El catedràtic de Dret Penal de la UB,
Joan Josep Queralt, ha afirmat que “mantenir els
presos un sol minut més a la presó va contra tota
lògica jurídica i contra les bases de l’estat de
dret”. I el professor de Ciència Política de la
Universitat Carlos III de Madrid, Ignacio SánchezCuenca, ha titllat l’actuació del Tribunal Suprem
de “barreja de corporativisme, supèrbia i orgull
nacional ferit”. Ha passat un any però mentre
aquesta injustícia no es resolgui difícilment es
podrà parlar d’un cert retorn a la normalitat a
Catalunya i fins i tot a l’Estat espanyol.
És probable que, si hi ha sentències
condemnatòries, l’única sortida sigui que el
Congrés de Diputats aprovi una llei d’amnistia. La
mateixa majoria que va fer president a Pedro
Sánchez té els vots suficients. No es tracta de
tramitar cap indult; aquesta figura requereix la
sol·licitud dels condemnats, un reconeixement del
delicte i una certa mostra de penediment, i és
atorgat pel Rei a proposta del Govern de l’Estat:

ja han dit les persones encausades que es
consideren innocents i que no sol·licitaran cap
indult. L’amnistia, en canvi, suposa tancar tots els
efectes dels enfrontaments i obrir una nova etapa
de diàleg: i qui l’ha d’aprovar és el Parlament
espanyol. Segur que seria ben vista a Europa. Tot
i que abans caldrà convèncer al poruc PSOE i a
una part de l’opinió pública de tots els territoris
de l’Estat.
Gairebé la meitat de l’any que ha passat, va
transcórrer sota la vigència de l’article 155 de la
Constitució, aprovat al Senat amb els vots de PP,
Ciudadanos i PSOE. Aquesta decisió va comportar
un seguit de mesures que molts considerem
inconstitucionals: Unidos Podemos i el Parlament
de Catalunya tenen presentats recursos davant el
Tribunal Constitucional. El cert és que la mesura
va suprimir l’autogovern de Catalunya i va
paralitzar el funcionament de l’Administració de la
Generalitat.
Les eleccions del mes de desembre del 2017
varen tornar a atorgar la majoria absoluta,
parlamentària però no de vots, a Junts per
Catalunya, ERC i la CUP. Però no sembla que
aquests partits hagin sabut utilitzar-la en positiu:
desorientació,
paralització
del
Parlament,
divisions internes i manca de perspectives han
marcat la seva trajectòria els darrers mesos. Avui,
malgrat que es vulgui dissimular, tothom sap que
les estratègies de tots tres grups són ben
diferents. ERC ha iniciat un cert camí cap al
realisme; Junts per Catalunya (amb l’oposició
interna de part del PdeCat) està construint un
altre instrument, la Crida Nacional per la
República, que sota la bandera de la unitat no
deixa de ser una nova recomposició de l’espai
convergent i una OPA hostil a Esquerra i la CUP; i
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aquests darrers continuen instal·lats en un
còmode i inútil radicalisme verbal allunyat de la
realitat. Totes tres opcions semblen més
preocupades per assegurar-se uns escons en
unes pròximes eleccions que no pas en buscar
solucions als problemes del país. La CUP ha
abandonat la majoria parlamentària i exerceix ja
d’oposició, anunciant fins i tot la seva absència en
determinats debats parlamentaris.
L’opció de nomenar al capdavant de la
Generalitat un activista apolític com el president
Torra, encaminada a plantar cara al govern de
Rajoy, es va veure desactivada de forma
immediata amb la moció de censura que va
convertir Pedro Sánchez en nou president del
govern central. Les pors del PSOE, encongit per la
deriva cap a l’extrema dreta de PP i Cs,
accentuada amb l’eclosió (relativa) de Vox, no
han comportat canvis espectaculars en relació a
Catalunya; però seria injust no apreciar que la
situació s’ha modificat i que el diàleg i fins i tot
l’aprovació dels pressupostos de l’Estat són avui
possibles. El president Torra, quan ha arribat
l’hora de la política en majúscules, sembla que
estigui disposat a fer poca cosa més que
encapçalar mobilitzacions.
A l’altra esquerra, la que representen Unidos
Podemos i Catalunya en Comú la situació és
contradictòria. Pablo Iglesias ha recuperat
iniciativa política i està demostrant si les
enquestes ho corroboren, que el soci petit no ha
de ser menjat inevitablement pel soci majoritari:
ha sabut negociar els pressupostos, ha encapçalat
determinades reivindicacions molt sentides per
l’esquerra, i ha tingut la valentia d’anar a la presó
de Lledoners a entrevistar-se amb l’Oriol
Junqueras i d’altres presos polítics. La llàstima és
que Catalunya en Comú, que podria veure
reforçat el seu paper gràcies a aquestes
actuacions i a la nova situació creada als
Parlaments espanyol i català i al fet, per què no
dir-ho, d’haver encertat en els seus pronòstics
respecte del 27 d’octubre de 2017, es veu
sacsejada pel complicat procés d’estructurar-se
com a força política i sotmesa a pressions que es
retro-alimenten des de dos sectors minoritaris
però sorollosos: els que es reclamen del
federalisme i que han experimentat una regressió
brutal respecte a les polítiques que sobre el fet

nacional han defensat històricament el PSUC i
ICV, i els recentment apareguts anomenats
sobiranistes, que s’embolcallen en denominacions
solemnes que semblen voler dissimular objectius
més propis de la vella política.
I entretant la dreta centralista encapçalada per
Manuel Valls apareix com la gran adversària de
l’alcaldessa Ada Colau a les poperes eleccions
municipals a Barcelona. Caldria que la clara
majoria
de
l’organització,
sobiranista
i
d’esquerres, que dóna suport a Colau i a la
direcció dels comuns es consolidi i es faci cada
vegada més visible per enfortir aquest projecte
polític. Perquè, analitzada la situació, no veig cap
altra solució que la construcció d’una nova
majoria, catalanista, progressista i realista alhora,
que aprofiti la divisió cada vegada més evident de
l’independentisme entre pragmàtics i utòpics, i
que contribueixi a separar al PSC de la
vergonyosa majoria que va formar amb PP i Cs,
ara que aquestes dues forces polítiques han
esdevingut enemics irreconciliables de Pedro
Sánchez.
Eixamplar la majoria, com sovint diu ERC que
voldria fer, no ha de ser sinònim que sectors que
no estan per la independència, o que
independentistes que discrepen de com s’han fet
les coses, caiguin del cavall, vegin la llum i
acceptin de forma acrítica el rumb fixat per
l’independentisme oficial. Construir majories vol
dir connectar amb una base àmplia i plural que
existeix al país, que exigeix la llibertat dels
empresonats, que defensa el dret a decidir
concretat en un referèndum pactat i una nova
relació bilateral entre Espanya i Catalunya i que
vol abordar d’una vegada la multitud de
problemes econòmics, socials i ecològics que
pateix la societat catalana. Segurament, a mitjà o
llarg termini, una entesa entre ERC, els comuns i
els socialistes, oberta a acords amb altres forces
com la Crida o la CUP, seria el pal de paller que
ens hauria de permetre començar una nova
etapa, que tingués per prioritat fonamental el
manteniment de Catalunya com un sol poble.
Però per aconseguir-ho caldrà que la ciutadania
voti aquesta majoria a les conteses que vénen
electorals: i aquest suport s’ha de treballar i s’ha
de guanyar.
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El país que queda
o el que queda del país

Pablo Gentili
*Secretari executiu del Consell Llatinoamericà de Ciències Socials.
* L’hem traduït i el publicam amb permís de l’autor -article aparegut a www.pàgina12 el 29 d’octubre 2018

Simpatitzants de Bolsonaro van celebrar la victòria en l'avinguda Paulista de Sant Pau.

Per primera vegada va guanyar un president sense el vot dels més pobres ni dels indigents
Els electors, i sobretot les electores, que guanyen menys de dos salaris mínims no van votar per
Bolsonaro malgrat la capbussada en les ombres del 55 per cent: la bancada de militars i policies supera
a qualsevol altra.
S'inicia un nou cicle. El Brasil s'enfrontava al precipici de
la barbàrie. Podria haver fet un salt per a reconstruir el
seu futur democràtic. Però va decidir capbussar-se i
afonar-se en les ombres. Entendre què ha passat
requerirà molt temps. Qualsevol reflexió sobre el que
vindrà haurà de sustentar-se al Brasil que queda. O en el
que queda del Brasil
L'inventari de fanfarronades racistes, xenòfobes,
masclistes, violentes i humiliants de Bolsonaro, ha sigut
divulgat fins al cansament. Cap elector del nou president
va votar per un candidat que desconeixia. La seva
apologia de la tortura, de la dictadura i, particularment,
el seu programa de govern explícitament antipopular,
van semblar menys rellevants que el risc que guanyara
el candidat del Partit dels Treballadors, Fernando Haddad.
Més del 55 per cent de la població va elegir el candidat
de l'odi, el que representava una suposada renovació, les
principals
banderes
de
la
qual
signifiquen,
dramàticament, el retorn al passat de sempre, al Brasil
colonial i excloent, al Brasil de les oligarquies que
multipliquen els seus privilegis a costa del sofriment i de
la misèria del poble.

Els únics que semblen haver-ho percebut són els electors
i, especialment, les electores més pobres del país, les
que guanyen menys de dos salaris mínims; o siga,
menys de 1.908 reals, 520 dòlars. És la primera vegada
en la història que guanya un president que no compta
amb el vot majoritari de la població en situació de
pobresa o de pobresa extrema, el 50 per cent de la
nació. En tots els altres sectors socials, en les castes en
què s'organitza aquest gegant marcat per la desigualtat i
la violència, va guanyar Bolsonaro.
En quasi tots els 26 estats que componen la unió, van
triomfar la dreta o l'extrema dreta. En alguns d'ells, van
arribar al govern regional militars: un fuseller naval, un
comandant i un coronell. Quasi 1.000 candidats de les
forces públiques de seguretat, actius o retirats, algunes
d'elles dones, es van presentar a càrrecs electius.
Almenys 72 han sigut elegits diputats. La bancada dels
militars i policies supera a la de l'organització política
amb major representació en el Congrés Nacional, el
Partit dels Treballadors, amb 56 legisladors. El major
Olimpio Gomes, un deslluït diputat provincial, va ser
elegit senador nacional per l'estat de Sant Pau amb més
de 9 milions de vots. Kátia Sastre, una desconeguda
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policia militar, que fa uns dies va matar de diversos tirs a
un jove que robava un cel·lular enfront d'una escola, va
arribar al Congrés Nacional amb el suport de 264.013
ciutadans. La policia, ara diputada, va usar en la seva
campanya les imatges de les càmeres de seguretat on li
disparava al lladre i el rematava en el pis. Va ser
impedida per la justícia electoral de fer-ho. La prohibició
li va rendir més vots.
Bolsonaro va sostenir que la matança de delinqüents (o
dels quals semblen ser-ho) serà considerat una acció en
legítima defensa. També va sostenir que els moviments
socials seran considerats terroristes i els seus activistes
criminalitzats com tals. El congrés brasiler està compost
per 513 diputats i 81 senadors, distribuïts en 30 partits.
L'elecció de 2018 va suposar la major renovació de
representants en tres dècades de democràcia. No
obstant això, el poder del parlament es distribueix no
solament en funció dels partits, sinó dels interessos
corporatius que defensen els diputats i senadors. Tres
són les bancades interpartidàries majoritàries. Ho eren
en el passat i el continuaran sent ara, amb un Congrés
que va triar també el nombre més gran de legisladors
d'extrema dreta de tota la seva història.
La bancada que defensa l’agronegoci, el Front
Parlamentari Agropecuari, posseeix més de 260
representants. Donen suport a la desforestació de
l'Amazones, l'ús d’agrotóxics, viuen i es beneficien del
treball esclau i són, en molts casos, latitudinaris, al país
amb major concentració de la propietat de la terra en el
planeta.

La “Bancada de la Bala”, formada per militars, policies o
defensors de la violència repressiva de l'Estat, lluita
activament contra l'Estatut del Desarmament, aprovat
durant el govern de Lula. Sostenen que la població civil
ha de tenir dret a portar armes i a utilitzar-les en legítima
defensa. Està constituïda per 250 diputats i senadors.
Els legisladors evangèlics, la “Bancada de la Bíblia”,
seran més de 100. Lluiten contra l'avortament legal, la
igualtat de gènere, la diversitat sexual, el casament
entre persones del mateix sexe i exigeixen l'educació
religiosa a les escoles públiques.
Les tres bancades tindran 610 representants, en un
Congrés Nacional amb 594 membres. Naturalment, això
s'explica perquè alguns diputats o senadors pertanyen,
al mateix temps, a les bancades de l’agronegoci, són
evangèlics i militars.
La sigla de Jair Messias Bolsonaro, el Partit Social Liberal,
tenia fins a l'última elecció 8 diputats. A partir de l'any
que ve serà la segona del Congrés, amb 52 legisladors.
Tindrà, a més, 3 governadors. No en tenia cap.
Bolsonaro, en el seu discurs inaugural, no va dir res
substantiu. Va resar i va sostenir que “la veritat
alliberarà el país”. A més, va afirmar que només farà
negocis bilaterals amb els països que beneficien els
interessos econòmics del Brasil i li aporten tecnologia.
Que acabarà amb la integració ideològica del passat.
Aquest és el Brasil que refunda una democràcia feble,
tutelada pels dictadors i per les oligarquies de sempre.
Això és, en definitiva, el que queda del Brasil.

3.1

Jornades FEMINISMES, SOBIRANIES,
SOLIDARITATS

Lila Thomàs i Andreu
Consell de les Fundacions Darder Mascaró
Divendres 19 i dissabte 20 d’octubre se celebraren les
Jornades FEMINISMES, SOBIRANIES, SOLIDARITATS,
organitzades per les Fundacions Darder Mascaró. Vaig
presentar l’inici de les mateixes amb unes paraules de
na Francisca Mas Busquets, advocada, Presidenta del
Consell Social de la UIB que per motius aliens no va
poder ser-hi present. Va ressaltar sobretot la necessària
formació: Per tenir més coherència entre el discurs i els
fets (sobretot quan poden fer accions de govern). Perquè estar més formades, saber més, estudiar, ens
dóna més eines per defensar les nostres propostes, més
seguretat i evidentment la satisfacció que per ella
mateixa dóna el coneixement.- Perquè són moments de
feina i trobada col·lectiva. Tot el que sigui posar en comú
temes, dubtes i troballes és més profitós que la feina
individual i solitària. I respecte al tema de les jornades,
digué són termes que ens faran aprendre sobre la
inevitable aposta pel feminisme internacionalista i
d’altres lluites per l’alliberament de les dones i dels
pobles. I de ben segur sentirem conceptes nous perquè
la teoria feminista interpel·la contínuament el sistema
patriarcal i capitalista.
A continuació na Neus Suñer, periodista, moderà la taula
rodona amb el tema Com es viu el fet de ser dona i el
feminisme quan ets una dona migrant o racialitzada?
Comptàrem amb la veu i l’experiència de na Marusia
López Cruz, defensora llatinoamericana dels drets
humans i de les dones, na Carme Buelohá Borengue,
gestora cultural, i na Marika Kathir, llicenciada en
filologia hispànica, de la Fundación Sur. Totes tres ens
explicaren les seves experiències i ens interpel·laren
amb les seves vivències i arrels, El debat que seguí
després de les seves intervencions fou molt interessant i
enriquidor.

La darrera part fou a càrrec de na Sònia Ruíz, doctora en
ciències polítiques, i ara a l’Ajuntament de Barcelona,
que ens parlà de Feminisme i Sobirania: Espais de poder
i representacions, presentada per na Neus Tur,
politòloga. Ens explicà el pretext i context, les
definicions, derives, les resistències i els reptes actuals, i
sobretot les Claus del canvi, amb un especial èmfasi a la
Vaga Feminista que, va concloure: té el potencial de
subvertir el subjecte i l’objecte «clàssic» de la vaga, i
obri nous escenaris polítics i vitals possibles. Genera
mutacions tant de l’objecte de la vaga -treball, tots els
treballs, i els subjectes, fins i tot les mestresses de casa
es tornen subjectes polítics, i també legitima altres
discursos allò que pot ser objecte d’una vaga, és a dir,
allò que pot ser i que és polític.

Després d’una pausa gaudirem d’un divertit monòleg a
càrrec de Nanda Hernàndez que, amb ulls feministes,
ens il·lustrà sobre les noves relacions a través de les
xarxes socials...
El dissabte matí reprenguérem la tasca amb la
intervenció de na Jule Goikoetxea Mentxaka, filòsofa
política, via skype, amb el tema: Desprivatitzar la
democràcia des del Feminisme. Va ser presentada per
n’Aina Sastre, directora insular de Normalització
Lingüística del Consell de Mallorca. Tant la intervenció de
na Jule -finalment per youtube, sobre com construir
democràcia feminista per desmuntar l’estat patriarcal,
capitalista i racista, com el debat posterior amb ella, fou
molt valorat per les presents, tant per les noves
propostes que plantejà com pels exemples concrets
viscuts a EuskalHerria.

Finalment tancà les Jornades na Rosa Cursach Sala,
Directora de l’Institut Balear de la Dona, que agraí el fet
d’haver gaudit d’un espai de reflexió imprescindible per
continuar amb l’acció quotidiana.
Unes Jornades molt enriquidores que posteriorment
seran publicades per a fer-ne difusió.

3.2

A Balears, acollim

Joan Pau Jordà

Avui, la fossa comuna més gran del món es troba a la
mar Mediterrània. Entre 3,000 i 5,000 persones moren
cada any intentant creuar el bocí d’aigua que separa
Europa Occidental dels països del nord d’Àfrica, estripats
per la guerra. 35,000 des de l’any 2000. Les màfies fan
l’agost. A casa, el feixisme i la xenofòbia engreixen a
costa de la demagògia, mentre la UE mira cap a altre
costat davant la vulneració, a Turquia, dels drets humans
dels refugiats.
Davant aquesta injustícia, la ciutadania de les Illes no
s’ha quedat plegada de mans. S’organitzà la plataforma
“A Balears acollim” que agrupa entitats socials, sindicats
i col·lectius que treballen amb persones refugiades –
Fundacins Darder-Mascaró hi forma part.- Aquesta
plataforma organitzà diverses manifestacions reclamant
una solució per aquest problema.
En aquest context, el passat 26 de setembre del 2017
fou la data límit perquè Espanya acollís la quota de
17,337 refugiats (només n’ha acollit un 14%). Vergonyós.
Per no oblidar l’efemèride, el passat dia 9 d’octubre, a
Can Alcover, varen tenir lloc una sèrie de taules rodones
on convergiren experts de l’Administració, el teixit
associatiu i les ONGs que treballen en l’acollida dels
refugiats per parlar del present i el futur de les polítiques
d’acollida a les nostres Illes.
La jornada ‘Les Balears acollim, present i futur’ es dividí
en dues parts. La primera, Mites, polítiques i protocols.
L’acollida des de les nostres institucions. Intervingueren
Fina Santiago, Consellera de Serveis Socials i Cooperació,
i Dolça Feliu, Directora d’inclusió social i cooperació
internacional a Creu Roja Illes Balears. La xerrada versà
sobre quines polítiques es fan des del Govern de les Illes
Balears de cara als refugiats. S’explicà les limitacions
legals, les dificultats de l’acollida i les exigències que
s’han anat fent des de les Illes al govern de l’Estat en
aquest sentit.
A la segona taula rodona, Altres experiències i
oportunitats. S’explicaren altres experiències en
l’acollida i, especialment, s’informà dels projectes que
els membres de la plataforma estaven posant en marxa.
Així, intervingueren Ana Prats, directora de la FGTC de

Sant Joan de Déu, Lucía Muñoz, tècnica de projectes de
Refugees Welcome a Balears; Mauricio Tejada, president
de la junta directiva de Thakhi Runa i Ruben Lago,
voluntari de Proactiva Open Arms... tot un luxe de taula!
Entre tots els projectes destacà, per a mi, la iniciativa
Refugees Welcome, que cerca, mitjançant una pàgina
web, posar en contacte a refugiats que ja fa estona que
resideixen a Balears i cerquen casa amb gent que
l’ofereix. L’entitat, a més, realitza un seguiment del
procés d’acollida. És un projecte que ha funcionat prou
bé a Barcelona i Madrid.
Finalment, l’acte acabà amb un intens debat entre tots
els participants.
Sens dubte, la jornada fou un granet d’arena més per no
oblidar el que està passant davant les nostres platges.
Gràcies!

25 de novembre dia mundial
contra les violències masclistes
3.3

Lourdes Martin Clemente
Dones d’Esquerres de les Illes Balears
Aquest mes d’octubre està sent molt negre per a
les dones, 7 assassinades i en el moment
d’escriure aquest article encara no ha finalitzat el
mes, 3 en 24 hores, és insostenible, inadmissible,
ens estan assassinant i la societat sembla
impassible davant d'aquestes morts.
La pàgina oficial de l'Instituto de la Mujer en
comptabilitza 43, però si tenim en compte tots
els assassinats de dones comesos pel fet de ser
dones, tal com recull www.feminicidios.net, són
86 dones assassinades el dia d'avui, 28 d'octubre,
i 3 menors.
No ens cansarem de repetir que la violència
masclista és la conseqüència de la desigualtat
estructural, dels privilegis que la societat
patriarcal els ha atorgat als homes pel fet de ser
homes i de la falta de reconeixement cap a
nosaltres, les dones. Els feminicidis representen
l'escenificació més extrema i brutal d’aquesta
desigualtat.
La defensa de la igualtat real i efectiva, i
l'eradicació de la violència masclista ha de ser
una prioritat per a totes les institucions, han de
respondre davant la gravetat de la realitat del dia
a dia de milers de dones i dels seus fills i filles
menors, que viuen aquesta violència i que també
són assassinats per infligir el dany més gran
possible a les seves mares.
A més tenim uns jutges que no ens creuen, que
dubten de la paraula de les dones, que no la
protegeixen davant l'agressor. No podem confiar
amb aquesta justícia patriarcal que contínuament
posar en dubte les denúncies de les dones, tenim
molts d'exemples com la sentència de la
"manada", no pot ser un risc el dret a denunciar.
Estem fartes que ens culpabilitzin quan, en
realitat, som víctimes.

Estem fartes de justícies imparcials i cegues i de
polítics que es tapen els ulls davant aquesta
xacra que són els feminicidis. Estem fartes que
nines i nins hagin de veure com les seves mares
són maltractades per homes que queden
impunes.
Per totes aquestes raons exigim polítiques que
capgirin la realitat de les dones, que promoguin la
presència de les dones en els espais de decisió
econòmics, polítics, laborals, socials, els espais de
poder que fins ara han estat vetats per a les
dones, perquè sense nosaltres no avançarem cap
a una societat més democràtica, justa i
igualitària.
I l'hem de fer juntes, les dones dels pobles i
ciutats de Mallorca, per ser més fortes a l'hora de
lluitar pels nostres drets i exigir l'eradicació de
totes les violències masclistes, de tots els
estaments de la societat civil.
I per això aquest 25 de novembre sortirem al
carrer a manifestar-nos per demanar més
Democràcia, Igualtat i contra la Justícia Patriarcal.

4.1

El CES recupera la Memòria

Josep Valero
Secretari General del CES Illes Balears
El passat 26 d'octubre es presentà a la sala d'actes del
Parlament, la Memòria del Consell Econòmic Social,
sobre l'economia, el treball i la societat de les Illes
Balears, pel que fa a l'any 2017. La darrera Memòria es
presentà l'any 2011, tot just abans que el govern Bauzá
suspengués el CES per tal «d'estalviar despeses». No es
va editar en paper i tan sols es publicà la versió digital.
Unes despeses que no es tingueren en compte, quan
amb la CAEB crearen la Fundación IMPULSA. Sembla que
el govern Bauzá es molestà pel dictamen que sobre la
Llei de Turisme va fer l'anterior CES. El càstig fou callar la
veu crítica que podia malestar la seva prepotència.
Com el CES era un òrgan estatutari, no es va poder
dissoldre com va fer el PP en algunes comunitats
autònomes on governava, com fou Madrid, La Rioja,
Castella-la Manxa, Cantàbria. A altres com a CastellaLleó, Múrcia i Galícia el PP va respectar i fins i tot
potencià la institució. En el cas del País Valencià, Aragó i
Extremadura no va dissoldre la institució, però la va
deixar en una via morta de mera supervivència. No era
el cas de Les Illes. Com no tenia la majoria de 2/3 del
Parlament, no va poder dissoldre la institució. El
tecnicisme trobat per aturar el CES va ser «la
suspensió». La voluntat política de l'actual govern de
reactivar el CES, reflectida per escrit en els Acords pel
Canvi, es concretà el 19 de juliol de 2017, en la sessió
constitutiva de l'actual Consell Econòmic Social de les
Illes Balears, una vegada aixecada «la suspensió» per
acord de govern, del dia 29 d'abril de 2016.
La Memòria 2017 presentada, és qualque cosa més que
un material imprescindible per a tenir una visió acurada
de la nostra realitat econòmica i social. És recuperar tota
una tradició de recopilació de material estadístic, a partir
d'una institució pública i amb una metodologia de debat,
participació i consens dels agents socials i institucions,
presents en el CES de les Illes Balears. Molt més
meritòria quan en aquests moments, cap altra institució
pública o privada, fa aquesta important tasca de visió de
conjunt de les nostres societats illenques. Unes visions
insulars i interinsular, que es veuran reforçades quan es
publiquin pel mes de desembre, les dades de les rendes
de les llars municipals i insulars, que ha finançat el CES
amb un conveni de col·laboració amb l'IBESTAT.
Totes les dades de la Memòria surten d'estadístiques
oficials. El grapat de 37 col·laboradors i col·laboradores,
becaris i equip de funcionaris del CES, coordinats pel
director de la Memòria Ferran Navinés, aporten uns

comentaris assenyats de les dades tractades. La
Memòria del 2017 està estructurada en tres grans
capítols: Panorama econòmic, Mercat de treball i
polítiques d'ocupació, Qualitat de vida i Estat del
Benestar. La publicació de 820 pàgines, vindrà
complementada per unes taules de gràfics i
estadístiques que sols es publicarà en la versió on-line, i
que també arriba a les mil pàgines d'informació
complementària. La versió escrita de la Memòria també
es publicarà en la seva versió digital a la pàgina web del
CES, així com la versió en llengua castellana.
https://ces2017.netwebcompany.com/http/
memoria_ces_2017/data/index_memoria.php
Si és certa la dita que diu «Sols es mesura allò que es vol
conèixer», la Memòria del CES aporta un volum
d'informació crucial per abordar la realitat del nostre
model de creixement. Tan pel que fa a les dades
quantitatives com per les qualitatives. El coneixement
exhaustiu de la realitat i un ample debat cívic sobre la
realitat contradictòria d'aquesta, és la base per tenir una
societat democràticament desenvolupada. I és una
condició imprescindible, pels que tenim vocació de
transformar les dinàmiques irracionals de l'economia de
mercat inherent al capitalisme.
La Memòria del CES 2017 aporta les radiografies
imprescindibles per analitzar el nostre model de
creixement. Altra cosa és la lectura i el diagnòstic que
s'infereix d'aquestes, les prioritats sobre les quals
s'hauria d'actuar, o les polítiques necessàries per canviar
les tendències negatives. Però això ja són figues d'un
altre paner.
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Cooperar per rebre el que toca

Biel Payeras Torrandell

El passat 17 d'octubre, a València, va tenir lloc una
trobada entre les plataformes cíviques favorables a la
reforma i millora de l'actual sistema de finançament per
a les Illes i el País Valencià. A banda de crear el 'Manifest
de València' que teniu adjunt i que té un valor polític
important, la trobada simbolitza l'aliança entre els dos
territoris i els agents socials respectius en la lluita per
aprofundir l'autogovern, la defensa de l'autonomia local
i, en definitiva, de l'Estat del Benestar i la seva viabilitat.
La intenció és generar el màxim de complicitats
possibles per a passar d'un marc bilateral de
reivindicació amb l'Estat a un escenari multilateral, amb
la bandera de 'finançament just' com a centre.
La qüestió del finançament i del Règim Especial per a
Balears (REB) ha cobrat major importància amb
l'arribada de diferents governs progressistes a les
comunitats autònomes. Des del primer moment, tan
executius -com el nostre- com agents socials -sindicats,
patronal, universitat, entitats culturals, etc. han elaborat
propostes conjuntes, documents, han mantingut
reunions i discutit al voltant d'aquest tema. La resposta
de Moncloa sempre va ser la porta tancada. A l'estiu, el
nou govern socialista espanyol tot d'una va rebutjar obrir
el meló de la reforma del sistema de finançament durant
l'actual mandat, decidint postergar-lo; el Ministeri
d'Hisenda tampoc ha deixat clar la seva postura ni quins
principis ha de regir el nou model.
En aquest context, dia 30 d'octubre apareix als mitjans la
notícia "El Gobierno de Sánchez entierra el REB de

Armengol" que aixeca totes les alarmes. En aquest
sentit, el posicionament de les entitats i plataformes
civils que han defensat un millor finançament (com la
Plataforma per un Bon Finançament) ha de seguir essent
el mateix, amb el nivell d'exigència i rendiment de
comptes, que durant els mandats de Mariano Rajoy.
Per tant, si el Govern de les Illes Balears va comptar -i
compta- amb el suport de les entitats i associacions per
aconseguir un #bonfinançament i un REB digne, ara
també és el moment de recolzar-s'hi, de cooperar per
rebre el que toca.
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MANIFEST DE VALÈNCIA PER UN NOU FINANÇAMENT
La plataforma per un Bon Finançament dels Illes Balears, i la Plataforma
valenciana per un Finançament Just, ambdues compostes per entitats
cíviques d'àmbit econòmic, polític, social i sindical, després de la reunió
conjunta realitzada a la ciutat de València el 19 d'octubre de 2018, manifesten:
Que la gran majoria de la societat d'ambdues comunitats autònomes
ve reclamant, des de fa diversos anys, una reforma immediata del sistema de finançament autonòmic que establisca un nou model de repartiment i que garantisca la suficiència de recursos i una equitativa distribució, tant entre administracions públiques com entre les comunitats
autònomes.
Que des de l'any 2014 s'hauria d'haver revisat el sistema de finançament
autonòmic i fins a la la data no s'han produït substancials avanços en la
seua reforma, la qual cosa ha suposat un important cost econòmic per
a les finances de les comunitats autònomes redundant tot això en una
menor implantació dels serveis bàsics per a la ciutadania d'aquests territoris.
Que ha quedat evidenciat, pels informes emesos per tots els organismes
estatals i autonòmics que existeixen comunitats autònomes que estan
sent notablement perjudicades amb l'actual model, destacant greument la balear i la valenciana
Que, si bé és cert, que amb el canvi de govern estatal, realitzat a mitjan
enguany 2018, s'ha observat una predisposició favorable a reiniciar el
camí perdut, així com una nova disposició a la interlocució i al diàleg,
no és més cert que la societat espanyola en el seu conjunt, i especialment la dels territoris signataris d'aquest manifest, veuen com cada dia
que passa la insuficiència financera va fent mossa en els serveis bàsics,
ampliant les diferències entre unes comunitats i unes altres.
Per tot això, els signants d'aquest manifest declaren:
1. Reclamem de forma urgent una reforma del sistema finançament al
llarg de 2019.
2. Que el nou model de finançament, ha d'establir un sistema en el qual
no es discrimine a la ciutadania en funció del seu lloc de residència.
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Les polítiques territorials
del Consell
Lluís Enric Apesteguia Ripoll
Pere Fuster Nadal

L’ordenació del territori és sens dubte una de les
principals tasques dels Consells; no debades l’Estatut del
2007 la converteix en una de les 20 competències
«pròpies» de les institucions insulars.
És evident que les polítiques territorials tenen una
particular transcendència en unes petites illes sotmeses
a una fortíssima pressió urbanística, i molt especialment
si tenim en compte la seva transversalitat: el Pla
Territorial de Mallorca condiciona altres camps
competencials com són la mobilitat, l’energia, els
residus, el comerç, el turisme o els ports, per posar
alguns exemples.
Aquesta
legislatura
començava
amb
enormes
expectatives. Era la primera vegada que l’esquerra
assolia majoria absoluta al Consell de Mallorca, i que
podia governar-hi sense dependre de la voluntat d’Unió
Mallorquina.
Comencem pel final, ja que quasi al final de la legislatura
ens trobam: s’han satisfet o duen via de satisfer-se totes
aquelles expectatives? Rotundament no. No som els
primers a afirmar-ho, però per manca d’originalitat no
podíem deixar de fer aquest exercici d’autocrítica, que
sempre ha de resultar estimulant. La revisió i modificació
del Pla Territorial, difícil de plantejar i impossible
d’aprovar abans de les eleccions, és sens dubte la gran
frustració, i ha de resultar impostergable si es reedita,
com és desitjable i per primera vegada probable, el
pacte de progrés.
Suposa això que estam davant una legislatura perduda?
De cap de les maneres. Dir-ho seria afirmar que les
passes cap a la utopia són inútils fins que aquesta no es
materialitzi, quan tots els hereus de Kavafis sabem que
el que és important és el fet de caminar.
En aquest mandat s’ha recuperat la disciplina urbanística
després de quatre anys aturada pel PP. No és un tema
menor: si la legislació i la normativa no es fan acomplir,
resulten paper banyat, posin el que posin. I tampoc és un
tema senzill, car escriure un article a una llei no és el
mateix que esbucar una casa.

L’Agència de Defensa del Territori (antiga Agència de
Disciplina Urbanística) s’ha vist afavorida per l’aprovació
de la LUIB, però ha fet una feina intensa reconeguda
arreu. Ara resulta més atractiva pels municipis: dels 6
que hi estaven adherits s’ha passat a un total de 26 que
suposen el 50% de la superfície illenca, però el que és
més important, és molt més eficient: si el 2015 el pacte
es troba amb 1.206 expedients d’infraccions sense
tramitar que el PP havia desat als calaixos esperant que
caducassin, durant el 2016 i el 2017 no només
s’aconsegueix recuperar-los sinó que s’incrementa
frenèticament la seva activitat, amb 551 nous
expedients incoats, que corresponen un 76% a sòl rústic
comú i un 24% a sòl rústic protegit i que han acabat en
372 procediments sancionadors i de demolició.
Aquests canvis tan brutals no ocorren perquè sí: hi ha la
voluntat i la valentia d’un govern que fa aquesta aposta
malgrat les fortes pressions i les grans necessitats (com
per exemple de personal) que han hagut de resoldre.
Però parlant de polítiques territorials del Consell no
podem obviar l’aprovació de dues normes que, a parer
nostre, estan passant massa inadvertides malgrat la
seva gran transcendència en la nostra configuració
futura: el Pla d’Equipaments Comercials de Mallorca
(PECMA) i el Pla d’Intervenció en Àmbits Turístics (PIAT).
Amb el PECMA es posa fre a nous grans centres
comercials a Mallorca, sempre des del punt de vista
territorial , ja que la sempre temuda Directiva
Bolkenstein de la Unió Europea que prohibeix la
regulació de l’economia ha tombat la norma limitadora
del País Basc, per exemple.
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Pel que fa a la superfície màxima dels centres comercials
partíem de no tenir cap límit, i el plantejament és que
tendrem 40.000 m² a Palma central, 4.000 m² a la badia
de Palma, 1,.500 m² a nuclis del nivell 4 i 700 m² als
nuclis del nivell 5 (que són la majoria). Es prohibiran
nous centres comercials superiors a 4.000 m² que
suposin un augment de la intensitat del trànsit a la Via
de Cintura i a les autopistes de Llucmajor i Calvià, i als
sòls industrials i de serveis on els usos comercials siguin
compatibles tan sols es podrà ocupar un 30% de
l'edificabilitat de la parcel·la amb usos comercials.
Així mateix s'aprovaran tota una sèrie de mesures per
integrar els centres comercials en els nuclis urbans i
s'exigiran tota una sèrie de requisits en matèria
energètica i d'integració paisatgística.
En resum, es multipliquen les limitacions i exigències, de
forma que, atès la superfície de les parcel·les disponibles
a Palma i a altres zones per a ús comercial en els actuals
planejaments, serà gairebé impossible l'establiment de
grans centres comercials com els que hem conegut
darrerament a Mallorca.
El PIAT inclou la zonificació del lloguer turístic, una
qüestió polèmica però que pretén permetre aquesta
activitat allà on és una oportunitat i restringir-la o
prohibir-la allà on és un problema; de fet, posa fre a la
turistització del sòl rústic prohibint que els nous
habitatges es puguin dedicar a lloguer turístic. De la
mateixa manera, no hi permet pus hotels ni pus camps
de golf.
A més, aquest Pla confirma l'amortització de més de
100.000 places del sostre turístic de Mallorca, que s'hi

aniran descomptant a mesura que es donin de baixa. I el
que resulta més important: prohibeix nous creixements
de sòl residencial i turístic a nuclis costaners.
I una digressió final parlant d'un tema polèmic que no és
pròpiament política territorial però hi té una relació
estreta; no voldríem que semblàs que en defugim.
Efectivament
estam
parlant
de
la
política
d'infraestructures viàries.
L'aprovació del projecte de desdoblament de la carretera
Llucmajor-Campos per convertir-la en una autovia no és
el que hagués fet MÉS per Mallorca amb majoria
absoluta, i per tant no en trobareu en aquestes línies una
defensa política. Inclòs en els Acords pel Canvi, ha
suposat un peatge perquè 6 consellers de 33
aconseguissin, a més de tot el que hem dit i d'altres
exemples, eliminar del Pla Director de Carreteres fins a
15 grans infraestructures, com els desdoblaments de
Peguera a Andratx i de Manacor a Sant Llorenç, així com
les rondes de Sineu, Petra, Can Picafort, Campos,
Sencelles, Llombards, Calonge-s'Horta, Artà, Andratx,
Llucmajor, Cas Concos... I encara en negociam més!
Si la legislatura ha valgut o no la pena és una opinió
personal. La nostra és que sí, sense cap dubte. MÉS hi ha
fet molt, amb la dificultat afegida de no gestionar l'àrea
(de fet, per a la següent legislatura consideram que és
un repte a assumir).
Des de l'autocrítica, però mai des de l'autofrustració
afirmam que cal fer més. Molt més. I per això, cal MÉS.
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VICENÇ VIDAL MATAS
Conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Biel Pérez i Pep Valero

Cal donar continuïtat a
les polítiques que hem
impulsat

Havíem quedat, fa dies, en trobar-nos a la
conselleria a les 14 per fer aquesta xerrada, però
l’actualitat comanda i ens avisen que el Conseller
està reunit amb els batles de Llevant a Sant
Llorenç. Quedam per les 16’30. Tot just ha tengut
temps de posar quatre miques dins el gavatx;
suposam que amb més ganes d’estirar una
estona les cames a una butaca que no de rebre
dos impertinents que li fan preguntes, ens rep
amb una afabilitat que agraïm de veres.
Toca començar pel currículum...
Trenta-vuit anys. Fadrí, no veis la meva trajectòria
política? (ha, ha, ha, ha!!!) Llicenciat en Ciències
Ambientals per l’Autònoma de Barcelona. Màster
en Gestió d’Espais Naturals Protegits, per
l’Autònoma, la Complutense i Alcalà. Especialista
Universitari en Cooperació i amb Ordenació del
Territori i Urbanisme per la UIB. Hi ha altres coses,
però ja està bé...
Recordam la seva col·laboració en el Projecte
“Toni Real Vicenç” a El Milagro, un immens
“basural” mar de fems, a Huarchaco, Trujillo,
Perú, dirigit per la religiosa mallorquina Catalina
Vallespir, que treballa amb els nins que furguen

per dins els fems cercant una mica de menjar o
qualque cosa per vendre.
On vares néixer?
Vaig néixer a Esporles, tenc
d’Esporles i dos de Sant Joan.

sis

llinatges

I la teva trajectòria professional?
He estat consultor en temes de medi ambient a
diferents consultories, he estat interí dos anys a la
Conselleria de Medi Ambient, a la Comissió Balear
de Medi Ambient com a tècnic; després vaig estar
a una empresa de serveis en tema de
contractació. Pel que fa a la meva trajectòria
política vaig començar com a regidor de
l’Ajuntament d’Esporles; vaig esser secretari de
na Francisca Vives a la Conselleria de Comerç, un
parell de mesos, i Director General de
Biodiversitat amb en Biel Vicenç. Som un dels
pocs Consellers que no som funcionari. Després
d’això ens n’anirem altra vegada al sector privat;
si em volen...
Sabem que has escrit un article sobre
l’agricultura per a la nostra revista per això avui
ens centrarem més en el tema medi ambiental.
Per començar ens agradaria que ens comentassis
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el tema dels espais naturals. Què s’ha pogut fer
durant aquesta legislatura?
En el capítol dels espais naturals hem donat
passes importants. Sobretot en el tema de
recuperació de personal. Darrere els espais
naturals, si no hi ha qui els gestioni, qui els cuidi,
que faci feina per a ells, les idees queden damunt
el paper; i el paper ho aguanta tot. Al IBANAT hem
recuperat catorze treballadors, que havien estat
acomiadats a l’anterior legislatura, i jo crec que
aquest és un dels processos importants;
capitalitzar humanament...
Dit això, crec que és una fita històrica la
Declaració del Parc Natural d’Es Trenc i d’Es
Salobrar de Campos. Marca un abans i un després
en aquest espai. Evidentment neix, i en un parc
que neix afloren tots els conflictes ambientals que
no s’havien afrontat i es veuen més. Per tant, el
primer és saber què passa per a poder donar
solucions. El tema de las “ZEPAS” (Zones
d’Especial Protecció per a les Aus) també és un
dels projectes que tenim. I una cosa poc
celebrada, que va esser la protecció definitiva de
Son Bosc. Que em va marcar en l'àmbit personal,
perquè era una feina que havia començat amb en
Biel Vicens. També hem iniciat els tràmits
d’ampliació del Parc de l’Albufera i de Llevant.
Un dels èxits medi ambientals més importants,
parlant d’espais, és el “Corredor dels Cetacis”. La
Declaració del Corredor dels Cetacis de la
Mediterrània. Cent cinquanta mil quilòmetres
quadrats que permeten aquest corredor; ens
donarà una important protecció marina.
La mar ha estat un tema molt important. Hem
aprovat la Reserva Marina de Dragonera. Prest
aprovarem la nova Reserva de Formentera i
acabaren la legislatura amb una altra a Eivissa i
una altra a Menorca. Tendrem quatre reserves
marines noves; amb tota la seva vigilància. Això
suposa, també, un bot qualitatiu. Generam a terra
aquestes organitzacions de defensa d’espais
naturals; dotació de personal; vigilància;
protecció... I, evidentment, al final, et dóna una
satisfacció veure que ja està a exposició pública
l’inici de l’ampliació de Cabrera. Això també és
una fita històrica: tendrem el parc marítim més
gran de l’Estat, amb diferència. Probablement el
més gran de la Mediterrània.Un altre dels reptes
ambientals era el tema de la lluita contra les
prospeccions. De moment ens va bé. Per tant, des
d’aquesta política d’espais naturals també hem
abordat aquest front.

I el tema de residus?
En el tema dels residus, jo crec que ens hem
avançat, i, a vegades, és una satisfacció. Quan
nosaltres sempre hem estat admiradors davant

les accions del País Basc o Catalunya en política
de residus... Ara hem donat la volta a la truita, ara
mateix Balears és on es mira tothom. Ahir la
Comissió Europea, el Parlament Europeu,
aprovava els objectius que van alineats amb la
nostra llei, que ja hem presentat. Hi ha coses que
són canvis puntuals, però aquest serà un canvi de
calat, de fons; perquè els residus canvien el dia a
dia de cada persona. La Llei de Residus crea un
impacte des del matí, quan t’aixeques, fins que
te’n vas a dormir; en tots els teus hàbits. És
d’aquestes accions,d’aquests canvis que realment
fan país; un canvi social important.
Tu ens estàs donant una visió tècnica molt
interessant i amb visió de futur. El nostre dubte
és: el poble, la gent senzilla del carrer, ho entén a
això, és conscient del problema?
A vegades els canvis, o aquestes figures de
protecció, generen unes reaccions... El poble a
vegades et sorprèn, perquè penses que has
superat segons quins nivells... Per exemple “Parc
si, parc no”; penses que és un debat que ja està
socialment superat, i te’l tornes a trobar. Amb
l’ampliació del Parc de Llevant el tornam a tenir.
Però totes les Administracions hi estan a favor. I
l’oposició al Parc d’Es Trenc no ha estat tan
grossa.
La
presa
de
consciència
és
importantíssima. En el tema de residus crec que
tothom n’és conscient. I és un dels avantatges
que té la Llei de Residus, que, a través de les
xarxes socials veus l’impacte dels plàstics a la
mar, a la natura, i la gent té clar que s’ha de fer
qualque cosa; ha de regular el consum. Aquesta
és una oportunitat que, tal vegada, amb altres
polítiques ambientals no tenim. Un exemple clar
de prendre consciència molt ràpid la societat, és
la posidònia. És espectacular com amb poc temps
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ha calat. Quan parlàvem de posidònia l’any 2010
érem quatre folls, quatre il·luminats, ecologistes
radicals. És un tema entorn del qual s’ha creat
una sensibilitat, on hi ha un seguiment constant
de totes les actuacions que s’han fet. El Decret de
Posidònia, ha estat també una de les coses amb
les quals ens avançam, generant normativa
pròpia, aplicant la iniciativa directament amb un
decret. El que m’ha sorprès més és que tothom és
conscient que aquí hi ha un impacte. Això, fa un
temps, era impensable. Ja m’agradaria que altres
impactes ambientals que es produeixen cada dia
tinguessin aquesta presa de consciència.
I en el tema dels comptes de l’aigua, quina
realitat tenim? Com anam d’aigua potable a les
Illes?
Ara hem aprovat la revisió anticipada del Pla
Hidrològic. Està aprovat en el Consell de Govern. I
és dur; quan tu veus les dades, que venim d’una
sequera que se’ns havia amagat. El pitjor que pot
tenir un gestor és no saber què li passa. Si a
Eivissa s’hagués avisat que feia dos anys, abans
que nosaltres entràssim, estava en una sequera,
és de suposar que qualcú hauria adoptat
mesures... Per tant, el primer ha estat recuperar
indicadors de seguiment; saber què tenim. La
informació és clau per a gestionar una crisi. Amb
la revisió del Pla Hidrològic ens hem adonat que
ho fèiem perquè Europa ens havia dit que estava
mal fet; és a dir, que no havíem afrontat els
reptes,
com
després
empíricament
s’ha
demostrat que les masses d’aigua han baixat en
qualitat del 2013 al 2015 Per tant, sobre
explotació, salinització, contaminació per nitrats...
Si no afrontam aquests reptes, no tendrem bona
aigua. Hem de gestionar tot el cicle, des del
principi. Hem de gestionar l’oferta, estam
acostumats a què es deixa fer pous, a no
controlar les fuites... Però, també, la demanda; no
podem estar pensant que la tècnica ens ho
resoldrà tot; que posarem dessaladores i haurem
resolt el problema. Les dessaladores són unes
estructures que ara tenim i poden esser una
oportunitat per recuperar els aqüífers, però no és
una solució anar sempre darrere la demanda. Si
pensam en els quinze dies d’agost en què tenim
tanta gent, sempre haurem de fer noves
infraestructures per a satisfer aquesta demanda.
Hem de pensar com ho feim per recuperar
aquests aqüífers, per tenir capacitat; per tenir un
consum responsable d’aquesta aigua per a
aconseguir uns recursos recuperats. Eivissa és un
dels problemes que ens ha ocupat més temps
durant aquesta legislatura.

Estan infra utilitzades les dessaladores?
Hi ha hagut dessaladores apagades, no
mantingudes i desconnectades. Amb això ja vos
he respost... Ara estan funcionant, però també
hem d’assumir que l’aigua té un cost. És un bé
escàs i s’ha de valorar. Si tu no valores el que val
l’aigua, és un dels béns comuns que es tuden. La
política d’aigua no s’ha de fer sols en temps de
sequera, quan tothom és més conscient i feim
unes actuacions de polítiques progressives, de
preus ajustats, per reduir i a la vegada respondre
a la demanda. Crec que s’ha pres consciència
amb la sequera que hem patit, però és que ara,
quan tornes a conversar amb la gent sembla que
ja no hi ha un record... És una oportunitat: hem
tingut una sequera, n’hem d’aprendre. Hem de
recuperar la cultura de l’aigua; recuperar
infraestructures, que ja sé que no són molt
visibles, però són indispensables. L’altre dia
parlava amb una batlessa i li deia: “has fet molt
bé, perquè has fet obres de llevar fuites, dipòsits
d’aigua, has gastat un dineral que no es veu, però
és necessari, perquè el dia que obris el grifó i no
surt aigua, te n’adones”.
Políticament no sé si resulta molt rendible...
Desgraciadament, la gent no ho entén. Per
exemple, quan nosaltres gastam cada dia una
milionada en tubs, o en arreglar depuradores...
això no són fotografies d’inauguracions. El tema
de les depuradores és un exemple clar; nosaltres
gastam moltíssim més en el manteniment, però
això no et dóna per tallar cintes. A la gent li
agrada veure tallar cintes, però nosaltres tenim
moltes infraestructures de depuració de les que
hem de cuidar el seu manteniment...
Precisament era el tema que volíem tractar el de
la depuració hi ha un perill real de saturació
d’aquestes estructures?
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En depuració ho tenim planificat; perquè hem de
saber què volem. A vegades deim “la depuradora
no va bé” i no, aquella depuradora tècnicament
va bé; el problema és que li arriba un cabal pel
qual no està preparada; sigui per increment de
població o perquè hi van les pluvials. Per tant, els
creixements desordenats o d’urbanismes més
salvatges fan que les estructures vagin darrere o
no arribin a la capacitat. Una altra cosa és el
manteniment, s’hi ha d’invertir; i hi ha els
instruments financers per a fer-ho. Ho hem fet
durant aquesta legislatura, hem gastat doblers
del cànon de sanejament, que es va plantejar
perquè, si és d’aigua, s’ha de gastar en aigua. Ho
hem reforçat amb projectes amb doblers
provinents de l’impost de turisme sostenible. Si
feim una depuradora de dotze milions d’euros
amb l’impost de turisme sostenible, vol dir que
aquests doblers ja no els agafam dels que podrem
invertir en moltes més depuradores. Es poden
dedicar doblers a altres llocs. Hi ha hagut mal
finançament; i, evidentment, l’urbanisme ha
d’anar acompanyat de les infraestructures; si no,
si desvinculam una cosa de l’altra... tindrem els
problemes que tenim.
Tenim localitzats els emissaris privats
aboquen directament a la mar? Són legals?

que

Nosaltres tenim els emissaris d’ABAQUA (Agència
Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental) que
és una empresa que serveix als ajuntaments què
li han encomanat aquesta feina. Palma EMAYA,
Pollença EMSA, etc. cadascú té la seva. Els
emissaris no són el problema, els emissaris fan
impacte quan els poses damunt. El problema és

què tiram als emissaris, aquest és el problema. Si
aquella aigua està ben depurada i l’emissari
funciona en condicions, no hi ha problema. El
problema és que tenim uns emissaris que són
molt antics, que potser en alguns s’han produït
ruptures i que la difusió no es fa correctament. El
problema, també, és que tenim el record
d’emissaris que no eren emissaris per tirar una
aigua depurada, sinó que, directament, el sistema
de depuració era l’emissari: tirar l’aigua bruta no
tractada! Això genera un impacte. Tenim en
projecte denou emissaris que els instal·lam per
fer la seva adequació a millores i infraestructures,
que fins ara Madrid no ho havia autoritzat. El
problema també és que s’ha creat tot el debat
d’emissaris per intentar minimitzar l’impacte
sobre posidònia de les embarcacions. I és cert
que l’emissari pot fer un impacte en un lloc
concret, però això no fa que els altres impactes
deixin d’existir. S’ha mesclat aquest debat. Si
tenim re-aprofitament, tenim re-aprofitament
agrari d’aigües depurades. El problema és que a
la costa, si s’han salinitzat els aqüífers, les
depuradores no lleven la sal. Ambientalment
connectar una dessaladora per tractar amb
aigües regenerades suposa un cost econòmic que
després ningú vol pagar. Això ens suposa que
només una part (les que podem) de les
depuradores del centre es poden reutilitzar pel
rec agrari o es poden abocar als torrents perquè
es regenerin; però, evidentment, no és maginable
tenir una depuradora amb dessaladora a cada
emissari.
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Encara hi ha
l’Administració?

emissaris

no

controlats

per

Segons la llei, això pertany a Territori, la
Conselleria de Medi Ambient només controla els
emissaris propis. Els privats i d’altres no tenen res
a veure amb nosaltres. Territori és el qui té la
competència en Litoral per a autoritzar i vigilar
emissaris, a més de les competències de l’estat
en la Demarcació de Costes.
Estan bruts els torrents?
Centrar el debat sobre si els torrents estan nets o
estan bruts, jo crec que és un flac favor a formar
criteri. El que ha passat a Sant Llorenç o a
Pollença no es pot reduir a si el torrent està net o
està brut. Comencem pel principi; nosaltres feim
actuacions en torrents, no de neteja, sinó per
evitar riscs a les persones. En aquesta legislatura
hem fet més de 250 quilòmetres de neteja, però
aquest no és el debat. El debat davant aquest
episodi és: què podem fer per reduir els riscs?. Els
torrents no són una canonada, a segons quins
indrets ens convendrà que hi hagi vegetació. En
principi, a les capçaleres ens va bé per reduir la
velocitat, quan arriba a un poble ens interessarà
que passi ràpid, per reduir riscs; quan arriba a
una plana ens interessa que s’escampi per a
evitar riscs d’inundacions segon a on. El problema
que és que l’aigua sempre demana el seu títol de
propietat i no li hem respectat amb estructures,
carreteres, construccions, aparcaments... I això
ha generat un problema que no és culpa del
torrent. A Sant Llorenç el torrent s’havia revisat
aquest estiu, un torrent formigonat, d’una
capacitat que no ha respost al cabdal que li ha
vingut damunt. El criteri d’intervenció és reduir
riscs a les persones.
Es comenta que no hi ha personal suficient...
No hi ha cap Conseller que contesti que no
necessita més personal. Si el trobau, presentaume’l! Hem incrementat els quaranta efectius del
IBANAT; agents de Medi Ambient, que sempre és
un debat, l’any passat n’incrementàrem sis,
enguany n’augmentarem tres o quatre més. Però,
també, els que no es veuen, els instructors, els
administratius que hi ha darrere, els tècnics.. .És
un problema que hem d’afrontar, tenint present
que l’Administració està fermada per un model de
gestió centralitzada de la crisi econòmica, que fa
que es dificulti la gestió per a poder augmentar
elpersonal. Necessitis molt de temps per provocar
aquest gir intern dins l’Administració. Hem
omplert les places que teníem; n’hem creat i
dotat de noves per a segons quins cossos...

Sempre voldries més gent, però també hem
d’esser realistes: no podem tenir un agent de
Medi ambient a cada cantó.
El Parc de Llevant...
Ara mateix el procés d’ampliació el tenim a
S’Albufera, vàrem iniciar els tràmits d’ampliació.
Tenim pendent l’ampliació del Parc de Llevant, on
hem fet un procés participatiu inicial. I tenim
Cabrera, que ja està en exposició pública. Aquests
són els parcs que s’estan ampliant. Després tenim
Es Trenc, que s’ha creat, i després també hi ha la
Xarxa Natura que estam fent plans de gestió.

A les Illes hem passat de tenir una visió
merament medi-ambientalista a començar a tenir

una visió més integral de desenvolupament
sostenible?...
(Gest de desig...) En un territori limitat... Som
ambientòleg i vaig estudiar urbanisme. Crec que
això ja dóna una resposta. Un territori tan limitat,
on tenim moltíssimes activitats econòmiques,
també hem d’entendre com es desenvolupen en
el territori per a poder prendre mesures tenint
una visió conjunta. Crec que aquesta conselleria
ha obert una mirada a la mar, que era molt
necessària. Crec que no s’entén que les Illes
Balears en el seu Estatut, no tingui com ara han
introduït les Illes Canàries en el seu Estatut, el
concepte de Mar Canària. Volem actuar sobre la
plataforma marina en el seu conjunt. I malgrat
que només tinguem competències en el tema de
les aigües interiors, a l’escala ambiental hem de
saber què passa a la Mediterrània i què passa en
el nostre litoral, a les nostres costes. Allà on tenim
major càrrega, major impacte, hi ha d’haver una
claredat
administrativa
i
una
capacitat
d’intervenció coordinada. Això ho hem de tenir
clar; des de la mar fins a dalt, hem de tenir una
visió tota seguida. Altre exemple és la Serra de
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Tramuntana. Té una activitat econòmica històrica,
té una activitat turística i ha d’esser compatible
amb la conservació de l’entorn. Els equilibris són
complicats...
Es Trenc és un exemple de complexitat: sofreix
una pressió molt elevada, un hàbitat molt
sensible, amb molts d’interessos econòmics que
has de conjugar amb elements ambientals. Per
tant, sempre serà polèmic.
En temes agraris, quan hi ha aquesta pressió
damunt la terra per a altres usos... Quan xerram
de gentrificació de les persones, podem parlar de
la gentrificació dels pagesos. Ningú es
comprometrà a tenir una finca llogada quinze
anys per fer una inversió. Perquè pensa, amb una
visió economicista, que, si la vol vendre, tenir un
pagès serà un problema...
Crec que hem de canviar el concepte; la societat
va canviant el concepte, però ens queda molt de
camí per fer.
Es pot dir que les quatre Illes tenen una
problemàtica semblant?
Molt diferent! Formentera té un avantatge, i és
que és Ajuntament i Consell. Per tant, controla
l’urbanisme ell mateix i té una potestat molt forta
en el seu territori. Està apostant per un model
turístic concret i té una consciència.
Eivissa té una pressió internacional molt forta i
uns creixements i una herència urbanística molt
poderosa, molt desenvolupista, que genera uns
impactes per assumir la gestió dels residus, la
gestió de l’aigua, la gestió d’energia molt
complexes. Fan que, si no actues d’una manera
global..., és l’illa que té més pressió i uns
impactes més severs.
Mallorca seria l’entremig.
I Menorca, com que l’activitat agrària ha tingut
una conservació... A Menorca, en sòl rústic no s’hi
construeix. Això, que sembla una frase tan
senzilla dita a Menorca, a Mallorca és impossible
pensar-ho.
No podem resistir fer-te una pregunta més
personal. Et presentes al Consell de Mallorca, per
què?
L’entrevista és com a Conseller, no sé si és oportú
que jo digui coses, perquè és un avantatge que
els meus companys no tendran...
Això és responsabilitat dels entrevistadors.

He estat dotze anys regidor de l’Ajuntament
d’Esporles, he compartit amb un equip del qual he
après moltíssim (Miquel, Maria, Josep, Joan...). Uns
regidors que hem fet una trajectòria junts i crec
que hem aconseguit moltes coses; hem canviat el
model social d’Esporles amb profunditat. Un
temps tan llarg permet canviar moltes coses i
crear debats interessants que després es van
aplicant. En l’àmbit de Govern és una experiència
molt interessant. Com a Conseller he après
moltíssim com funciona aquesta institució, amb
en Biel, amb na Bel, amb na Fina.., amb una gran
quantitat de gent. El Consell és una altra
Administració que no he tocat i em suposa un
repte a escala personal on es poden conjugar les
dues realitats duals meves: des de dalt i des de
baix. Des de més amunt varen pensar en mi com
a Conseller perquè era una persona que venia del
ram, del tema mediambiental. Em donaren
aquesta oportunitat i n’estic super agraït. Ara he
optat pel Consell, que és l’Administració d’enmig
on hi puc aportar tots els aprenentatges que tenc
en aquest moment.
Hi ha algun repte que et preocupi especialment?
Mooolts!! La cosa guapa d’aquesta Conselleria és
que cada dia tens un repte nou. Si m'haguéssiu
fet aquesta pregunta fa dues setmanes,
probablement no vos hauria respost res dels
reptes que tenim avui. A escala humana, el
primer repte és tornar a la normalitat la gent de
Sant Llorenç. Això, fa una setmana no vos ho
hagués dit.
Els reptes que tenim ambientalment són
claríssims: conservar els espais naturals protegits,
dignificar-los. És una cosa que vàrem dir des del
principi. Ho coment amb companys d’altres
indrets: En un espai tan petit, generar nous espais
protegits és estranyíssim. Per tant aquests
vaivens que promogueren les administracions del
PP no han estat bons. Parlam de consolidar el
model de la Xarxa d’Espais Naturals Protegits de
les Illes Balears. Crec que és clau aquesta mirada
a la mar; potenciar-la. La vigilància de les quatre
reserves; que no sigui una cosa circumstancial,
sinó que aquest model es consolidi. La gestió de
l’aigua és el nou repte que tendrem tots. Residus:
si no canviam, no podem tenir abocadors com
tenim a Eivissa o Menorca. Hem de fer qualque
cosa; el model s’esgota si no el canviam. Els
Consellers fan molt bona feina, són persones que
volen canviar el model, però el canvi necessita
més consciència.
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Sents reconegut el teu esforç, la teva lluita, o ets
un “lobo estepario”?

posat més d’exemple, que quan el posàvem en
marxa.

(Rialla fresca) Quan tu fas aquesta feina... jo no
necessit el reconeixement. Hem tengut una
legislatura en què hem enfrontat reptes molt
durs: la xylella... Sant Llorenç... sector agrari...
Hem tengut moments complexos quan hem
volgut introduir canvis. Però l’important no és el
reconeixement; l’important és si podran tenir
continuïtat aquestes polítiques. Si aquest projecte
continua, farem un pas. Nosaltres hem hagut de
dedicar temps a reconstruir coses que s’havien
esborrat. Ara deixam els papers dels projectes
perquè el proper equip que entri pugui continuar
afrontant el nous reptes: cartografia d’hàbitats,
monitoratge de la Serra de Tramuntana i les
condicions de vida de les persones que hi viuen,
la cartografia de la posidònia i el seguiment del
decret, aplicar la Llei de Residus, aplicar la Llei de
Canvi Climàtic... Es tracta d’un avanç que jo crec
que serà importantíssim. Quan ho vegis amb
perspectiva. Jo, ara mateix, sempre dic que he
xerrat més del model de gestió de residus
d’Esporles quan no he estat a Esporles, i l’he

El reconeixement no és l’important; l’important és
que quedarà la feina feta. Els canvis costen i
necessiten temps. Record que, quan iniciàrem el
canvi de recollida de residus a Esporles, alguns
membres de la Tercera Edat es disfressaren de
poalet d’orgànica i un altre any de bossa
vermella... Perfecte! Prenien consciència! S’ha
anat acceptant i prenent consciència.
A en Sebastià Sansó, amb la Llei de Residus, li
han dit d’il·luminat per amunt. Però, després,
quan ve la Comissió Europea i treus la llista de les
coses que s’han fet, no se’n poden avenir. I es
tracta d’una comunitat amb recursos pèssims,
pobres, però que ho hem aconseguit, a través de
demanar a molts, a molta gent. Però hem tengut
moments molt difícils; quan vols fer canvis
sempre trobes una resistència.
Per si al dia li mancava res, ara el Conseller es
transforma en Regidor de l’Ajuntament d’Esporles
i se’n va al ple. Gràcies i que t’acompanyin la sort
i l’encert.

4.1

Escola de setembre de Som Energia
2018

Guillem Solivellas

L’Escola de Setembre de Som Energia és un aplec de
soci@s de la Cooperativa que es troben per posar idees
en comú i per continuar aprenent com circular per
aquest llarg i complicat camí de l’energia a l’Estat
Espanyol.

Aquesta vegada l’escola va coincidir amb la decisió per
part del Govern de l’Estat de suprimir el famós «impost
al sol» i les traves per a fer instal·lacions d’autoconsum
similars a
la resta d’Europa. Queda pendent la
comprovació efectiva en aprovar-se definitivament.

A part de tenir tallers sobre transició energètica, autoproducció i tractament de la pobresa energètica, no han
faltat altres coses igualment importants com Visió de
gènere i Economia Feminista.

Com es veu a la foto «Ja som 50.000», però la cosa no
s’atura i ja en som 52.000.

Un esdeveniment que any rere any es va fent gran, i ja
s’ha fet imprescindible, és el Germinador Social, que
consisteix en un concurs d’idees i projectes que ajudin al
canvi de model energètic i social.
Serveixi com a exemple la dels Traperos de Emaús, una
entitat d’economia social, dedicada a la reutilització,
reciclatge
i
educació
ambiental.
També
una
d’habitabilitat i eficiència energètica, etc..
La reunió de la gent de Som Energia, com no podia ser
d’altra manera, ve carregada d’energia i de passió.
Passió pel canvi energètic, per la Natura i per les
persones. Més d’una llàgrima hem vist al llarg de les
conferències.

Confiem que els canvis a les lleis ens ajudin a acostar les
xifres de producció pròpia de la Cooperativa a les del
nostre consum ja que, de moment, estan molt
allunyades.
Al Grup Local de Mallorca estam intentant posar en
marxa una campanya d’Impuls Solar, per tal de fer unes
compres conjuntes que ajudin a posar instal·lacions de
qualitat per als nostres soci@s.
A la vegada volem fer una instal·lació a Can Gazà en la
idea d’ajudar a reduir la pobresa energètica.
La sensació, com sempre, en acabar l’Escola, és més de
«Fins que ens tornem a veure» que d'adéu.

Més informació sobre l’Escola anirà sortint a https://blog.somenergia.coop/etiqueta/escola-de-setembre-ca/

4.2

Viure de l'aire

Pep Puig i Boix
Enginyer Industrial
És el primer projecte eòlic comunitari que es fa al nostre
país i al sud d'Europa.
Avui mateix, 24/10/2018, cap a les 11 de la nit, el
comptador elèctric del Sistema Convertidor d'Energia
Eòlica - SCEE, instal·lat a Pujalt, ha superat la xifra de
2.100.000 kWh generats, des que el posarem en
funcionament a la primavera.
El dia que més energia hem generat va ser el 7/4/2018,
49.516 kWh, amb una potència mitjana al llarg del dia de
2.068 kW, amb una velocitat mitjana del vent de 12 m/s.
Recentment, ja passada l'època estival de vents
fluixos,el dia 19/10/2018 l'aerogenerador va produir
35.631 kWh, amb una potència mitjana de 1.490 kW i
amb vents de 9,1 m/s.
La màquina està funcionant amb tota normalitat.
En aquests moments, som 577 partícips (dels quals 43
són entitats jurídiques). Hi ha compromeses unes
aportacions de 2.642.080, de les quals s'han
desemborsat 2.588.200. Això vol dir que encara hi ha
algunes persones inscrites que tenen pendent de fer la
seva aportació.

Tenim les imatges en temps real de l'aerogenerador en la
nostra web, http://www.viuredelaire.cat/
Ens hem presentat com candidats als Premis
ENERINVEST, que atorga la Plataforma Española de
financiación de energía sostenible, i ens han escollit com
finalistes en la Categoria 2. Proyectos de energía
sostenible en el sector privado. Podeu votar anant a la
pàgina web que hem enllaçat. Per poder votar vos
haureu de registrar prèviament tal com explicam en la
web.
Per una altra banda, vos volem informar que el projecte
Viure de l'aire va ser convidat a la IRENA Innovation
Week 2018 que es va reunir a Bonn, el passat mes de

Com que el cost del projecte ha estat 2.800.000,
encara hi ha la possibilitat que es puguin
incorporar noves persones per participar en el
projecte. Resta doncs per captar 157.920 en el supòsit
que les persones que tenen pendent l'aportació la
realitzin.
Som Energia va fer un préstec d’un milió d’euros. El
passat dia 2 d'octubre vàrem procedir a la devolució de
la meitat del préstec a la cooperativa Som Energia.
Tenim previst retornar la resta a finals del mes de
novembre.
En aquests moments els auditors estan acabant de fer el
seu treball d'auditoria dels comptes de l'exercici de l'any
2017.
L'energia que generem està essent venuda al mercat
majorista a través del nostre representant Gesternova. A
hores d'ara hem cobrat les facturacions dels mesos de
març i abril (a través d'Endesa Distribución), i les de
maig, juny, juliol, agost i setembre a través de
Gesternova.

setembre. IRENA és la International Renewable Energy
Agency. Es poden veure totes les presentacions que es
varen fer en aquest esdeveniment. Nosaltres vàrem
participar en la sessió M2 Empowering Citizens: Value,
Challenges and Implications.
També continuam fent presentacions del projecte arreu
on ens ho demanen.
Vos desitjam una tardor ben venturosa!

5.3

Nou impuls al
Consell de les Fundacions

David Abril Hervàs
Membre del Secretariat tècnic
El passat 18 d’octubre es va reunir per primera vegada
el nou Consell de les fundacions Darder-Mascaró, que
incorpora nous membres, com ara les companyes i
companys: Xisca Mir, Neus Tur, Neus Suñer, Antoni
Llabrés, Antoni Aguiló, Joan Colom, Joan Pau Jordà, Biel
Payeras, Pepi González, Antoni Llompart, Bernat Aguiló,
Margalida Capellà i Biel Mayol, entre d’altres.
Es tracta d’un bot qualitatiu d’ençà que les fundacions
Emili Darder i Ateneu Pere Mascaró caminen plegades,
ara fa poc més d’un any, des de l’estiu del 2017. En
aquesta primera reunió es varen abordar les tasques
pendents d’aquí a finals d’any, així com els reptes
estratègics de les fundacions, i es varen prendre tota una
sèrie d’acords.
Pel que fa al seu funcionament, Xisca Mir i Biel Payeras
s’encarregaran a partir d’ara de coordinar les reunions
del Consell, com a òrgan per debatre i establir
l'estratègia de les fundacions i la seva tasca, que
després serà executada pel Secretariat tècnic.
Una de les activitats noves acordades per enguany va
ser celebrar un debat o acte públic sobre el 40è
Aniversari de la Constitució Espanyola, allunyat de la
propaganda de legitimació del règim que ben
probablement es reproduirà al voltant d’aquesta data, i
fer-ho des de la perspectiva crítica que podem aportar
des de les esquerres i les perifèries. De fet, un dels
events més destacats que celebrarem en el que resta
d’any serà, coincidint amb la Diada de Mallorca, els dies
28 i 29 de desembre, el IV Fòrum de fundacions
sobiranistes de l’Estat, amb la participació de
companyes
i
companys
d’altres
territoris
i
organitzacions.
També es va repassar la feina feta i per fer en l’àmbit del
debat i la formació, que continuarà en la vida encetada
amb el sindicat CCOO i la jornada coorganitzada fa uns
mesos sobre sindicalisme i participació local, que ha
donat lloc al primer núm. dels Quaderns de Formació de
les fundacions. La següent serà una jornada amb la

Coordinadora d’ONGDs de les Illes Balears sobre
l’Agenda 2030, i es va informar també que s’ha reactivat
el conveni que tenim amb la UIB per poder desplegar
també activitats formatives que comptin amb el suport
de la universitat i el reconeixement acadèmic
corresponent, com ara un curs per al pròxim semestre
sobre Economia Social i Finances Ètiques.
Finalment, cal destacar l’aposta per un nou projecte
comunicatiu mitjançant la creació d’un portal d’opinions i
reflexions sobre l’actualitat diària, amb un format
semblant al que tenia El Periscopi de la fundació Gadeso,
que complementarà la bona feina de la revista l’Altra
Mirada, que ja va pel seu núm. 78., i la incorporació de
recursos audiovisuals al mateix, per tal de fer arribar les
idees i els debats generats pel ventall més gran de
canals possible.
Va ser objecte de debat, i ho serà de les accions que
desenvoluparem en els mesos vinents, la necessitat de
reflexionar i elaborar discurs sobre l’avanç dels
autoritarismes i els feixismes i de com fer-li front, molt
especialment després de l’elecció de Bolsonaro a Brasil i
la conformació d’un front d’extrema dreta a Europa
encapçalat per Salvini, sense oblidar que les eleccions
del 2019 també són eleccions europees.
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Palma recicla més que mai

Miquel Àngel Contreras
Coordinador MÉS per Palma

Aquesta legislatura EMAYA ha fet un gran esforç per
augmentar el reciclatge a la nostra ciutat. Fins ara, s'han
invertit 20 milions d'euros per a la renovació dels
contenidors i la modernització de la maquinària de
neteja i recollida. Així, els contenidors que s'han renovat
han estat els de les fraccions de rebuig, paper i cartó,
envasos lleugers i vidre i s'han distribuït en illetes
uniformes amb totes aquestes fraccions. A més, ara són
més accessibles i milloren l'estètica i la qualitat urbana
de la ciutat. Amb això, ha quedat palès que junt amb
l'esforç de l'administració la ciutadania vol reciclar de
cada vegada més: el reciclatge a Palma ha crescut de
15% al 25%.

En el cas del Centre Històric, on s'ha estrenat el sistema
de Recollida Selectiva Mòbil que ja contempla totes les
fraccions (també orgànica, oli i bolquers), el reciclatge ha
augmentat d’un 20 a un 70%. A més a més, pel que fa a
la remodelació del parc verd de Son Castelló (que ha
multiplicat per quatre la superfície, amb major
comoditat, seguretat i més tipus de residus recollits) les
dades ens diuen que els usuaris i les quantitats
recollides no deixen de créixer, amb un 150%
d'augment.

D'altra banda, s'ha fet un gran esforç en l’educació
mediambiental com a eix bàsic per aconseguir una ciutat
veritablement neta i sostenible. Tots els contenidors
estan identificats amb un codi Qr , retolats amb la
indicació de les fraccions i quins residus s’hi han de
dipositar, i amb un missatge de conscienciació sobre la
separació de fems. S'han posat taules informatives als
carrers sobre separació de residus, sobre la recollida
selectiva mòbil, sobre el camió de reciclatge, etc. I s'han
impulsat programes educatius a les escoles sobre aigua i
residus per als més petits i s,hanorganitzat xerrades,
activitats, tallers i projeccions per a associacions de
veïns, de tercera edat, APIMAs i col•lectius diversos.

Però a finals d'enguany donarem una passa més en
aquesta qüestió. Es començarà a introduir una nova
fracció fins ara inexistent a Palma: la matèria orgànica, la
qual suposa un 40% dels nostres residus. Una recollida
imprescindible per assolir l’objectiu d’arribar al 50% de
recollida selectiva a tota la ciutat. Aquesta, ja s’ha
implantat a Son Sardina amb contenidors específics, al
Centre Històric amb la Recollida Selectiva Mòbil, el Porta
a Porta comercial i hoteler (Centre i s’Arenal) i a altres
recollides de grans generadors com al mercat de l’Olivar.
Per tant, a partir del 19 de novembre iniciarem la fase
pilot de recollida de matèria orgànica amb 35 nous
contenidors marrons a les barriades de Son Rapinya, Son
Flor, Los Almendros ,Son Pacs, el Fortí, Son Cotoner i
Camp d'en Serralta. Els contenidors seran de recollida
lateral, estaran tancats i tendran un sistema d’obertura
amb la targeta ciutadana.
D’aquesta manera, EMAYA podrà controlar els usuaris i
“premiar” a la ciutadania que recicla amb futures
reduccions de les taxes de residus i pagament per
generació. En definitiva, seguim donant passes per un
canvi radical en la recollida selectiva a Ciutat, el que
contribuirà a fer, de Palma, una ciutat més neta,
sostenible i estimada.
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Canvi de model econòmic, és clar
Però com?

Miquel Rosselló
Del Consell de Fundacions Darder Mascaró

El nostre model econòmic, la balearització, basat en el
contínuum creixement del monocultiu turístic a costa
d'altres sectors econòmics (fusta, sabata, agricultura,
etc.), en el consum desmesurat de territori i el constant
atac al medi ambient i que a més,no garanteix una justa
distribució de la riquesa és obvi que està esgotat i no
respon a les necessitats de la ciutadania de les nostres
illes.
Per alguns, entre altres el que escriu, fa anys que calia
canviar aquest model econòmic. Fins i tot quan les
suposades bondats del mateix eren pràcticament un
dogma de fe i els que el criticàvem érem considerats un
somiatruites o voler una Mallorca d'espardenya i
somereta.
Avui en dia les coses han canviat. A pesar que encara hi
ha gent que defensa el model econòmic tal com està,
són majoria els que creuen que requereix fer canvis.
Òbviament no tots pensen amb els mateixos canvis. Però
m'atreveixo a dir que el debat central ara mateix ja no és
si cal o no canviar el model econòmic sinó quins deuen
ésser els canvis i sobretot com dur-los a bon port.
A unes jornades de debat sobre el nou model econòmic
que organitzàrem Fundacions Darder Mascaró tres
persones d’espais i sensibilitats diferents com Imma de
Benito aleshores Presidenta de la Federació d'Hoteleria,
Biel Barceló Vicepresident del Govern i Margalida Ramis
portaveu del GOB deixaren clar que apostaven per un
canvi de model econòmic.
Doncs bé, copiant el títol de l'Altra Mirada extraordinària
del maig del 2016, «Canvi de model econòmic a les Illes,
ens hi posam?», m'agradaria aportar la meva modesta
opinió sobre aquest tema fonamental per la nostra
ciutadania.
La primera premissa que hauria de quedar clara per una
majoria de la nostra societat és que si volem preservar i
incrementar el benestar social, conservar el nostre
territori i medi ambient i mantenir un nivell econòmic
necessari cal canviar de model econòmic. Aquest model
que ha suposat desenvolupament i millor nivell de vida
per a moltes persones, amb les seves contradiccions i
mancances ja no ens serveix per garantir una vida digna
i igualitària a les generacions futures.
Cal una economia diversificada, a on el turisme jugui un
paper important però no exclusiu, cal preservar
radicalment el medi ambient i el territori i cal equitat
social. Tot això comporta que parlem d'un projecte
estratègic, ple de contradiccions i de dificultats, d'un
procés a mitjà i llarg termini. Per això quan alguns es
demanen si les institucions progressistes de les Illes han
fet o no un canvi de model en aquesta legislatura sona
com si fos broma.
Soc dels que creuen qui hi ha un consens bastant ampli,

sobre quin és el model que voldríem en el futur, sobretot
entre allò que podríem anomenar amb criteris molt
amplis l'esquerra política i social del País. Si parlem de

polítiques socials i laborals, de canvi energètic, de
mobilitat, de conservació del territori i del medi ambient,
de diversificació econòmica i d'un llarg etcètera.
Podríem posar molts d’exemples, però em referiré tan
sols al model energètic. Els punts de desacord no se
situen en si hem de passar de les energies actuals a les
energies renovables, sinó més aviat en quin impacte
ambiental i consum de territori ens podem permetre per
implementar les energies renovables.

És clar que si volem afrontar un canvi, d’aquesta
envergadura hem de tenir clar quina és la darrera
estació, però estic absolutament convençut que ara el
problema més greu que hem de solucionar és com
avancem a les estacions intermèdies. Necessitem definir
un pla de transició. Quines són les passes que cal donar i
com es poden donar.
És clar que cal aturar el creixement del turisme i iniciar
un decreixement. Però això s’ha de fer sense afectar
negativament als llocs de feina i construint unes
polítiques socials que actuïn de xarxa protectora. Cal
anar primer desestacionalitzant el turisme i després
iniciar un decreixement alhora que s’impulsen altres
sectors
econòmics,
especialment
vinculats
a
Recerca+Desenvolupament, per mantenir l’equilibre
econòmic. No es pot fer un canvi de model energètic
sense gens d’impacte ambiental i de consum del
territori. El mateix es podria dir de la política d'habitatge
i de tantes altres.
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Aquest és el debat que cal posar sobre la taula i en el
que cal implicar a tota la societat, per què un projecte de
transició d’aquesta envergadura no es pot fer sense
contemplar-lo globalment. Cal una visió global i un grau
molt alt de planificació a curt i llarg termini. No es pot
entrar en una fase de transició enfrontant uns sectors a
altres, prioritzant canvis a determinats sectors en
perjudici d’altres.
És per això que si volem fer una avaluació rigorosa de les
polítiques aplicades pels distints governs de canvi,
aquesta legislatura hauríem de tenir una visió global i
valorar si s’ha iniciat aquest procés de transició cap a un
nou model.

control dels ports i aeroports, no poden influir en les
polítiques laborals, no controlen les costes. És un fet que
la nostra autonomia que tan positiva fou a les primeres
dècades de la democràcia ara és un greu corsé per dur
endavant les polítiques necessàries per impulsar un
canvi de model. Convé recordar a més que les
institucions tenen el govern però no el poder.
I òbviament amb l’actual finançament és absolutament
impossible implementar un pla de transició cap a un nou
model econòmic. Sense un increment substancial del
nostre finançament no es pot dur endavant el pla
d’energies renovables o el pla de mobilitat , tren,
tramvia... per posar tan sols dos exemples.

La pretensió d’aquest article no és fer aquesta avaluació
però no em puc estar de posar negre sobre blanc tot un
seguit de polítiques desenvolupades, sense ànim d’ésser
exhaustiu: Impost turístic, establir un sostre d'estances
turístiques, increment de la desestacionalització,
increment de polítiques per impulsar R+D, llei de canvi
climàtic, llei de residus, pla de canvi energètic, pla de
mobilitat, decret de posidònia, increment de la lluita per
la disciplina urbanística, llei de renda social, increment
substancial dels serveis socials, increment de la
vigilància contra els abusos laborals...

Per dur endavant un procés de canvi tan profund com el
que volem fer cal més Sobirania Política i Econòmica. I és
molt lamentable que hi hagi molts sectors socials i
polítics de la nostra societat que encara no ho
comprenguin.

Per mi queda prou clar que el procés de transició ha
començat i amb força, sense negar contradiccions i
possibles passes enrere en alguns aspectes. Si he de fer
una crítica a les polítiques aplicades aquesta legislatura
la resumiria en dues paraules: falta de coordinació i de
planificació. El govern té aprovats 29 plans estratègics
sense coordinar-se entre ells. I la manca d’una institució
depenent del Govern i dedicada a la planificació del
procés de canvi és molt greu.

I això ens du a una altra reflexió que moltes vegades
ignora l’esquerra política i social. Un canvi de model no
es pot imposar, no es pot fer per decret. Un canvi de
model no es pot fer enfrontant a una part de la societat a
una altra. Ens agradi o no ens agrada s’ha de fer per
consens. Si no s'aconsegueix una majoria social pel
canvi, no hi ha res a fer.

Dit tot això crec que també seria necessari que
l’esquerra transformadora i sobiranista, tant social com
política, tingués clar les greus mancances que té la
nostra societat per afrontar un canvi tan profund i
permeteu-me dir tan revolucionari com el que pretenen
fer. No per excusar-nos amb les dificultats, però si per
tenir-les en compta a l'hora d’establir tàctiques i
estratègies.
Hem de ser conscients que tenim un empresariat poc
donat als canvis, per dir-ho suaument. Amb molt poca
visió de futur. Si les institucions no han sabut conjugar el
verb planificar, l’empresariat ni el coneix.
Tampoc tenim una societat civil massa forta i amb
capacitat de passar de la necessària crítica i lluita contra
les coses que funcionen malament a l’elaboració de
proposta i molt manco a la construcció de projectes de
futur col·lectius. Basta veure la debilitat de l’economia
social i solidària al nostre País.
I si mirem l’Administració Pública , ens trobem amb unes
institucions autonòmiques amb un poder molt minso i
amb un pèssim finançament. Les nostres institucions no
tenen pràcticament capacitat de prendre decisions
potents que puguin influir en l’economia, no tenen

Però també cal tenir molt clar que el canvi de model
econòmic no el poden fer les institucions totes soles. Hi
ha de participar tota la societat. Ens cal una ciutadania
empoderada disposta a treballar braç a braç amb les
institucions per aconseguir la fita que ens proposem.

I a més vivim a una societat molt complexa i plural i no
podem solucionar els molts conflictes i contradiccions
que tenim enfrontant una part contra una altra. Penso
amb el tema dels habitatges vacacionals, els cotxes i el
transport públic, els que defensen els llocs de feina i els
que lluiten per la protecció de la natura i així un llarg
etcètera.
El debat i el consens haurien d’ésser les paraules de
moda. Per què la meva llarga experiència em diu que és
la forma més humana de resoldre les contradiccions,
però sobretot per què si no es té la força suficient, no es
pot avançar. Des de l’esquerra política. Algú dubte que el
PSIB, MÉS i Podemos poden tirar endavant sense posarse d’acord. Però tampoc pot tirar endavant un acord
d’aquestes tres forces sense un acord amb sindicats,
ecologistes, organitzacions culturals, del tercer sector i
altres.
I suposant que ens posem d’acord tots els subjectes que
acabo d’anomenar, sincerament creiem que ho podem
imposar a tota la dreta política i sobretot econòmica
d’aquest País nostre sense negociar. Jo crec que no....
Per això també estic molt content que aquest Govern
nostre ha recuperat el Consell Econòmic Social, el CES,
que el Sr. Bauçà va tancar, per què ha d’ésser un
instrument fonamental per potenciar el debat i el
consens.

6.2

Neofestes i política

Marcel Pich
Antropòleg
El que la premsa i la gent del comú ha anomenat
neofestes amaga, darrere el posat freak, tota una
sèrie de connexions amb l’esfera política.
Majoritàriament són percebudes com una
renovació de la revetlla, com una nova apropiació
de la idea de tradició o, simplement, com a
esdeveniments de masses amb aire carnavalesc i
estiuenc. No debades, si penetram l’escorça,
trobarem un bon grapat d’elements i pràctiques
d’índole política, identitària o reivindicativa.
Festes com el Much de Sineu, el Cosso de
Felanitx, Sa Revolta de Vilafranca, les Clovelles de
Petra o l’Embala’t de Sencelles són alguns
exemples d’aquestes festes populars de nova
creació. N’hi ha moltes més i no totes són iguals
però sí que hi trobam, en major o menor mesura,
cert tintatge polític o prepolític.
M’agrada parlar, en aquest sentit, de contenidor
polític, ja que per una banda molta matèria no
s’ensuma a la primera i perquè, per altra, són un
calaix de sastre de moltes motivacions,
inquietuds i fites. Un contenidor on es reciclen
idees, objectes i pràctiques que acabaran
adoptant formes sincrètiques, divertides i
originals. En aquest sentit, tot l’enginy i
parafernàlia que hi trobam, tant en el terreny
discursiu com material, sorgeix d’una forma de
fer que té a veure amb postulats ideològics
progressistes. No es pot transgredir la tradició des
del conservadorisme.
Un primer punt que cal assenyalar és el tipus
d’organització. Trobam molts exemples de
comissions organitzadores al marge de les
institucions, formades per jovent vinculat a altres
agents i entitats del poble –la gent que ‘està pel
mig’, en llenguatge col·loquial- i on les dones
cada vegada hi tenen més pes. Aquests grups
solen disposar d’una associació legal que els
empara, creada per temes burocràtics i tècnics.
No debades, solem trobar-hi una praxis filoassembleària, si bé és cert que en molts casos les
comissions sorgeixen de grups d’amistat i també
d’afinitat. En aquest sentit s’observa que molts
dels seus integrants tenen un vincle ideològic
més o menys fort amb el catalanisme cultural i
polític, amb col·lectius de base del poble o ciutat
i/o amb els partits d’esquerra nacional d’àmbit
local. Seria interessant aprofundir en aquesta
darrera connexió doncs, per exemple, a municipis
com Sineu o Felanitx, on hi trobam dues de les
festes més conegudes, hi existeixen fronts

populars d’àmbit municipal
que ara governen (Gent per
Sineu i Bloc, respectivament). Casualitat?
Derivat del tipus d’organització en sorgeix una
cultura material Do it yourself que es crea
col·lectivament i que dóna lloc a la parafernàlia
esmentada. Aquí les festes s’obren a les
apropiacions de la gent. Carrers engalanats,
vestuari, imatgeria,.. La iconografia de la festa
esdevé iconografia identitària del municipi. La
festa és participativa quan la gent se la pot
apropiar,
interpretar,
modelar,
sentir-se’n
protagonista, fer-se-la seva.
Un segon punt important és el fet extern, allò que
es veu. Per una banda, se’ns descobreix una
apropiació estratègica de símbols del país. No
només en termes iconogràfics –senyeres, dimonis,
caparrots,...- sinó també en tota una sèrie de
pràctiques associades a la idea de tradició: la
glosa, el pregó, el ball parlat, els xeremiers... En
un altre terreny, la reivindicació també es fa
palesa a través del mateix pregó però també de
càntics, cartelleria, la difusió a xarxes 2.0,... Per
altra banda, s’observa una crítica a estaments
estatals com la Guàrdia Civil, l’exèrcit, la
monarquia o l’església. Això a través de la befa i
en el marc del carnavalisme esmentat.
Evidentment, la festa no està exempta de
tensions en l’àmbit polític i s’han donat casos de
confrontació amb els poders locals; el cas més
sonat fou a l’edició del Cosso de l’any 2011 on hi
hagué intervenció policial i més de 55.000 euros
de multes. Està clar que el fet que la penya
felanitxera sigui independentista i que el PP
governàs llavors n’és un causant determinant.
Més enllà de les múltiples filtracions i expressions
polítiques a les quals m’he aproximat tímidament,
d’aquest entramat de festes populars s’hauria de
destacar la seva potència en termes de relat
polític-identitari, no sols a escala local sinó pel
contagi a escala insular que generen. Un relat que
parla d’una forma de fer comunitat i també d’una
identitat que ‘està de moda’, la mallorquina. Una
identitat en construcció que entronca amb
elements i praxis del nacionalisme clàssic, de la
tradició i que alhora usa allò que té al seu abast
per forjar-se de bell nou. La festa, doncs, és un
somni present que es construeix sobre la base de
les aspiracions de la gent que la fa i que no resta
al marge del seu espai i temps.
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Pere Sampol Mas

7.1

El procés català amb ulls mallorquins
Maties Garcias
Si hi ha un polític mallorquí que té una visió global
i completa de la nostra societat i del país és en
Pere Sampol. De caràcter planer i bonhomiós, sap
parlar i escriure de múltiples temes que coneix a
la perfecció i sobre els quals té opinió formada:
economia i afers socials, solidaritat i justícia amb
el Tercer Món, ordenació del territori i ecologia,
educació i cultura... Pere Sampol va iniciar-se en
política en el seu Montuïri natal i ha passat per les
principals institucions públiques: el Consell de
Mallorca, el Parlament de les Illes Balears, la
Vicepresidència i la Conselleria d’Economia del
Govern i, finalment, el Senat. L’experiència i els
coneixements de Pere Sampol són destacats i per
això escoltar-lo i llegir-lo sempre és garantia
d’interès. La personalitat humana i política de
Pere Sampol està ben lluny del polític mal format i
poc exigent que, per desgràcia, tan fàcilment
sovinteja avui dia.
Col·laborador habitual de la premsa, ara acaba de
treure a la llum un conjunt de 29 articles que fan
referència a la situació de Catalunya, vista, però,
des d’una perspectiva insular: són aquests “ulls
mallorquins” del títol, uns ulls que veuen i
observen la realitat, i que alimenten el cervell –
però també el cor– del lector dels textos.
El present recull d’articles de temàtica catalana
inclou textos editats als diaris Arabalears i Última
Hora entre el setembre del 2013 i el febrer del
2018. Això vol dir que, tot seguint la cronologia
dels fets relacionats amb el procés català, els
articles abracen des del moment immediatament
posterior a la celebració de la Vila Catalana, l’11
de setembre de 2013 –l’espectacular cadena
humana que enllacava des del Pirineu fins a la
Sénia, al límit amb el País Valencià– fins a les
setmanes posteriors a la celebració de les
eleccions del 21 de desembre, convocades sota la
llosa de l’article 155, amb el president
Puigdemont i alguns consellers a l’exili, mentre
altres membres del Govern i els dos Jordis són a
les presons espanyoles.
Amb aquest enquadrament cronològic, Sampol fa
una dissecció de la situació política espanyola i de
la psicologia col·lectiva que li és inherent,
marcades ambdues pel furibund anticatalanisme,
de cada dia més exacerbat.

Aquesta reacció contra el procés d’afirmació
independentista, per una banda, ha tapat molts
de mals del sistema polític espanyol –bàsicament,
la corrupció i l’endarreriment– però, per una altra,
ha destapat el caràcter escassament democràtic
de bona part de la població espanyola i
espanyolista, atiada contra els catalans per les
forces polítiques unionistes.
Els dicteris de Sampol són forts contra una
Espanya mal governada, poc democràtica i
renuent a la diversitat: les oligarquies continuen
“saquejant descaradament les arques públiques i
somnien a dominar definitivament els Pobles que,
caparrudament, es neguen a deixar d’existir”; “el
problema d’Espanya és el dèficit democràtic de
les seves elits”; “les elits polítiques i econòmiques
espanyoles mai no acceptaran una separació
amistosa de Catalunya”; “la majoria d’espanyols
no veuen en la diversitat lingüística i cultural una
riquesa, sinó una amenaça que cal combatre”;
l’Estat “s’ha convertit en un instrument polític
inservible per encaixar les diferents realitats
nacionals”.
Davant els crits xovinistes de “Soy español,
español, español”, o del violent ’”A por ellos”,
Pere Sampol s’exclama: “Ai, pobra Espanya, qui
et salvarà dels teus salvadors?”. I és que en la
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seva anàlisi, el rei és un nostàlgic d’un Imperi
estantís, la justícia està instrumentalitzada, la
policia reprimeix amb odi els votants de l’1
d’octubre, les clavegueres de l’Estat fan feina a
les totes i els mitjans de comunicació d’àmbit
estatal no són gens plurals i actuen al dictat de la
Moncloa.
Davant d’aquest panorama el procés democràtic i
pacífic del sobiranisme català només tendrà “la
via d’unes eleccions en les quals els partidaris de
la independència (...) obtinguin la majoria
suficient per proclamar la independència des del
Parlament català”, diu l’autor el setembre del
2014.
Passats els anys, però, la situació es fa més
complexa: Mas s’ha hagut de retirar, vetat per la
CUP, als dirigents de la qual Sampol retreu que
“mai no heu viscut sota la bota d’un govern
veritablement de dretes”, en referència al PP a les
Illes Balears. I els enfloca a la cara: “Sou una
organització revolucionària i estau a punt de fer
avortar el procés més revolucionari encetat a
Europa”.
Títol: El procés català amb ulls mallorquins
Autor: Pere Sampol
Editorial: Lleonard Muntaner Editor
Col·lecció: Panorama de les Illes Balears
ISBN:978-8417153373

En el marc espanyol també veu que l’esquerra
“no ha sabut veure el potencial rupturista del
moviment sobiranista català” i es lamenta que
Pedro Sánchez, des de l’oposició, sigui una
tereseta en mans de Rajoy. Enfront d’aquesta
situació, el desembre del 2017 proposa –
profèticament– que es consensuï una moció de
censura contra el PP.
Vist des de Mallorca, el relat sobre aquests anys
comença quan aquí encara està convocada la
vaga d’ensenyants amb les camisetes verdes:
“De l’èxit d’aquesta vaga depèn que ens
carreguem de força i moral per aguantar les
envestides de l’espanyolisme en els anys de
transició de Catalunya cap a la sobirania”. Però, si
bé és cert, que “ens podem preparar per a
l’arruixada que ve a les Illes Balears”, segons
l’autor, en la Catalunya constituïda en Estat
tendrem un mirall on es reflectirà una societat
vertebrada, solidària, més democràtica... És per
això que P.Sampol proclama: no volem ser de
Catalunya, volem ser com Catalunya.
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OBLIDAT SCIASCIA

“Pues nada de si mismos ni del mundo entiende la generalidad de los hombres, si la literatura no se lo explica.”
“La verità fa bene a tutti, sempre.”
Leonardo Sciascia
Josep Maria Traverso
Metro Plaça Catalunya. Sortida Passeig de Gràcia.
Sorpresa. Fira del llibre d’ocasió. Em faig el propòsit de
no superar el número de quatre tenint en compte que he
d’anar amunt i avall tot el dia, de passeig i de visita als
amics catalans abans de tornar a l’hotel. Sobrepassat el
límit, em topo amb dos llibres seus, La Bruja y el Capitán
i Muerte del Inquisidor, tots dos publicats a Tusquets
(1987/2011). El primer l’havia llegit quan era més o
menys jove.
Sobre la memorable obra de la Inquisició Sciascia va
escriure molt i molt bé, a Muerte del Inquisidor narra la
història de Diego de La Matina, frare nascut també a
Racalmuto que al segle XVII es va enfrontar a la santa
institució, sofrí empresonaments i tortures i acabà
matant l’Inquisidor D. Juan Lopez de Cisneros. Fra Diego
va morir cremat viu a un Auto de Fe celebrat a Palerm el
març de 1658. Investigació exhaustiva però no acabada
sobre un cas, entre moltíssims més, que va portar el
condemnat a la pira durant el temps que la Inquisició
espanyola es va ensenyorir de Sicília.
Sciascia s’estimava molt aquest llibre: “Diré, en primer
lugar, que este ensayo o narración de un hecho y un
personaje casi olvidados de la historia siciliana es el que
más aprecio de todos mis escritos, el único que releo y
sobre el que aún me devano los sesos.” (9)
“Un drama que se repite y que, quizás, seguirá
repitiéndose.” (109) Tenia raó, es repetien aquestes
tragèdies en els seus temps i també en les nostres,
encara que les formes vagin canviant. Així, a les
acaballes del llibre, l’autor recorda algú que no
s’anomena però que tothom sap qui és: “Sin metafísica
alguna y sin barrocos oropeles, en tiempos más
cercanos a los nuestros, un hombre de luces parecidas a
las de Matranga o Bertino [ és a dir, un nou inquisidor],
ordena: “el cerebro de este hombre tiene que dejar de
funcionar…”. Aquest nou inquisidor era el fiscal feixista
Michele Isgrò i el cervell que havia de deixar de
funcionar era el d’Antonio Gramsci.
Sciascia, coterrani de Fra Diego, investigador, escriptor,
davant la visió del frare cremant a la pira, exclama: “una
imagen que nos conmueve y enorgullece en cuanto
hombres libres y tardíos conciudadanos de fray Diego.”
(87). Una prova del sentiment de fons, de l’impuls moral
que s’amaga sota el documentat relat.
La Bruja y el Capitán narra la història d’una dona pobra i
senzilla, una criada que nomia Caterina Medici i que va
ser acusada de bruixeria i cremada l’any 1617.

L’esquema del llibre és molt semblant a l’anterior, un
relat traçat sobre una investigació detalladíssima que en
aquest cas s’obre amb una cita d’Els Promesos de
Manzoni, a poc a poc aniran apareixent personatges, es
conformarà una trama que durà na Caterina a la foguera
com a responsable dels estranys i sembla ser que
perillosos, mals d'estómac del senador Luigi Melzi,
membre d’una il·lustre família. Na Caterina serà acusada
d’embruixaments ad mortem i condemnada a mort.
A mesura que avança el llibre, la figura de na Caterina es
va engrandint, coneixerem part de la seva desgraciada
vida, de la seva pobresa, dels abusos i enganys que ha
patit per part dels homes, del treball esclau al servei dels
poderosos.
Sotmesa a fam i tortures, a un dels cruels interrogatoris,
Caterina implora: “Señor, me siento cansada de estar
tanto de pie, y por el ayuno, y por el esfuerzo; y por ello
le suplico que me deje descansar y que haga que me
den de comer, y diré luego la verdad de todo cuanto sé.”
I quina és la veritat? Què és allò que ha fet? Ho dirà tot,
allò que ha fet i el que s’imagina haver fet, descriu el seu
comerç carnal amb el diable, les ensenyances de les
seves mestres en bruixeria, els amulets col·locats sota
els coixins del llit del senador, “pero lo cierto es que
ésta, como muchas otras cosas que cuenta, para
nosotros increíbles y repugnantes, pero para los
inquisidores seguramente verosímiles y placenteras, son
fruto del miedo, del terror y del dolor.”

2
“Caterina Medici, efectivamente, se dirige al diablo en
los momentos de mayor abatimiento y desesperación,
cuando ya no puede más. Lo invoca para que se la lleve
a su reino, que es un escarnio de este otro en el que ella
cree pero del que no encuentra ni señal, ni respuesta, ni
vislumbre de gracia en su sufrida existencia.
Tales creencias, tomadas de las tradiciones populares y
de los desvaríos de unos pocos, provenían debidamente
catalogadas y descritas de los doctores de la Iglesia,
pasaban a los predicadores y de éstos retornaban al
pueblo autentificadas, certificadas: y así se difundían
todavía más. Una perversa y dolorosa circularidad.”
De l’Església catòlica d’ara i de sempre, del seu poder,
de la corrupció política, de la Democràcia Cristiana, de
tot això, que no és poc, va Todo Modo -atenció al títol de
ressonàncies ignasianes. Magnífic relat traduït al castellà
per Joaquim Jordà per a l’editorial Tusquets, editat per
primera vegada a Einaudi l’any 1974. Un cardenal,
bisbes, un ministre, alts càrrecs del govern i alguns
banquers es troben un pic a l’any per dur a terme uns
exercicis espirituals sense que hi falti res, bon menjar,
bons vins i les amants corresponents. El lloc és idíl·lic,
enmig dels boscos, un hotel edificat sobre una ermita sembla que estigui dibuixant el nostre futur. La cosa va
com sempre fins que un vespre, resant el rosari dirigit
pel pare Gaetano, sona un tret i cau el primer assassinat.
El relat va a càrrec d’un pintor famós que ha caigut per
allà per casualitat i que fa de narrador de la història. Un
no s’ha de perdre els diàlegs entre ell i el totpoderós
pare Gaetano sobre el bé i el mal, el poder, la corrupció,
l’església…
“-¿Qué es la Iglesia?
-Un sacerdote bueno le respondería que es la comunidad
convocada por Dios; yo que soy un sacerdote malo, le
digo: es una balsa, la balsa de la Medusa, si quiere, pero
una balsa.”
I si Todo Modo és una bona novel·la, A Cadascú el que és
Seu, El Consell d’Egipte o el recull de contes El Mar de
Color de Vi són joies literàries molt recomanables que
hem pogut fullejar aquests dies. A Cadascú…va ser
traduïda per Francesc Parcerisas l’any 68 per a Edicions
62. El Consell d’Egipte també es pot trobar en català en
traducció de Carme Arenas per a Edicions Proa (1988) i
El Mar…va ser editat per EUMO l’any 87. Obres plenes
d’intel·ligència, ironia i bon escriure, exigents amb el
lector, obligat aquest a romandre actiu i atent si no es
vol perdre aquella insinuació, aquell gest, aquella cita,
aquella frase de diversos sentits que es resisteix; tot
plegat, per donar lloc, al plaer intel·ligent de la lectura.

Nascut a Racalmuto (Sicilia) el 1921, començà a publicar
la dècada dels cinquanta després d’un temps fent de
mestre d’escola. A la seva obra hi trobem assaig,
novel·la, poesia, relat curt…i entre els seus mestres a
Cervantes, Voltaire, Stendhal, Manzoni, Pirandello…i
molts altres desconeguts per nosaltres fins i tot en el
nom. Es presentà com a independent a les llistes del PCI
a Palerm però no va trigar gaire a dimitir. Diputat pel
Partit Radical (1981-1986). Morirà al novembre de 1989.
Col·laborador del Corriere della Sera i de la Stampa, és
possible llegir part de la seva obra periodística a Nero su
Nero. Sentia una profunda admiració per Manuel Azaña,
pels seus escrits i pel seu pensament, li va traduir La
Vetllada a Benicarló.
Sobre l’edició dels seus escrits en català/castellà als
nostres dies sabem ben poca cosa, Tusquets, ja fa anys,
va editar molta obra seva en castellà; en català, ja ho
hem dit, EUMO, Proa, La Magrana/62. Bons traductors,
alguns noms ja han sortit. De més recent, l'any 2016,
l’editorial Gallo Nero, ha publicat Una Comedia Siciliana,
un recull de contes que no van tenir cabuda a El Mar…
Leonardo Sciascia i Gesualdo Bufalino, sicilians,
escriptors, la mateixa edat, molts records comuns,
moltes lectures comunes, diferents com a escriptors i en
les
orientacions
de
les
seves
vides,
però,
dolcissimamente amici. Dialoguen entre ells (Corriere
della Sera, 8/5/88). Parla Bufalino sobre l’amic i la seva
obra:

3
“Sciascia té aquelles virtuts que per a mi són essencials:
la generositat, la discreció, aquella forma d’amabilitat
esquerpa que no es manifesta d’una manera explícita,
però que se sent córrer a prop com un corrent amic. I
podem dir que compartim un total desinterès per les
disputes de la vanitat i les baralles literàries.”
Aquest [es refereix al llibre d’Sciascia, Porte Aperte] ho
he llegit d’una tirada, perquè he estat capturat pel fet de
fluir, d’allò que anomenaria la narració de les idees. En
un cert moment en els llibres de Sciascia el cervell es
posa a funcionar i tu ets allà, i no t’interessa més que
allò que hagi estat dels personatges o les idees que es
fan momentàniament els personatges…
[La seva obra és com] una grandíssima comèdia estil
Balzac, una comèdia judicial universal, una grandiosa
novel·la judiciària de la qual els diversos volums
constitueixen el succeir-se dels capítols.”
És veritat, una vida plena de literatura, però no una vida
tancada al món, diguéssim, de la fantasia literària. Als
seus escrits, veritat històrica i veritat literària es
combinen i es reforcen mútuament i ens equivocaríem a
l’hora de copsar el personatge si no tinguéssim en
compte la seva activitat política; si oblidéssim la seva
projecció pública constant. Es va posicionar sobre tot
tipus d’esdeveniments de la vida italiana i especialment
de la de Sicilia.
Sciascia va escriure El Caso Moro quan tan sols havien
passat un parell de mesos de l’assassinat del president
de Democràcia Cristiana i essent membre de la Comissió
Investigadora del segrest i mort d’Aldo Moro. El Caso
Moro és un llibre impressionant on el lector assisteix,
com a testimoni, a l’escriptura de Sciascia en estat pur;
una escriptura pausada però implacable, plena de
lucidesa que acabarà produint l’efecte d’un terratrèmol,
l’impacte d’un tsunami. Mentre l’anava llegint
lentament, intensament, crec, tenia la sensació que
llegia alguna cosa semblant al Príncep de Maquiavel,
potser, no ho sé, o una mena d’anti-príncep.
El mateix Sciascia parlant amb el periodista Matteo
Collura amb motiu de la publicació del llibre a França,
dialogant sobre les crítiques rebudes, ens diu: “De les
crítiques que conec, tan sols aquella de Revel a
“L’Express” em critica de no haver donat una
representació més profunda de la nul·litat política de
Moro i de la misèria de la política italiana. En un cert
sentit té raó. Però jo he volgut escriure un llibre religiós,
no un llibre polític. Un llibre cristià.” I aprofità per
defensar-se d’aquells que l’acusaven a Itàlia de no tenir
sentit d’estat: “Aquells que m’acusen de no estimar
l’Estat, o d’odiar-lo, són aquells que s’estimen un cert
Estat. Jo m’estimo un Estat els serveis del qual funcionin
i que tengui una burocràcia eficient i no corrupta. I aquí
està tot el problema, és molt senzill. No conec un altre
Estat que es pugui estimar, que es pugui mantenir.”

Polemista fins al final dels seus dies, segurament la
darrera polèmica periodística la va tenir amb Luciano
Canfora al març del 89 i a les pàgines de la Stampa.
Sciascia morirà al novembre d’aquell mateix any.
Canfora acabava de publicar un llibre sobre Palmiro
Togliatti i la seva activitat política quan era a Moscou al
llibre apareixien les famoses cartes que Ruggero Grieco
va enviar l’any 1928 als dirigents del PCI empresonats
pel feixisme: Terracini, Scoccimarro i Gramsci. Durant
uns quants dies van debatre sobre l'autenticitat o no de
les cartes, de fons, els criteris històrics per jutjar les
actuacions d’un dirigent polític en una època
excepcional, la vida dins les grans organitzacions
polítiques, el comunisme… S’ha parlat i s’ha escrit molt
sobre aquestes estranyes cartes, és un tema molt
interessant…. Però no podem seguir per aquest camí
perquè hem d’acabar. Sobre les cartes: (Luciano
Canfora, La Historia Falsa y otros escritos, 2013, Capitán
Swing, pàgines 223-356)
Cesare Pavese es va interessar moltíssim per la
literatura nord-americana als anys trenta, va escriure a
les pàgines de la revista La Cultura sobre Sinclair Lewis,
Lee Masters, O’Henry o Sherwood Anderson entre altres.
Què motivava el seu interès? Es trobava a Itàlia, sota el
feixisme mussolinià, treballava a l’editorial Einaudi, de la
qual formava part la revista esmentada. Trobava a la
literatura nord-americana i en alguns dels seus
escriptors un fet que a Itàlia encara no s’havia donat,
universalisme amb els peus ben enfonsats a la terra, al
poble, a la província. La creació d’un llenguatge popular
que es consolidava com a llengua literària.
Aquells autors, llegits, comentats, traduïts havien posat
dempeus una literatura capaç d’interessar al conjunt del
país i d’anar molt més enllà. I això a Itàlia encara no
s’havia produït: “nunca ha surgido [aquí] ese hombre y
esa obra que, además de ser muy entrañables para
nosotros, alcanzaran de veras la universalidad y la
frescura que los harían comprensibles a todos los
hombres y no sólo a sus coterráneos. Ésta es nuestra
necesidad todavía insatisfecha. En cambio, para
remediar una necesidad análoga bastaron allá
precisamente los novelistas norteamericanos de quienes
hablo. De ellos, por consiguiente, debemos aprender.”
(Cesare Pavese, La Literatura Norteamericana y otros
ensayos, 2008, Random House Mondadori, p. 71)
Aquests dies m’he demanat si Sciascia seria un exemple,
un bon exemple, d’aquesta literatura que Pavese
demanava per a Itàlia.

El racó d'en Joan Miquel
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