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IN MEMORIAM

Aina Moll i Marquès

Lila Thomàs i Andreu

Del Consell de les Fundacions Darder Mascaró
Dissabte 9 de febrer va morir n’Aina Moll Marquès. Haureu llegit articles de comiat a tota la
premsa de persones notables que la conegueren, que treballaren en algun dels seus càrrecs sigui
a Catalunya o sigui aquí a Palma. Una valenta dona, honesta, treballadora constant, amb coratge
i tenacitat, com definia n’ Isidor Marí, amic i col·laborador seu.
La vaig conèixer en les noces de la meva germana gran, na Guda, amb el seu germà en Joan, on
ens trobàrem dues famílies nombroses, els Molls vuit germanes i germanes i nosaltres, onze. De
totes les edats que us pugueu imaginar, en aquell any jo era una nina d’onze i n’Aina ja una
dona.
Després, quan vaig decidir reprendre els estudis a la vegada que treballava els matins, n’Aina va ser professora meva,
de francès a l’Institut Joan Alcover, on cursava el Batxillerat Superior i el COU en l’horari nocturn. Conec moltes
antigues alumnes seves i totes coincidim en el mateix. Una bona professora, una bona pedagoga, una persona que et
transmetia entusiasme i coneixements. He de confessar que em va reconciliar amb la llengua francesa, ja que en tenia
molt mals records dels estudis a un col·legi de monges, en el batxillerat elemental.
Aquests anys que esment eren els primers dels setanta del segle passat, vivíem la dictadura, la manca de llibertats de
tot tipus, les primeres accions de l’incipient moviment estudiantil dels primers cursos de Filosofia i Lletres a la seu de
l’Estudi General Lul·lià. Anys de resistència també des del punt de vista de la lluita per la nostra llengua i cultura. Tant
n’Aina com Don Francesc donaven classes de català per adults, amb generositat.
Amb un grup d’alumnes del COU nocturn -teníem un horari estrany de 16 h a 21h- , en ser el primer any que
s’implantà substituint el Preuniversitari, organitzàrem un petit cicle de conferències obertes al públic. L’organitzàrem
amb n’Aina Moll i amb ella convidàrem un antic condeixeble seu, en Manuel Sacristán, filòsof marxista, que respongué
encantat a la invitació de la seva amiga. Recordem que en Manolo Sacristán havia estat expulsat de la docència a la
Universitat de Barcelona l’any 1965, per militància comunista.
N’Aina ens ajudà en tot i per tot, presentà el conferenciant en una sala d’actes del Joan Alcover plena,
i més tard ens acompanyà a una trobada més reduïda amb en Manolo a un sopar.
Des de l’Obra Cultural Balear, anys més tard, impulsà la campanya per la Co-oficialitat de la llengua catalana,
campanya que tingué tot el suport del Partit Comunista on jo militava i de la majoria d’organitzacions antifranquistes.
Record les interminables reunions amb na Francisca Bosch per la difusió de les accions.
Amb la democràcia fou Directora General de Política Lingüística de la Generalitat presidida per Jordi Pujol, seguíem les
campanyes que impulsaven ja com a professora de Llengua Catalana i literatura a secundària, amb una certa enveja
us ho he de confessar.
En tornar a Mallorca, i amb la llei autonòmica de Normalització Lingüística de l’any 1986, fou nomenada Directora de la
Campanya Interinstitucional per la Normalització Lingüística a les Illes Balears, una campanya valenta, que aconseguí
el treball conjunt de les diverses institucions autonòmiques, insulars i municipals així com entitats socials, veïnals, i
d’altres tipus. Una campanya que donava prestigi al coneixement de la nostra llengua com a eina de comunicació de la
ciutadania a qualsevol àmbit.
Després he anat seguint la seva trajectòria a través de la premsa i ens trobàrem a actes i assemblees de l’OCB, així
com en els merescuts homenatges i reconeixements que rebé per part de les nostres institucions, en aquests darrers
anys.
En el funeral de n’Aina, el dijous 14 a Sant Francesc ens trobàrem amigues, amics, familiars, representants de totes
les institucions de les Illes. Curosament amb absència de representants dels partits de centre i dreta, absències
incomprensibles en el comiat religiós a una figura intel·lectual de primer ordre, que va contribuir a crear país amb el
seu exemple.
N’Aina Moll Marquès perviurà en el record de moltes persones que l’admiràrem, l’estimàrem i seguirem
fidels al seu mestratge i exemple en la lluita per aconseguir que la nostra cultura, la nostra llengua i el
nostre petit país, aconsegueixen la plena normalitat.

Editorial

Passat l’estiu del 2015 el President del Govern espanyol, Sr. Mariano Rajoy dissol el Parlament
i convoca eleccions generals que se celebraran el mes de desembre d’aquest any i que
donaran com a resultat un Parlament incapaç d’anomenar govern. Després d’un intent de fer un govern de coalició
PSOE – Ciudadanos al que no li dóna suport Podemos i després de mesos d’infructuoses negociacions i de govern en
funcions, novament Rajoy convoca eleccions que se celebren el mes de juny del 2016 i novament no hi ha majories
suficients per constituir un nou Govern.
El nou Secretari General del PSOE, Pedro Sánchez intenta un govern amb Podemos, el centredreta nacionalista i els
sobiranismes d’esquerres, que provoca una rebel·lió dels barons socialistes i la vella guàrdia entorn de Felipe
González, la vertadera guàrdia pretoriana de la monarquia del règim del 78 que li donen un cop d’estat i el treuen fora
de Secretari General. Això, derrotada i pacificada la militància d’esquerres del partit socialista i amb la vergonyosa
abstenció dels seus diputats (sense el suport dels dos diputats illencs) torna a sortir President Mariano Rajoy. Però no
aguanta ni un any i mig gràcies a la sentència del Gürtel i que Pedro Sánchez torna a guanyar les primàries i promou
una moció de censura que té el suport, aquest cop sí, de Podemos, els nacionalistes bascs i catalans i els sobiranistes
d’esquerra.
Amb tan sols 84 diputats socialistes i no tots de fiar, com es veurà més endavant, un suport parlamentari inestable,
una dreta salvatge que des del primer moment se li tira a la jugular vuit mesos després i quan es decideix a donar una
tímida passa cap al diàleg amb Catalunya, anomenant un “relator” a una comissió de partits polítics catalans, un altre
cop els xarucs i barons del seu partit, amb el suport de tota la dreta i de la majoria de mitjans de comunicació,
l’obliguen a convocar eleccions.
En conseqüència anys després, amb un potent moviment sobiranista a Catalunya que reclama el dret a decidir, grans
mobilitzacions de pensionistes, dels feminismes...i una agenda plena de problemes sense resoldre, tornem estar allà
on estàvem. Si encara hi ha gent que no es dona compte que el regne d’Espanya està dins la crisi política més forta
des del final del franquisme que déu li conservi la vista. El règim del 78 està esgotat i la monarquia cada cop
s’assembla més a la d’Alfons XIII.
Davant la greu crisi de règim, com li va passar a Espanya tot el segle XIX i XX torna haver-hi els que volen sortir de la
mateixa tornant enrere, a una Espanya negra, casposa i repressiva, representats avui en dia per PP, Ciudadanos i Vox i
els que volen caminar cap a més democràcia, més justícia social i ecològica, més feminisme i més respecte a la
plurinacionalitat de l’Estat, representats per Podemos i els distints sobiranismes.
Per la seva part el PSOE necessita l’empenta d’aquest segon bloc per desfer-se definitivament d’aquest PSOE
espanyolista i monàrquic i poder volar lliurement pels espais de les esquerres plurals.
El 28 d’abril veurem si la dreta més reaccionaria d’aquests quaranta anys, treu majoria absoluta o es pot formar una
majoria de canvi i progrés. O si lamentablement tornem a quedar empantanats i encadenats a una crisi que no troba
sortida possible.
Així mateix els que sospirem per una sortida democràtica d’aquesta crisi paralitzant que patim volem un canvi
democràtic i radical de la judicatura, que impedeixi tronar viure un judici com el que s’està fent contra
l’independentisme català, molt més propi del Tribunal d’Ordre Públic del franquisme que d’una democràcia moderna i
que es rebel·la i ens avergonyeix a molts.
O que es pugui acceptar a tràmit i en conseqüència imputar al Batlle de Palma per aplicar una política que considera
justa en matèria d’habitatge i que no és més que una petició clamorosa de la Federació d’associacions de veïns i una
iniciativa popular signada per més de 6.000 veïnats.
No és estrany que cada cop siguem més els que ens distanciem d’aquest règim, de la seva judicatura i de la
monarquia que els sustenta.
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2.1

Mirant cap a la dreta

Joan Pau Jordà Sánchez

Les eleccions municipals i autonòmiques del pròxim maig presenten un escenari electoral incert per als sectors
conservadors illencs, i no és per a menys.
Recordem que l'autonomisme balear sofrí un trasbals ara fa quatre
anys, el 2015 el bipartidisme imperfecte, representat per un Partit
Popular catch all party –liberal, democristià i conservador- i un PSOE
que arraconava tot a la seva esquerra, va esborronar-se.
A la dreta de l'arc parlamentari el PP va perdre 15 escons i milers de
vots. Va aparèixer un centre liberal taronja –que cercava, en essència,
ser un jove PP sense corrupció- dopat pels mass media estatals i
infrarepresentat al Parlament illenc. Ciutadans assolí només 2 diputats
per Mallorca, però sense comptar amb candidatura a la resta de les
illes. Per últim, Proposta per les Illes, projecte autonomista (que vol dir,
això?) fruit de la unió de les restes d'Unió Mallorquina i els ex-peperos
de Jaume Font, assolí quasi 30,000 vots. No suposà un augment
substancial dels suports electorals al centredreta d'àmbit no estatal,
però suposà la seva reorganització en un espai nou que, en teoria,
cerca superar l'antic clientelisme de Munar.
Tres anys després d'aquelles eleccions nous elements apareixen dins
l'escena, especialment dins els partits espanyols. El PP de Company va
intentar fer un barroer gir cap a un regionalisme folklòric que no ha
acabat de convèncer. Primer perquè en Casado i la resta de dirigents
espanyols aposten per tornar a les essències: "Dios,Patria,Rey (y libre mercado)." Segon perquè, sense quotes de
poder efectiu, els seus discursos manquen de concreció. Què vol dir ser regionalista dins el PP? Finalment, en tercer
lloc, crec que el seu regionalisme va funcionar fa anys dotant-se d'àmplies dosis d'un pragmatisme caciquil i un discurs
proper i conciliador. Company és tot el contrari. D’aquest forma l'espai dels populars es va empetitint.
De Ciutadans podem dir que és un partit zombi. Viu dels titulars que apareixen a Tele5 i La 6 i es mourà al ritme que
marqui Madrid. Són un projecte urbà, i els seus representants a les Illes Balears només han aparegut a Diario de
Mallorca, IB3 i Última Hora per atiar l'anticatalanisme: un discurs pobre i buit de contingut, que pensa que la crispació
principatina pot extrapolar-se a casa nostra.
El nou element és VOX. Un populisme conservador promogut pels poderosos per canalitzar el descontentament cap al
model econòmic i social que ells mateixos han promogut i del qual es beneficien directament. Un projecte transversal
de l’extrema dreta que pot recollir vots a Palma i part Forana. "Más España, menos feminismo y putas catalanes"
sintetitzaria els valors d'un projecte que els populars s'esforcen a blanquejar i que situa al neoliberalisme de Ciutadans
al centre polític del taulell. Un drama.
I en aquest context, l'enigma és El Pi. Un partit que, discretament, intenta fer forat. Primer, cercant representar a tots
aquests regionalistes que en el seu moment confiaren en el PP. Quants són? Potser menys dels que pensam! I en
segon lloc –i per a mi és el factor més interessant- Els de Jaume Font intenten representar una dreta diferent de
PP/Cs. Una dreta més oberta, de consens i més diversa que, –malgrat que pugui parèixer el contrari- connecta molt
millor amb el que representa la família europea dels liberals i demòcrates que Casado i Ribera. Un darrer apunt: que
Vox pugui treure representació afavoreix les possibilitats que El Pi, si arriba a ser decisiu, no afavoreixi un govern de la
dreta. Però no ens equivoquem, quan ha fet falta, el centre regionalista mallorquí ha deixat molt clar de quin costat
està: del capital.
I que diuen les enquestes? Que l'extrema dreta ha vingut per quedar-se, que Ciutadans puja molt, el PP baixa i El Pi ja
veurem. I també que l'esquerra illenca potser no revalida la majoria absoluta. Si tenim sort, potser arribaríem a
governar amb els regionalistes. La història potser es repeteix.
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La crisi política del regne
d’Espanya: cada cop més profunda

L'ull crític

2.2

Miquel Rosselló del Rosal
Consell de les Fundacions Darder Mascaró

El regne d’Espanya s’assembla a aquelles escenes del
cinema de terror on una persona és enterrada viva, cap
per avall, i com més grata desesperadament per sortir,
més s’enfonsa.
El desembre de l’any 2015 la ciutadania s’enfrontà a
unes eleccions generals que molta gent considerava
decisives per donar indicis de per on podia anar la
sortida de la greu crisi política, agreujada per la crisi
econòmica, que feia alguns anys vivia el regne
d’Espanya.
Enmig d’una corrupció que feia pudor per tot arreu, el
15 M uns anys abans ja havia tret a la llum les
mancances i les vergonyes d’allò que anomenem el
Règim del 78. Les polítiques per abordar la crisi
econòmica havien deixat clar que les solucions no eren les mateixes per la gran banca i els grans poders econòmics
que per la ciutadania. La víctima, sense cap mena de dubtes, era l’estat del benestar.
El govern es mostrava absolutament incapaç d’enfrontar amb un mínim de lucidesa el final de l’època d’ETA. Les
espectaculars mobilitzacions del procés a Catalunya obrien una altra via d’aigua. La dimissió del rei Joan Carles I feia
palesa la crisi de la monarquia. I les eleccions europees qüestionaven greument el bipartidisme. En definitiva, quatre
dels pilars fonamentals de la Constitució, l’estat del benestar, el model territorial, la monarquia i el bipartidisme, feien
aigua per tots els costats.
Però arribaren les eleccions i el nou Parlament fou incapaç d’elegir un nou govern. Vàrem viure vuit mesos de govern
en funcions, sense control parlamentari, de paralització i estancament absolut. No hi havia altre remei que repetir les
eleccions i el resultat fou el mateix. El Partit Popular no era capaç d’assolir una majoria absoluta, el PSOE i Ciudadanos
tampoc sense el suport de Podemos i només hi havia una majoria aritmètica possible: PSOE, PODEMOS i Partits
sobiranistes. Per evitar aquesta diabòlica combinació, segons una part de les forces polítiques, els sectors
espanyolistes i casposos del PSOE que havien perdut les primàries, hagueren de donar un cop d’estat i llevar d’enmig
en Pedro Sánchez i solament després, tornaren a deixar governar en minoria el PP.
El nou i vell President del Govern va exercir de Don Tancredo, i va suportar estoicament les mobilitzacions dels
pensionistes que posaven damunt la taula un altre element de la crisi de l’estat del benestar, les pensions. La gran
mobilització del 8 de març que qüestionava la brutal violència de gènere i deixava clar que no se suporta més el
patriarcat i, òbviament, el procés català que en aquests anys seguia mobilitzant més de dos milions de ciutadans, fins
a deixar en ridícul l’Estat celebrant l’1 d’octubre un Referèndum, que a pesar de la brutal repressió de les forces de
seguretat estatals, votaren 2.300.000 ciutadans i ciutadanes. Després vingué el 155 i l’empresonament i l’exili dels
líders independentistes.
Però va fer falta la sentència del cas Gürtel per provocar la moció de censura. Aquest cop sí que Pedro Sánchez va
accedir a la Presidència del govern amb el suport del PSOE, Podemos i els partits sobiranistes. Una gosadia que els
poders del sistema no podien permetre i que boicotejaren des del primer moment.
Per desgràcia Pedro Sánchez davant les pressions de la dreta i dels seus propis barons, no ha estat capaç de fer cap
gest significatiu cap als seus aliats. Així com Zapatero, el primer mes d’accedir a la Presidència va fer tornar les tropes
espanyoles d’Iraq, i va impulsar mesures progressistes, el nou President no ha estat capaç ni de concedir una petita
mesura als seus aliats, en el País Basc, ni d’abordar reformes del finançament autonòmic, com en el cas de les Illes
Balears ni tan sols el REB, ni introduir reformes a les lleis Montoro i Mordassa, i en el cas de Catalunya, quan va
acordar amb la Generalitat posar en marxa una taula de diàleg de partits catalans, amb un «relator» nomenat pel
gobierno, l’Espanya profunda esclatà d’indignació. El tripartit d’extrema dreta organitza una manifestació a la plaça
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d’Oriente, perdó no sé en què estava pensant, a Colón, i els carcamals del PSOE, una vegada més, qüestionen el seu
Secretari General. Nou mesos després el gobierno de Sánchez cau.
El 28 d’abril tornam a les urnes amb el mateix dilema que l’any 2015. Dos projectes se seguiran confrontant, els que
volen tornar enrere quaranta anys, que volen abolir l’avortament, limitar els drets de les dones, carregar-se l’estat de
les Autonomies, en definitiva, volen menys democràcia i més crispació i els que volem més democràcia, república,
acceptació de la plurinacionalitat, més drets civils i socials i la solució dels problemes per la via del diàleg.
En el primer bàndol hi trobam l’opció nua i crua, que seria el tripartit neofranquista de PP, Ciudadanos i VOX, o una
opció més light, que seria PSOE i Ciudadanos. En el segon, suposaria repetir l’acord que va fer possible la moció de
censura, PSOE, PODEMOS i partits sobiranistes.
Si s’aconsegueix evitar la majoria absoluta del tripartit neofranquista, el PSOE es converteix en la clau d’una sortida
més o manco democràtica i progressista. Donada la divisió interna del PSOE i les experiències dels darrers anys de la
força que tenen els seus sectors espanyolistes i promonàrquics, és imprescindible que rebi la pressió de l’esquerra i les
forces sobiranistes.
En conseqüència aquest seria el vertader vot útil per frenar el neofranquisme i obrir solucions democràtiques a
l’estancament del règim actual.
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2.3

El judici a la democràcia

Lila Thomàs i Andreu
Consell de les Fundacions Darder Mascaró

Assistim aquests dies al judici als nou presos polítics catalans: El vicepresident Oriol Junqueres, el Conseller de
Relacions Institucionals Raül Romeva, el Conseller d’Interior Joaquim Forn, el Conseller de Presidència Jordi Turull, la
Consellera de Treball Dolors Bassa, la Presidenta del Parlament Carme Forcadell, el President d'Òmnium Cultural Jordi
Cuixart i de l’Assemblea Nacional de Catalunya Jordi Sánchez. Aquests dos darrers més de cinc-cents dies de presó
preventiva, els altres, tres-cents vuitanta. Dones i homes en presó per defensar les seves idees, per dur endavant
accions polítiques i cíviques. A més també es jutja a altres consellers Santiago Vila, Carles Mundó i Meritxell Borràs.
Hem escoltat les intervencions d’aquestes persones en directe, a través de TV3 o de Catalunya ràdio. Hem rebut
lliçons de dignitat, de serenor, de convenciment en les idees de democràcia, de llibertat, de pacifisme com a mitjà per
lluitar per aconseguir els drets civils i el dret d’autodeterminació d’un poble.
Tots ells, sigui n’Oriol Junqueras que inicià les declaracions, passant per en Raül Romeva, o na Dolors Bassa, en Jordi
Turull, tots, mostren als magistrats del Tribunal Suprem que no té cap fonament les acusacions de sedició, de rebel·lió,
de malbaratament de doblers públics. Amb raons, amb arguments conten que no es varen usar doblers públics per
finançar el referèndum del primer d’octubre, entre altres coses perquè la hisenda de la Generalitat estava intervinguda
pel govern del Sr. Rajoy, com hi estava també la hisenda del govern de les Illes Balears. No es pagaven despeses
sense el vistiplau del Ministerio, i així ho declarà en seu del Congrés el Sr. Montoro.
Unes persones que reiteren, una vegada i una altra, allò que són els fonaments de la democràcia, l’exercici de les
llibertats, l’acció de govern segons mandat parlamentari, la participació en associacions culturals, entitats
independentistes, accions al carrer, legítimes en exercici del dret democràtic a la manifestació.
A l’altra banda, la Fiscalia insistint de manera reiterada en aspectes que poguessin dur a la violència, a la
desobediència. La perseverança en les respostes, reiterant el lliure exercici dels drets democràtics, de manifestació,
d’expressió, de votar, de manera pacífica. Una Fiscalia interrogant sobre reunions, trobades, legítimes en l’exercici de
l’acció institucional del Parlament català, del Govern.
Una Fiscalia de l’Estat que sembla posa en qüestió la democràcia, simplement. Una actitud insòlita en qualsevol país
europeu, ja que és la veu de l’Estat.
No hi va haver declaració de l’estat de siti, o d’excepció, no hi va haver suspensió dels drets democràtics en aquells
dies. Recorden que el Secretari d’Estat de Seguretat, quaranta-vuit hores abans del referèndum declarà que estava
ben segur que seria una jornada pacífica i festiva. L’única violència fou l’exercida pels cossos de seguretat de l’Estat.
És curiós que als mitjans de comunicació estatals no hi hagi un seguiment semblant als de Catalunya. Dic curiós
perquè el procés de Catalunya ha tingut gran interès en els mitjans, en els debats, en temps passat. També allò que
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passa a Catalunya, o ha passat, ha estat motiu de debats electorals, per exemple a Andalusia, a la campanya del
desembre de l’any passat.
El silenci és escandalós en molts mitjans de comunicació estatals, perquè en aquells que són públics esperàvem
interès en el seguiment, en aclarir a la població què va passar realment. Mitjans públics ja no dirigits per persones
nomenades pel Partit Popular.
No ho és si ens situem en la mentalitat d’aquells que creuen en la sagrada unitat d’Espanya, sagrada, beneïda, com un
valor intocable, inalterable, passi el que passi en la realitat. Perquè aquest judici té aquesta finalitat, tal com
denuncien els acusats: defensar la unidad, combatre les idees d’aquells que la qüestionen.
Un judici a la democràcia com l’entenem moltes persones demòcrates que hem lluitat per aconseguir-la en temps de
dictadura. Un judici a persones demòcrates que de manera escandalosa hi assisteixen des de les presons, des de fa
més d’un any.
Un judici a la democràcia entesa com a l’únic sistema polític basat en l’exercici dels drets cívics, humans, polítics, per
expressar les idees legítimes de la ciutadania, de les persones que volen actuar en la societat on viuen, sigui des d’un
partit polític, sigui des d’una associació cultural, esportiva, de veïnats, sindical, empresarial, de tot tipus. Participació
democràtica que considerem un valor a preservar.
Un judici a persones demòcrates que han volgut intervenir en la societat, han volgut contribuir a canviar la realitat i
dur a terme les idees polítiques, idees d’independència o de sobirania, per aconseguir expressar amb el seu vot
aquestes aspiracions.
Un judici a la democràcia que no només ha d’interessar a les persones dels territoris de la perifèria de l’Estat. Un judici
que mostra les contradiccions de tantes persones demòcrates i d’esquerres que callen, que no diuen res perquè per
damunt de les idees de democràcia s’aferren a la idea d’una España monàrquica, inalterable.
Un judici que hauria de ser material didàctic a les Facultats de Dret de tot l’Estat, per analitzar el paper de la Fiscalia i
de l’Advocacia de l’Estat pressionant als acusats i acusades, recordem-ho, diputats i diputades, una Presidenta del
Parlament, uns dirigents de moviments culturals i socials, persones que exercien els drets fonamentals com a
demòcrates. Pressions insistents per poder fonamentar les acusacions penals, per actes pacífics i legítims.
Un judici a la democràcia d’aquest Estat que manté un cap d’Estat que es permet fer comentaris polítics sobre el seu
concepte de democràcia, oblidant el patiment de les persones empresonades per ser demòcrates, que oblida el dolor
de les famílies, dels seus amics, dels seus companys i companyes.
Un judici que no només jutja aquestes dotze persones, recordem que nou estan en presó preventiva, sinó que també
qüestiona l’exercici lliure i pacífic de la democràcia.
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Veneçuela, poble lliure i sobirà,
avui assetjat

Paco Vera
Cooperant balear a Veneçuela

Caracas, febrer del 2019
Veneçuela es troba convulsa. Mai com ara la sobirania ha estat
tan amenaçada per una possible invasió militar promoguda pels
EUA, potència mundial, seguida de governs submisos de la Unió
Europea i d’Amèrica Llatina. Veneçuela ha esdevinguda d'interès
internacional en posseir la reserva més gran certificada de petroli
del món, la segona en or i la quarta en gas, a més de minerals
estratègics (ferro, bauxita, coltan, liti, tori ...i aigua a
l'Amazones). Veneçuela és avui, també, una referència per als
pobles que lluiten per la seva sobirania.

El 1999 va arribar al poder la força política encapçalada per Hugo
Chávez amb un projecte de democràcia participativa, protagònica
i d'inclusió social. Els partits polítics que havien copat durant 40
anys el govern del país es van resistir amb l'oligarquia criolla, en
no aconseguir que el Govern Bolivarià desistís de la seva Revolució social, de dret i de justícia.
Convertida en oposició per mandat electoral, la classe fins llavors dominant i els seus partits, ràpidament van
presentar combat, trucant a vaga patronal en 2001, a un cop d'estat el 2002, a violentes accions de carrer
-"guarimbas"- i manifestacions en 2014, 2015 i 2017 encapçalades per Primer Justícia i Voluntat Popular -amb
pràctiques d'extrema dreta- seguits per les restes dels vells partits (AD i Copey).
Fins a l'any 2015 els partits "nous" no van ser capaços de construir-se com a alternativa al "chavisme", tot just van
aconseguir alguns governs locals i regionals, acusant de frau cada resultat electoral que no els afavorís, ignorant les
auditories internacionals i l'informe de la Fundació Carter. L'expresident Jimmy Carter –gens chavista- va declarar que
el sistema electoral veneçolà era el més fiable dels 92 que havien monitoritzat arreu el món.
En 2014, acabat de morir Hugo Chávez, guanya les eleccions a la Presidència Nicolás Maduro, candidat chavista.
L'oposició havia afirmat que sense Chávez guanyaven el govern. Com que no fou així, no només criden frau, sinó que
desconeixen a Maduro com a president. A partir d'aquí i fins avui l'estratègia ha estat cop i enderroc, inclement i
apàtrida, i difonent falses matrius es dirigeixen a governs conservadors demanant sancions i bloqueig contra
Veneçuela (a les importacions, comptes bancaris, béns nacionals, transaccions petrolieres, etc.). Evidenciant la seva
impotència sol·liciten intervenció militar estrangera ,al seu propi país!!.
Per als 23 i 24 de gener 2019 des dels EUA s'activa un pla d'agressions i amenaces a Veneçuela secundat per governs
satèl·lits. Pla semblant al que va donar lloc a la invasió militar a l'Afganistan, l'Iraq, Líbia i Síria, però "millorat",
ressuscitant la infame Doctrina Monroe del Segle XIX que va alimentar l'ocupació de marines a Nicaragua, Guatemala,
Hondures, República Dominicana i, més recent, acabar amb els governs democràtics de Grenada, Guatemala, Brasil,
Xile, Panamà, Paraguai, El Salvador...
El pla contra el Govern Bolivarià va incloure entrenar líders de l'oposició, entre ells l’autoproclamat president interí,
Joan Guaidó. Ara Veneçuela té dos presidents, l'elegit democràticament el maig 2018 i l'autoproclamat el gener 2019
(sense votació popular, però sota el zèfir dels EUA i Europa). Es tracta d'una operació que, seguint els exemples de
Paraguai, Hondures i Brasil, desapareixen la Constitució i les lleis i instal·len l'anomenat "cop d'estat tou", en clar
benefici a la ingerència estrangera.
Aquesta estratègia de la Casa Blanca (declaracions de Trump i dels seus assistents ho demostra), ha afectat
l'economia veneçolana, sobretot per l'atac despietat a l'estructura de preus al consumidor, en l'ordre intern i des de
l'exterior, atac a la moneda nacional, als subministraments, al mercat petrolier, unit al bloqueig bancari i empresarial,
retenció de subministraments en duanes, etc. A més de la complicitat d'empreses europees i nord-americanes
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instal·lades a Veneçuela (fabricants d'equips, articles d'higiene i neteja, medicaments, automòbils...) baixant la
producció, encarint productes, tancant les empreses... que, unit a debilitats internes en producció, dependència del
petroli i gestió ineficient, tot just ha suposat 4 anys de carències i hiperinflació.
Les conseqüències socials i estructurals són greus, i tot i això es manté el 72% del Pressupost en inversió social
(educació, salut, nutrició, habitatge, serveis, etc.). Això no obstant, per a determinats sectors de la societat les seves
expectatives no es compleixen i decideixen abandonar el país, provocant un moviment migratori a altres països.
Res de l'anterior justifica l'atac a un govern legítimament elegit amb una majoria de poble que li dóna suport -tot i
falles i errades-, en un país on s'han realitzat 25 convocatòries a votar en 20 anys amb participació de l'oposició, tota
o part d'ella, aconseguint governs locals i regionals, i el 2015 obté la majoria de l'Assemblea Nacional. El sector
opositor que es va abstenir al maig/2018, encara que ho silencia, va ser per: pugnes internes per decidir candidat: no
van aconseguir acordar. I perquè hi havia una estratègia ja marcada dels EUA. La matriu difosa va ser: aquesta elecció
va ser il·legal, il·legal és el resultat.
És del coneixement públic, nacional i internacional, que el Govern Bolivarià en repetides vegades cridà al diàleg a
l'oposició, fins i tot amb suport del Vaticà i de personalitats de la regió i d'Europa. No obstant això, el segment dur de
l'oposició (Voluntad Popular i Primero Justicia) es nega, seguint la pauta fitxada pels EUA. És paradoxal que ara
aquesta oposició es presenti com adeptes de la Constitució que van negar el 1999 i el 2002 varen desplaure en el Cop
d'Estat -de 47 hores- de la patronal.
Tot i la dura situació econòmica, bona part del poble veneçolà va ser rescatat de l'ostracisme històric, visibilitzant-lo
socialment. Prop de tres milions de veneçolanes i veneçolans no tenien Cèdula d'Identitat el 1998, és a dir, no existien
a efectes legals. El Govern Bolivarià els va dignificar, i avui coneixen la diferència, no es dobleguen davant els embats i
participen en la defensa de les polítiques socials i la sobirania. Una important "batalla" ideològica es dóna en les gents
d'aquest país. La Carta Magna avui no és un pergamí per a entesos, forma part del debat ordinari comunal.
Els mitjans de comunicació comunals i populars i les xarxes socials estan actius, massifiquen la informació diària i
l'anàlisi, s'interconnecten i faciliten la convocatòria, són mitjans de comunicació de masses assumits en barris i pobles
del país. Mentrestant, els mitjans privats segueixen instal·lant els fake-news, esbiaixen la dada, difonen falses
ressenyes, per exemple, que Veneçuela és un país fallit, famolenc i mancat de salut, amb una població que clama
"ajuda humanitària" i vol acabar amb la "dictadura comunista" de Nicolás Maduro. Per als mitjans de comunicació
privats el poble, la majoria social, no existeix.
Veneçuela existeix com a país lliure i independent, és una realitat palpable per a qui vulgui constatar-ho. És un país
que resisteix als atacs de potències com els EUA, Canadà i Europa occidental en una lluita incansable, diària i desigual
pels drets conquerits en un país de 30 milions d'habitants (7 són immigrants) per la defensa irrenunciable de la seva
nació, les seves conquestes i els seus recursos naturals. Fins a la data, Veneçuela llueix invicta.

Cinemacat: dur la
normalitat a les sales de cinema
El poble té la veu

3.1

Antoni Llabrés Fuster
Junta Directiva OCB
L'Obra Cultural Balear, de la mà de Cineciutat i la Direcció
General de Política Lingüística, ha posat en marxa 'Cinemacat',
un projecte pilot de cinema en català a les Illes Balears. Cada
dijous, a les 20 h, durant sis mesos, es projectarà una
pel·lícula en versió original en català o subtitulada en català a
aquests multicines ubicats a l'Escorxador de Palma.
La programació va arrencar el 10 de gener amb la darrera
pel·lícula de Woody Allen 'Wonder Wheel', interpretada per
Kate Winslet i Justin Timberlake, una història d'amor, desamor
i relacions familiars amb el parc d'atraccions de Coney Island
com a teló de fons. I en les primeres setmanes s'hi han pogut
veure produccions catalanes, amb el català com a llengua
original, com 'Jean François i el sentit de la vida', òpera prima
de Sergi Portabella, 'Segon Origen', de Bigas Luna i Carles
Porta, basada en el clàssic de la ciència-ficció en català
'Mecanoscrit de segon origen', de Manuel de Pedrolo, o 'Estiu
1993, de Carla Simón.
Pel que fa a les pel·lícules subtitulades, a més de la de Woody
Allen, ja s'hi han projectat la francesa 'Demà comença tot',
d'Hugo Gélin, 'La societat literària i el pastís de pela de patata',
de Mike Newell, sobre el conegut llibre de Mary Ann Shaffer,
'La revolució silenciosa', de Lars Kraume, sobre una protesta
estudiantil en el Berlín de l'antiga RDA, o 'Churchill', de
Jonathan Teplitzky, una pel·lícula biogràfica que posa el focus
en les hores prèvies al desembarcament de Normandia. I moltes altres que vindran, fins a vint-i-quatre pel·lícules,
estrenades en sales comercials aquests darrers mesos o en els darrers anys.
Cinemacat ofereix una entrada reduïda de 3 euros (la general és de 6) per als socis de l'OCB i de Cineciutat, com a
entitats organitzadores, però també poden accedir a aquests avantatges els membres d'un ventall de mitjans i
col·lectius diversos que hi col·laboren fent-ne difusió: els socis de l'Associació Ona Mediterrània (dBalears i Ona
Mediterrània), els membres del Club del Subscriptor Última Hora i els subscriptors de l'AraBalears.cat (que poden
sol·licitar el seu val de descompte) o els lectors del diari, que poden acudir-hi amb el retallable que es publica en els
exemplars de dissabte i diumenge. Així mateix, se'n poden beneficiar tots els membres de la comunitat universitària
(els estudiants i el personal d'administració amb el carnet de la UIB i el personal docent universitari amb qualsevol
tipus d'acreditació), i els posseïdors del Carnet Jove.
Cinemacat disposa d'una pàgina web pròpia (cinemacat.cat) i de perfils a facebook (@cinemacatcat), twitter
(@cinemacat_cat) i instagram (@cinemacat_cat). De la comunicació se'n fa càrrec l'empresa Ressò.
L'OCB, Cineciutat i la DGPL del Govern de les Illes Balears pretenen que Cinemacat esdevengui l'embrió d'una
programació estable de cinema en català a les nostres Illes.
Es fa feina (en el moment d'acabar aquest escrit) en la seva ampliació imminent al cinema documental, tot aprofitant
l'espai 'Documental del mes' que projecta Cineciutat subtitulat en català el darrer dimarts de cada mes, i es preveu a
mitjà termini obrir noves línies de programació, enfocades prioritàriament al cinema infantil original o doblat en català
i, en segon terme, al cinema d'adults doblat en català. Tot això serà possible la pròxima temporada, després de l'estiu,
amb la incorporació de nous exhibidors (i, si és possible, altres localitats, de la part forana i de les altres illes) i nous
col·lectius que vulguin col·laborar en el projecte. Això sí: sempre i quan persisteixi i es consolidi la bona acollida que
els espectadors li han donat aquests primers dos mesos.

El poble té la veu
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Del 8M del 2018 al
8M del 2019

Rosa Cursach Salas
Directora de l’Institut Balear de la Dona
Dia 9 de març del 2018, miràvem les portades dels diaris
i les seves principals pàgines amb una sensació d'alegria,
quasi no ens ho creiem: 25.000 persones a les
manifestacions de les diferents ciutats de les illes, a
Palma 20.000. Els diaris intentaven explicar el seguiment
de la vaga, fixant-se sols amb aspectes laborals, sense
entendre això de la vaga de cures, ni la vaga de consum,
pensaven que la vaga d'estudiants anava per un altre
vent, doncs un diari titulava “los estudiantes 'ganan' '
referint-se que a les concentracions del migdia el nombre
d'estudiants a la plaça del Tub era superior a la
concentració de Cort, com si hi hagués un enfrontament,
sense posar esment que no ens poguérem trobar perquè
la gent va desbordar, qualsevol previsió.
Teníem la sensació que després del tren de la llibertat del
2013, del #NiUnaMenos d'Argentina del 2014, del #7N
del 2015 reclamant un Pacte d'Estat contra la violència de
gènere, del #MeToo de les actrius de Hollywood, i de les
massives manifestacions del 8 de març, el feminisme
començava a esdevenir hegemònic, algunes veus de
seguida ja parlaren d'una quarta onada del feminisme.
Fins i tot alguna banquera es declarava feminista, cap dona volia quedar defora, d'un moviment ample i transversal.
Moltes ja sospitàvem una reacció masclista, que s’ anava covant.
Durant aquest any a més de fer passes en la visibilitat de les dones, la Llei autonòmica d'Igualtat de dones i homes de
les Illes Balears es va desenvolupant, els Consells insulars i els pobles van fent accions què visibilitzen allò que fan les
dones i el masclisme és denunciat des de totes les instàncies.
Arriba, també, el compromís econòmic del govern espanyol amb el pacte d'estat. Però, alhora la reacció masclista no
es fa esperar, a través de xarxes socials, amb denúncies a companyes que assenyalen el masclisme present en grups,
homes que violen en grup i que la justícia els deixa al carrer, i propostes polítiques que tenen com a objectiu principal
eliminar els drets conquerits per les dones, retallar la llei 1/2004 de Mesures de protecció integral contra la Violència
de Gènere, eliminar la llei 2/2010 de Salut sexual i reproductiva i d'interrupció voluntària de l'embaràs.
Si algú pensava, que després del 8 de març del 2018, ens arreplegaríem als palaus d'hivern, s'equivoca, encara queda
molt a dir. Per això, aquest any tornarem a fer vaga i tornarem a sortir al carrer perquè tenim més de 1000 raons per
fer-ho, tenim més de 1000 vindicacions i tenim més de 1000 conquestes que hem de cuidar. Les assemblees de les
diferents ciutats van sumant raons per fer vaga, per sortir al carrer a reivindicar.
Aquest any tornarem a fer vaga i tornarem a dir què cal acabar amb la divisió sexual del treball i dels espais, s'ha
d'eliminar ja la bretxa salarial, el sostre de vidre s'ha de trencar, les cures s'han de compartir, el neoliberalisme
depredador s'ha d'eradicar, el mediambient s'ha de protegir, la vida ha d'estar al centre de les polítiques i de
l'economia... i així fins a 1000 raons.

Visca, visca, visca la lluita FEMINISTA!

24 de febrer, dia del
record de les víctimes de la guerra
civil i el franquisme
El poble té la veu
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Lila Thomàs i Andreu
Fundacions Darder Mascaró
Comissió 24 de febrer
Un any més en arribar la tercera setmana de febrer es
commemora i recorda els assassinats dels batles de Palma, Emili
Darder, d’Inca Antoni Mateu, del diputat Alexandre Jaume i de
l’empresari Antoni M Ques, el 24 de 1937, al cementiri de Palma.
Un esdeveniment organitzat per la Comissió 24 de febrer,
formada per entitats, sindicats, partits polítics, associacions, i
des de fa uns anys també pels Ajuntaments de Palma i d’Inca.
Enguany a Inca s’han fet diversos actes, el dissabte 23 , un
Memorial de l’Oblit amb la inauguració d’una plaça dedicada als
germans Sancho. Un recorregut que s’inicià a la plaça Andreu
París Martorell sabater sindicalista, fundador dels socialistes
d’aquesta ciutat amb un parlament de l’historiador Miquel Pieras
sobre la biografia d’aquest represaliat. A continuació
s’encaminaren a la que fou la casa d’Antoni Mateu, batle, i acabà
a la nova plaça dedicada als germans futbolistes Josep, Emili i
Antoni de l’equip El Constància, també represaliats. A aquest
acte assistí a més de les autoritats municipals de la ciutat d’Inca,
la Consellera de Cultura, Fanni Tur, el Director General de
Memòria Històrica Manel Santana, el regidor de Palma Llorenç
Carrió.
El mateix dissabte matí s’inaugurà una plaça a El Molinar, a la
paret de la biblioteca municipal a l’edifici de La Petrolera dedicada a n’ Aurora Picornell i les Roges del Molinar,
assassinades la nit de 5 de febrer de 1937 al cementiri de Porreres.
El diumenge matí, al cementiri de Palma se celebrà l’acte unitari al Mur de la Memòria. Constà de la lectura del
manifest per part de la dramaturga eivissenca Carme Planells. Contà la història d’una dona de la seva família, mestra,
que fou depurada perquè llegia llibres que els consideraren «no aptes» per una professora d’infantil. Na Carme recordà
que avui dia també hi ha coacció a la llibertat d’expressió per una piulada, per una cançó, per un rap.
El professor Antoni Marimon lloà les figures dels quatre assassinats, explicant que eren persones de bé, preparades, i
per tant, considerades perilloses pels feixistes. A continuació na Maria Antònia Oliver de l’Associació Memòria de
Mallorca recorda l’apertura de les fosses que s’estan duent a terme, i la ferma voluntat de continuar la seva tasca.
El batle d’Inca Virgilio Moreno recordà la carta del batle Antoni Mateu a la ciutat d’Inca moments abans de ser
traslladat al cementiri pel seu assassinat. La Consellera de Cultura, Participació i Esports Fanni Tur explicà l’interès de
la inauguració de l’escultura Arbre de la Memòria, que també n’hi ha una igual al cementiri de Formentera, on hi havia
les fosses. Arbre de cinc branques, símbol de les cinc Illes Balears.
El batle de Palma, Antoni Noguera tancà els parlaments amb el record de les accions dutes a terme, amb la
recuperació dels cossos i retorn a les famílies per a un enterrament digne, després de tants d’anys.
L’acte comptà amb l’actuació de polifonia vocal de Sonaso, que cantà cançons provenint d’Occitània, València i les
Illes.
Després de l’ofrena floral al Mur de la Memòria, s’inaugurà l’escultura al lloc on se suposa que hi havia les fosses de
Palma, que ja no existeixen per remodelació del cementiri en els anys 60 del segle passat.
Uns actes emotius, que comptaren amb la presència de molta gent, familiars de les víctimes, autoritats del Govern de
les Illes, del Consell de Mallorca i de diversos Ajuntaments.

Primera passa cap
al Règim Especial -REIB

Què està passant? 4.1

Miquel Rosselló del Rosal
del Consell de Fundacions Darder Mascaró

El Consell de Ministres «in extremis» ha aprovat el Règim Especial per a les Illes Balears que per si mateixa és una
molt bona notícia. No debades era una reivindicació llargament reclamada per la ciutadania, a part d’un incompliment
flagrant de l’Estatut d’Autonomia i de la mateixa Constitució.
Lamentablement i perquè l’alegria no sigui completa, resten ombres de dubte fins que puguem celebrar l’aprovació
definitiva del REIB. El Consell de Ministres ha aprovat un Decret-llei que requerirà la confirmació de la Diputació
permanent del Congrés de Diputats, dissolt per convocatòria de noves eleccions. Serà el moment de comprovar si tots
els partits que formen part d’aquest organisme i que s’omplen la boca de defensors dels drets de les Illes, voten a
favor.
Però encara hi ha una altra ombra molt més inquietant. Les mesures fiscals del REIB s’hauran d’aprovar per llei i això
pressuposa que hauran d’esperar el pròxim Parlament elegit després del 28 d’abril. En conseqüència dependrà de la
composició d’aquest que la llei vagi endavant o no i per tant, fins que el futur Parlament doni el vistiplau a les
mesures fiscals no sabrem si tenim un REIB o tan sols mig.
De la part aprovada, sempre a expenses de la definitiva aprovació per la Diputació permanent del Congrés, es poden
destacar un seguit d’elements molt positius: surt endavant l’eix del transport que garantirà el suport, tant al transport
de persones, amb un 75%, com el de mercaderies amb un 65% de descomptes. S’aprova també el Fons d’Insularitat
amb el compromís que en el capítol de les inversions les Illes Balears se situïn a la mitjana estatal. Aquestes
inversions no es limitarien a les competències de l’Estat sinó també a les de la Comunitat Autònoma. Caldrà està
vigilant perquè aquest Fons tingui com a objectiu fonamental compensar els costos de la insularitat i no tan sols la
manca d’inversions estatals per a les Illes.
Així mateix incorpora un nou eix, en els tres que estaven a la proposta presentada pel Govern de les Illes Balears. Un
eix destinat a donar suport a les mesures necessàries per implementar un ambiciós Pla de Transició energètica a més
de garantir un segon cable entre la península i les Illes, i entre Mallorca i Menorca.
Segons la meva modesta opinió un element essencial d’aquest REIB és la constitució d’una Comissió Mixta entre
l’Estat i les Illes Balears que s’haurà de reunir, al manco, dues vegades a l’any, i que si hi ha voluntat política, es pot
convertir en un instrument de negociació bilateral. En conseqüència ja està bé que després de vint anys de lluitar per
un Règim Especial hàgem començat a veure la llum al final del túnel. Hauríem de destacar que dins aquesta legislatura
el Govern autonòmic va posar sobre la taula la consecució d’un REIB com a una prioritat màxima. I ho va consensuar
amb els partits polítics i amb la societat civil, que cal recordar que durant aquests anys aquesta ha aixecat la seva
veu i s’ha mobilitzat per aquest objectiu com mai abans.
Tampoc podem oblidar com els quatre Consells i més de quaranta Ajuntaments han donat suport al Manifest de la
campanya Per un bon finançament. A aquesta unitat política i ciutadana devem l’èxit d’aquesta primera passa i a la
vegada ens dóna llum per entendre que si volem seguir avançant, necessitarem mantenir aquest projecte unitari.
Per això crec que seria necessari que després de les eleccions del 28 d’abril, se signés un Pacte de País, entre les
institucions, els partits i la societat civil per donar absoluta prioritat a la consecució d’un bon finançament en mesures
com:
Seguir exigint un bon final pel REIB
Un model de finançament just basat en el principi d’ordinalitat i amb increment de la
recaptatòria per part de la Comunitat autònoma.
Increment progressiu de les inversions estatals.
El pagament de les inversions estatutàries encara pendents.
La coresponsabilitat de l’Estat amb el deute autonòmic.
La cogestió aeroportuària.
La derogació de la llei Montoro.

capacitat
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Congrés d’Innovació Educativa
de les Illes Balears
De la innovació a la transformació

Què està passant? 4.2

Tomeu Barceló
Coordinador del Congrés d’Innovació Educativa
Els contextos educatius actuals es veuen
afectats en gran mesura pels fenòmens que
s’esdevenen en la nostra societat, que
experimenta canvis profunds a gran velocitat
que poden desconcertar, perquè un dels
aspectes més significatius de l’actualitat
consisteix en la vivència d’una realitat mutable
i accelerada. Els canvis en el món laboral i els
sistemes de producció, en la comunicació i la
transmissió d’informació, en la mobilitat i les
migracions, en les formes de relació i en la
investigació científica i la generació de coneixement tenen lloc cada cop més ràpidament i provoquen la
sensació que l’educació no els arriba a assimilar ni a donar una resposta eficaç a aquests desafiaments.
Si volem afrontar exitosament els reptes que suposen els canvis vertiginosos en la ciència, la tecnologia,
les comunicacions i les relacions socials no ens podem conformar amb les respostes del passat i haurem
de confiar en els processos que generen els nous problemes, perquè els canvis són tan ràpids que les
respostes esdevenen obsoletes quasi en el moment que les proposam. L’objectiu de l’educació ha de ser
desenvolupar persones obertes al canvi perquè puguin encarar de manera constructiva les perplexitats
d’un món on els problemes sorgeixen més veloçment que les respostes. Cal, per tant, obrir camins per
innovar les metodologies educatives, l’organització escolar, els recursos educatius i la mateixa funció
docent.
En educació, parlam d’innovació quan s’incorporen de manera sistemàtica, planificada i sostenible, canvis
en els continguts, en les metodologies i en l’organització del centre que acaben tenint impacte en els
aprenentatges. Una idea important és que la innovació educativa ha de comportar canvis, però no tots
els canvis són innovació.
La formació permanent és un element clau en qualsevol professió en la mesura que es relaciona de forma
directa amb les possibilitats d’innovació, canvi i millora de les institucions i les organitzacions
preocupades per un major compliment de les seves finalitats, objectius i funcions. Aquest fet és
especialment rellevant en la professió docent, que es troba subjecta a una constant i profunda renovació,
tant pel que fa a les transformacions socials i econòmiques de l’entorn en què es desenvolupa com per la
mateixa evolució dels contextos educatius, cada vegada més complexos. Els processos de formació
permanent del professorat constitueixen un recurs imprescindible per implementar canvis i millores en el
sistema educatiu, per la qual cosa han d’anar lligats a la innovació pedagògica i a l’aplicabilitat a l’aula i
als centres educatius.
El pla quadriennal de formació del professorat 2016-2020 ha significat un canvi substancial en el sistema
de formació del professorat perquè ha substituït la formació individualitzada per mitjà de cursos temàtics
en un sistema de formació en els centres educatius, no entesa exclusivament com a lloc de la formació
sinó caracteritzada pels aspectes següents:
- Formació per a equips docents dels centres vinculada als projectes educatius del centre i als
processos d’innovació educativa que es volen implementar.
- Formació basada en la pràctica reflexiva des de l’aprenentatge entre iguals i per mitjà d’una
anàlisi crítica dels processos que es desenvolupen.
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-Formació amb transferència directa a l’aula i al centre que comporta experimentació, avaluació i
propostes de millora.
- Formació que comporta la socialització del coneixement, l’intercanvi d’experiències i la difusió
de les bones pràctiques.

En aquest sentit l’intercanvi d’experiències constitueix un eix clau per aprendre críticament de les
mateixes i poder millorar-les, compartir els aprenentatges amb altres centres que han desenvolupat
experiències similars i també contribuir a l’enriquiment del coneixement teòric perquè permet realitzar
una anàlisi reflexiva i sistemàtica dels processos d’ensenyament i aprenentatge ja fets, per adequar-los i
modificar-los en funció d’experiències realitzades en centres diferents, en el marc d’un debat col·lectiu,
amb el propòsit de generar enriquiment professional i millora de la qualitat educativa.
Per això la Conselleria d’Educació i Universitat va considerar convenient la convocatòria d’un Congrés
d’Innovació Educativa de les Illes Balears amb la finalitat de promoure un espai d’anàlisi, reflexió i
avaluació de les propostes i de les pràctiques pedagògiques a fi d’identificar experiències educatives
valuoses i significatives, facilitar accions de sistematització i socialització de les experiències escolars
identificades com a bones pràctiques i procedir a la seva difusió generant instàncies de producció del
coneixement a partir de la presa de consciència del fer pedagògic sistematitzat, impulsant processos
d’aprenentatge institucional i de pràctica reflexiva.
El Congrés que es va celebrar els dies 25 i 26 de gener de 2019 al Palau de Congressos de Palma va
comptar amb la participació de 1.700 docents que presenciaren més 203 experiències de centres
educatius de les Illes Balears exposades per mitjà de vàries taules rodones a més d’una fira d’exposicions
d’experiències amb pòsters. A més es pogueren elaborar unes conclusions sobre les futures línies de
formació i innovació educativa per millorar el sistema educatiu i es suggeriren propostes i mesures que
l’Administració educativa hauria de prendre en consideració per continuar facilitant espais i condicions de
millora de la qualitat educativa per seguir caminant vers l’èxit educatiu.

Què està passant? 4.3

Llei de residus a Balears

'Per una mar sense plàstic'
qualifica d'històrica l'aprovació
de la Llei de residus a Balears
Amb aquest pas, les Illes es converteixen en un referent estatal i internacional
gràcies a una aposta cap a una gestió de residus basada en la prevenció i la
reutilització que ha d'acabar amb l'abandonament massiu de tota mena de
fems a l'entorn.
El Parlament balear ha certificat el final dels residus més abandonats a les Illes aprovant avui una Llei de
Residus pionera a l'estat espanyol i que s'anticipa a les noves directives europees que pretenen posar fi als
models de fabricació i consum basats en els productes d'un sol ús.
Després d'una legislatura plena de pressions per part de determinats sectors industrials, finalment la
primera llei de residus a Balears ha vist la llum amb la intenció d'impulsar la prevenció, la reutilització, el
reciclatge de qualitat i que els fabricants es facin responsables completament de tots els productes que
posen al mercat.
Com a mesures destacades, la llei proposa la prohibició en dos anys dels principals productes d'un sol ús
com bosses, envasos, càpsules de cafè, canyetes o tovalloletes i habilita la reintroducció del Sistema de
Dipòsit pels envasos de begudes.
Els i les representants de les entitats de la plataforma 'Per una mar sense plàstic', que durant l'últim any han
donat suport a aquesta iniciativa, s'han felicitat per aquesta fita i han volgut recordar que ara comença la
part més important del camí, que és la de posar en marxa tots aquests instruments i mesures.

"Són molts anys de feina de diverses entitats apostant per la reducció de residus i insistint en la
necessitat d'una llei que, com la que s'ha aprovat avui, canviï el paradigma d'una gestió de residus
basada fins ara en la incineració. És per això que la Llei ve acompanyada del suport de les entitats
ecologistes i ambientals de les Illes: Fundació Deixalles, Amics de la Terra, Greenpeace i GOB. Ara
haurem de vigilar que tingui una aplicació efectiva, real i immediata", ha explicat Margalida Ramis,
portaveu del GOB.
"Aquesta llei suposa un canvi radical en el model de producció i gestió de residus a les Illes i a tota
Europa, ja que interpel·la directament a la indústria obligant-la a fer front amb la seva responsabilitat
com a productors. Hauran d'assumir per fi determinats requeriments ambientals respecte a la gestió
i els costos econòmics que els seus productes generen una vegada esdevenen residus", ha
sentenciat Rosa Garcia, directora de Rezero.
Els agents econòmics locals, també han acollit l'aprovació de la llei de manera molt positiva. "Els beneficis
ambientals d'aquesta llei són evidents i, des del punt de vista del petit i mitjà comerç, els compartim
i impulsem. En aquest sentit, el paper del comerç de proximitat és clau per ajudar en el procés de
canvi d'hàbits del consumidor. Nosaltres creiem decididament en el canvi cap a una societat basada
en l'economia circular", ha detallat Jaume Rivera, vicepresident de PIMECO.
Precisament Recircula, plataforma que impulsa l'economia circular, han incidit en la necessitat d'apostar de
manera definitiva pel Sistema de Dipòsit pels envasos de begudes. "Es tracta d'un sistema exitós a més
de 40 regions del món, que complementa les carències de l'actual, i que aconsegueix recuperar més
del 90% de les llaunes i les ampolles per reutilitzar-les o convertir-les en nous envasos. Un exemple
perfecte de cicle productiu on es tanca el cercle", ha valorat el seu fundador, Eusebio Martínez de la
Casa.
Segons dades del Govern, actualment només és recull de manera separada un 20% de tots els residus que
es generen a Balears.

Contacte:

Organitza:

César Sánchez | cesar.sanchez@retorna.org | 644 165 965
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La regulació d’entrada de
vehicles a Formentera, un model pioner
en la transició cap a la sostenibilitat
Què està passant? 4.4

Rafael González Ribas
Conseller d’Infraestructures i Mobilitat
Consell Insular de Formentera
Sovint, i més en aquests temps de canvi climàtic i
esgotament de recursos naturals, s'enceta el debat sobre
l'equilibri entre el medi ambient, el desenvolupament de
l'activitat humana i la qualitat de vida dels residents.
A Formentera
anys que ens
vam posar a
conciutadanes

la continuïtat d'aquest fràgil equilibri fa
preocupa. Per això, fa temps que ens hi
treballar obeint el dictat de les nostres
i conciutadans.

La nostra illa és un petit territori de poc més de 83
quilòmetres quadrats, una terra que fins no fa gaires
dècades subsistia gràcies a l'agricultura, la ramaderia i la
pesca a més de l'explotació de les salines i del comerç
amb la veïna Eivissa.
L'arribada del turisme a la dècada dels 60 del segle passat va comportar la transformació d'aquesta economia de
subsistència i suposà una sensible millora de la qualitat de vida de formentereres i formenterers. El sector turístic de
fet, es convertí i és en l'actualitat el principal motor econòmic de l'illa.
Així, Formentera ha despertat cada volta més l'interès dels visitants, que hi arriben a la recerca d'un destí on poder
desconnectar i gaudir de les platges, el paisatge i la natura.
Amb el temps però, la gran afluència de turisme, sobretot en temporada alta, ha comportat que durant els mesos
d'estiu l'illa experimentés una certa saturació. En especial les seves vies de circulació, que han vist sobrepassat el seu
sostre de vehicles.
Davant aquesta tessitura, apostar per un creixement sense regulació, amb l'ampliació de vies i infraestructures per a
absorbir un major nombre de visitants, hauria anat en perjudici dels elements que identifiquen Formentera, la
diferencien d'altres destins i motiven als turistes a visitar-nos; a més de suposar l'augment exponencial de la
contaminació terrestre i marina i l'esgotament dels nostres recursos.
És per això que a fi de mantenir l'equilibri entre conservació de l'entorn i explotació turística, fa anys que els esforços
de la societat formenterera han anat orientats a garantir la pervivència d'un model d'illa tranquil·la, acollidora i curosa
amb el medi ambient, la cultura i la tradició.
Mesures com la prohibició dels "party boats" i la circulació de quads a zones especialment sensibles, el control dels
fondejos sobre posidònia, l'establiment de rutes verdes o la regulació de circulació de vehicles a la zona des Cap de
Barbaria, són exemples d'aquest treball en favor d'una illa més sostenible.
En aquest sentit, l'aplicació de la Llei per la sostenibilitat mediambiental i econòmica de l'illa de Formentera, aprovada
el passat 29 de gener al Parlament de les Illes Balears amb el suport de tots els grups de la cambra, permetrà establir
la regulació de l'entrada de vehicles a l'illa, un important pas per donar continuïtat al model d'illa pel que les
formentereres i els formenterers hem optat.
Cal recordar que aquest projecte fou una petició expressa de la ciutadania que el Consell de Formentera va fer seva.
És dona veu així a la voluntat de l'illa, que a partir d'ara disposa d'una eina de summa importància per intervenir en
l'afluència de vehicles i assegurar un futur més sostenible.
Des d'aquest estiu doncs, a Formentera es començarà a implementar la regulació de l'entrada de vehicles una volta els
seus paràmetres d'aplicació hagin estat validats pel Consell d'Entitats en representació de la ciutadania.
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Amb l’aplicació de la nova llei, el Consell de Formentera establirà un sostre de vehicles adequat que eviti situacions de
saturació a la xarxa viària insular. Per assolir aquest objectiu, en temporada estival es limitarà el nombre de vehicles
que podran accedir a l’illa i el nombre vehicles de lloguer que es podran comercialitzar.
A més, la regulació d'entrada de vehicles anirà acompanyada de l'aplicació del Pla de Mobilitat Sostenible, un pla que
preveu l'impuls de la mobilitat a peu, en bicicleta i en transport públic. En aquest darrer terme, es preveu l'augment
de línies i freqüències en el servei de cara a facilitar els desplaçaments tant dels residents com d'aquells que ens
visiten.
Se'ns obre doncs, l'oportunitat de fer de Formentera una illa pionera en l'aplicació de polítiques que cerquen una
evolució sostenible on convisquin tant el desenvolupament econòmic com la cura del medi ambient; un destí que
segueixi atraient un turisme compromès amb l'entorn alhora que s'incrementen i milloren els serveis i la qualitat de
vida dels seus habitants.
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L'entrevista

ANTONI NOGUERA ORTEGA
I

NEUS TRUYOL CAIMARI

Biel Pérez i Pep Valero

Antoni Noguera Ortega (Palma, 27 de desembre de 1979) ha treballat d'educador de
carrer al mateix Ajuntament de Palma del qual va ser regidor des del 2011 i actualment batle des del 30 de juny de
2017.
Nadiu del barri palmesà de Pere Garau, des de la seva joventut ha estat molt
vinculat al món associatiu, especialment al Moviment Escolta i Guiatge de
Mallorca. De jove va entrar a militar en política de la mà del Partit Socialista de
Mallorca, essent elegit el 2006 Secretari General dels JEN-PSM, la branca jove del
partit. A les eleccions del 2015 va ser reelegit regidor, obtenint 23.000 vots i cinc
regidors en total. Mitjançant un acord amb PSIB-PSOE i SomPalma, Noguera fou
elegit batle de Palma el 30 de juny de 2017 després que ho fos José Hila (PSIB)
els primers dos anys de legislatura. Finalment, el passat novembre, va ser elegit
cap de llista de MÉS en un procés de primàries obertes a tota la ciutadania.

Neus Truyol Caimari (Palma, 27 de febrer de 1978) és sociòloga que s’ha format entre
Mallorca, Barcelona i Madrid, regidora a l'Ajuntament de Palma des d'octubre del 2013 i
actualment tinent de batle d'Ecologia, Agricultura i Benestar animal des del juny del
2015.
Des de ben jove ha estat vinculada a l’activisme social vinculat al dret a l’habitatge, el
feminisme i la radicalitat democràtica de tots els pobles. Laboralment ha participat en
projectes de participació ciutadana i desenvolupament local. El maig del 2011 va ser la
número 4 de la llista PSM-IniciativaVerds-Entesa-PACMA a l'Ajuntament de Palma, però
no fou fins a l'octubre del 2013 que entrà al consistori com a regidora arran de la dimissió de Marisol Fernández. Així
mateix, el novembre del 2018 va ser elegida per ser número 2 de la llista MÉS per Palma per l'Ajuntament mitjançant
primàries.

De l'oposició al govern... Què ha suposat aquest fet a MÉS PER PALMA?
Aquest fet ens ha donat la possibilitat de dur endavant el projecte de ciutat en el que creim i el que plantejàvem el
2015, veníem d’una legislatura marcada per la corrupció i per la pèrdua de drets dels funcionaris de l’Ajuntament; així
com un allarga llista de retallades en drets socials i serveis públics. Governar ens ha suposat una responsabilitat per
afrontar diferents reptes de la ciutat, el primer plantar cara a la corrupció, posar el comptador de la corrupció de
Palma a zero; per altra banda recuperar tots els drets dels treballadors públics; i evidentment, dignificar els serveis
municipals per contribuir a una major qualitat de vida de la gent. Ara som una formació política més madura, i encara
coneixem millor la ciutat, de cara a les pròximes eleccions tenim molt clars quins són els principals reptes de futur de
la ciutat.

Com valoreu la legislatura des del Pacte de Govern?
Ha estat una legislatura molt completa, hem estat un govern proper, governam amb i per a la gent i les seves
necessitats. Sempre hem escoltat i hem retut comptes a la ciutadania. Hem de recordar que hem fet diferents
audiències públiques durant els 4 anys, per col·lectius i per districtes. Hem treballat per transformar Palma, en una
Ciutat verda, justa, sostenible i creativa. En definitiva, creiem que ara vivim a una Palma més estimada.
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En els pactes de govern de MÉS amb el PSOE i la candidatura avalada per PODEM, què aporta MÉS per Palma com
incorporacions més significatives?
Valentia. Hem estat el motor d’aquest pacte. Si s’analitzen les propostes estrelles d’aquest ajuntament, aquelles fites
més significatives, MÉS hi hem estat presents com a element central. A l’esbucament de Son Banya, a la regulació del
lloguer turístic, a la implantació de la Recollida Selectiva Mòbil, a la lluita per la Memòria Històrica… a totes.

Quines coses realitzades trobeu més positives de les àrees que gestiona
MÉS per Palma?
Des de Model de ciutat i Urbanisme hem dut endavant projectes cabdals
per canviar la ciutat. Per això hem impulsat el que serà el primer Bosc
Urbà de la ciutat, a l’antic Canòdrom. Aquest bosc, a més de ser un
pulmó verd per la ciutat, canvia el model de grans parcs amb estores de
ciment. Volem ser una ciutat Verda.
A més d’això, hem preservat 48.000 metres quadrats del Bosc de Can
Tàpera que estaven amenaçats. També ha estat durant aquests anys que
ens hem assegurat que es preservin ses Fontanelles, la darrera zona
humida de Palma, i que al Molinar hi hagi un port petit.
La transformació del passeig Marítim és també un punt clau per aquesta
Palma Verda. El passeig Marítim és la primera autopista de l’Estat
Espanyol. El projecte de remodelació del Passeig Marítim comptarà amb la plantació de més de mil nous arbres. En
total a Palma es plantaran més de 2500 nous arbres.
Des de l’Àrea d’Habitatge, vinculada a Model de Ciutat i Urbanisme s’ha impulsat una nova política d’habitatge amb un
objectiu clar: augmentar de l’1% d’habitatges socials que hi havia a Palma fins al 10% del parc d’habitatge. El 2018 el
Govern ha invertit 17 milions d’euros per a la construcció de 140 habitatges de lloguer social, i des de l’Ajuntament
hem cedit cinc solars a l’IBAVI. D’altra banda, l’Oficina Anti-desnonament ha atès a més de 1400 famílies un 70%
d’aquestes tenia una data de llançament del seu habitatge.
Pel que fa a Ecologia podem dir que Palma recicla més que mai. S’ha fet una inversió de 20 milions d’euros amb la
compra de nous contenidors i maquinària per uns serveis de neteja més eficients per tots els barris i pobles de Ciutat.
També s’ha impulsat un nou mètode de recollida selectiva al Centre, així com la introducció de la matèria orgànica.
Amb aquest nou sistema, al centre es recicla més de un 70% quan abans era un 18%. A la resta de la ciutat es va
començar amb un 14% i ja s’ha superat el 26% de reciclatge. Rècords històrics per la nostra ciutat! Pel que fa als
espais naturals, hem recuperat Es Carnatge, l’únic espai no urbanitzat del litoral del municipi; mentre hem acostat
Cabrera a la ciutadania, amb visites gratuites per infants i adults. La lluita contra el canvi climàtic està essent un repte
clau per construir un futur habitable, el foment de les energies renovables o la gestió sostenible de l’aigua són peces
claus que esteim treballant amb valentia. Hem posat les polítiques ambientals al centre de l’equació.
A l’àrea de Cultura, hem treballat amb la premissa que Palma és una ciutat Creativa, és una realitat. Des de
l’Ajuntament hem donat suport i visibilització a la cultura. Tenim espais de present dinamitzats, com els teatres
municipals o el Casal Solleric (amb una línia expositiva innovadora, amb exposicions de Rogelio López Cuenca o
Mondarain… i una programació que ha agafat coherència i qualitat). També podem estar orgullosos de l’apertura de
Can Balaguer o la dignificació dels espais museístics del Castell de Bellver. També s’han impulsat cicles de cinema als
teatres municipals. Però no acabam aquí. Tenim diversos projectes en marxa: 1) L’antiga Presó de Palma esdevindrà
un centre de creació contemporània; 2) Les Torres del Temple, les rehabilitam i les incorporam a la xarxa de museus i
3) Can Ribes, futur centre de formació, creació i recerca de les arts del circ a la Soledat-Nou Llevant.
I des de Benestar Social dos grans reptes: apostam perquè no hi hagi barris de primera i barris de segona, i per això
hem invertit als barris vulnerables, com Son Gotleu i al Camp Redó. Hem rehabilitat 19 habitatges del Camp Redó i es
treballa per seguir amb la rehabilitació d’aquest barri.
I aquest govern, serà el que va començar amb el desallotjament de Son Banya, després d’una ordre judicial i un pacte
amb totes les forces polítiques amb representació a l’Ajuntament de Palma, s’ha iniciat un procés per acabar amb el
supermercat més gros de la droga. Acabar amb Son Banya és donar noves oportunitats a les persones i als infants que
hi viuen.
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I quines coses vos sap més greu no haver pogut realitzar?
Segurament el que tothom recordarà és que no hem pogut
finalitzar amb l’enderrocament de sa Feixina, però hem de dir
que hem estat el primer govern que ho ha volgut fer amb
fermesa i que ha pres la decisió d’esbucar aquest monument
feixista. Per desgràcia la justícia ens ha aturat aquesta decisió
i està pendent de resolució i esperem poder finalitzar la feina
la legislatura vinent. D’altra banda s’han donat passes
increïbles pel que fa a la Memòria Històrica, hem col·locat els
primers Stolpersteine, hem declarat el Dia de record de les
víctimes de la Guerra Civil, hem impulsat el cicle Memòria i
Carrer (conferència i música), s’ha impulsat el Mur de la
Memòria digital i hem inaugurat una exposició sobre presos
del franquisme al Castell de Bellver.

A on pensau que heu pogut errar en qualque decisió?
Ens ha faltat temps i competències per aplicar algunes mesures, com per exemple per implementar mesures per
garantir un millor accés a l’habitatge, com la limitació dels preus. Estem davant una emergència social en aquest
sentit i l’Ajuntament de Palma necessita més finançament i competències per fer-hi enfront de la forma valenta amb la
qual volem treballar. Al mateix temps hem de millorar la política comunicativa, hem d’explicar més i millor les
polítiques fetes. Les institucions encara pateixen la desafecció social, però aquests 4 anys hem lluitat per recuperar la
confiança de la gent en la política. Transformar la Ciutat en un espai de convivència i justícia és un projecte
cooperatiu, on tothom s’hi ha de sentir part. Per això és imprescindible seguir teixint col·laboració ciutadana i
empresarial amb les administracions. Palma és una obra col·lectiva. Les reivindicacions socials per a nosaltres son
motor imprescindible per transitar cap una ciutat més democràtica.

Com equip de govern, que pensau que s'ha aportat de més calat estratègic pel present i pel futur de Palma? Apuntau
cap a un nou model de ciutat?
És evident que estar dins el govern et dóna més eines per conèixer quins són els problemes de la ciutat, i molt més si
hi tens la batlia. Nosaltres més enllà de la partitocràcia tenim un model de ciutat, un model de ciutat pels pròxims 20
anys, una ciutat verda, justa, igualitària, resilient, sostenible… i treballam per aconseguir aquests objectius, les
nostres propostes van encaminades a culminar aquest projecte de model de ciutat moderna i europea.
Un exemple clar, Palma ara és un referent internacional de Ciutat que combat la turistització dels barris i treballa per la
defensa de l’accés a l’habitatge. Aquestes són problemàtiques europees actuals, i moltes ciutats ens miren com a
municipi capdavanter en aquestes matèries (i d’altres). És un orgull liderar un govern que posa al centre el benestar
de la gent, en le present i pel futur.

Pensau en qualque ciutat existent, com a referent o model que desitjau?
Hi ha moltes ciutats que prenen diferents decisions en diferents matèries a les que miram, no hi ha una específica que
sigui el model a seguir, ja que totes les ciutats tenen unes circumstàncies diferents. Però si que estam atents a
diferents polítiques que adopten determinades ciutats. Per aquest fet m’he reunit amb la batlessa de Madrid, Manuela
Carmena, per parlar de diferents polítiques d’habitatge o amb Ada Colau per tractar també la problemàtica del lloguer
turístic, i amb Joan Ribó amb qui compartim que la mobilitat sostenible és un dels eixos principals per les ciutats.
També estam atents a polítiques que s’apliquen a Berlín, Amsterdam i altres ciutats europees. Però com deiem,
aquestes ciutats també observen el que estem fent a Palma. Treballam en xarxa amb les ciutats del canvi d’arreu de
l’Estat per afrontar els reptes comuns que tenim, i per exigir a l’Estat i a Europa polítiques que reforcin la sobirania
municipal i el benestar social i ambiental.

Que pensau de la imputació per prevaricació per prohibir el lloguer vacacional als plurifamiliars a Palma?
Aquesta és una denúncia política, és un modus operandi que s’ha anat produint i repetint durant aquesta legislatura,
poders especulatius que van contra l’interès general i la voluntat democràtica dels ciutadans. “Ells” és evident que no
responen a l’interès general, sinó a interessos econòmics, nosaltres posam sempre per damunt l’interès general i el de
la ciutadania perquè és el nostre deure. Creim que és un símptoma que “ells” ens tenen por, han vist com un govern
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d’esquerres no fa polítiques a la seva mida. Però nosaltres sabem que tenim el suport de la ciutadania, que ens va
votar per fer polítiques com aquestes. No li veim molt de recorregut a aquesta querella interposada per un lobby com
és FEVITUR, que només mira pels seus interessos i no pels de la ciutat.

Palma és una ciutat bruta? Serà el principal argument de l'oposició?
Precisament aquesta setmana hem presentat dades. Palma és ara una ciutat
més neta. Hem fet una inversió mai vista abans amb més de 5 milions
d’euros per millorar els serveis de neteja, hem incrementat el personal,
ampliant serveis a tots els barris. La neteja és un servei que ha d’estar en
constant adaptació a les exigències socials, sempre s’ha d’anar millorant, i
això estem fent.
Amb aquestes millores tenim serveis de neteja més eficients. Recollim un
45% més de fems amb els serveis de neteja, tenim 60 vehicles nous per
granar i netejar amb aigua tots els carrers de Ciutat. I a més a més, les
demandes ciutadanes han baixat moltíssim, mostra que els nous serveis són
més eficients. Que vol dir això? Que cada dia la gent té més clar que la
neteja de Palma ha millorat clarament. Al mateix temps que any rere any
s’han de seguir milorant els serveis i apel·lant a la implicació social per una
Palma neta.
Amb el nou pla de neteja que implementàrem el 2018 ah suposat les següents novetats 1) Neteja diària a tots els
carrers (abans la majoria de carrers es netejaven cada 2 o 3 dies). 2) Neteja amb aigua cada mes a tots els carrers
(abans sols es netejava amb aigua al centre i a la platja de Palma). 3) Equips específics per la retirada d´herbes, i 4)
Equips de neteja diaris contra l’incivisme per netejar el voltants dels contenidors o abocaments. A més reciclam més
que mai. S’ha incrementat el reciclatge al conjunt de la ciutat superant el 25%. Al centre de la ciutat, amb la Recollida
Selectiva Mòbil, aquest percentatge s’ha incrementat fins al 70%.

Com valoreu la vostra gestió respecte a la relació amb la ciutadania? Amb quanta gent heu tingut una relació directa?
Amb incomptables persones! Som un ajuntament on prioritzar el tu-a-tu. Facilitam la participació ciutadana als plens i
visitam cada setmana una barriada, impulsant, cada mes, una trobada oberta amb la ciutadania i cada any una
audiència pública. A més de reunions i visites amb tots els veïns que ens ho demanen, siguin entitats o persones
individuals. Governam amb la gent, aquest és el nostre mode de viure la política, l’Ajuntament és la casa de tothom.
Hem capgirat, en aquest sentit, el funcionament de l’Ajuntament.

Què suposa que Antoni Noguera hagi sigut el batle a la segona meitat de la legislatura? La ciutadania segueix
percebent la batlia com un òrgan de govern presidencialista, com aquella figura que ho ha d'arreglar tot?
Nosaltres entenem la batlia com un lloc de trobada directa entre la gent i l’ajuntament. Les decisions sempre són
col·legiades i en equip. A més, el caràcter i a la manera de fer d’Antoni Noguera és essencialment de proximitat amb la
gent, i de cooperació amb l’equip de govern. Una combinació essencial per governar amb pactes i voler fer polítiques
que millorin la qualitat democràtica i de vida de la gent.
Sempre deim que a un diputat del Parlament de les Illes Balears serà difícil que l’aturin per parlar de determinada llei
que estigui en tràmit. En canvi a les regidores i regidors i segurament especialmente al batle, ens aturen
constantment pel carrer per explicar-mos el seu dia a dia, diriem que els ajuntaments som l’administració més directa
per a la gent.
Per això hem de tenir eines per solucionar els problemes, i moltes de les competències les té l’estat i no l’ajuntament
com per exemple la regulació del preu del lloguer. Necessitam que els ajuntaments puguin posar límit als preus del
lloguer, perquè la realitat del nostre municipi serà diferent d'altres municipis. Com més eines tenguem els
ajuntaments, més podrem donar solució als problemes de la gent.

Ha canviat qualque cosa de la persona d'Antoni Noguera amb la batlia? I ha canviat Antoni Noguera en qualque cosa
la figura de la batlia?
(Noguera) Segurament sí, però no et sabria dir. Potser he guanyat experiència, mal de caps i he perdut un poc la
innocència. Però també m’he refermat en les meves conviccions i en les ganes de fer feina.
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(Truyol) No ha perdut la il·lusió i convicció que la política és una eina útil per fer un món més just. Aquest és un punt
important, l’experiència no ens fa perdre la radicalitat dels nostres
objectius i formes d’actuar, per tant aprenem noves formes d’assolirles.
La gestió fa perdre elements d'utopia?
La utopia mai es perd, és l’objectiu, el que marca cap on volem
caminar. La gestió dins les administracions públiques dóna
moltíssimes oportunitats per materialitzar polítiques per millorar la
vida de la gent. Però evidentment també et mostra les seves
limitacions i obstacles. Les administracions necessiten una reforma
integral per ser més eficients per donar resposta a les necessitats actuals. La realitat és cada dia més complex i les
administracions s’hi han d’adaptar.
Nosaltres tenim una concepció més àmplia de com assolir la utopia. La utopia no se conquesta sols des de la gestió, ni
molt manco. La utopia l’hem de construir des de tots els àmbits de la vida: administracions, és clar, però també des de
l’escola, les famílies, les empreses, les entitats, els barris, ... Hem d’avançar-hi amb un peu a les institucions i amb
milers a la resta d’àmbits. Sols la cooperació i la transversalitat ens farà acariciar l’estimada utopia.
Com diria el gran Josep Maria Llompart, moure’s entre la realitat i la utopía.

Després de quatre anys de gestió, per qui vos sentiu més acompanyats i a on trobeu més crítiques o directament més
entrebancs?
Al marge de la bona sintonia dins l’equip de MÉS PER PALMA i la resta de l’equip de govern, crec que ens hem sentit
molt acompanyats pel teixit associatiu d’aquesta ciutat. Fos des de la crítica constructiva o des de la complicitat en
l’acció de govern, crec que les associacions de Palma sabien que ells i nosaltres lluitam pel mateix. Respecte als
entrebancs, creiem que l’actitud de l’oposició no ha ajudat a generar consensos i molt de pics han tingut una actitud
contrària a l'interès general.

Quins són els reptes de la legislatura que ve per a MÉS per Palma?
Els reptes de la pròxima legislatura per a MÉS per Palma és afrontar els reptes de la ciutat. En primer lloc creim que
l’accés a l’habitatge és un dels temes més importants a la nostra ciutat. Ja hem donat passes per garantir aquest
accés com han estat la cessió de solars a l’IBAVI per a la construcció d’habitatge públic de lloguer. I una altra mesura
pionera en el món, la prohibició del lloguer turístic en pluri-familliars, una proposta feta per la Federació d’Associacions
de Veïns de Palma i avalada per informes tècnics i jurídics de l’Ajuntament. Aquesta mesura és des del convenciment
que els habitatges han de ser per viure-hi i no per especular o dur-hi una activitat econòmica. Per altra banda també
hem fet una nova regulació d’establiments turístics, limitant la seva proliferació de forma dràstica. Ara hem de seguir
donant passes en aquest sentit, hem de limitar el preu del lloguer com comentàvem abans, aquesta és una mesura
clau per als anys que vénen. També creiem en l’estabilitat dels contractes de lloguer, en els contractes de llarga
durada, per això proposam reduccions a l’IBI per aquells propietaris que lloguin el pis amb un contracte de 7 anys.
Per altra banda, la mobilitat sostenible, la legislatura vinent ha de ser la legislatura en la qual Palma tengui un
transport d’alta capacitat, un trambús que connecti el centre de la ciutat amb s’Arenal i l’aeroport. Aquest mitjà de
transport seria una garantia per competir amb el cotxe privat i potenciar el transport públic. A més volem continuar
augmentant els eixos cívics, un fins a Pere Garau des de Nuredduna, és a dir, pràcticament des del centre de la ciutat,
i un altre que connecti Blanquerna amb La Real.
A més, un altre dels reptes de la legislatura que ve és el model turístic. A Palma hem de limitar els creuers a un
màxim de 3 per dia i un màxim de 10.000 persones. Cal redistribuir els creuers al llarg de l’any perquè causin el
menor impacte possible a la nostra ciutat. El turisme s’ha de combinar sempre amb el resident, i no pot repercutir
negativament a la ciutat. I finalment, continuar amb la regulació del lloguer turístic i prohibir-ho als unifamiliars entre
mitjaneres als barris tradicionals, com poden ser Son Espanyolet, es Molina o els Hostalets, continuant en la mateixa
línia d’abans, garantir la convivencia dels veïnats i les veïnades de Palma.
I el definitiu, que la nostra ciutat estigui lliure de radicalismes que pretenen acabar amb els drets de molts de
col·lectius, aquells que van en contra dels drets de les dones, dels drets LGTB, dels drets de les persones migrades, no
han de ser benvinguts a la nostra ciutat. Totes les persones, independentment del seu origen, són ciutadanes de
Palma.
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Per què feis una campanya de lideratge de dues persones en lloc de la de candidat a la batlia?
Nosaltres sempre deim que MÉS per Palma és una cooperativa política, solen tenir més rellevància les persones que
encapçalen la llista, però el nostre és un projecte col·lectiu, i un d’aquests exemples és treballar de forma conjunta els
dos primers de la llista, apostam pels lideratges compartits, ja ho vàrem fer així el 2015 i ara ho continuarem fent.
És la nostra forma de veure la política, i les cares més visibles som nosaltres, però tenim una llista molt
plural i preparada, tenim gent independent que prové dels moviments associatius vinculats amb el lleure,
amb els refugiats, amb el col·lectiu feminista, LGTB, i un llarg etcètera.

Deixalles crea una
web sobre compra pública responsable

Construint alternatives
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Jordi López
FUNDACIÓ DEIXALLES

La nova web www.deixalles.org/compra-publica-responsable, allotjada al portal de Deixalles, és resultat del projecte
“Consum responsable a les administracions públiques: acompanyant el canvi”, que la Fundació Deixalles ha
desenvolupat en 2018 amb el suport de la Direcció General de Cooperació de la Conselleria de Serveis Socials i
Cooperació del Govern de les Illes Balears, a través de la convocatòria de subvencions per executar projectes de
sensibilització.
D’acord amb l’objectiu del projecte de contribuir a la implantació de la compra pública responsable entre
administracions de les Illes Balears, fomentant el canvi de proveïdors de productes i serveis per afavorir el consum
responsable i el comerç just, a través d’aquesta pàgina s’ofereix:


Una base de dades d’identificació i descripció de bones pràctiques de consum responsable en administracions
públiques de les Illes Balears, per afavorir la transferència de bones pràctiques i el seu efecte multiplicador.
En total s’han identificat un total de 60 bones pràctiques a conselleries i organismes del Govern,
departaments del Consell de Mallorca i ajuntaments de Mallorca. Aquestes bones pràctiques inclouen:
contractació de serveis d’entitats socials: treballs d’impremta, fonts d’aigua; mesures per fomentar els
tassons reutilitzables en festes populars, contractes reservats per a empreses d’inserció i centres especials
d’ocupació, etc.



Una biblioteca de recursos sobre consum responsable a disposició de les administracions, que inclou:

o

Fitxes de productes i serveis amb criteris de consum responsable a disposició de les administracions,
a fi de facilitar el canvi de proveïdors. En total s’han identificat i publicat 58 productes i serveis amb
criteris de consum responsable, que inclouen activitats econòmiques molt diverses: comerç just,
alimentació, càtering i restauració, reutilització i segona mà, roba i complements, objectes de regal,
impremtes, serveis de neteja, jardineria i manteniment, gestió de residus, hostaleria i turisme,
energia, banca i assegurances ètiques, etc.

o

Materials de suport a la implantació de la compra pública responsable: guies, plans de consum
responsable, legislació, plecs amb reserva de mercat i/o clàusules socials i enllaços d’interès, per
afavorir els coneixements necessaris per dur-la a terme.

La pàgina està oberta a rebre bones pràctiques i recursos, motiu pel qual disposa d’un mail de contacte per rebre
aportacions.
Aquesta pàgina està dirigida especialment a personal tècnic i polítics al servei de les diferents administracions
públiques de les Illes Balears, i des de la Fundació Deixalles esperam que sigui útil per avançar cap a la compra
pública responsable com a instrument per lluitar contra les desigualtats i construir una societat més sostenible
ambientalment.
CONTACTE

consumresponsable@deixalles.org

Eines per a una estratègia
cap a la sostenibilitat de les Illes Balears
Construint alternatives
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Josep Valero González
Membre del Col·lectiu Alternatives
Aquesta publicació del Col·lectiu Alternatives, es presentà
el passat 21 de febrer a l'Arxiu del Regne de Mallorca.
Amb una sala d'actes prou concorreguda, es podria dir
que l'acte de presentació no tan sols no va decebre als
assistents, sinó que fins i tot motivà un interès major per
adquirir la publicació.
Així David Abril explicà la trajectòria del Col·lectiu, ben
resumida en un breu díptic explicatiu, i el perquè el
Col·lectiu ha cregut necessari fer una aportació concreta
en el debat sobre la sostenibilitat a les Illes Balears. Sols
es mesura allò que es vol conèixer. I per tal de defugir
dels debats merament ideològics, cal dur les intencions a
les realitats. I per aterrar a les realitats, cal crear els
instruments de coneixement que ens ajudin a analitzar,
comprendre, proposar, actuar i avaluar.
Canviar el model de creixement actual, o més ben dit,
començar a iniciar un pla de transició cap a la
sostenibilitat desitjable, exigeix un esforç de rigorositat
per situar el debat social que l'ha d'acompanyar en el
terreny de les propostes concretes. I les administracions
públiques han de ser les primeres a posar-se les piles.
Amb aquest document el Col·lectiu Alternatives intenta
fer la seva petita aportació a iniciar de debò aquest pla
de transició.
Enric Tortosa, físic i investigador del CSIC, explicà des de
l’exemple concret del dictamen sobre els Indicadors de
Gestió de la Zones Costaneres de les Illes Balears,
realitzat l'any 2009 pel CES, com és possible combinar el
rigor del treball científic amb la governança democràtica.
El CES va aprovar per unanimitat de tots els grups socials
que el formen, les ponderacions dels indicadors
proposats pels científics, i que va ser considerat en el seu
dia, com una bona pràctica metodològica per la mateixa
Unió Europea.
El doctor en Geografia Ivan Murray, exposà la trajectòria
històrica dels estudis i propostes d'indicadors de
sostenibilitat a les Illes. I especialment la relació de
prioritat política que han tingut. Estudis dintre dels
calaixos n'hi ha molts. Avanços més bé pocs. Valorà
especialment l'OBSAM ( Observatori Social i Ambiental de
Menorca), com un projecte iniciat a Menorca com a prova
pilot, i que s'ha constituït com un referent necessari a on
basar la política pública de Menorca.
María José Suasi és menescala, funcionari, membre del
Cercle de Debat Progressista i del mateix Col·lectiu
Alternatives, explicà els indicadors de bon govern que es
proposaven com a necessaris. Explicà la necessitat que

l’Administració pública s'ha de posar al dia en temes
d'innovació
tecnològica,
tractament
eficient
dels
processos, digitalització administrativa i transparència.
Bernat Riutort va fer la seva intervenció encadenant un
seguit de cites de filòsofs i personatges reconeguts, per
situar el debat sobre les societats desiguals, les seves
causes, les necessàries prioritats socials i les polítiques
que farien falta. Unes magnífiques reflexions filosòfiques
que aportaren a l'acte la visió holística necessària, per
encarar el tema de la sostenibilitat econòmica, social i
mediambiental com un tot interrelacionat. Reforçava així
el treball presentat pel Col·lectiu Alternatives i la seva
aspiració per trobar una bateria individual d'indicadors
sobre cada un d'aquests temes, a la vegada que cal
cercar la seva interconnexió dialèctica entre tots plegats.
Com argumenta Ferran Navinés en un dels apartats del
treball del Col·lectiu.
Un debat posterior documentat, rigorós i constructiu, ens
demostrà que tenim una bona eina per facilitar el debat i
el diàleg entre tots els sectors socials. Tots esperam que
es posi el fil a l'agulla en la necessària planificació
estratègica cap a la sostenibilitat, per part de les
administracions públiques en la pròxima legislatura. I
tant de bo que es pugui fer amb una majoria d'esquerres.
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El moviment eco-social mallorquí
David Abril Hervàs

Consell de les Fundacions Darder Mascaró
El MEM moviment ecosocial mallorquí va confluir en una trobada de
persones vinculades a col·lectius eco-socials de Mallorca dia 9 de
febrer a Binissalem. L’esperit del MEM està molt vinculat a la
facilitació de grups i els seus valors de cura dels processos grupals i
de les persones que en formen part sense deixar de costat els
resultats que es marqui el grup com a objectiu. Per la trobada de
dia 9 de febrer l’objectiu era que els participants acabessin el dia de
bon humor havent conegut a persones que els inspiressin i
poguessin tornar a la seva vida amb ganes per seguir treballant per
un futur eco-social a Mallorca.
Sembla que l’objectiu es va complir per sobre de les expectatives.
Fou un dia de trobada molt amable, per connectar amb persones
afins, reflexionar conjuntament i veure si sorgien ganes
d’organitzar-nos per fer més coses juntes. Al taller del matí hi van assistir 64 persones de més de 40 col·lectius de
Mallorca i l’horabaixa van assistir unes altres 50 persones. La primera meitat del matí es va dedicar a connectar i
cohesionar el grup, molts no s’havien trobat mai. Amb un ambient distès es va veure i celebrar la diversitat que hi
havia, tant del lloc d’origen, com del temps que duia cada u vinculat al seu col·lectiu, com del més subjectiu nivell
d’optimisme de cara al futur.
També es va explorar quina era l’experiència personal dins la transformació eco-social, un resum d’una part d’aquesta
investigació es pot veure en forma de núvol de paraules que contestava a la pregunta “Què és el que et sosté? (motius
que et fan perseverar)”.
També es van treballar ideals comuns per després explorar quines
idees podrien unir més o es podrien fer juntes, el resultat es pot
observar al núvol de paraules de la portada.
Al final es van concretar 10 propostes on després es van apuntar
tan participants del matí com les persones que arribaren a l’espai
MEM d’horabaixa bé fos per promoure-les com per només seguirles i participar-hi. Totes les persones apuntades a una determinada
proposta tindran els contactes els uns dels altres i podran
treballar-hi. Alguns exemples: “Crear un espai de trobada comú”,
“Guia de recursos i suport mutu”,"Xarxa de transformació social" o
“Nodes per pobles”.

En principi els organitzadors amollaven el MEM després d’aquesta trobada però els han arribat prou
demandes perquè es plantegin la manera de fer-ne més. Sembla que només s’ha satisfet parcialment una
necessitat i que hi ha més ganes de MEM.
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Crònica del cicle de debats
‘Les fites de la transició ecosocial’
David Abril Hervàs
Consell de les Fundacions Darder Mascaró
Des de les fundacions Darder-Mascaró hem coordinat aquest
inici del2019 el cicle de debat «les fites de la transició». Amb
el doble objectiu de, per una part, assenyalar quines són les
fites necessàries en el «canvi de model» que es repeteix
d’ençà de fa anys quan abordam el marc econòmic, polític i
social de les Illes Balears; i per l’altra, d’analitzar si el balanç
de les polítiques des dels Acords pel Canvi i la gestió de
govern, a diferents nivells, ha contribuït en avançar
positivament cap a aquestes fites. Conscients, alhora, que una
legislatura no és suficient per practicar una transformació en
profunditat d’aquest model, i conscients també de les
limitacions competencials i de sobirania que tenim. Per fer-ho,
hem juntat a diferents taules rodones a responsables
institucionals i dels principals moviments socials de la nostra
terra, amb visions distintes però complementàries per tal d’afavorir el debat i la reflexió compartida.
El primer dels debats, moderat per l’històric del moviment ecologista, Xavier Pastor, va ser justament la taula que sota
el títol «Preservar l’Oikos: el medi ambient», va abordar els avanços i reptes en polítiques ambientals. Per la part
institucional hi participaren Josep Maria Rigo (coordinador de medi ambient de l’Ajuntament de Palma), Ferran Rosa
(director general de canvi climàtic i energia del Govern) i Vicenç Vidal (conseller de Medi ambient del Govern
autonòmic); per la part social, Amadeu Corbera (president del GOB) i Mercè Morató (de l’associació d’ambientòlegs de
Balears.)
Sovint oblidam que ni l’economia ni la societat no serien possibles sense el medi ambient. Un medi ambient que inclou
el territori i el paisatge, així com els recursos naturals escassos com l’aigua, i que és constantment amenaçat pels
impactes negatius de l’activitat humana. En aquesta taula es va fer un balanç positiu de les polítiques públiques
desplegades des de les institucions en matèria de territori (amb un increment substancial dels espais naturals
protegits i la xarxa Natura 2000), d’aigua i d’energia (amb Lleis com la de canvi climàtic o la Llei de Residus), tot i que
des del GOB es va assenyalar, tot i aquests avanços, la manca de coherència de polítiques, fent al·lusió a l’ampliació
de la carretera Llucmajor-Campos com a mostra d’això. Es va expressar de diferents formes el necessari debat sobre
els límits al creixement econòmic, que és un debat gairebé mundial, i molt especialment a destinacions turístiques.
Alhora que aquest debat no pot anar en contra de polítiques necessàries per frenar el canvi climàtic i la responsabilitat
que en tenim com a territori, mitjançant la definició i sobretot el desplegament de l’energia fotovoltaica. En definitiva:
si volem tancar una central tèrmica com Es Murterar, s’ha d’incrementar i molt la generació elèctrica a partir de fonts
renovables. Finalment, es varen valorar polítiques molt sovint invisibles, com les de preservació i gestió d’un bé escàs
com és l’aigua, que són fonamentals per mantenir no ja un model econòmic o social, sinó la vida.
El segon debat es va centrar en el model econòmic. Moderat per Josep Valero, hi participaren Sílvia Montejano
(CCOO), Jordi lópez (REAS), Ivan Murray (expert en sostenibilitat), Biel Barceló (exconseller d’Innovació i turisme) i
Alice Weber (regidora d’educació i formació a Inca). Una de les paraules claus d’aquest debat va ser el consens social i
polític, com a estratègia necessària per abordar canvis econòmics on uns guanyen i altres perden, perquè en conjunt
podem guanyar com a societat. En aquest marc, l’aposta per les iniciatives de l’economia social (amb l’oportunitat que
representa el Pla Director recentment aprovat) i per la implicació dels Ajuntaments en les polítiques actives d’ocupació
i el desenvolupament local pot ser un element que permeti introduir des de baix i des dels marges canvis en un model
capitalista que no dóna solucions a la majoria dels habitants ni de les Illes ni del conjunt del planeta.
Un dels temes més polèmics, alimentat pel debat amb el públic, va ser el de la desestacionalització, que pot ser
percebuda bé com un increment de la intensitat de l’activitat turística, bé com una eina per minvar l’índex de pressió
humana al llarg de l’any, a més d’un element, especialment des del punt de vista laboral, d’estabilitat i dignitat en la
contractació, que podria dur a un canvi cultural necessari per avançar cap a un model de societat més justa i
sostenible.
Finalment, el tercer debat, moderat pel president de la Coordinadora d’ONGDs, Jean François Cuennet, es va centrar
en les polítiques de cohesió, inclusió social i benestar. Aquesta taula va ser compartida per gent del món de la gestió
com Fina Santiago (consellera de serveis socials i cooperació), María Ramos (directora general de salut pública) o Aina
Amengual (regidora de serveis socials de Marratxí), com per activistes socials com Albert Lobo (FAPA) i Margalida
Jordà (EAPN). S’hi varen abordar els tres grans pilars dels serveis públics i la cohesió social: els serveis socials (i amb
ells, la lluita contra la pobresa i les desigualtats), la salut i l’educació.
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Tothom va valorar positivament els avanços aconseguits, sobretot si es comparen amb l’anterior època de retallades,
però a la vegada es varen assenyalar les dificultats per rompre amb el cercle viciós de la pobresa i les desigualtats si
no es canvia un model econòmic que fa que en aquest moment disposar d’un lloc de treball ja no és garantia de sortir
de situacions de pobresa, per mor de la tremenda precarietat que s’hi ha instal·lat arreu després de la crisi. Tot i això,
i els escassos marges de maniobra, s’ha pogut avançar en la construcció i projecció de centres educatius, la dotació
més gran de professorat, la inclusió de tota la ciutadania en drets fonamentals com l’assistència sanitaria universal, o
l’aposta perquè ningú no quedi pel camí en el camí de la dignitat amb mesures com la renda social garantida, que ens
ha convertit en una comunitat de referència en generar nous drets socials per a la ciutadania.
En resum, tot i les limitacions assenyalades, el balanç que feim des de les fundacions Darder-Mascaró a partir d’aquest
cicle és positiu pel que fa a les polítiques desplegades, i concloem que són necessaris molts més espais com aquest de
treball conjunt i reflexió col·lectiva entre responsables institucionals i moviments socials per tal de definir i pactar,
concretar i establir un calendari allò que és possible en la perspectiva d’arribar a allò que totes i tots els qui compartim
la idea d’unes illes justes, lliures i sostenibles compartim que és necessari. Com ens recordava Eduardo Galeano: ella
és en l’horitzó. Jo m’hi acost dues passes i ella en fa deu i l’horitzó es fa enfora. Per molt que jo hi camini, mai no la
puc atrapar... Perquè serveix la utopia? Idò la utopia serveix per a això: per caminar. Fita a fita.
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www.IllaGlobal.com
Equip de redacció

En les darreres setmanes hem començat a impulsar, en període de proves, el projecte comunicatiu
www.IllaGlobal.com. Es tracta d’una de les fites que ens havíem marcat al consell de les fundacions DarderMascaró: tirar endavant un projecte comunicatiu propi, a l’abast de la gent progressista tant a nivell polític com social,
amb un denominador comú: aglutinar informacions i opinions sobre la nostra realitat, local i global, des d’una
perspectiva crítica.
No partim de zero, perquè duïm ja 81 númeross. comptant aquest darrer, de la nostra revista mensual L’Altra Mirada,
una altra eina autogestionada, feta al 100% des del compromís social i polític. No és poca cosa. També teníem altres
referents, com el desaparegut El Periscopi impulsat per Toni Tarabini des de lafun ar un mitjà de comunicació
convencional, sinó una plataforma al servei dels moviments i entitats socials de les nostres Illes, on es barregin la
informació sobre convocatòries i mobilitzacions socials, amb cròniques i opinions crítiques sobre qüestions
d’actualitat... No pretenem fer «informació veraç» (una espècie en extinció), sinó donar voltes a la realitat des d’una
perspectiva plural i progressista.
Tot i així, és una tasca difícil per a un col·lectiu sense ànim de lucre, però que avui puguis llegir IllaGlobal.com ja és un
somni que ens omple de satisfacció però que esperam millorar en els propers dies i setmanes, amb la incorporació de
càpsules audiovisuals per poder arribar al màxim de consciències en diferents llenguatges.
I com que com dèiem, començam a funcionar en proves, som oberts a escoltar els vostres suggeriments i propostes,
de la mateixa forma que vos animam a escriure i col·laborar puntual o periòdicament amb IllaGlobal.com, o a
suggerir-nos
informacions
o
opinions
que
considereu
necessàries, fent-nos
arribar un
correu
a
redaccio@illaglobal.com.
Som una illa, però tenim vocació global. Som www.illaglobal.com!

El sector públic ha de ser exemple
en l'execució de les accions que ajudin
a combatre el canvi climàtic
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Joan Font Massot
Conseller de Desenvolupament Local
Consell de Mallorca

El Pacte dels Batles i Batlesses és una iniciativa de la Comissió
Europea, posada en marxa l'any 2008 amb l'objectiu d'involucrar a
les autoritats locals i als ciutadans en el desenvolupament i
aplicació de la política energètica de la Unió Europea d'augmentar
l'eficiència energètica, augmentar l'ús d'energies renovables i
reduir com a mínim un 40% les emissions de CO2 per a l'any
2030.. El canvi climàtic és un problema global amb solucions
locals: les ciutats generen emissions però també es converteixen
en llocs on desenvolupar noves idees i projectes innovadors contra
l'escalfament global.
És un projecte molt ambiciós i un clar exemple que demostra l'aposta ferma que fa el Consell de Mallorca, com a
Coordinador Territorial, en la lluita contra el canvi climàtic. Durant aquests darrers anys hi ha hagut una col•laboració
entre l'equip polític i el tècnic del Departament de Desenvolupament Local per dur endavant les diferents tasques que
comporta materialitzar un projecte d'aquestes característiques.
En aquest sentit, 33 municipis de Mallorca han elaborat els seus propis Plans d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima
(PAESC) amb actuacions de mitigació (reducció d'emissions de GEH i producció d'energies renovables) i d'adaptació
(accions de lluita contra el canvi climàtic). Com es pot comprovar molts municipis han apostat per canviar l'enllumenat
públic per un altre de més eficient, intal•lar punts de recàrrega per vehicles elèctrics o adequar els edificis públics per
tal de fer-los més eficients. També s'han realitzat tasques d'instal•lació de mecanismes d'estalvi d'aigua als edificis o la
protecció d'espècies autòctones i verd urbà sostenible.
Crec sincerament que el sector públic ha de ser exemple en l'execució de les accions que ajudin a combatre el canvi
climàtic, és la nostra obligació donar suport tècnic però també econòmic, per això hem invertit prop de 3,3 milions
d'euros en diferents línies d'ajuts als municipis adherits al Pacte.
Hem aconseguit fer una radiografia de l'estat actual de les emissions i gasos contaminants que generen els nostres
ajuntaments, hem donat suport tècnic en la redacció de plans i informes d'acció sostenibles i hem inclòs la figura d'un
gestor/a energètic municipal per dur endavant tasques relacionades amb la tramitació dels seus equipaments
consumidors d'energia.
Si parlam en clau de futur, estic convençut que els pobles que encara no formen part d'aquest projecte s'hi adheriran
gràcies a l'ajuda econòmica prevista per enguany. La nostra voluntat és seguir governant i per això continuarem
donant ajuts perquè es puguin implantar les accions elaborades pels ajuntaments i realitzarem accions formatives.
També durem a terme un estudi sobre les accions previstes a la futura Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica als
ajuntaments i al Consell. Totes les administracions implicades en aquest projecte tenim un objectiu molt clar i és el de
reduir un 40% les emissions de CO₂ per a l'any 2030, segur que entre totes i tots ho aconseguirem.
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#ElCanviContinua a Palma
Miquel Àngel Contreras
Coordinador de MÉS per Palma

El passat 23 de febrer MÉS per Palma aprovà el seu programa electoral en assemblea, després de diverses reunions
obertes mantingudes des del novembre passat fins a finals de febrer amb entitats i ciutadania. Així, a la redacció del
programa hi han participat 50 associacions, més de 200 persones i té un total de 738 propostes per continuar
transformant Palma en una ciutat verda, justa, creativa i sostenible.
Per tant, el resultat final ha estat un programa molt participat amb 14 eixos: llengua, educació, LGTBI, feminismes,
cultura, economia, serveis, ecologia, benestar animal, mobilitat i habitatge, drets humans, drets laborals, joventut,
esports i participació.
Entre les propostes destaquen la de dotar a Palma d'un transport d'alta capacitat que connecti el centre de la ciutat
amb l'aeroport i s'Arenal. També en matèria de mobilitat es proposen dos eixos cívics: el primer que connecti el centre
amb Pere Garau des del carrer Nuredduna, i el segon des de Blanquerna fins a la Real. Aquesta proposta no només
fomenta anar a peu o en bicicleta sinó que vol també dinamitzar el petit comerç.

A més, el programa de MÉS per Palma també té propostes per tal de garantir l'accés a l'habitatge. Es proposa limitar
el preu de l'habitatge en aquells barris madurs, on els actuals preus no hi permeten l'accés a les rendes mitjanes o
baixes. També es proposen mesures per fomentar l'emancipació juvenil, com la reducció de l'IBI als propietaris que
lloguin el seu pis a joves menors de 30 anys a un preu assequible, o ajudes a joves perquè zones que han patit
gentrificació o turistització tornin a ser habitades per joves, com podria ser el centre de la ciutat.
Amb això, en matèria d'habitatge i convivència, des de MÉS per Palma s'aposta per continuar regulant el lloguer
turístic en els habitatges unifamiliars entre mitjaneres, una mesura en defensa de l'accés a l'habitatge i de la
convivència. De la mateixa manera, defensam la limitació a un màxim de tres creuers per dia, redistribuint-los per
evitar la pressió que suposen fins a 6 i 7 creuers diaris al centre de Palma.
Totes aquestes propostes formen part d'una selecció de 20 propostes "estrella" de MÉS per Palma, sorgides de les 738
totals i són:

1. MÉS EIXOS CÍVICS
Impulsarem la creació de nous eixos cívics com puguin ser l'eix des del c. Nuredduna fins al Rafal (Pere Garau) i farem
arribar l'eix de Blanquerna fins al Secar de la Real.
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2. TRANSPORT D'ALTA CAPACITAT
Tramvia o trambús del centre de la ciutat a l'aeroport i S'Arenal, trajecte de 10 quilòmetres per carril segregat amb
una freqüència aproximada d'entre 6 i 8 minuts.
3. NOUS APARCAMENTS DISSUASIUS
Habilitarem aparcaments als afores de ciutat i crearem busos llançadores que connectin els aparcaments amb el
centre de Palma per evitar el col·lapse a les entrades de la ciutat.
4. CIUTAT 30 QUILÒMETRES/HORA
Ciutat 30 km/h per uns carrers més habitables reduint el soroll i perquè a menys velocitat reduïm les emissions de CO₂
ajudant així a mitigar el canvi climàtic a més de descongestionar la ciutat.
5. MÉS RECICLATGE I REUTILITZACIÓ DE PRODUCTES
Fomentarem els programes de retorn d'envasos amb incentius tant per a les empreses com per al consumidor.
Incentivarem les grans empreses i particulars per a una major reutilització dels productes.
6. FAREM EL PRIMER BOSC URBÀ DE LA CIUTAT
Palma Bosc Urbà: espais lliures que passen a ser infraestructures verdes. Adaptem la ciutat als efectes del canvi
climàtic: seran 650 arbres entre el canòdrom i el velòdrom i 2150 al passeig marítim, a més d'una plantació col·lectiva
d'arbrat.
7. ESPAI DE CREACIÓ: FÀBRICA DE CAN RIBES I L'ANTIGA PRESÓ
Impulsarem el Centre de Creació, Formació i Recerca de les Arts del Circ Can Ribes. I el nou Centre de Creació
Contemporània a l'Antiga Presóde Palma oferirà espais d'assaig i recursos per als músics.
8. CREACIÓ D'UN SERVEI D'ATENCIÓ SOCIAL D'URGÈNCIES 24 HORES
Oficina d'emergència ciutadana per atendre situacions d'urgència social; pobresa energètica, situacions de desnutrició,
agressions o situacions derivades de catàstrofes (incendis, lesions a edificacions,...), accidents, etc.
9. POTENCIACIÓ DEL PETIT COMERÇ
Estructurarem les tendes de diferents carrers en eixos que connectin els barris, posant en valor el petit comerç.
10. FINALITZAREM EL DESMANTELLAMENT DEL POBLAT DE SON RIERA
Hem de continuar amb el reallotjament de les famílies del poblat per garantir una vida digna a tots els seus ciutadans
que asseguri la igualtat d'oportunitats i la inclusió social de tots els infants i joves, no ens podem permetre nuclis
d'exclusió i marginalitat.
11. REFORMA DE LA FAÇANA MARÍTIMA
Impulsarem la façana marítima (de S'Arenal a Cala Major) com a motor de la innovació, i la diversificació econòmica a
Palma front l'actual dependència del turisme. A la vegada, vetllarem perquè l'economia sigui inclusiva als barris on
s'implanta i així posar-los en valor.
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12. REDUIREM EL NOMBRE DE CREUERS
Instarem a tenir un màxim de tres creuers simultanis a la ciutat, que voldria dir tenir un màxim de sis amarradors al
pla especial del port.
13. NUCLIS TRADICIONALS LLIURES DE LLOGUER TURÍSTIC
Nuclis tradicionals lliures de lloguer turístic, reduirem les dificultats d'accés a l'habitatge i garantirem la bona
convivència als barris. Restringirem el lloguer unifamiliar entre mitgeres al Molinar i Son Espanyolet.
14. LIMITACIÓ DEL PREU DEL LLOGUER AL CENTRE DE LA CIUTAT
Prèvia modificació de la LAU, establir un preu màxim de referència, afavorir i incentivarem la repoblació del centre
amb ajudes de lloguer per joves.
15. POTENCIACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
Facilitarem les festes organitzades per entitats i col·lectius informals, posant les eines necessàries al seu abast.
Facilitarem tràmits i permisos per iniciatives ciutadanes.
16. MODERNITZAREM EL FUNCIONAMENT DE L'AJUNTAMENT
Impulsarem un Pla Estratègic de Ciutat, introduirem la figura de la gerència municipal, i establirem les mesures
necessàries per modernitzar, agilitzar i descentralitzar l'Ajuntament, i garantir la seva transversalitat.
17. ZERO Abandonaments animals
Realitzarem una tasca de preservació de l'abandonament fins que hi hagi zero
abandonament: Sabem que aquestes mesures no són suficients i seguirem treballant per aconseguir l'abandonament
zero de moixos i altres animals de companyia de Palma.
18. GENERAREM LA NOSTRA PRÒPIA ENERGIA ELÈCTRICA I PROMOCIONAR LES ENERGIES RENOVABLES
Treballarem perquè Palma sigui la titular de la seva pròpia xarxa elèctrica. Promourem la creació d'un operador
energètic verd municipal. Promourem la instal·lació d'energia solar i simplificarem el procés de petició de permisos per
aquells edificis que no són de nova construcció que apostin per l'energia solar.

19. CIUTAT LLIURE D'AGRESSIONS SEXISTES
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El Consell d’entitats
ciutadanes de Formentera
Sonia Cardona Ferrer
Consellera de Participació ciutadana
Consell Insular de Formentera
El Consell d’entitats de Formentera és l'òrgan màxim i únic de coordinació
de les diverses entitats de l’illa i té la missió d’impulsar la participació de les
entitats en la presa de decisions del Consell Insular de Formentera.
Recentment ha estat notícia en el marc del debat parlamentari d’una llei
que li deu haver assolit el consens social i polític necessari per fer-la
realitat. La màxima autoritat de la nostra comunitat ha treballat aquesta
Llei, en el marc d’aquest Consell, no ha estat fàcil arribar fins aquí.
Formentera per les seves dimensions geogràfiques i poblacionals és vista
sovint com un escenari adient per a l’experimentació política, aquesta
percepció exògena ens ha convertit en camp de proves i assaig de programes molt variats, amb resultats dispars, des
d’administracions estatals i autonòmiques.
Molts d’aquests lloables objectius s’havien d’aconseguir mitjançant un procés participatiu amb la societat d’acollida, és
per això que a Formentera estem acostumats a què se’ns pregunti com solucionaríem un problema o que realitzem
conjuntament una diagnosi d’una situació concreta.
La Participació ciutadana compta a Formentera amb avantatges d’inici que també esdevenen paradoxalment els seus
principals reptes.
Som una illa amb una forta tradició organitzativa, actualment hi ha més d’un centenar d’entitats al registre, per una
població del voltant dels tretze mil empadronats. Com per tot, moltes persones amb aquesta cultura política participen
de més d’una entitat, ja que una persona pot ser mare, veïna, feminista, activista cultural i política…i moltes altres
coses que requereixin d’una xarxa de suport i lluita comuna. Cal no oblidar que de la necessitat en feim virtut, de les
parets del casal d’entitats en pengen fotografies de moltes de les vegades que la ciutadania de Formentera ha hagut
de sortir al carrer a exigir ser escoltada: millores educatives i sanitàries, protecció del territori, marxes per la pau.
La més recent fou On Sempre, un clam que omplí la plaça de les grans ocasions, exigint el respecte que com a illa
creim que ha de tenir un tema cabdal, la nostra connectivitat, l’estació marítima de Formentera al port d’Eivissa, una
infraestructura vital, per la que estem obligats a passar per entrar i sortir de l’illa i per accedir a innumerables serveis,
alguns d’ells essencials i que encara no es presten a la nostra illa en la seva totalitat (salut, educació, justícia,
passaport, hisenda, registres…)
Aquests temes en els quals Formentera sempre ha estat mobilitzada, han esdevingut vertebradors de la nostra cultura
política com a poble tenen un eix comú, afecten el nostre model d’illa.
Aquesta és la clau de la potencialitat del Consell d’entitats, recollim aquesta escola de lluita per aconseguir serveis i
autonomia política que d’altres illes aconsegueixen sense tant d’esforç per la seua mida, tenim una societat civil
organitzada, exigent i lluitadora que estima la seva illa i té clar cap on no ha d’anar, és clar que existeixen interessos
particulars o sectorials tots ells molt legítims, però en el contex del consell d’entitats quan parlem de com veim el
nostre futur i es consensua l’expressió, hem tocat sostre, alguna cosa hi hem de fer, tothom a la sala sabem que
haurem de fer concessions per un bé comú.
Aquesta identificació d’un bé comú cap el qual caminar és per nosaltres el resultat més valuós d’un procés de
participació ciutadana, on la participació no és només una tècnica, una eina sinó un camí que assenyala els reptes de
transformació política d’una societat.
Estam parlant de processos llargs, difícils d’encabir a les agendes polítiques, però és un camí que ha permès a
Formentera aconseguir una llei de mesures mediambientals que permetrà regular l’entrada de vehicles, un camí que
ha permès establir un sostre de places turístiques i blindar els nostres nuclis de població històrics. Un camí que ens ha
permès debatre i aprovar aquesta legislatura els plans insulars de Residus, Joventut, Igualtat i Mobilitat.
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Ja fa dos anys que són les mateixes entitats que proposen projectes als pressupostos participatius, els temes estrelles
han estat joventut, medi ambient, mobilitat, temes treballats sobre els quals tenim propostes concretes sobre la taula,
les prioritzacions compartides apunten cap a supressió de barreres arquitectòniques, embarcacions adaptades per
persones amb mobilitat reduïda, parcs infantils, circuits saludables per a persones majors, papereres amb segregació
de residus, fonts d’aigua potable a les escoles per eliminar envasos, major seguretat als passos de vianants…
Són aspectes aparentment bàsics i senzills, però que defineixen molt bé la política de proximitat.
No podem acabar aquesta reflexió sense apuntar les paradoxes que abans introduíem, el Consell d’entitats també ha
aixecat unes expectatives que a vegades no som capaços d’acomplir, s’han hagut de reprogramar projectes endarrerits
als nous pressupostos per a garantir la seva execució, perquè el Consell d’entitats no perdi en cap cas capacitat de
decisió sobre les partides d’inversió compromeses, no estem arribant com voldríem a la ciutadania no associada,
sobretot joves i nous formenterers.
Però d’una cosa estem convençuts recórrer junts aquest camí ens enforteix i cohesiona, i en un futur pròxim haurem
de reflexionar i compartir amb altres indrets experiències de participació exitoses que puguin renovar la nostra il·lusió
per la participació i afrontar els nous reptes.
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6.1

No hi haurà pau a les escoles

Elisa Pons
D’ençà que vaig acceptar la proposta d’escriure aquest
article no hi ha dia que no es produeixin declaracions
dels dirigents del PP, Ciudadanos o Vox que no em
reafirmin en què si a Balears tenen majoria suficient
per governar no hi haurà pau als nostres centres
educatius.
Després d’una legislatura marcada pel conflicte, la
manca de diàleg i la nul·la voluntat de consens, els
votants vàrem enviar el Partit Popular al racó de
pensar, i el PP es va desfer de Bauzá forçant-lo a
dimitir i enviant-lo a Madrid.
S’ha escrit abastament sobre el que va suposar la
política educativa del Partit Popular: la imposició del
TIL, la Llei de Símbols, la persecució política i
ideològica a docents i centres educatius i famílies, i les
retallades tant pel que fa a les dotacions econòmiques i
de professionals als centres, com a les ajudes a les
famílies que més ho necessitaven i a l’alumnat més
vulnerable. Varen voler sembrar la divisió, el malestar i
el conflicte allà on mai cap governant amb seny ho
faria: a les nostres escoles i instituts.
Durant aquesta legislatura que ara és a punt d’acabarse, no he percebut cap intent per part del PP d’acostarse a cap dels col·lectius malmenats, a excepció de la
manipulació que han fet certs diputats erigint-se a la Tribuna del Parlament en portaveus de les reivindicacions dels
docents o de les famílies a qui no varen voler escoltar quan ells governaven però que ara sembla segueixen amb
interès a les xarxes o a la premsa.
He vist a Ciudadanos fer des de l’oposició el mateix que feia el PP quan governava: desprestigiar contínuament la
professió docent, una fixació malaltissa contra aquest col·lectiu a qui acusen indiscriminadament d’adoctrinar encara
que -en paraules seves- “hay adoctrinamiento pero no sabemos cuánto”. (Un detall important: quan Ciudadanos
acusa, difama, o menteix ho fa sempre referint-se a l’escola pública com feia també el PP).
De les famílies també té que dir Ciudadanos: d’una banda amb un paternalisme propi d’èpoques en blanc i negre ens
tracta d’ignorants (no sabem què es fa a les escoles amb els nostres fills) o bé de porucs (no ens atrevim a denunciar)
i a les Associacions de Mares i Pares i a FAPA les acusa de connivència i de “jugar” amb qui no s’atreveix a plantar cara
a l’adoctrinament que jo consider inexistent… (Entrevista a Pericay a un diari local).
De Vox Baleares el que sabem és que és el resultat de la liquidació de la Fundación Círculo Balear, que el seu president
Jorge Campos va ser Director General del Govern Bauzá, que va fer tombar al conseller Bosch perquè el considerava
catalanista, que se va passar la legislatura 2011-2015 denunciant als jutjats escoles, instituts i docents, i marcant la
política lingüística i educativa al govern Bauzá.
Una vegada feta aquesta “foto” cal tenir en compte que l’entrada de 12 diputats de Vox al Parlament andalús després
de les eleccions a Andalusia del passat mes de desembre ha capgirat el panorama polític. PP i Ciudadanos necessiten
avançar per la dreta a aquest partit per tal de no perdre votants i de tenir opció de governar encara que sigui amb un
pacte a tres (sí, això que ells tant han demonitzat quan ha pactat l’esquerra).
“Avançar per la dreta” suposa adoptar bona part del discurs de Vox (ho estam veient a nivell nacional) i aquí la cursa
ja ha començat: “Derrotar el adoctrinamiento en las aulas de Baleares debe ser un motivo más para pelear la victoria
el próximo 26M” deia a un tuit un membre del Comité de Direcció de NNGG España mentre que per Vox Baleares són
línies vermelles la derogació de la Llei de Normalització Lingüística, la lliure elecció de llengua a totes les etapes
educatives i acabar amb el que ells anomenen “catalanización”, i amb l’adoctrinament ideològic i polític a les escoles.
Avui (20 de febrer) Rivera anuncia que “si gobernamos, la lengua común de España , el español, va a ser lengua
vehicular en todos los colegios de España; lo va a ser, y a quien no le guste, que se aguante porque es lo que dice la
Constitución” Però no, la Constitució no diu que la llengua vehicular de les escoles hagi de ser el castellà però és igual,
Rivera ha optat pel mateix que va fer el PP a Balears: Fer de les llengües una arma política encara que sigui mentint i
manipulant. No, no hi haurà pau.
Els actuals governants no ho han fet tot bé ni han fet tot el que crec que haurien d’haver fet. Segons el meu punt de
vista, en matèria educativa ha estat una gestió millorable i incompleta però s’han retornat drets, s’ha iniciat un camí
que crec mereix el meu vot de confiança perquè es pugui continuar la feina encetada.
Per tot això i per evitar que tornem a tenir un conflicte que la comunitat educativa no es mereix de cap manera no
facilitaré amb la meva abstenció un govern de dretes #JoAniréAVotar #JoSíVotaré.

Acab aquesta reflexió amb un sentit record per Jaume March, símbol de resistència i víctima de la persecució sense
sentit perpetuada pel govern del Partit Popular i els seus tentacles.
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6.2

Els cercam, però no sempre els trobam
Bartomeu Garí Salleras
La matinada del 15 d’agost de 1936 Julià Bennàssar Mir fou tret de
casa seva per un grup de falangistes. Després de ser brutalment
maltractat, fou assassinat als afores de Campanet, a la volta de
Sort. A la matinada, i com era de costum amb les pràctiques
falangistes, el seu cos –cobert amb un llençol–, fou portat amb un
camió al cementeri del municipi, on fou enterrat dins un forat cavat
a la terra. El 1977, les germanes del metge assassinat pogueren
exhumar el seu cos i enterrar-lo a la tomba familiar. Ho hagueren
de fer quasi d’amagat i amb l’autorització de la Diputació
Provincial.
Molts anys després, amb discreció i molta professionalitat, un grup
d’arqueòlogues dirigit per Cristina Rihuete, Beatriz Puebla i Paqui
Cardona va localitzar i recuperar les restes de Jaume Gual Mas,
Joan Gual Genovard i Miquel Salom Ribot. Feia mesos que
membres de Memòria de Mallorca, l’Ajuntament de Sant Joan –
aleshores presidit per la seva batlessa, Catalina Gayà– i les
famílies s’havien conjurat, sense fer massa renou, per dur a terme
aquesta tasca. Un delator falangista va servir per recuperar el cos
del metge Julià. Un paper judicial, les fotografies del vol americà
del 56 i diverses visites al solar de l’antic cementeri de Sant Joan varen permetre localitzar el lloc exacte on el fosser
del poble havia enterrat els cossos dels tres mariandos executats una nit d’octubre de 1936. Tot i la diferència d’anys,
el “retorn” de les víctimes es va fer quasi de la mateixa manera. Poques coses havien canviat.
Avui, a les Balears, les exhumacions s’han convertit en un fet quotidià, imprescindible per a l’exercici de la
democràcia. Però per arribar-hi han hagut de passar molts d’anys i moltes dificultats: quatre dècades de franquisme,
plens de menyspreu i oblit, i desenes d’anys democràtics caracteritzats per una manca de resposta decidida de les
principals institucions de l’illa. L’aprovació de la Llei de fosses –on jugà un paper destacadíssim l’exdiputada de Més
per Mallorca, Margalida Capellà–, juntament amb la signatura –el 2010– del conveni entre el Govern Balear amb
l’associació Memòria de Mallorca que va possibilitar l’elaboració del Mapa de les fosses de la repressió a Mallorca, han
estat el punt de partida del procés per anar obrint les fosses del franquisme a la nostra illa. L’estudi documenta un
total de 48 fosses. En aquests forats de tota casta foren brutalment amagades persones totalment identificades,
persones sense identificar, civils, milicians...
Després d’aprovar-se la nova legislació, durant el mes de novembre del 2016, la fossa de Porreres fou la primera
exhumació que va permetre localitzar 55 cossos i identificar 14 persones assassinades. Sens dubte, els treballs al
fossar porrerenc, realitzats amb tota normalitat i oberts a tota la gent, posaren llum a la desaparició de desenes de
persones. Posteriorment, es realitzaren els projectes d’exhumació de les fosses d’Alaró, Bunyola, Calvià, Sencelles,
Santa Maria, Marratxí, del cementeri vell d’Eivissa, dels pous de la possessió de son Lluís a Porreres i, recentment, el
pou de s’Àguila a la Marina de Llucmajor que també han permès recuperar algunes víctimes, però no sempre ha estat
possible trobar-les. Això no vol dir que no s’hagin fet bé les coses, ni que la investigació sigui incorrecta. El pas de 80
anys per sobre els fets han servit per profanar el terreny de molts cementeris i omplir les osseres comunes de restes
de víctimes que per motius ideològics foren represaliades i eliminades. Cal tenir-ho present.
L’exhumació de les fosses del franquisme ha estat un encert total de l’actual equip de govern de progrés, del qual
destacaria la feina de Manel Santana Morro, actual director general de Participació i Memòria Democràtica del Govern
Balear. Santana, persona compromesa i coneixedora dels fets de la guerra i de la tasca que han fet molts estudiosos
de la repressió, que, cal dir-ho, a vegades han estat absolutament ignorats, ha sabut canalitzar i coordinar una feina
gens fàcil, sobretot perquè es treballa amb la memòria, les emocions i els sentiments de molta gent, que directament
o indirecta està implicada en el tema. Cal destacar també el posicionament ferm i clar –fos quin fos el seu color
polític– dels Ajuntaments que també han col·laborat en tot el procés, i han contribuït econòmicament per recuperar la
identitat dels seus veïns desapareguts. Però cal seguir fent feina. Per tal de garantir l’èxit és fonamental que les
intervencions es decideixin d’una manera científica, deixant de banda les emocions i els sentiments, per tant, és
imprescindible el treball interdisciplinari entre l’equip d’arqueòlegs i l’autor de l’informe de la fossa. Necessàriament,
també les famílies, prèviament identificades, han d’estar assabentades de totes les passes que s’han de fer. Desviar-se
d’aquest protocol pot suposar cometre errors.
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Dit això, és necessari no oblidar la feina i el compromís d’investigadors, particulars i associacions memorialistes de
les Illes que ha servit per recuperar la memòria dels anys de la guerra i, a la vegada, han ajudat a moltes famílies de
víctimes a tancar el dol. Ara bé, continuu pensant que les exhumacions han de ser, obligatòriament, una feina de les
institucions illenques i que, una vegada finalitzades, es plantegin fer un pas endavant i crear una institució de
memòria, reflexió i divulgació oberta a tothom, que serveixi per aglutinar tota la informació i la documentació que ha
generat el procés de recuperació i identificació de les víctimes de la repressió i, a la vegada, contribueixi a la
recuperació, la commemoració i el foment de la memòria democràtica de les Balears, més concretament, de la
Segona República, la Guerra Civil i les víctimes de la repressió de la guerra, la dictadura franquista, l’exili i la
deportació.
Si no és així, ens veurem abocats al silenci de futurs governs antimemòria, fet que resultaria insultant i una mostra
d’un menyspreu injust i injustificable cap a les víctimes que es mereixen el reconeixement de les seves institucions i
el compliment dels principis universals de veritat, justícia i reparació.

Altres veus

6.3

111 anys de Sa Societat a Calvià
Manel Suárez Salvà
Durant el segle XIX, Calvià era un municipi pobre amb unandústria escassa, quasi
exclusivament dedicat a l’agricultura que, en un terme de terra prima, amb greus
problemes d’aigua, era més aviat pobra. La feina havien de cercar-la a les
possessions, els propietaris de les quals vivien a Palma, dirigides pels amos,
autèntics cacics que controlaven les condicions de vida de les persones i procuraven
que els resultats electorals fossin els desitjats pels senyors.
Tot i aquestes condicions, Calvià i Es Capdellà experimentaren, durant la segona
meitat del XIX, una eclosió de moviments associatius entorn del que a l’època
s’anomenaren els “Casinos” i de Societats de socors mutus. El debat ciutadà i la
lluita per millorar les condicions de vida dels homes i les dones era ben present als
dos pobles i ens va conformar fins a hores d'ara.
Foto: Lleonard Muntaner editor

La premsa de l’època i l’activitat municipal reproduïen discussions polítiques importants, i públiques. Al poble existien
dos grans blocs, els qualificats de “carlistes”, d’esperit conservador, molt vinculats a l’església, i els “republicans
federals”, de caràcter liberal, que varen propiciar dues societats de socors mutus, una a cada poble.
Així, a Calvià, varen aparèixer La Protección, fundada l’1 d’abril de 1869, impulsada pel batle Miquel Roca i Pasqual,
propietari de Ses Algorfes i destacat membre dels Republicans Federals mallorquins i La Unión, fundada l’11 de juny de
1869. Aquesta darrera fou, segurament, l’antecedent de la Unión Obrera de Calvià.
Pel que fa a Es Capdellà, s’hi fundaren La Independencia, constituïda el 10 d’abril de 1870, també sota l’impuls del
batle Miquel Roca i La Paz, aprovada el 25 d’abril de 1888 que, anys després, donaria origen a la societat La
Capdellanense.
El dia 1 de juny de 1908 es va constituir a Calvià la Sociedad de Socorros Mútuos Unión Obrera de Calvià amb
l’objectiu de promoure al poble una societat d’instrucció, beneficència i esbarjo, així com afavorir el desenvolupament
comercial del poble. Tenia tenien tres objectius: l’ajuda assistencial en cas de malaltia, la difusió cultural entre els
associats (fins i tot planificaren una biblioteca) i fomentar les relacions d’amistat entre els associats que havien
d’acreditar, per ser-ho, tenir entre 15 i 50 anys, viure al poble i ser obrers o fills d’obrers.
La condició d’associats els donava dret a percebre un subsidi d’1,50 pessetes diàries ens cas de malaltia que els
impedís anar a fer feina, sempre i quan “la enfermedad no provenga de la relajación de costumbres ó de heridas
ocasionadas en riña”, durant els primers quatre mesos de la baixa, els vuit següents, en cas de continuar de baixa,
cobraria 1 pesseta diària i, a partir d’aquell moment, si la malaltia persistia, li pagarien 50 cèntims diaris.
A més, qualsevol dels associats, en arribar als 60 anys (encara lluny de l’edat de jubilació), sempre i quan acredités 20
anys d’antiguitat dins l’entitat, tendria dret a percebre un subsidi de 50 cèntims diaris mentre fins a la mort. En cas de
traspàs, l’entitat aportaria a la família 25 pessetes per les despeses de l’enterrament i, si no en tenia, Sa Societat se
n’encarregaria.
Anys després, construirien l’edifici actual, amb un cafè i un teatre, mitjançant aportacions de 50 pessetes, que les
persones interessades adquirien o bé les substituïen per feina ben aviat cobriren el pressupost de 50.000 pst de
l’edifici i tot el mobiliari. Acabada la jornada laboral, homes i dones de Calvià es dedicaren a edificar un espai cultural i
social de referència que, a finals de 1934, ja estava acabat.
El cop d’estat de 1936 va suposar la confiscació de l’edifici i la il·legalització de la Sociedad de Socorros Mútuos Unión
Obrera de Calvià. La Falange se l'escripturà a nom seu. Els accionistes mai no recuperaren la seva inversió i els veïns
del poble perderen tots els avantatges que els proporcionava l’entitat. El menyspreu de les autoritats del Movimiento
envers l’edifici es va fer evident amb el pas dels anys.
La dècada dels 80 i del 90 resultaria fonamental en la recuperació de la memòria de les persones i de l’edifici.
Actualment, amb l’empenta fonamental dels hereus dels antics socis i accionistes i un Ajuntament decidit a recuperar
els valors d’aquest espai, s’ha constituït un Consell rector que regula el funcionament de Sa Societat i n’assegura la
continuïtat.
Així i tot, en una de les incongruències de l’Estat espanyol, La Unión Obrera de Calvià segueix sent il·legal i no han
retornat, encara, l’edifici als seus legítims propietaris.
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7.1

Josep Pla
Cabotatge mediterrani (1956)

Maties Garcias

Viscuda la guerra del 36-39 des del bàndol vencedor, retirat l’any 1948 al Mas
Pla, de Llofriu, Josep Pla inicia l’elaboració del gruix central de la seva obra.
Durant els anys 50 i 60, Pla escriu, reescriu i revisa papers, i edita els inicis de
l’Obra Completa. En aquests anys també viatja i corre món, i d’aquestes
vivències, coneixences i records en farà literatura.
Cabotatge mediterrani és un llibre cent per cent planià que té l’origen en una
travessa per mar feta a bord de tres vaixells diferents entre Barcelona i Atenes,
amb estades breus a Tarragona, València, Marsella, Gènova, Liorna, Nàpols,
Palerm, Messina, Catània, Bari, Bríndisi, Corfú, Ítaca, Atenes i Eleusis. El camí de
retorn el farà per mar cap a Marsella i, després, en tren i taxi, fins a casa seva,
al Mas Pla. El trajecte marítim dura des del 9 de març fins al 20 d’abril de 1956 i
és aquesta singladura la base d’un dietari i d’un conjunt articles per al setmanari
Destino, a partir dels quals naixerà, més endavant, el volum Cabotatge
mediterrani, un llibre que el 1971 queda inclòs en el volum 18 de l’OC, titulat En
mar i format per sis llibres de viatges marítims dels anys 50 i 60.
Ara, l’edició de labutxaca torna a independitzar Cabotatge mediterrani (1956)
com a llibre singular. És un volumet llegívol de 152 pàgines amb un pròleg molt
didàctic i ben travat de Jesús Revelles Esquirol, que ens convida a llegir les
pàgines d’aquest “magnífic passeig pel Mediterrani viscut, desitjat, enyorat i
alhora preferit per Pla, un Mediterrani ja amb turistes, amb passatgers perduts,
amb gent que tal vegada fugia i amb un Pla que s’ha d’enfrontar als mateixos
records i al seu dietari”.
Les observacions planianes que s’hi succeeixen són sucoses: “Pels països d’aquest mar es pot viatjar de moltes
maneres: en cotxe, en tren, en avió. Quan no es té pressa –i aquest és el meu cas– i es vol simplement viure en els
països que es van passant i no es volen veure gaires coses, just les precises per veure-les bé, hi ha una manera que
supera totes les altres: és el vaixell.” Tarragona és “una ciutat deprimida” en un temps de baixes temperatures: “Cada
dia estic més convençut que, en el Mediterrani, el que té més pes en la vida humana és la meteorologia”. València “és
una ciutat que creix molt –i encara creixerà més. Hi ha cada dia més gent. A mi m’agradava aquella vella, adorable
València agrària i pagesa de fa tan pocs decennis”. De Marsella n’admira el port i la puixança econòmica i no n’enyora
el barri vell, que era “un barri de carrers estrets, molt bruts, ple de prostitució femenina i masculina (...). Era un barri
pintoresc, horrible i trist”. Els alemanys l’arrasaren “amb la més eficaç i virtuosa de les dinamites”. No se’n plany, al
contrari: “Si no hagués estat per la destrucció del barri, Marsella (...) no s’hauria pogut transformar i seria una ciutat
arcaica i en gran part infecta”.
Trepitjar terres italianes l’emociona i el fa recordar les estades pretèrites, ni que sigui amb l’evocació de les cames de
les dones que hi freqüentà: “Parlo de l’època d’aquelles inoblidables pantorrilles d’Irma”. Itàlia encara presenta ferides
de la guerra, però viu un notable estat de creixement econòmic i poblacional. L’ajuda nord-americana i la Democràcia
Cristiana hi tenen molt a veure. A més, “els italians són molt treballadors” i, contra el tòpic de l’excés de
sentimentalisme, es manifesten freds i calculadors. A Nàpols, el feixisme “produí una vasta demolició de la brutícia, el
pintoresquisme, del que se sol anomenar el folklore, de l’esperit de la mandolina” i, amb el nou urbanisme, va sorgir a
la llum “amb tota la seva magnificència, l’impressionant palau-fortalesa d’Alfons V el Magnànim d’Aragó, que té l’escut
de les nostres quatre barres sobre la porta de la poterna”. Pla combat els tòpics tant com pot: “El turista té tendència
a creure que aquests ciutadans [dels barris pobres] (...) pengen la roba al carrer per coadjuvar al pintoresc nacional.
No. Hi ha tanta roba penjada perquè quan la renten l’han d’utilitzar de seguida (...). El dia que disposin d’un rober
abundant no tindran necessitat de fer aquestes exterioritzacions. El pintoresc s’acabarà.”
Pla, sobretot a Sicília, s’interessa per la reforma agrària que pot acabar amb la misèria i abomina del barroc, que ha
destruït vestigis medievals i gòtics. Navegant, recorda Ulisses, però Ítaca li ha produït una gran decepció: “La cultura
és fascinadora. La realitat és terrible.” A Atenes –que visita amb el violoncel·lista català Boadella– pateix per la
destrucció dels monuments: “les religions anomenades modernes han fet estralls en aquest sentit. Després d’haver
vist les destruccions de Grècia, en general del Mediterrani i del nord d’Àfrica per aquestes religions, hom queda

esbalaït”. Acaba els diners i ha de tornar. Li sap greu deixar Atenes, on no s’hi sent foraster. De tornada, en travessar
Portbou i arribar a casa, Pla tornaria a marxar de seguida: “He trobat un país immòbil, ensopit i deprimit”. Ho anota al
dietari el 20 d’abril de 1956: “Aquest és un país sense primavera”.
Josep Pla.
Cabotatge mediterrani (1956).
Barcelona: 2018. labutxaca.
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7.2

BRECHT: SPARTAKUS
Pep Traverso
“Y si un día me da la gana de bajar dos estrellas del cielo y
dárselas a alguien para que le sirvan de gemelos de camisa,
no quiero que un desangelado pedante, con el dedo
levantado, me advierta que estoy creando un problema en
los atlas de astronomía de los escolares”.
Rosa Luxemburg, carta a Luise Kautsky, 26/1/17.

La primera obra de B. Brecht que es va representar duia per títol
Spartakus. Sembla que el 13 de febrer de 1919 ja havia acabat
d’escriure una primera versió encara que va continuar treballanthi durant l’any següent, hi ha també una versió de l’acte quart de
1953. Al març del 19 tras la lectura del text per part de Lion
Feuchtwanger es canvià el títol i l’obra passarà a dir-se Trommlen in der Nacht (Timbals a la Nit). S’estrenarà a Munic
al Kammerspiele Theater el 29 de setembre de 1922.
L’acció teatral es desenvolupa (del vespre al matí) al mateix temps que la lluita revolucionària als carrers de Berlin,
sovint se senten crits que venen de lluny, els renous dels canons i de les ametralladores, la gent que corre cap als
barris que s’han alçat per la revolució. Rosa Luxemburg encara és viva, una venedora de diaris anuncia: “Diaris!
Espàrtac als diaris! Rosa la Roja parlarà a l’aire lliure al zoològic. Estat de setge. Revolució!”
La guerra ha acabat. Hi ha qui ha fet diners com és el cas del matrimoni Balicke, els pares de n’Anna; també s’ha
enriquit en Murk un altre nou ric amb qui la volen casar el més aviat possible perquè els temps són convulsos. N’Anna
i en Murk s’entenen de fa temps i ella està embaraçada. Comença l’obra amb l’anunci del prometatge, tot està a punt
per a un casament ràpid però l’antic promès d’Anna, l’artiller Kragler, apareixerà després de quatre anys sense donar
senyals de vida i quan tothom el donava per mort. Anna i Andreas Kragler es retroben.
A un moment determinat sembla com si l’artiller, la revolució i una lluna gran i vermella hagin vingut junts, “Vostè diu el pare d’Anna-ha portat aquella lluna vermella i darrere seu hi ha els fusells del barri dels diaris”.
La situació dins el grup de personatges i en la ciutat és ben complicada, - hi ha massa coses en joc- afirma algú i
Brecht posa la distància suficient com per no caure en cap tipus de romanticisme. Murk veu desfetes les seves
esperances d’un prometatge curt: “No hi ha res més que una borratxera d’aiguardent! No hi ha res més que un mal
fulletó! No hi ha res més que la neu que va caure l’any passat!” Andreas Kragler sabent-se traït per la seva al·lota
encapçala un grup de companys que s’adrecen a la lluita, fins i tot n’Anna sembla disposada “a baixar als suburbis, a
les tenebres, al no-res”. Però la parella es retrobarà al mig de la ciutat i l’artiller abandonarà els amics per anar-se-n
amb la seva estimada, com algú exclama amb ironia, “l’Etern Femení l’atreu cap amunt”.
Les confessions finals de Kragler davant el grup i la promesa finalment recuperada són contundents: “Gairebé us heu
ofegat en llàgrimes per mi i jo no he fet res més que rentar-me la camisa amb les vostres llàgrimes. És que la meva
carn s’ha de podrir a la sèquia perquè les vostres idees pugin al cel? Que esteu borratxos? […] Borratxeres i
criaturades. Ara ve el llit, el llit gran, blanc i ample, (Anna) vine!”
Què manté aquesta obra de Brecht absolutament viva cent anys més tard? El reconeixement de la complexitat d’allò
que s’ofereix als espectadors, la fugida de les solucions fàcils; complexitat, distanciament, llenguatge que talla com un
ganivet, tot ens empeny a pensar per nosaltres mateixos. Deia Ricard Salvat ja fa uns quants anys a la presentació
d’un volum d’obres de Brecht de les edicions de 1984 que “avui tots sabem que de Brecht cada cop ens interessa més
el Brecht que no dóna respostes”. Allò que està passant als carrers de Berlín s’infiltra a la vida de tots i cadascú del
personatges, ells ho saben, res no és fàcil, tot està per decidir, hi ha massa coses en joc. Desesperada, la mare de
n’Anna exclama: “En uns temps com aquests, en uns temps com aquests! I el dia del teu prometatge! Anna!” L’obra
es va representar a Munic amb l’escena muntada de la següent manera, “darrere d’unes pantalles de cartró d’uns dos
metres d’alçada que representaven les parets d’una habitació hi havia pintada la gran ciutat de manera infantil.”
També es recomanava penjar a la sala cartells amb frases com: “Cada home és el millor en la seva pell” o “No mireu
amb aquests ulls tan romàntics”.
La ciutat que es dibuixa a l’horitzó és Berlín i els fets que “es narren” formen part de l’esclat revolucionari que tindrà
lloc entre finals del 18 i mitjans gener del 19. Una anàlisi d’aquests esdeveniments sobrepassen i de molt l’espai d’un
article com aquest i les capacitats de qui escriu. El període històric que va de la tardor de 1918 a l’estiu de 1919 són
d’una intensidad i d’una importància excepcional en la història d’Alemanya. Assistim als desastres de la guerra que
s’acaba. Alemanya es convertirà en molt poc temps en una república parlamentària. L’alt comandament militar i els
nous governants estàn disposats a evitar que aquella situació de desastre es converteixi en revolució triomfant com
havia passat a Rússia l’any anterior.
A principis de novembre el moviment de consells obrers i de soldats s’havia estès per tot el reich. Karl Liebknecht
havia estat alliberat el 23 d’octubre i Rosa un parell de setmanes més tard; els spartakistes havien agafat un tren en
marxa, s’afegiren a una dinàmica profunda que portava directament a l’enfrontament entre el poder del nou govern i
el dels consells.
Rosa Luxemburg va sortir de la presó de Breslau el 9 de novembre , aquell mateix dia va fer un discurs a la plaça de la
Catedral i va marxar cap a Berlín. Immediatament s’incorporarà al grup dirigent de la Lliga Spartakus
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(Spartakusbund): Leo Jogiches, Karl Liebknecht, Wilhelm Pieck, Paul Levi i altres. Redactora del diari Bandera Roja
(Die Rote Fahne), la seva activitat és intensíssima; cada vegada es dibuixen millor dues forces sobre el camp de
batalla, la contrarevolució que abarca des dels grups antibolxevics d’extrema dreta fins la socialdemocràcia i les forces
revolucionàries, obrers, miners, soldats.
El 10 de desembre el govern situa 10 divisions a Berlín per acabar amb el moviment però els soldat es neguen a
continuar lluitant i les tropes es dissolen, no volen sentir ni parlar de lluitar contra enemics exteriors o interiors. Sis
dies més tard es reuneix també a Berlín el Congrès dels Consells de treballadors i soldats, aquest esdeveniment i les
resolucions que allà es prendran sembla ser un punt d’inflexió en la lluita revolucionària. El 24 de desembre es
produeix l’atac de forces governamentals sobre la divisió de Marins establerta a la ciutat i considerada fidel a la
revolució. Finals de desembre, Congrès per a la creació del Partit Comunista Alemany (KPD). Els atacs de les forces de
la repressió sobre els treballadors, els seus diaris i les seves organitzacions són cada vegada més contundents. El 5 de
gener gran mobilització contra la decisió del ministeri de l’Interior de destituir E. Eichorn, cap de de la policia de Berlín
triat pels consells d’obrers. El 9 de gener ocupació de la major part de les fàbriques. Entre el 9 i el 12 les tropes
recuperen el control dels diaris, de les casernes, de la ciutat. “L’ordre regna a Berlín”. Els revolucionaris fets presoners
son afusellats de foma immediata.
A una de les seves darreres cartes, adreçada a Clara Zetkin, Rosa afirma el següent: “No puc descriure […] l’estil de
vida que duem -tots plegats- des de fa setmanes, el desori, els constants canvis de vivenda, les alarmes incessants. I
enmig de tot això, treball esgotador, reunions, etc, etc. Literalment no he tingut temps d’escriure’t, el meu pis només
el veig alguna nit i només unes poques hores. Avui potser sí que aconseguiré acabar la carta. El que passa és que no
sé ben bé com començar de tantes coses que tinc per dir-te”.
Es mantindrà al davant de la lluita fins al final, conscient de la importància del moment històric que vivia, de les
enormes dificultats que es plantejaven als revolucionaris i amb diferències importants amb altres membres del grup
dirigent d’Spartakus: “Karl, és aquest el nostre programa?” A un llarg paràgraf del programa d’Spartakus que ella
havia redactat trobem, potser, el nucli de les seves posicions polítiques en aquell difícil moment:
“Però l’Spartakusbund no és un partit que vulgui arribar al poder per damunt o per mitjà de les masses
obreres. L’Spartakusbund és només la part del proletariat que és conscient de les seves fites, que, a cada
pas, mostra a tota la vasta massa de la classe obrera la seva tasca històrica, que a tota fase parcial de la
revolució lluita per assolir l’objectiu final socialista i representa en totes les qüestions nacionals els interessos
de la revolució mundial proletària.
L’Spartakusbund es nega a compartit el poder amb els lacais de la burgesia, com ara Scheidemann i Ebert,
perquè veuria en una semblant cooperació una traició als principis del socialisme, un reforçament de la
contrarevolució i una paralització del procés revolucionari.
L’Spartakusbund mai no assumirà les tasques de govern si no és mitjançant la voluntata clara i inequívoca
de la gran majoria de les masses proletàries alemanyes, mitjançant llur conformitat conscient amb les
concepcions, fites i mètodes de lluita de l’Spartakusbund.”
[…] La victòtia de l’Spartakusbund no es troba al començament, sinó al final de la revolució: coincidirà amb
la victòria dels milions de proletaris socialistes. Alceu-vos, proletaris! És l’hora de lluita!” (Was will der
Spartakusbund?)
Però el cercle sobre Karl i sobre ella mateixa es va tancar el 15 de gener de 1919. Ho narra Wilhelm Pieck, diputat del
Reichtag i dirigent del KPD:
“Em van arrestar juntament amb Liebknecht i Rosa Luxemburg al pis de Marcussohn, des d’on ens van
portar amb cotxe a l’hotel Eden. Quan vam entrar al vestíbul, hi vam trobar una colla de soldats i oficials. Els
oficials van començar a insultar la senyora Luxemburg amb molta insolència, per exemple: “Vet aquí la puta
vella de la Röschen”. jo vaig protestar. Aleshores un oficial va dir: “Què vol aquest paio? Deu ser el seu
enamorat. Foteu-li un joc d’hòsties!” A continuació van pujar Rosa Luxemburg per les escales. A mi em van
acarar a una columna. Vaig veure que un oficial, a qui els altres denominaven capità, voltava pel vestíbul
repartint cigarretes als soldats i dient: “Aquesta patuleia no ha de sortir viva de l’hotel Eden!” Al cap d’un
quart d’hora, van ordenar dos soldats que em pugessin per les escales. Em van pujar fins el passadís, i vaig
veure de passada el rètol “Capità Pabst” enganxat a una porta…”
Ni Karl Liebknecht ni Rosa Luxemburg van sortir vius d’aquell hotel. Els assassins de Rosa van llençar el seu cos a un
canal i no va ser recuperat d’una reclosa del Landwehrkanal fins el 31 de maig. El 25 de gener, al cementiri de
Friedrichsfelde s’havia enterrat un taüt buit al costat dels de Karl Liebknecht i 31 camarades caiguts. Com ella mateixa
havia escrit a Sonia Liebknecht, “tu saps que moriré un dia en el meu lloc: a un combat als carrers o a una presó”.
L’ordre regnava a Berlín i es va estendre per tot el país, ens ho detalla Gianni Carrozza:
“Els consells de soldats van ser suprimits un darrere l’altre i la repressió es va estendre com una taca d’oli
per les diferents regions: a principis de febrer, sobre la costa del Mar del Nord, al voltant de Bremen; a
mitjans febrer, en el Ruhr, envaïda per cossos francs; a partir de finals de març a Berlín, els seus barris
obrers van ser escorcollats a fons; en abril, en Baviera i al maig a Saxònia. L’esquema va ser per tot arreu el
mateix: enfrontaments, caça de l’home, judicis sumaris i afusellaments massius, tortures, atrocitats,
massacres que es van estendre al conjunt de la població, fins al punt que diversos testimonis de l’època van
declarar que allò era semblant a una ocupació estrangera en temps de guerra”.
El camí a la barbàrie nacionalsocialista estava obert.
Rosa Luxemburg. La intransigència del seu compromís amb la revolució i el socialisme. L’aceptació dels deures que la
lluita imposava amb l’ànim més alegre i combatiu possible. El rebuig a vessar ni una llàgrima de més de les
necessàries. El seu amor a la vida, als éssers humans, la seva passió per les plantes. La seva força per dir la veritat en
els moments difícils i davant els camarades i amics. No es va mossegar mai la llengua, formava part del seu caràcter,
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de la manera d’entendre la vida i la revolució. I no ho tenia gens fàcil. Polonesa d’origen, dona en un món d’homes,
tenia al davant la cúpula d’un dels partits obrers més poderosos de tots els temps, un estat dins l’estat, el SDP, el
partit de Lassalle, Bebel i W. Liebknecht, amb noms mítics com Kautsky, Mehring o Bernstein. Es va oposar amb
determinació a la política del partit sobre la guerra, a l’aprovació dels crèdits militars al 1914.
Era a la presó quan la revolució russa va triomfar l’octubre del 17, un any més tard va escriure “37 pàgines de
quadern escolar amb llapis i 71 amb ploma” desenvolupant la seva crítica a la política de Lenin, Trotski i els seus
amcis en temes tan fonamentals com la qüestió nacional o el desenvolupament de la democràcia i les llibertats en el
nou règim soviètic. Si es repassa aquest escrit seu, més enllà de l’encert o no de les seves posicions sorpren el to,
clar, directe, de camarada a camarada, lluny, llunyíssim de posteriors reverències acrítiques.
La seva llum encara ens arriba, la seva llum encara ens és necessària, potser no ens arriba amb la proximitat de un
altre nom insigne marcat per la presó i la tragèdia, Antonio Gramsci, però això no vol dir que el seu pensament i el
seu exemple no ens sigui necessari; potser aquesta distància ens empenyi amb més força a conèixer millor la seva
obra, a pensar i actuar en el nostre present que d’això es tracta: d’evitar el compliment de les paraules de l’artiller
Kragler a l’obra de Brecht: “el món és massa vell perquè vinguin temps millors i l’aiguardent és massa barat i el cel ja
està llogat, amics meus.”
(Si hi hagués alguna cosa interessant i certa en aquestes lletres és responsabilitat d’aquestes lectures: Helmut Hirsch,
Rosa Luxemburg, edicions 62. Bertold Brecht, Teatre Complet I, Institut del Teatre (edició dirigida per Feliu Formosa).
Rosa Luxemburg, Cartas a Karl y Luise Kautsky. Paul Frölich, Rosa Luxemburg. Vida y Obra, editorial Fundamentos.
Gianni Carrozza, Le mouvement des conseils en Allemagne, rev. À contretemps.)
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