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Editorial

Temps de pactes
En el moment de tancar aquesta editorial, el panorama de la configuració de governs a totes les escales, des d’Europa
fins al terreny municipal passant pel govern de Moncloa i les Comunitats autònomes, resta ben obert. La gent ha votat
majoritàriament partits d’esquerres en els diferents comicis, i el PSOE ha estat el partit que ha canalitzat el vot del
rebuig i la por a VOX i a la conformació de governs.
Però això no pot ser confós com una coartada per cercar altres majories o pactes estranys, com per exemple amb un
Ciudadanos que s’ha passat la campanya criminalitzant Pedro Sánchez i el seu presumpte pacte amb «comunistes» i
«proetarres». Des del 15M, les majories, de dretes o d’esquerres, seran plurals o no ho seran, i aquest és el moment
de les esquerres plurals, i d’aparcar un model d’Estat que s’ha fet hegemònic en el discurs de les dretes i l’oligarquia
mediàtica, i que no és que sigui contrari al dret d’autodeterminació: és contrari a l’Estat de les autonomies.
Els reptes segueixen essent els mateixos que fa un mes, i probablement l’escenari és millor que el que podria haver
estat: l’extrema dreta no ha pogut sumar prou eurodiputats per bloquejar les iniciatives de Brusel·les, però les noves
majories possibles, on els Verds poden jugar un paper clau, no poden obviar que l’extrema dreta també és
conseqüència del descontentament que les polítiques d’austeritat i la feblesa democràtica del projecte de la UE, i que
s’han de canviar les receptes.
A Espanya, el principal repte, tant si Podem entra com si no entra a l’executiu de Sánchez (tanmateix, hi influiran cap
a l’esquerra, com en el darrer any) és el restabliment del diàleg amb Catalunya i el respecte, d’entrada, cap a la
pluralitat territorial i política de l’Estat, que han estat literalment criminalitzades.
I en l'àmbit d'Illes, viurem un moment històric amb una nova majoria d’esquerres que permetrà donar continuïtat a les
polítiques iniciades pels Acords pel Canvi el 2015, encara que sigui amb una recomposició en el repartiment de poder.
Tothom s’hi haurà de recol·locar en funció dels resultats, però allò que no seria presentable seria ignorar el diagnòstic
del moment i del context, que segueix essent d’emergència social i ecològica: cal reforçar els serveis públics, tant
l’educació, com la sanitat i els serveis socials; cal continuar i aprofundir en les polítiques mediambientals, de protecció
del territori i de lluita contra el canvi climàtic, i tot plegat implica seguir avançant en fites cap a un altre model
econòmic, que ens permeti transitar cap a una societat millor; i cal seguir reivindicant davant el govern de l’Estat
respecte als compromisos adquirits entorn del REB i la reforma del sistema de finançament.
S’equivocarien, i molt, aquells qui pensin que el que cal ara és «signar la pau» amb un sector o altre econòmic: allò
que cal és crear grans consensos per fer possibles els canvis necessaris. Ens equivocaríem, també, si ens relaxàssim
davant l’arribada de l’extrema dreta, perquè tot i que no governen, ja els tenim al Parlament. Han passat les eleccions,
però la política continua.
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L'ull crític

2.1

'Judici al procés':
balanç provisional

Antoni Llabrés Fuster
Departament de Dret penal
Facultat de Dret. Universitat de València
Gairebé quatre mesos després d'haver-se iniciat la vista oral —
la primera sessió tengué lloc dia 12 de febrer— de la Causa
Especial 20907/2017 (vid. "Algunes consideracions a les portes
del denominat 'judici a la democràcia'", L'Altra Mirada núm. 80,
febrer del 2019), el president de la Sala Segona del Tribunal
Suprem està a punt de declarar el judici vist per a sentència.
En el moment de confegir aquestes notes ja s'han celebrat les
sessions corresponents a la prova testifical —la més llarga del
judici oral, amb més de cinc-cents testimonis—, i només en
resten la pericial i la documental, que s'haurien de ventilar en
els darrers dies del mes de maig, per donar pas tot seguit, en els primers dies de juny, a les conclusions
finals de les parts i, si s'escau, al torn de darrera paraula dels processats. A les acaballes, doncs, del
'judici al procés' —s'espera que la sentència es dicti amb la tardor ja començada—, ens trobam en un
moment oportú per a fer-ne un breu balanç, necessàriament provisional.
Pel que fa a les vicissituds de caràcter processal detectables en el seu desenvolupament, caldria
destacar-ne algunes —enunciades de manera no exhaustiva (per a una anàlisi més detallada, vid. els
posicionamets d'International Trial Watch)— que podrien anar en detriment del dret de defensa i del
principi d'igualtat d'armes entre les parts:
a) el president no ha permès que les altres parts puguin interrogar un testimoni més enllà del que guió
seguit per la part que el proposa, particularment quan qui intervé són les defenses, una limitació que
restringeix les possibilitats d'esbrinar la realitat dels fets i que es podria evitar amb l'adopció d'un model
d'interrogatori obert o creuat (cross interrogation).
b) no s'ha permès la contradicció de testimonis amb la projecció de vídeos (per mor d'una rígida
separació i diferiment de la prova documental) que podrien posar en qüestió o almanco fer emergir
dubtes sobre la credibilitat del testimoni (especialment en relació a les declaracions de membres de
forces i cossos de seguretat que intervengueren en la càrrega policial del primer d'octubre).
c) s'ha introduït nou material probatori per part de Fiscalia i de l'Advocacia de l'Estat que no consta en les
actuacions (procedent del jutjat d'instrucció núm. 13 de Barcelona), que pot resultar sorpressiu i deixar
en indefensió els acusats, i que ha evidenciat una naturalesa d'investigació prospectiva en les primeres
diligències policials i de Fiscalia, i posteriorment judicials, dels mesos anteriors als fets de setembreoctubre del 2017 (no s'investigaven fets concrets indiciàriament delictius, sinó que s'articulava una causa
general contra l'independentisme).
d) possible preparació, i per tant contaminació, dels testimonis de l'acusació, especialment en el cas de
membres de forces de seguretat, evidenciada en la reiteració mecànica de conceptes i termes utilitzats
en les seves declaracions ('tumulto', 'masa', 'murallas humanas', 'odio', 'miedo', 'polvorín', 'violencia',
'ambiente insurreccional', etc.).
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e) s'ha percebut un biaix marcat per part del president en el tractament dispensat als testimonis, amb les
freqüents declaracions d'impertinència o interrupció de la declaració dels proposats per la defensa i la
tolerància, per contra, en relació als de l'acusació, per exemple quan les parts demanen sobre la
ideologia d'un testimoni, els fan entrar en valoracions, o quan el president mateix els retreu llacunes de
memòria, etc.
f) des-incentivació del dret de declarar en català en el cas dels acusats, per permetre únicament una
traducció consecutiva i no simultània, i, en el cas dels testimonis, prohibició de declarar en català amb
amenaça expressa de possibles responsabilitats penals en una interpretació dubtosa de l'art. 231 de la
Llei orgànica del poder judicial.
A més, bona part dels acusats continuen privats provisionalment de llibertat, quan resulta molt
qüestionable que concorrin els requisits necessaris per a acordar una mesura cautelar restrictiva de drets
de caràcter tan excepcional, i al llarg d'aquest temps se'ls ha impedit i/o obstaculitzat fortament el seu
dret fonamental a la participació política, tant per exercir plenament la condició de diputats (després de
la suspensió acordada en virtut del controvertit article 384 bis de la Llei d'enjudiciament criminal) com
per poder optar a la investidura a la presidència de la Generalitat (recordem els successius intents de
Puigdemont, Sánchez i Turull) en el cas de les eleccions catalanes del 21-D, com també ara mateix, en
relació als que han sortit elegits diputats i senadors en les generals del 28-A i, molt pròximament, els
eurodiputats després les europees del 26-M.
Pel que fa als càrrecs que se'ls imputen, es constata una manca de correspondència absoluta entre la
prova practicada i l'acusació més greu, la de rebel·lió: la violència típica necessària per a poder parlar
d'un alçament violent no ha fet acte d'aparició en tot el judici oral. Tampoc no és possible parlar de
sedició (sí d'exercici legítim del dret de reunió i manifestació) ni tan sols de malversació de cabals públics
(on, a tot estirar, hi hauria un inici de l'execució del qual s'hauria desistit voluntàriament: una temptativa
impune, en definitiva, per concórrer-hi aquesta causa personal d'exclusió de la pena). L'únic delicte que
sembla provat és el de la desobediència greu de l'art. 410.1 que, en tot cas, no comporta pena de presó,
sinó de multa i inhabilitació.
I tot això sense perdre de vista —cal insistir-hi novament— que el Tribunal Suprem és un òrgan
jurisdiccional manifestament incompetent per a conèixer dels fets, atès que la totalitat dels elements que
integrarien els delictes comesos (i especialment, el de rebel·lió) haurien tingut lloc en territori català. El
jutge predeterminat per la llei seria el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a qui correspondria
conèixer atesa la condició d’aforats d’alguns dels acusats.
I d'aquí a uns mesos —probablement a finals de setembre o principis d'octubre— la sentència. Tendrem
ocasió de parlar-ne en aquestes mateixes pàgines.
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L'ull crític

«Pactologia Estatal»
i tornada a la casella zero
2.2

David Abril Hervàs
Secretariat Fundacions Darder Mascaró
Després d’una moció de censura facilitada per l’esquerra de Podem i els sobiranismes, tant de dretes com d’esquerres,
i un any de govern del PSOE que només ha destacat per les polítiques progressistes impulsades pels socis i
l’immobilisme davant la qüestió catalana, els resultats del 26M sembla que no faran decantar Sánchez per una
alternativa progressista. Almenys en termes generals. Tot apunta al fet que la fotografia del pacte amb Ciudadanos a
l’inici de la passada legislatura, que tanmateix va dur Rajoy a la Moncloa, vol tornar a colar-se en les negociacions
postelectorals.
Unes negociacions on no sols es negocia el govern d’Espanya, sinó el repartiment del poder en el conjunt de l’Estat,
fins i tot en l'àmbit municipal, tot ignorant que als territoris històrics hi ha altres actors decisius, i sovint majoritaris,
com és el cas d’ERC a Catalunya, o el PNB i BILDU a Euskadi. Tot ignorant que el ressorgiment de Pedro Sánchez ha
estat a remolc d’un missatge polític que assumia que «l’esquerra del futur» havia de ser d’esquerres. No importa que
C’s siguin amics del (neo) liberalisme econòmic, negadors de qualsevol opció de reforma laboral que no sigui pitjor per
als treballadors i treballadores, i perseguidors de la pluralitat cultural i lingüística de l’Estat.
No importa que el CIS de Betanzos hagi dit que la majoria d’electors preferirien un pacte d’esquerres, amb PSOE i
Podem i potser altres aliances difícils a l’esquerra, però possibles... Perquè no reconèixer sense dramatismes que
l’interlocutor a Catalunya és ERC, el partit majoritari tant el 28A com el 26M?
Es tracta de mantenir la incògnita fins al darrer moment, mentre el PSOE es reconcilia amb els poders fàctics, perquè
l’aposta que l’IBEX35 havia fet per C’s i VOX els ha sortit «rana», i fins i tot els barons que gràcies a un Pedro Sánchez
de qui renegaven, han tornat a les seves majories absolutistes impossibles per a ningú en la majoria del territori
espanyol. Ara és el PSOE qui ha de portar el testimoni de la «moderació» necessària per als mercats i els seus amos,
per molt que això no equivalgui al benestar de la majoria, sobretot de les classes populars.
Bé està que després d’uns anys on el diàleg ha estat negat per part de la matriu de l’Estat, almenys es doni la imatge,
o el missatge, que s’ha de poder dialogar amb tothom. Dialogar sí, però per governar s’han de cercar afinitats
ideològiques i sobretot programàtiques, i el PSOE ha tret avantatge competitiu de molts governs compartits, a escala
municipal i autonòmica, amb Podem i altres forces sobiranistes i municipalistes. Però això no vol dir que la gent hagi
votat «moderació» de polítiques, ni de bon tros, regressió com ja molts comencen a defensar a tota tertúlia televisiva i
editorial de diaris vells.
Pel que fa al govern de l’Estat, el més probable és que el PSOE insisteixi a governar en solitari amb un pacte
d’investidura amb Podem, que veurem fins on pot estirar la corda des d’una posició de feblesa després d’un resultat
electoral que ha fet desaparèixer els morats de la meitat de Parlaments autonòmics i ha reduït el seu pes municipal.
Tanmateix, ho tenen difícil per votar contra la investidura de Sánchez. Ningú no vol unes altres eleccions, ni a dreta ni
a esquerra.
Però hi ha «places» importants en joc, com l’ajuntament i la comunitat de Madrid, i l’ajuntament de Barcelona. I
parlam d’institucions que concentren prou poder per a haver-les de tenir en compte des d’una visió global. A Madrid la
cosa és més complicada, perquè difícilment els votants d’esquerres podrien entendre una aliança amb C’s (la dreta
light madrilenya), almenys des d’una opció on tots s’integrassin al govern, per evitar l’entrada de VOX i un PP que s’hi
assembla bastant. A la capital del Regne les esquerres haurien d’anar una estona al racó de pensar, sincerament. A
Barcelona, on el problema es mou entorn com administrar els vots d’un 80% progressista, la qüestió real és si hi ha
govern compartit entre ERC i els Comuns, i si el PSC hi ha d’entrar o no. Si ha de ser per inaugurar una etapa global
de diàleg i una certa estabilitat a Barcelona i arreu, benvinguda sigui aquesta opció. Si és només per intercanviar
«cromos», ja seria una altra cosa.
El que està clar és que les dues grans qüestions que travessen la política espanyola en la seva complexitat i en la seva
ferida democràtica hi seran ben presents: la qüestió social i la qüestió territorial, amb el denominador comú d’una
democràcia infinitament millorable.
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L'ull crític

2.3

Les urnes recomponen
els pactes d’esquerres

David Abril Hervàs
Secretariat Fundacions Darder Mascaró
Per primera vegada en la història democràtica de les Illes Balears,
hi haurà una segona legislatura d’esquerres, i continuïtat en la
capçalera de govern amb Francina Armengol al capdavant, qui
podrà negociar amb els seus socis un nou pacte progressista.
Mirant el conjunt del mapa post 26M, el PSIB (o més bé, el PSOE
de Pedro Sánchez) ha rendibilitzat els pactes a costa dels seus
socis, tant a escala municipal com insular i autonòmica. Els
votants progressistes, en un context d’incertesa general i a
remolc de les eleccions estatals, han votat la marca que els oferia
major seguretat en unes eleccions locals en clau més estatal que
mai. Es reeditaran pactes, però aquesta vegada presidits en la
seva majoria pels socialistes.
El PP de Company ha salvat els mobles si comparam els seus resultats amb els de les eleccions generals, on la desfeta
va ser sense pal·liatius. En aquest cas, a més de guanyar el Consell d’Eivissa i alguns ajuntaments d’aquesta illa,
consolida posicions a municipis on ja governaven (com Campos o Santanyí) i en sumen de nous, com Alaró. Si bé
Pablo Casado farà servir la medalla de la Comunitat i l’Ajuntament de Madrid juntament amb el fet que C’s no ha
pogut dur endavant el seu sorpasso. per assegurar-se la continuïtat al capdavant del PP, sembla que Biel Company
podria fins i tot deixar la política, com altres del PP no avesats a llargues temporades sense poder institucional.
Per la seva part, els de Rivera incrementen discretament la seva presència al Parlament balear, però no són decisius
gairebé enlloc. VOX hi ha entrat amb 3 diputats, menys del que esperaven els de Jorge Campos, però on s’ha notat
amb força la seva irrupció ha estat a l’Ajuntament de Palma, on són el tercer grup just per darrere del PP, i han passat
davant dels de Noguera i Jarabo. El que és segur és que l’extrema dreta, que com C’s no té possibilitats de governar, sí
que aprofitaran els altaveus i recursos institucionals per fer renou i difondre el seu discurs d’odi. En qualsevol cas, les
dretes en conjunt tindran poques opcions de poder més enllà d’Eivissa aquesta legislatura, i només els queda mirar a
la nova «CEDA» que s’ha experimentat amb èxit a Navarra. Tot arribarà...
Els pitjor parats en aquestes eleccions han estat MÉS i Podem, que a més dels factors externs i a l’espera de la
concreció de l’autocrítica, són els que més han pagat les contradiccions dels pactes amb el PSIB, amb granots com la
carretera Llucmajor-Campos. MÉS per Mallorca ha perdut dos diputats, i MÉS per Menorca un, i els darrers quedaran
sense grup parlamentari propi. Tot i que els resultats de l’esquerra insularista mallorquina, menorquina i
formenterenca (GxF), en conjunt els converteixen en tercera força pel que fa a l’espai polític-ideològic, que també es
podria materialitzar en tercera força parlamentària, no es concretaran en la conformació d’un grup comú, com sí que
faran els bascos i catalans d’ERC i EH-Bildu al Congrés. Una oportunitat perduda per demostrar, a través d’un grup
parlamentari confederal, quin és el projecte d’illes que es defensa des d’aquest espai polític. Pel que fa a Podem, que
fins i tot ha quedat fora d’algunes cambres autonòmiques, passen de 10 a 6 diputats al Parlament. El PI, que aspirava
a ser frontissa dels pactes d’esquerres, ha quedat igual, i tot i que tenen opció a batlia a bastants municipis, han patit
en l'àmbit municipal el mateix fenomen que la resta de socis dels socialistes, a municipis com Alcúdia.
La moderació, en aquests dies previs a les negociacions i pactes possibles, sembla que no arribarà pel PI, sinó per un
PSIB que justament ha jugat a sintetitzar en el discurs les polítiques d’esquerres, ecologistes, feministes, i fins i tot un
cert punt de confrontació amb el govern d’Espanya que en el nou context segur que serà molt més relatiu. En plena
campanya va arribar la demanda de l’Estat per gestionar Cabrera, i sembla que els de Moncloa seguiran recorrent als
tribunals les Lleis aprovades a les Illes, i aparcant la reforma del model de finançament. A més, els grans hotelers
(que varen fer una aposta diversificada a través del PP, VOX i C’s) ja han advertit que àrees importants com turisme
no l’haurien de dur els castristes de MÉS, tot i que a ells amb els Castro a Cuba no els ha anat tan malament.
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Seria un greu error que el PSIB, que té tota la legitimitat del món per plantejar un altre repartiment del poder
institucional, interpretàs el missatge de les urnes com un missatge de moderació en la política, quan hi ha problemes
centrals a la nostra societat com l’accés a l’habitatge (i l’especulació que l’envolta) i el canvi climàtic (tant pel que
respecta la responsabilitat que hi té el turisme, com a la mesura en què el turisme es veurà afectat per un escenari
global incert a curt termini) que recomanen aprofundir seriosament en algunes polítiques valentes iniciades la passada
legislatura.
Si el govern d’esquerres es modera, no sols perdran uns socis naturals que hi conviurien incòmodament, sinó el
conjunt de la societat balear, que per primera vegada en la història ha votat esquerres i ha dit que el pla dels hotelers
no era el bo, i això també és històric.
En resum, un panorama en bona mesura de continuïtat, però amb una recomposició d’espais a esquerra i dreta. A
l’esquerra, el PSIB s’erigeix en la força hegemònica i els pactes s’hauran de refer en funció de la nova correlació de
forces. A la dreta queda clar el lideratge del PP tot i la pèrdua de vots i escons, però haurà de compartir oposició
durant quatre anys més amb C’s, VOX i Pi. Aquests dies ja comencen les negociacions, que esperem que no es dilatin
gaire si s’imposen el sentit comú i la responsabilitat de país.

Fòrums insulars i debats
sobre l’estudi «Horitzó 2030»

El poble té la veu

3.1

Josep Valero
Secretari General del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
Ja he explicat en articles anteriors la importància de l’estudi de prospectiva que el govern va encarregar al CES de les
Illes Balears. Aquest havia d’acabar en un seguit de propostes en forma de dictamen, que servissin a les
Administracions públiques i a les entitats socials, per identificar i encarar els reptes de les nostres societats en un
horitzó 2030.
El Consell Econòmic i Social va voler incorporar en aquest estudi la visió específica de cada illa de la nostra comunitat.
D’aquesta manera demanà als quatre Consells insulars, la possibilitat de realitzar uns fòrums de debat a cada illa, per
tal de contrastar les propostes contemplades a l’estudi de prospectiva realitzat pel CES i la UIB, amb la visió de les
entitats que viuen la realitat concreta de cada territori insular.
La voluntat de col·laboració de les quatre institucions, per cert representades també en el plenari del mateix CES, va
ser molt positiva. I a la vegada hem constatat les limitacions administratives i de recursos humans que tenen els
consells insulars, per a poder realitzar un esdeveniment com els fòrums que proposàvem.
El Consell de Formentera es relaciona amb el Consell d’Entitats de l’illa. Aquest Consell ha realitzat un seguit de
reunions per debatre temes centrals a Formentera com la limitació de l’entrada de vehicles a l’estiu i la regulació del
lloguer turístic. El Consell estimà que ja en plena temporada turística i amb la quantitat de reunions que s’han realitzat
per consensuar aquelles propostes, era arriscat convocar un fòrum i que hi hagués poca assistència. Malgrat tot ens
han fet arribar al CES les propostes que des de Formentera creuen que s’haurien d’incorporar o modificar de l’informe.
Els Consells d’Eivissa i de Menorca recorregueren a la contractació externa d’una empresa per organitzar els fòrums. A
Eivissa es realitzà el dia 11 d’abril. Durant tot el matí 15 entitats i administracions locals aportaren idees i propostes
sobre l’estudi, que es recolliren en una acta redactada pels serveis del CES i enviada per a la seva correcció a les
entitats participants. 4 entitats feren arribar les seves aportacions per escrit.
El Consell de Menorca presentà en el CES de Menorca del 16 de maig, les conclusions de les quatre meses sectorials
que debateren l’estudi del CES, a més dels plans estratègics específics de Menorca. Aquestes meses treballaren des
del març de 2019. Foren les meses de sostenibilitat i competitivitat turística; de productivitat, noves activitats
econòmiques en el coneixement i atracció de talent; de cohesió social i qualitat del treball i finalment altra d’equilibri
territorial i sostenibilitat ambiental. Han participat a les quatre meses CCOO, UGT, CAEB i a tres PIMEMe. En conjunt
han participat almanco a una mesa, 10 entitats socials, 5 institucions públiques que no són del Consell, 5 direccions
insulars del Consell, dos experts a títol individual i el representant del CES proposat pel Consell de Menorca. En el
document final entre noves propostes, ratificacions, correccions i propostes de supressió, hi ha 105 aportacions
específiques fruits del treball col·lectiu coordinat pel Consell de Menorca.
El Consell de Mallorca en el seu inici també volia fer una contractació externa per organitzar el procés de debat a
Mallorca. Per manca de temps i de recursos humans propis no es pogué fer el procés participatiu desitjat, i es decidí
que el Fòrum s’impulsés directament des del mateix CES amb els suggeriments de participació d’entitats plantejades
pel Consell amb coordinació amb el mateix CES. El Fòrum es realitzà el dia 11 de maig i hi participaren 5 entitats
socials, l’Ajuntament de Palma i l’ajuntament de Costitx en representació de la Mesa de l’Assemblea de Batles i
Batllesses, tres entitats científiques, dos grups polítics del Consell, dos consellers del CIM, el director de TIRME, una
directora insular i una representant de l’IMAS. Hi hagué tres aportacions per escrit. 4 entitats socials que havien
confirmat la seva participació no es presentaren.
A parer meu l’experiència de cada fòrum de debat, ens permet reflexionar sobre què s’ha fet bé i què caldria
modificar, per motivar i facilitar la participació ciutadana en un tema tan complex, tan global i a la vegada tan
apassionant. Conèixer bé el present, les tendències de fons que es detecten, és la base imprescindible per intentar
pensar el futur que volem, per a després, fer les passes necessàries per aconseguir-ho.
La resposta de la gent que ha participat en els fòrums no pot valorar-se més que d’una manera molt positiva. Crítiques
i propostes molt assenyades, que demostren un principi que massa sovint s’oblida. La governança participativa no és
sols un instrument per a millorar la qualitat de la vida democràtica, és sobretot la garantia de tenir una major eficàcia
a l’hora de prendre decisions polítiques o administratives. El dictamen final del Consell Econòmic i Social segur que
quedarà enriquit a partir de les aportacions d’aquests fòrums insulars.

El poble té la veu

3.2

La lluita contínua

Josep Lluís Garcia
Secretari General CCOO Illes Balears

Fa unes poques setmanes commemoràvem el primer de
maig, va ser una jornada reivindicativa on posàvem en el
frontispici a les persones, perquè les polítiques han de
servir per a millorar la vida de totes i tots, sent element
central el treball com a element vertebrador de la
societat.
Va ser un primer de maig en clau electoral, acaben de celebrar-se les eleccions generals i començava la campanya de
les eleccions locals, autonòmiques i europees, en un ambient excessivament polaritzat, amb discursos que pensàvem
haver deixat enrere a l'Espanya del segle XXI adornats amb un llenguatge guerra-civilista pensant més en la
confrontació que en un projecte de reconstruir un país al qual li salten les costures, però per molt immersos en
campanya que estiguéssim, i el moviment sindical ha estat implicat i s'ha “mullat” com no es recordava, no podem
oblidar-nos dels conflictes oberts amb les patronals.
En aquest escenari polític, s'obren pas les reivindicacions de sectors importants de la nostra comunitat, davant
patronals que se senten molt còmodes en la negociació col·lectiva fruit de la reforma laboral que desequilibro la
correlació de forces a favor seu i que s'ha traduït en desigualtat i molta precarietat.
Convenis col·lectius com el de comerç, el del transport discrecional o el del sector d'educació infantil 0 – 3 tenen
aspectes d'acabar en convocatòries de vaga, perquè les reivindicacions són les mateixes, en primer lloc la dignificació
del treball que realitzen i una part important d'aquesta dignificació demana millorar salaris, però també per millorar les
condicions en les quals realitza el mateix i on la conciliació de la vida laboral amb la personal brilla per la seva
absència.
Seran, sens dubte, negociacions dures malgrat l'evidència que en aquests últims anys els beneficis empresarials han
estat abundants gràcies a l'esforç de treballadors i treballadores que han acostat l'espatlla en temps difícils, però quan
desapareixen els niguls grossos de la crisi, sembla que ningú els recorda i el que en teoria era excepcional per la crisi
es converteix en norma, consolidant-se jornades maratonianes, amb ritmes de treball esgotadors, treball en festiu mal
remunerat, i salaris que no arriben a fi de mes.
I aquesta és la lluita que contínua, la baralla amb la patronal per la dignitat dels treballadors i treballadores, en un
terreny de joc que és favorable als interessos patronals, però que amb organització i constància serem capaces de
guanyar les reivindicacions que són justes i legitimes.
Però no és l'única, hi ha baralles que es lliuren en l'àmbit polític, on es regulen les normes laborals, el sabem bé
després de dues reformes laborals que van desequilibrar la correlació de forces entre empresaris i treballadors i
treballadores, i que van dinamitar la negociació col·lectiva, per això cada avanç que fem en els convenis és gairebé
heroic, per això la lluita també la lliurem en les taules de diàleg social per a revertir els efectes més nocius de les
reformes laborals, que són els relacionats amb la ultraactivitat dels convenis (que no decaigui passat un termini en la
negociació), les condicions de la subcontractació, o la prevalença del conveni que ha de ser el conveni sectorial per
sobre del conveni d'empresa (per a poder negociar amb un equilibri entre patronal i sindicats).
Amb la derogació d'aquests punts tindríem un escenari en el qual poder abordar el tan esbombat nou estatut dels
treballadors i treballadores, i podríem començar a eradicar la precarietat dels centres de treball, dignificant el treball.
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Nosaltres, els representats,
i els nostres representants(Panorama
postelectoral menorquí d’urgència)
Què està passant? 4.1

Joan F. López Casasnovas

Ha entrat la ultradreta de VOX al Parlament de les illes Balears. Heus aquí un fracàs de
la ciutadania crítica, que palesa els dèficits culturals que tenim si entenem que la
Cultura no és un aparador d’espectacles per entretenir sinó l’eina necessària per a la
creativitat, l’anàlisi crítica i la capacitat transformadora. A Menorca, però, VOX no ha
entrat a cap institució i obté un 2’91% de vots, però el mateix percentatge, ai las!, que
un partit democràtic com el PI, amb molt poca implantació a l’illa: un regidor a es
Castell, que a la passada legislatura donava la majoria al PP, i un altre a Sant Lluís,
sense incidència en el pacte municipal ‘progressista’. Pos l’adjectiu entre cometes
perquè només la praxi dels governs, i no les sigles de les formacions que pacten, ens
diran si les polítiques que impulsin seran o no bones per a la majoria, per a la
comunitat en general i, en especial, per a les classes més desafavorides. Tenim
experiències que qualque vegada el progrés ha estat un bucle o, pitjor, un avanç cap a pitjor.
Fet aquest preàmbul, s’ha de dir que si es tractava d’impedir que les dretes més ferotges es fessin amb el poder
institucional, aquest objectiu s’ha aconseguit a Menorca en gran manera. Alenem. Al Parlament, al Consell, als
ajuntaments, tots llevat d’Alaior, on el PP ha tret més vots que l’altra candidatura unitària d’esquerres (l’estratègia
unitària falla per segona vegada i caldrà replantejar-la), i d’es Migjorn Gran, on també s’ha imposat al PSOE per 5
vots i on, entre nuls i en blanc, se n’han sumats 75 (ço que vol dir quelcom de les picabaralles contra l’alcalde del
PSOE hagudes durant el passat mandat dins el mateix equip socialista).
Excepte el cas de VOX, Menorca ha votat en clau espanyola, igual que la província balear. Era el moment ascendent
del sanchisme i així, en general, el PSOE i Cs han pujat i han baixat les esquerres MÉS i Unides Podem (UP) i el PP
respecte als comicis de fa quatre anys. I encara que Cs entra amb un conseller al CIM i als ajuntaments de Maó (1),
Sant Lluís (1) i Ciutadella (3), en cap cas són determinants per als pactes.
Quant a diputats al Parlament, el PSOE n’hi envia 4, PP 4, MÉS 2, UP, 2 i Cs 1. En aquest punt no se’ns pot escapar
que l’efecte unitari ha permès que Esquerra Unida hagi tornat a obtenir-hi escó. En perdre un escó, MÉS deixa de tenir
grup parlamentari propi.
Al Consell Insular el PSOE amb 4 consellerS en reclamarà la presidència, MÉS (3) és imprescindible per als pactes i
no així UP (1), que també formava part del govern en l’anterior mandat.
En els municipis és on els resultats de Menorca ofereixen una interessant varietat. Al principal municipi de llevant, Ara
Maó (5) perd regidors en profit del PSOE (7), però la suma del PP (8) i Cs (1) permet revalidar el pacte de govern;
açò sí, amb canvi d’alcaldia. A Ciutadella, tanmateix, el PSM, que no es presentava amb la sigla MÉS, ha incrementat
encara un regidor i amb 7 podrà pactar amb el PSOE, que manté els 4 que tenia mentre que la candidatura d’UP amb
2 (en perd 1) ja no és imprescindible.
El PSOE continuarà amb l’alcaldia des Mercadal (5) si pacta amb l’Entesa (4), però també ho podria fer amb el PP (2)
ateses les polítiques que s’han fet els quatre anys passats en aquest municipi. Així, doncs, les candidatures municipals
d’esquerres s’han demostrat poderoses als pobles de Ferreries, on l’Entesa continuarà al capdavant del govern;
Volem Sant Lluís i Som es Castell, són decisives per a pactar alcaldies amb el PSOE.
No es pot deixar de banda, tampoc, el resultat de les europees, on el comportament de l’electorat menorquí no
difereix gaire de la resta de províncies espanyoles. Tanmateix, els 4.386 vots ‘indepes’ (3.094 a Jonqueras i 1292 a
Puigdemont) donen un dels percentatges més alts (11%) dels Països Catalans fora de Catalunya. Potser hauríem de
matisar que dins aquest paquet de vots n’hi ha també alguns clarament antisistema, per ficar el dit dins l’ull de
l’establishment espanyol. Segurament, la plataforma ciutadana Menorca per la Democràcia, que des de la tardor del
2017 ha organitzat actes públics de denúncia dels tropells als drets bàsics de la democràcia a l’Estat espanyol, també
ha col·laborat en la creació d’aquesta consciència crítica i a favor dels presos polítics i exiliats.

2
Més enllà, doncs, del panorama descrit i d’algunes característiques ja esbossades, gosaria afegir algunes altres,
diguem-ne, percepcions. Sobre la davallada de les esquerres, constatem sense ambages que, com a la resta de l’Estat,
molts han optat per votar l’original i no les rèpliques copiades. Vull dir que tan MÉS com Unidas Podemos, que han
tingut l’oportunitat de governar i ara tornen a tenir-la, no haurien de deixar-la passat sense presentar perfils propis.
Més enllà de la correcta gestió (fins i tot bona) que dels seus governs amb el PSOE s’espera, tenen l’obligació de
“davallar al carrer”, d’explicar i explicar-se sempre que calgui, i cal sempre! El missatge sobiranista s’ha de palesar en
l’exigència d’un REB que no sigui més una presa de pèl, amb la defensa a ultrança de les competències necessàries
per millorar tantes coses a la nostra societat, a exercir el principi de subsidiarietat amb les que l’Estatut possibilita a
cada illa respecte al Govern.
S’ha pagat peatge per la mala sortida a la crisi de les conselleries (Armengol la va gestionar amb astúcia ad domo sua,
al seu profit). El caire d’esquerres implica sensibilitat i coratge per plantar cara als poders fàctics econòmics,
mediàtics, culturals, etc. Sense complexos. Com s’explica que l’ajuntament de Maó en quatre anys no hagi
sabut/pogut/volgut canviar el nom oficial de la ciutat, encara Maó-Mahón, en indigne bilingüisme? (Només és un
exemple). Política és pedagogia: què està passant amb la carretera general i el transport aeri i marítim, amb l’accés a
l’habitatge, amb la precarietat laboral, amb el creixement de places turístiques i la gentrificació, amb el PTI, amb el
transport públic i la mobilitat sostenible, amb les energies alternatives, amb els serveis socials... Etcètera. La
responsabilitat, però, no serà només dels electes, que ens “re-presenten” a les institucions sinó de nosaltres tots, els
representats, si no deixam de banda la indiferència generalitzada i la fàcil desafecció per la política.
Per a això, hem de donar centralitat a la Cultura. Amb plantejaments innovadors i alternatius al model que ens
imposen els poders multinacionals. Prou d’allò mateix de sempre!
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Que el neoliberalisme deixi pas
Arriba l’Europa socioambiental

Què està passant? 4.2

Ferran Rosa Gaspar
Director General d’Energia i Canvi climàtic, en funcions

Això dels super-diumenges no només és tediós pels partits, periodistes i per
aquelles persones que han d’estar a les meses contant vots fins ben entrada la
nit, sinó que tenen el gran inconvenient que molts debats s’acaben passant per
alt. I aquí, havent-hi hagut tantes eleccions en tan poc temps, Europa ens ha
quedat molt lluny, massa.
Els resultats de les eleccions europees són, malgrat tot, esperançadors per
l’espai progressista europeu. Cert és que els populars europeus han tornat a
guanyar, però també és cert que la majoria de l’hemicicle europeu s’ha
desplaçat cap a l’esquerra i l’ecologisme. I això rau en la important pujada dels
verds, dels liberals i, sobretot, en la decisió dels socialistes de deixar de fer
seguidisme de la democràcia cristiana i definir un projecte propi per la UE. Per
la seva banda, els euroescèptics, romanen estables i seguiran essent irrellevants en tot debat europeu, malgrat ser
primera força a França, Itàlia i Regne Unit.
Deu anys després de l’esclat de la crisi econòmica i sense haver-ne sortit del tot, pareix que Europa vira cap al
centreesquerra. La nova legislatura europea tendrà dos grans reptes, el d’aprofundir de forma decidida en l’acció
climàtica i la transició ambiental de forma decidida i avançar en la formació de l’Europa social. I això només es podrà
fer legislant amb valentia i dotant pressupostàriament aquestes dues transicions. I aquí, Els Verds hi juguen un paper
clau: no només estan al capdavant de totes les polítiques de transformació social i ambiental, sinó que són capaços de
construir consensos amplis i amb una cambra tan dividida això és més necessari que mai.
Un segon
arreu del
permetre,
model per

aspecte important d’aquestes eleccions europees és que la participació ha augmentat considerablement
continent. I això, juntament amb la irrellevància dels euroescèptics en el Parlament Europeu, ha de
per fi, redefinir el debat i deixar de parlar de si volem Europa o no volem Europa i passem a parlar de quin
la UE i quines polítiques concretes volem que es facin.

La nova Comissió ha de desterrar la grisor apàtica de l’era Juncker i obrir les portes del Berlaymont de bat a bat, que
hi entri l’aire! Cal una nova forma de fer política en l'àmbit europeu i això exigeix millorar dràsticament la manera de
presa de decisions a la Comissió i al Consell. Però també demana deixar de banda el neoliberalisme que impregna tota
la política europea. Serà una tasca difícil, però la mateixa supervivència de la UE en depèn.
A més de canviar el seu propi funcionament, les noves presidències han d’adreçar de forma contundent la justícia
social i l’emergència climàtica i ambiental. La ciutadania europea ha parlat i demana Europa, sí, però una altra Europa.
L’onada verda que veiem, sobretot a l’Europa central representa aquesta recerca per unes institucions europees
nítidament democràtiques, que posin l’accent en el benestar de les persones i en l’acció ambiental.
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L'entrevista E

CATALINA MORAGUES
VIDAL

Miquel Xavier Vidal Bosch
Na Catalina Moragues va néixer a Alaró, el 1951. De família progressista i antifeixista,
va aprendre des de molt jove què significava la lluita contra el règim de Franco i el
desig de llibertats. Durant la seva etapa universitària, es
va afiliar al Partit Comunista. Va treballar com a advocada
en el primer despatx laboralista de les Illes Balears, així
com a Comissions Obreres, en defensa dels drets dels
treballadors. Enguany s’han celebrat 40 anys de les
primeres eleccions municipals democràtiques després de
la dictadura, el 1979, i ella va sortir elegida regidora pel
PCE a Palma. Gràcies a un pacte amb el PSOE i el PSM,
fou Regidora de Circulació i Transports fins a la seva
dimissió el 1981. Un any després, va ser expulsada del
seu partit, com molts altres militants de tot el país, per la
seva pertinença al sector eurocomunista del partit.
On vàreu anar a escola? Com era la relació entre mestre i
alumnes?
Fins als 10 anys vaig anar a l’escola d’Alaró, però a partir
dels 10 anys vaig anar al col·legi Sagrat Cor, a Palma, que
era molt elitista, dut per les monges del Sagrat Cor. Era el
típic col·legi de monges, de nines de bona família, i
pràcticament la relació era la següent: les monges, que
estaven a un estatus superior, i les nines, que havien
d’obeir. Tu no t’ho pots imaginar, però imagina’t l’any
1960. Hi havia molta repressió, no només política, sinó de la religió catòlica, i també la de l’idioma. Fixa’t en jo,
nascuda a un poble, que parlàvem mallorquí, i inclòs teníem problemes per a parlar-lo al dormitori amb la meva
germana. A jo em van posar la mà damunt perquè parlés en castellà. I per descomptat, tota l’educació va ser en
castellà.
Com era l’ensenyança de la història d’Espanya en el vostre institut?
També t’ho pots imaginar. En aquell moment només s’ensenyava una visió d’Espanya, i la història d’Espanya era la
història dels vencedors, dels feixistes i falangistes. No n’hi havia cap d’altra. El que passa és que el meu pare era un
home culte i intel·ligent, que escoltava la BBC, i nosaltres sempre tinguérem una informació que no es pareixia en res
a la que hi havia aquí. Sempre vaig pensar que jo pertanyia als vençuts, que eren els bons, i els altres eren els
dolents.
Quan vàreu entrar a la universitat? On? Quins estudis vàreu fer?

2

Quan jo vaig acabar el batxillerat, aquí no hi havia universitat. Jo volia fer dret, que era el que el meu pare havia fet a
Barcelona. El que passa és que jo era la major, i era una dona, i ja et pots imaginar el 1968, una època de molta
efervescència, no només a Europa, sinó també a Espanya. Llavors, el meu pare patia, i tot i que ell i ma mare volien
que anés a la universitat, no que anés ni a Barcelona ni a Madrid. Llavors, em van enviar a Valladolid, on els meus
pares tenien uns amics, i hi havia un col·legi major de teresianes. I, com que jo duia un bagatge cultural antifeixista,
quan vaig arribar allà, tot d’una vaig entrar en contacte amb gent que pensava com jo, i que lluitava per les llibertats.
I a partir d’aquí, ja vaig començar a tenir relació amb el PCE, que era clandestí, i com que era l’únic que hi havia i
l’únic que lluitava en les llibertats polítiques que jo creia i pensava que s’havien de conquerir, m’hi vaig afiliar. Varen
ser uns anys de molta activitat cultural, acadèmica i política, participant directament com a delegada de curs, elegida
pels meus companys i companyes.

I justament a aquest 1968, quin impacte va tenir el moviment estudiantil?
El tema és que aquí tot estava mediatitzat per la situació política. Clar, França era una democràcia, no és el mateix. I
Alemanya també. Quan els estudiants sortien al carrer a França i Alemanya no sortien per a conquerir la llibertat
democràtica. Era distint, el que passa és que l’efervescència estudiantil té unes arrels un poc comunes, perquè en
aquestes edats el normal és ser inconformista i lluitar per un món millor. El 1970, un grup d’amigues vam anar a París
i encara vam veure reductes del maig del 1968, amb la Sorbona. Però clar, era la mateixa situació que jo havia viscut
a Valladolid, amb les batalles campals contra els grisos el 1968 i a anys posteriors. Quan veig les declaracions dels
guàrdies civils del judici del procés que afirmen, per a sostenir que hi va haver violència, que la gent els mirava
malament, o que cridaven `fora les forces d’ocupació!, em quedo absolutament astorada, i me’n record d’aquells anys.
Si en aquest país, les batalles campals amb els grisos estaven a l’ordre del dia! Quan feia quart, durant uns mesos van
tancar les facultats, pels follons que hi havia, i a tots els delegats de curs ens van expedientar, i a mi no em van deixar
matricular a cinquè. I em vaig haver d’anar-me’n a una altra facultat, a Barcelona.

3

Tornant a Mallorca, aquells anys es caracteritzaren per l’augment del turisme a l’illa. Va ser tan gran l’impacte com
se’n parla?
No, jo no ho record. Quan vaig arribar aquí, el que record era que començava a haver-hi molta efervescència laboral,
sobretot a l’hoteleria i la construcció, el que era un reflex del tema turístic, és a dir, que s’estaven obrint hotels. Jo,
junt amb un company i una companya, vaig tenir un despatx laboralista, l’únic que hi va haver aquí durant molt de
temps. Jo ho vaig viure des del punt de vista dels treballadors.
Com recordeu la premsa als darrers anys de la dictadura?
Clar que hi havia censura. El que passa és que hi havia el Diari de Mallorca, per exemple, que intentava parlar de
coses més reals, no la invenció del `país meravellós´ del franquisme. I per exemple, va ser l’època, en el 1974-1975,
de la creació de la Junta Democràtica, que era un organisme on hi participaven tots aquells que, d’una manera o
l’altra, conformaven l’oposició democràtica al règim, i on hi havia alguns periodistes i contactes amb els diaris, com el
ja anomenat Diari de Mallorca, del qui era director en Toni Alemany. Ara, aquest home està als antípodes, perquè era
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el que li feia els discursos a en Matas. Ara està condemnat juntament amb ell. Però, en aquell moment hi havia tanta
necessitat de llibertats que qualsevol que fos mínimament intel·ligent era demòcrata, volia les llibertats. A la Junta
Democràtica hi era tothom, també carlistes. Hi havia el Partit Carlista, de Carles Hugo de Borbó. I a Palma hi havia un
advocat carlí que venia a la junta. També hi havia alguna persona econòmicament rellevant, però que lluitava per la
democràcia. Per això, quan va morir en Franco, tot això ja es va accelerar, perquè ja hi havia un caldo de cultivo, i els
comunistes érem els primers.
Respecte al català, va patir vostè o algú proper a vostè problemes per parlar-lo?
Ja t’he parlat de l’escola. Llavors, pensa que immediatament després de la mort d’en Franco, es va posar damunt la
taula la necessitat de l’Estatut d’Autonomia. Pensa que el 1936, abans de l’alçament, estava prop de tramitar-se un
Estatut per a les Balears, i ja hi havia l’estatut català (el de Núria), el gallec i el basc. Aquí les reivindicacions eren:
`llibertat, amnistia, estatut d’autonomia´. Això era el mantra. I a l’Estatut d’Autonomia, me sembla que a l’article 3 es
diu que l’idioma propi de les Balears era el català.
Quan vàreu començar a fer feina? De què?
Jo vaig ser advocada laboralista, i alhora vaig formar part quan es va formar una facultat: la Facultat Delegada de la
Universitat Autònoma de Barcelona, de dret, que va ser el nucli inicial de la UIB. Jo era professora contractada per la
UAB, però donava classes de dret aquí. Era la meva feina, advocada i professora d’universitat.
I quines condicions de feina teníeu, sent una dona i d’esquerres?
Problemes, tots els que vulguis i més. Jo era una super-dona, perquè a més, em vaig casar, i em vaig quedar
embarassada. Feia judicis amb una gran panxa, i el jutge no em deixava ni entrar a la sala perquè deia que li pariria el
nin allà mateix. Jo he negociat el conveni d’hoteleria com a advocada de Comissions Obreres, al mes de maig de 1977,
i el meu fill va néixer aquell mateix mes. I anava a les reunions amb una d’aquestes rodes de nadar, m’ho posava a
davall, i m’asseia a damunt, perquè feia una setmana que havia parit, i com que em van haver d’obrir un poc, tenia
punts a la vagina. Llavors, he negociat un conveni d’hoteleria en aquestes condicions, què et pareix?
Ni temps per a descansar...?
No, que va, jo no sabia el que era tenir ni vacances ni baixa per maternitat, ni res, perquè, a part, qui me l’havia de
pagar? Però, jo m'imagín que això és difícil d’entendre per a vosaltres, és un altre món.
Vàreu tenir algun problema familiar o social per apuntar-vos al PCE durant la clandestinitat?
Ja t’he explicat que els meus pares eren molt oberts culturalment i políticament, i quan vaig deixar Valladolid, li vaig
haver d’explicar al meu pare que no podia matricular-me allà, i ell em va dir: `tu has fet les coses pensant que has fet
el que havies de fer?, i do no hi ha res més a parlar. El que passa és que aquí sí que era un problema. Jo he estat
detinguda, m’han dut a comissaria, i el meu home també. Que te facin passar un vespre als calabossos no és
agradable. Em van dur davant el jutge, i vaig ser processada per associació il·lícita, però amb la legalització del PCE el
1977, es va tancar la causa. No vaig arribar a anar al Tribunal d’Ordre Públic, però el meu home sí. És a dir, que la
situació era de manca de llibertats. La policia va arribar a detenir-me al meu despatx d’advocats, amb gent allà
esperant per a fer les consultes. Què te pareix?
És a dir, que l’organització del partit era molt complicada. Com es duia a terme...?
Doncs amb un silenci total, era clandestí.
Teníeu algun lloc de reunió...?
Clar, però no podien ser sempre els mateixos, perquè si no et glapien. Perquè a més, ens tenien a tots controlats,
supòs. Nosaltres mai actuàvem amb els nostres noms, perquè si et detenien i et torturaven, i t’obligaven a dir els
noms de companys, tu no sabessis com es deien. I tots actuàvem amb `noms de guerra´ que es deien. Això és propi
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de les associacions clandestines. En aquell temps ni existien mòbils ni res, però actuàvem. Ens veiem, discutíem,
anàvem a les reunions...
Com recordeu la mort d’en Franco? Hi va haver moltes manifestacions i molta alegria pels carrers?
A Palma no en recordo de manifestacions, però alegria sí. Jo record que nosaltres vam tancar el despatx, i vam anar a
un bar que sempre anàvem a berenar, i tothom estava bevent xampany... Va ser una alegria, ten en compte que era
un dictador que es va carregar el país, i mira ara encara com estam...
Quina opinió teníeu del rei?
Que era un rei franquista, però el que passa és que el 1981, al 23-F, va millorar molt la percepció que teníem d’ell.
Això amb independència del que hi hagués interiorment, que jo crec que encara no se sap exactament quin va ser el
seu paper. Però, quan devers la una o les dues de la matinada del 23-F, ell va sortir vestit de militar a la televisió,
enviant a tot el món als seus quarters, doncs va millorar molt la seva imatge. Qui sí que tenia una imatge molt bona
va ser en Suárez, qui realment se la va jugar legalitzant el PCE. Crec que no es fa necessari aclarir que som
republicana.
Com recordeu el referèndum per la reforma política de 1976?
No li vam donar molta importància, jo crec, perquè nosaltres al 1976 encara érem il·legals. Ho vam denunciar com una
neteja de cara, en el sentit de que no canviarien les coses. Home, qualque cosa sí que va canviar...
Com recordeu la legalització del partit i les primeres eleccions, el 1977?
Doncs que hi havia moltíssima activitat. Record poder anar dient que era membre del PCE i que no hi hagués cap
problema que em detinguessin. Abans de la legalització, o poc després, vàrem fer un míting al Teatre Balear, que el
vaig presentar jo, i va venir en Ramon Tamames, del Comitè Central del PCE, i vàrem fer un acte multitudinari on
reivindicàvem l’amnistia, perquè hi havia moltíssima gent tancada a la presó per associació il·lícita. Nosaltres vam fer
moltíssimes coses, perquè la llibertat es conquereix. El poder no te’l regalen mai.
En el moment de les eleccions, jo acabava de tenir el nin, i em va agafar malament, per tant, record poc. Record un
míting d’en Carrillo a la plaça de Toros, que va estar plena. Però, tenia un nin petit i m’havia de dedicar al que era el
més important per jo en aquell moment. Jo vaig participar molt a les primeres eleccions municipals democràtiques a
Palma, el 1979, perquè jo anava a la llista. El primer era Ignasi Ribas, i la segona, jo, i vam sortir elegits. Jo vaig
formar part del primer Ajuntament democràtic. I aquestes sí que les record.
Què em pot dir de l’aprovació de la Constitució de 1978?
Nosaltres vam demanar el vot per la Constitució, malgrat la monarquia. Nosaltres érem un partit republicà, però vam
acceptar la bandera. Hi va haver moltíssim debat intern dins el partit, i molta gent se’n va anar, perquè pensaven que
era una entrega, una traïció, i es va formar un minúscul `partit´ que continuava mantenint les essències.
El tema de la bandera i el tema del sistema de república o monarquia van ser un debat continu. Jo pensava que era
important consolidar la democràcia en aquest país, i si per això, havíem d’acceptar algunes coses que no ens
agradaven massa, doncs bé. Perquè l’important era tenir una constitució i unes llibertats. I això és el que va fer el
PCE, però molta gent no ho va acceptar i pensaven que era una traïció.
El 1979 es van celebrar les primeres eleccions municipals democràtiques després de la dictadura, i a Palma es va
formar un pacte d’esquerres gràcies als 11 regidors del PSOE, als 2 del PCE, i al del PSM. Com van ser aquelles
eleccions?
Les record fantàstiques, perquè tothom va fer moltíssima feina, ens vam moure molt. El 1936 hi havia aquí un
Ajuntament socialista, amb Emili Darder, i es volia reeditar allò. Nosaltres no havíem mantingut conversacions prèvies
amb el Partit Socialista, però segons es rebien els resultats, teníem claríssim que pactaríem amb el PSOE, que el fet
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important era tenir un ajuntament d’esquerres. Aleshores, vam tenir moltíssimes reunions, on es debatia el programa
de govern, les»100 mesures pactades» entre els tres partits, i vam discutir les àrees de govern. Ignasi Ribas va ser
Regidor d’Urbanisme, i jo de Circulació i Transports.
D’aquestes mesures, quines recorda com les principals i més dificultoses d’aconseguir?
Com a Tinent de Batlle de Circulació i Transports, vàrem fer una feinada en el transport públic, que estava en una
situació molt precària. Per al nostre ajuntament d’esquerres era molt important el transport públic i unificar el centre
de la ciutat amb els barris. Vàrem renovar moltes flotes. En el tema dels taxis, allò era la selva. Vàrem fer el primer
reglament pels taxis, vàrem posar un dia lliure – que no n’hi havia – pels assalariats del taxi... Va ser com una espècie
de revolució. Jo pel carrer havia d’anar amb `quatre ulls´, perquè se m’aturaven els taxis qualque vegada a quatre
dits, i m’amenaçaven de mort. Era terrible. I tot per posar ordre, amb el traspàs de llicències i altres. Clar, hi havia
molts assalariats, i no tenien ni dies lliures ni res.
I després, també hi ha el tema de la peatonalització, que es va iniciar llavors. Jo soc Premi Alzina del GOB per intentar
establir un sistema de ciutat més amable, per peatonitzar segons quins carrers.
I en el tema econòmic, hi va haver molta dificultat per a quadrar els comptes municipals en el tema dels taxis?
Tothom defensa els seus interessos, i els diners eren molt importants. Tu no te pots imaginar el que era allò, ara tot ha
canviat. Si en un moment determinat no hi havia taxis al carrer, no n’hi havia. Jo record reunions amb la patronal del
taxi, juntament amb els assalariats, i debats, insults, amenaces de mort... Però jo era jove, ara me

terroritzaria.

Record que una vegada a la plaça d’Espanya se’m va aturar un taxista molt prop, i em va dir:`ves alerta, que sé qui
ets!.
Encara que no et poguessis posar d’acord amb tots, tu havies de prendre decisions. Si hi havia una majoria al ple, es
votava i s’havia de complir. Si tu no compleixes les ordenances municipals, te sancionen. Jo imposava sancions als
taxistes que vulneraven el reglament municipal. Va costar molt, però després tothom se n’a donava que allò era molt
millor.
I recorda qualque vaga dels taxistes?
Pot ser que n’hi hagués alguna per pressionar. El que està ben clar és que per una part hi havia la patronal, i per
l’altra, els treballadors. Jo record molt de rebombori, però ara ho hauria de mirar. Però, se va aconseguir que les coses
funcionessin.
Quines varen ser les majors decepcions i fracassos?
Jo vaig dimitir el 1981, perquè tot això era un desgast personal profund, fins que va arribar un moment que vaig tenir
una pneumònia molt forta, vaig estar ingressada un mes a la clínica, i vaig estar de baixa. El metge em va dir que
l’estrès m’afectava a la part més dèbil del cos, que eren els pulmons. Un mes després, vaig recaure de la pneumònia, i
amb un nin petit, vaig haver de dimitir. I després de tot això, el dia a dia de l’Ajuntament se me perd. No t’ho podria
dir. Supòs que hi ha gent que se’n recorda més. Home, en el tema de la peatonalització, la premsa em va donar per
tots els costats.
Considera que hi havia encara reductes del franquisme en aquell moment, el 1979?
Clar! Si n’hi ha encara ara, com no n’hi havia d’haver llavors!
Però, recorda si hi havia més tensions amb el centredreta i dreta que actualment, o és al revés?
Sí que hi va haver molt de debat, amb la UCD, que no era el PP, encara que molts s'hi passessin. Ara, jo a vegades
llegeixo coses de polítics del PP que em sembla al·lucinant que es puguin dir determinades coses... Ara diuen més
barbaritats? Sí! Aquí, amb el govern del PP durant tants anys a Palma, el sistema clientelar i les animalades eren
contínues.
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I, de falangisme recorda alguna manifestació pública a favor?
No.
Com a militant d’esquerres, recorda patir un clima de violència intens en aquells anys de govern? Era igual que el
1975?
No! Ja hi havia democràcia. Sí hi havia el tema d’ETA. Supòs que en alguna part del país n’hi hauria de violència, però
jo ara aquí no ho record. Home, que t’amenacin de mort és violència, però això forma part de la feina.
Al 23 de febrer de 1981, arran de l’intent de cop d’Estat, s’han documentat casos de moltes persones amb la intenció
de fugir del país si l’aixecament triomfava. Vostè la tenia?
No, jo em vaig quedar a l’Ajuntament amb en Ramon Aguiló. Jo estava a ca meva, i em va cridar un amic, i em va
avisar del cop d’Estat. Jo record que vaig agafar ma mare i el nin, que ja tindria tres o quatre anys, i els vaig dur a
casa d’una parenta perquè estiguessin allà, i després vaig tornar a l’Ajuntament, per a estar al despatx del batlle, on
vam veure el discurs del rei.
I hi va haver algun company que manifestés la idea de voler fugir durant aquelles hores?
No ho sé. Sí que sé que hi ha gent que se va amagar. Per exemple, a n’Ignasi Ribas el van amagar. És que ens
haguessin afusellat a tots! Però jo vaig estar on havia d’estar.
Com recorda la lluita del PCE per l’Estatut d’Autonomia de Balears?
Vam ser dels que més vam lluitar, el ponent primer va ser n’Ignasi Ribas. Jo t’estic parlant dels anys anteriors al 1982,
quan em van expulsar del PCE, perquè en aquell moment el partit estava totalment dividit entre els eurocomunistes i
els estalinistes, i va ser quan ens varen expulsar a mi, a n’Ignasi Ribas, a Madrid a na Cristina Almeida... Va ser a
escala nacional que el PCE es va rompre, perquè hi havia una part que volia que s’ajornés en un partit democràtic
internament i que deixés cultures estalinistes.
Quin record té d’Ignasi Ribas?
A mi n’Ignasi Ribas me pareix una persona que va ser molt honesta, i que va fer molta feina per al tema de
l’urbanisme. I era un company de partit molt bo. Tots eren companys meus, i tots entregats a la llibertat. El Partit
Comunista era el que més havia patit a la dictadura, amb presos i morts, i en aquell moment, el més important era
aconseguir la llibertat. Tot i que m’expulsessin, jo vaig continuar votant al PCE durant molt temps, després ja no. Mai
he tingut res a dir. Assumeixo perfectament aquesta etapa. Ara potser no m’hi apuntaria, ho faria a altres partits,
perquè crec que van perdre el tren i van quedar estancats. Ara és un partit residual. Però en aquell moment, per a
garantir la democràcia en aquest país, no se l’agrairà el suficient. En Carrillo n’és l’exemple, tot i que és una persona
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que no em caigui molt bé. Hagués estat impossible la Transició sense el Partit Comunista, perquè a més, era l’únic
partit organitzat en aquells moments. Això ho va entendre en Suárez, ho va tenir claríssim, i es van entendre
perfectament ell i en Carrillo. Si no, hagués estat impossible.
Concloem, idò, que fou aquell debat entre eurocomunistes i pros-estalinistes que va motivar la vostra expulsió. Com
va desenvolupar-se allò?
Sí, ens van fer una mena de judici. Es va reunir el Comitè provincial, i ens van dir que el que pensàvem era contrari al
marxisme. En aquells moments, hi havia una revista que es deia La Calle, amb gent del PCE més moderns
(eurocomunistes) i gent del PSOE, i una de les acusacions que em van fer és que jo comprava aquesta revista, i que
això demostrava que la meva ideologia havia canviat, que era més `burgesa´... El PCE es troba que després de la
Transició ja no juga un paper tan important, i això motiva el pensament de `traïcions´. Tot això té una explicació. Es
tracta d’obrir-se o tancar-se, i a qualsevol organització, arriba un moment que t’has de definir. Si et replegues,
mantindràs les essències, però acabaràs com van acabar.
REFLEXIONS FINALS
Com creu que ha evolucionat l’esquerra en aquest país durant quaranta anys? Hi ha un sentit de responsabilitat major
ara o abans?
No té comparació. El món ha evolucionat d’una forma que els problemes de l’esquerra europea són els mateixos que
els de l’esquerra espanyola. Jo crec que seria molt reduccionista dir el contrari. A Itàlia, va desaparèixer el Partit
Comunista Italià, que era el partit comunista més important d’Europa. I a França el mateix. I què ha passat? Que han
sorgit altres partits, i l’esquerra està molt perduda...Tot això que es diu és veritat. Hi ha una part de moviment social
que és molt important, per exemple, els moviments contra els desnonaments, contra la guerra (el tema de l’11-M), el
15-M, el procés de Catalunya - que jo crec que, encara que ens vulguin dir que és un procés burgès, és un procés
d’esquerres on la democràcia aprofundeix molts aspectes que abans no s’aprofundien, perquè no tenien molta
importància ...
L’esquerra no desapareixerà. Jo crec que aquests temes no es poden reduir a dreta o esquerra. Són moviments socials
que formen part de la història del món. Tu creus que el debat que hi ha ara des del punt de vista del medi ambient no
està impregnat dels mateixos principis que han impregnat l’esquerra? Clar que sí, el que passa és que ara l’esquerra té
altres significacions. El feminisme és un principi d’esquerres, per exemple. Per això, no em preocupa massa que un
partit d’esquerres desaparegui o quedi reduït a res, perquè el que és important és que la gent es mobilitzi. Però, clar,
també hi són els altres, i ara veurem a les eleccions, això serà molt important per veure què passa.
Com molta gent diu, creu vostè que hi ha una correlació significativa entre el franquisme i VOX?
És evident, VOX és un partit franquista, però és que el franquisme era l’extrema dreta, i VOX és franquista i d’extrema
dreta. La prova és que molts dels generals franquistes jubilats estan allà. El que passa és que abans tots estaven
aglutinats al PP.

L'Assemblea de
Fiare Banca Etica tria una dona com a
presidenta del banc
Construint alternatives

5.1

Nota de Premsa

L'Assemblea aprova el Balanç 2018, més de 3 milions d'euros en benefici: la captació d'estalvi i crèdit
creix fins als dos dígits i s'aprova un sobrepreu per a les accions.
Barcelona, 20 de maig- Les persones sòcies de Fiare Banca Etica han renovat el Consell d'Administració, han aprovat el
balanç anual i han acordat un augment de la prima d'emissió de les accions en l'Assemblea de dissabte passat a
Bilbao, Bolonya i en streaming.
Un total de 5.377 persones sòcies van participar i van votar en l'assemblea des d'Espanya i Itàlia, de les quals
1.770 van votar en línia.
EL BALANÇ 2018:
•
•
•
•
•

El 2018 va tancar amb un benefici de 3.287.703 euros.
Els préstecs bruts van arribar als 931 milions d'euros (+ 10,7% en comparació amb el 2017); els
préstecs nets van pujar a 898 milions d'euros (+ 10,3% en comparació amb el 2017).
Els dipòsits directes ascendeixen a 1.549 milions d'euros (+ 12,9% en comparació amb el 2017); els
dipòsits indirectes van ascendir a 670 milions d'euros (+ 5,2% en comparació amb el 2017)
El crèdit deteriorat, ha passat del 7% al 6% del total del crèdit, i la taxa de morositat és del 0,81% net;
Patrimonialització sòlida amb el CET 1 al 12,2%.

En territori espanyol, en l'última campanya de recollida de capital es va incrementar en més 750.000 euros el capital
social. Més de 200 noves persones sòcies van adquirir capital social, juntament amb més de 150 persones sòcies
existents que van ampliar el capital que tenien. A Espanya hi ha:
●
●
●
●

3.000 persones sòcies
Gairebé 4 milions de capital social
Més de 135 milions d'euros d'estalvi
Més de 43 milions de préstecs concedits

"Hi ha un clar interès per part de la ciutadania per acostar-se a un altre model de banca. Amb la recent crisi
econòmica, social, i financera, les persones es pregunten en quin banc els seus diners estaran ben utilitzats" declara
Peru Sasia, conseller del banc.

“Banca Etica acaba de celebrar els 20 anys, és una satisfacció haver tancat un saldo rendible l'any passat, tot i les
difícils condicions del mercat, i que evidencia el gran compromís per augmentar constantment el crèdit a les persones,
empreses i organitzacions actives de l'economia social i solidària a Espanya i Itàlia" va dir el president sortint, Ugo
Biggeri.

LA RENOVACIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
Amb la nominació d'Anna Fasano, Fiare Banca Etica celebra l'elecció de la seva primera dona presidenta del nou
Consell d'Administració (escollit per les persones sòcies amb un sistema que ofereix la possibilitat de triar entre dues
llistes i, a més, un nom d'una llista de candidats/es independents) i es compon de la següent manera:
Anna Fasano (presidenta)
Andrea Baranes
Andrea Di Stefano
Marina Galati
Raffaele Izzo
Adriana Lamberto Floristán
Giacinto Palladino
Pere Sasia
Aldo Soldi
Marc Carlizzi *
Elisa Bacciotti *
Arola Farré Torras *
Lli Sbraccia *
(* Elegits de la llista de persones candidates individuals)
L'Assemblea va rebre amb un llarg i emotiu aplaudiment al president sortint, Ugo Biggeri, qui ha liderat a Banca Etica
en els últims nou anys. Ell va dirigir el procés de transició, de la creació a una realitat consolidada i reconeguda en el
panorama de les finances ètiques a Europa. En aquests nou anys, mentre Europa feia front a la crisi i els altres bancs
estaven retallant xifres per tot arreu, els préstecs atorgats per Fiare Banca Etica van créixer amb increments anuals de
dos dígits, un total del 112%, mentre que el personal laboral va augmentar un 72%.
EL SOBREPREU DE LES ACCIONS
En els últims mesos, el Consell d'Administració de Banca Etica ha decidit adoptar una metodologia d'avaluació sobre el
valor de les accions. Basada en el Free Cash Flow to Equity Model (FCFE) i reconsiderada amb una estimació de l’excés
de capital, sobre la base del qual avaluar periòdicament el valor de les accions del banc.
El Consell d'Administració ha tingut en compte el resultat de la "primera adopció" d'aquest mètode i les consideracions
prudencials addicionals pel que fa a l'estabilitat del valor de les accions del Banc a mig termini, la continuïtat amb les
eleccions fetes al respecte i la sostenibilitat dels impactes patrimonials. Considerant tot això, el mateix Consell
d'Administració va proposar a l'Assemblea de persones Sòcies - que ho va aprovar - augmentar la prima en 1,50 euros
per acció i, per tant, fixar-la en total en 6,50 euros per cada acció emesa i establir, a més, que el Banc recupera les
accions de tresoreria al preu corresponent al valor nominal més la prima que determini l'Assemblea General de
persones sòcies.
Si tens més interés en els números pots consultar el Balanç Social aquí.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobre Fiare Banca Etica
Fiare Banca Etica és un banc cooperatiu dedicat a les finances ètiques en l'àmbit europeu. El seu treball es basa en
recollir estalvi d'entitats i ciutadania responsable per finançar projectes amb un alt valor social vinculats a l'economia
social i solidària. La cooperativa és fruit del compromís de moltes persones i organitzacions inspirades en els principis
de les finances ètiques com són la transparència, la participació i l'eficiència al servei d'un projecte de democràcia
econòmica. Forma part de la Global Alliance for Banking on Values i de la Federació Europea de Bancs Ètics i
Alternatius. A Itàlia opera amb el nom Banca Etica.
Grup Banca Etica
El Grup Banca Etica és un conjunt d'entitats liderades per Banca Etica (Itàlia) i Fiare Banca Etica (Espanya), i inclou la
Fundació Finances Ètiques, la Fondazione Finança Ètica i Etica SGR.

Reptes del Mercat
Social: V fira i més enllà
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Jordi López
Mercat Social, el projecte sorgit en 2014 per crear una xarxa de producció i
consum basat en principis socials, ambientals i ètics, amb l’objectiu de
contribuir des de l’activitat econòmica a una societat basada en els valors
democràtics, ecològics i solidaris i en el benestar col·lectiu, es troba davant
nous reptes que van més enllà de donar continuïtat a la Fira anual.
Després de celebrar quatre edicions de la fira del Mercat Social, com a
principal activitat per visibilitzar una altra economia i reforçar els lligams
entre els seus protagonistes, ha arribat el moment d’anar més enllà per fer
front als reptes que tenim plantejats.
Sabem que a les Illes Balears existeixen moltes iniciatives que incorporen
valors afegits socials i ambientals als seus productes i serveis, en àmbits com
l’agricultura ecològica, el cooperativisme de treball i d’habitatge, el comerç
just, la banca ètica, la inserció social, la reutilització, l’energia i mobilitat
sostenibles...
Però també sabem que sovint ens trobam amb un baix sentit de pertinença a
l’economia social i solidària com a sector econòmic amb molts valors
compartits que la diferencien del model econòmic imperant. Aquest baix
sentit de pertinença o d’auto reconeixement com a sector limita la seva
visibilitat pública i també la seva capacitat de generar sinergies que beneficiïn
tant les iniciatives individuals com al sector com a conjunt.
Per això, l’assemblea de mercat social s’ha marcat dos grans reptes per
començar a treballar en 2019: per una banda, introduir modificacions en el
format de la fira per millorar el seu impacte i reforçar la visibilitat com a sector i per una altra, desenvolupar
actuacions de promoció per donar continuïtat a la xarxa més enllà de l’organització de la fira anual.
Quant a la fira anual, en l’edició del 2019 ja introduirem algunes modificacions. Per una banda, al llarg de tota la
setmana de la fira programarem tot un conjunt d’activitats descentralitzades proposades per les entitats
col·laboradores, amb la finalitat de visibilitzar la diversitat d’iniciatives de l’economia social i solidària sota un calendari
d’activitats unificat.
Per altra, en relació a la fira pròpiament dita, limitar-la a un dia (el dissabte 28 de setembre als Jardins de la
Misericòrdia) amb alguna activitat amb capacitat d’atracció de públic i com a novetat, organitzar una install party
d’alternatives, iniciativa perquè les persones que ho desitgin puguin fer el canvi a alternatives de consum responsable,
ajudant-les a fer la tramitació on-line dels serveis alternatius que es vulguin instal·lar.
En relació al repte de donar continuïtat a les actuacions més enllà de la fira, volem aprofitar que Mercat Social és ara
mateix l’organització que més iniciatives d’economia social i solidària de diferents àmbits aglutina, per fer una tasca
més continuada de cohesió i de dinamització de projectes que incideixin de forma positiva en el conjunt del sector.
Entre aquests projectes tenim: la creació d’un espai d’economies transformadores com a espai de referència per a la
promoció i visibilització de les alternatives econòmiques a través de la cessió d’equipaments públics en desús; la
planificació d’un projecte formatiu sobre economia social i solidària amb vocació de continuïtat, en col·laboració amb la
UIB i Colonya Caixa Pollença; la incidència i elaboració de propostes conjuntes en favor del sector per al Consell
Econòmic i Social; o l’organització d’install partys descentralitzades a diferents municipis de la Part Forana.
Finalment, després de la recent aprovació per part de l’Ajuntament de Palma del Protocol d’impuls de l’economia social
i solidària, una fita fonamental del Mercat Social ha de ser treballar per a la seva concreció i desenvolupament,
defensant que compti amb un pressupost per dur-ho a bon port, una comissió de seguiment entre l’Administració i el
sector i un calendari consensuat, així com per fer-ho extensiu a altres municipis i institucions.

Acte d’entrega de les
subvencions de l’Estalvi Ètic de Colonya
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Juan José Caldés

El dia 10 de maig passat es va celebrar l’acte anual d’entrega de les
subvencions de l’Estalvi Ètic de Colonya a la seu de l’ONCE de Palma.
Josep Antoni Cifre, president de Colonya, Juan José Caldés, jo
mateix,responsable de Relacions Institucionals i Estalvi Ètic de
Colonya, juntament amb la representant d’enguany del Comitè Ètic,
Maria Salleras, de Cáritas, foren els encarregats de conduir aquest
acte en el qual es vol donar visibilitat i transparència a les
subvencions atorgades amb els fons de l’Estalvi Ètic i alhora continuar
i reforçar la relació propera de Colonya amb les associacions i entitats
que reben ajudes provinents d’aquests fons.
Destacaren a les seves intervencions l’Estalvi Ètic com a eina
financera que situa en el centre de la seva atenció a la persona. La
solidaritat dels clients de l’Estalvi Ètic ha fet possible que en aquests
20 anys que enguany es compleixen de la seva creació s’hagin pogut
fer ajudes per valor de més de 2 milions d’euros, que han anat
íntegrament a entitats i associacions sense afany de lucre de les Illes
Balears que treballen en l’assistència als més desfavorits, per millorar
les seves condicions de vida, combatent l’exclusió social i afavorint la protecció del nostre medi ambient.
Es va assenyalar també la disminució que ha patit els fons per a subvencions a causa del descens dels tipus
d’interès, que s’ha minimitzat amb una nova aportació solidària dels clients de l’Estalvi Ètic, amb la donació
que realitza Colonya Assegurances i, sobretot, amb la donació que ha fet Caixa Colonya en els finançaments
formalitzats amb els dipòsits de l’Estalvi Ètic. Es va assenyalar també que l’Estalvi Ètic de Colonya no només
s’ha de conèixer per les seves ajudes, sinó que és una eina financera que ofereix finançaments i altres
productes financers que, a més de complir la seva funció econòmica, ajuden a mantenir els fons per poder
fer ajudes.
Quant a les subvencions de l’Estalvi Ètic del 2019, es va informar que el Comitè Ètic va acordar distribuir els
160.000 euros dels fons de donacions de l’Estalvi Ètic de Colonya entre 137 entitats i associacions sense
afany de lucre de les Illes Balears que treballen en l’acció social i en la preservació del nostre entorn
mediambiental.
El pròxim 12 de juny se celebrarà a la seu de la Cambra de Comerç de Mallorca la presentació de la
Memòria de l’Estalvi Ètic del 2018, acte en el qual es donarà detallada informació sobre les xifres i l’activitat
i de l’Estalvi Ètic de Colonya durant l’any passat. Aquest acte tindrà, en aquesta ocasió, un caire més
especial per la commemoració del 20è aniversari de la creació de l’Estalvi Ètic de Colonya, iniciativa que fou
pionera a Espanya i de la qual, després d’aquests primers 20 anys, es pot afirmar que ha aportat una nova
manera d’entendre les finances, aquesta d'acord amb la solidaritat, la cohesió social i el suport al
desenvolupament sostenible de les nostres Illes.

Amics de la Terra Mallorca
llança una web per a descobrir
productes
fets a la Serra de Tramuntana
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Comunicat de premsa

Amics de la Terra Mallorca presentà el dilluns 3 de juny la pàgina web https://made-in-tramuntana.org
Aquesta web-directori té com a objectiu facilitar i promoure el consum de productes de la Serra de
Tramuntana, és a dir, els d'origens i elaboració local que, mitjançant la seva producció, conserven el
paisatge natural i cultural de la Serra, permetent que els seus petits agricultors, ramaders i artesans puguin
continuar preservant-la.
Des d'Amics de la Terra aprofitem la Setmana de la Custòdia del Territori de les Illes Balears, així com la
proximitat del Dia Mundial del Medi Ambient, el cinc de juny, per a presentar aquesta nova web, la qual pretén ser
una eina útil tant per a visitants com persones locals.
La web de productes i punts de venda, habilitada en 4 idiomes (català, castellà, anglès i alemany), permet cercar
tant per tipologia de producte, com per localització, facilitant trobar tots dos de manera senzilla i pràctica.
Les 6 categories de productes permeten cercar entre Fruita i verdura, Melmelades i mel, Productes d'olivars, Vins i
licors, cosmètica i sabons, i Altres, com a carn de mè, productes lactis o artesania. Els punts de venda inclouen
mercats municipals, cooperatives agrícoles, finques amb venda directa i petites botigues que venen totes les
categories anteriors.

D'altra banda, el cercador per localització permet descobrir totes les categories disponibles més pròximes al punt
que interessi, dins de l'àrea protegida com a Paratge Natural de la Serra de Tramuntana.
A més de la plana web, Amics de la Terra ha dut a terme activitats amb voluntariat, juntament amb turistes
alemanys, en quatre jornades de Custòdia del Territori en el Barranc de Biniaraix, on es van restaurar parets de pedra
en sec i olivars, amb expertes locals.
Aquestes dues activitats són alguns dels resultats del projecte pilot "Protegeix la Serra de Tramuntana". Aquest
projecte desenvolupat entre finals 2016 i maig del 2019, ha estat fruit d'una col·laboració entre Amics de la Terra
Mallorca, BUND (Amics de la Terra Alemanya) i DBU (Fundació Pública Alemanya de Medi Ambient).
El projecte pilot va desenvolupar 5 línies d'actuacions per a estudiar cóm es podria millorar la conservació de la
Serra de Tramuntana mitjançant la implicació del turisme ja existent i a petita escala, tenint en compte la
importància i dificultat de la conservació d'aquest paisatge únic, que malgrat estar declarat Patrimoni Mundial
UNESCO, sofreix una pressió ambiental cada vegada més gran, i al seu torn, un abandó de l'activitat primària
responsable, en gran part, del modelatge d'aquest paisatge tal com ho coneixem.
Més informació: Elisa García: 682 82 04 10
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Miquel Rosselló
Fundacions Darder Mascaró
El mapa municipal mallorquí no variarà substancialment en relació al que teníem fins a les passades eleccions. Les
esquerres mantindran 24 municipis, entre els quals Palma, Calvià, Marratxí, Inca i recupera Manacor. Les dretes,
contant el PI, en tindran 18, els ja tradicionals com Santanyí, Campos, Muro, Santa Margalida, Banyalbufar, Escorca i
incorporant Alaró. I queden pendents de pactes 10 municipis en els quals el Pi decidirà si mira a la dreta o a
l’esquerra, alguns tan significatius com Pollença, Sóller o Llucmajor.
Una altra cosa és com queda la distribució de les Batllies tant en municipis de dretes com d’esquerres, que per això
haurem d’esperar els pactes.
Una primera anàlisi dels resultats globals d’aquestes eleccions locals ens diu que el PP, sense tenir la derrota
estrepitosa de les generals de fa un mes, té uns resultats molt minsos, probablement els pitjors en molt de temps. I
queda molt lluny d’aquell PP que pintava de blau el mapa municipal de Mallorca.
A pesar d’aquest resultat del PP, Ciudadanos no fa el “sorpaso” ni poc fer-hi. A Palma amb una important davallada del
PP mantén els mateixos quatre regidors, que es converteix amb el número més alt de regidors a un municipi i en
general té resultats més baixos i a molts de pobles ni tan sols entre a l’Ajuntament.
I VOX no supera els 15 regidors a tot Mallorca, sobretot concentrats a l’Àrea Metropolitana. A la gran majoria de
pobles no entra. Molt lluny de les expectatives que li donaven els resultats de les generals. En definitiva si ajuntem les
tres dretes, el mapa municipal queda molt lluny dels anys daurats de l’Amo en Biel Canyelles. Encara que no els hi
agradi a alguns els pobles de Mallorca no són majoritàriament de dretes i molt manco la part forana.
Dins l’esquerra l’estirada del PSOE es nota molt, especialment a Palma. Calvià, Inca, Alcúdia i altres. Puja òbviament
en nombre de regidors i es col·loca amb el primer partit de l’esquerra amb 150 regidors. Mentre Podemos no arriba als
20 regidors a tot Mallorca i Més per Mallorca que baixa en número de vots, en percentatges similars al Parlament i al
Consell, manté 140 regidors. En perd 20 però en treu 10 de nous, per tant baixa tan sols en 10 regidors. La distribució
d’aquests regidors dins els distints municipis marcarà els pactes de govern i sobretot les batllies, que previsiblement
afavoriran al PSOE.
L’explicació d’aquesta recomposició del vot dins l’esquerra s'haurà de cercar-la en causes locals, encerts i errors
comesos, però estic absolutament convençut que tant la pujada del PSOE com la davallada de MÉS s'ha de cercar en
causes que van més enllà de les polítiques locals. Ni la pujada del PSOE ni la baixada de MÉS es pot explicar tan sols
per la gestió feta. I en el cas de Podemos s’explica, sobretot, per la debilitat organitzativa als municipis, sumat al fet
que a diferència del 2015 no ha tingut una estirada estatal sinó més aviat tot al contrari.
Si la pujada generalitzada del PSOE i la baixada de MÉS i Podemos s’hagués produït tan sols a Mallorca, hauríem de
concloure que és un fenomen mallorquí i per tant hauríem de cercar les causes a casa nostra. Però no és així, s’ha
produït a tot arreu de l’Estat.
Si comencem per les nostres Illes, Gent per Formentera baixa 3 regidors i el PSOE puja significativament. El mateix
passa a Eivissa, baixada de Podemos i pujada del PSOE. Lamentablement en aquest cas ni tan sols poden evitar
l’accés de la dreta a moltes institucions. I a Menorca la pujada del PSOE, excepte a Ciutadella marca els resultats a
tots els municipis.
Però si anem a la Península, a Galícia el PSOE, que no té cap espai de poder a la Comunitat Autònoma i no controlava
cap dels municipis importants desbanca amb força a As Marees i el BNG, que ja estava prou debilitat de les anteriors
municipals, es manté amb el mateix nombre de regidors.
Al País Basc EHBildu aguanta l’estirada del PNB i manté la seva presencia a municipis i a les Juntes Forals, però no
puja i el PSOE que estava molt dèbil recupera espais molt significatius. A Navarra el PSOE es converteix en decisiu a
l’Ajuntament de Pamplona, desbancant el batlle de EHBildu i Podemos i Esquerra Unida queden fora de l’Ajuntament.
A Saragossa la batllia del canvi, vinculada a Podemos cau, com cau a Madrid i com hem comentat a totes les ciutats
gallegues.
Al País Valencià, a part de la gran victòria a València de Compromís, també es reprodueix la recomposició del poder
municipal a favor del PSOE i en contra de Compromís i Podemos.
Fins i tot al Principat, que ERC treu uns excel·lents resultats municipals, convertint-se amb la força amb més regidors
de Catalunya i que per primera vegada a la seva història guanya les eleccions a Barcelona, el PSOE té una reviscolada
impensable tan sols fa unes setmanes, arribant a superar en regidors a Junts per Catalunya.
En definitiva l’avançament de les eleccions generals per part de Pedro Sánchez ha resultat una maniobra
que li ha sortit redona.
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LES ELECCIONS AL CONSELL
DE MALLORCA

Josep Valero

Una lectura de les darreres eleccions al Consell de Mallorca, em produeix aquest seguit de reflexions:
1) Amb un increment de l’abstenció sobre el cens d’un 3,96%, el vot del conjunt de les tres dretes augmenta 12.383
vots respecte a les eleccions del 2015 i el vot del conjunt del pacte d’esquerres baixa 8.627. Sociològicament el vot del
conjunt de l’esquerra baixa 13.050 vots i el de la dreta més el PI puja 4.417 vots. D’aquesta manera mentre el 2015
els vots del conjunt de l’esquerra superà en 15.808 vots al conjunt de la dreta més el PI, ara en el 2019, els vots de la
dreta més el PI superen al conjunt de l’esquerra en 1.659 vots. Una dada a reflexionar quan es diu que la disputa de
l’hegemonia dels valors en el conjunt de la societat, és la base necessària per a les posteriors victòries electorals. La
gestió per si mateixa no fa canviar aquests valors, però sí que pot ajudar a fer-ho. Sempre que els partits de
l’esquerra transformadora juguin el paper d’intel·lectuals orgànics que els hi caldria fer.
2) L’increment de l’abstenció ha perjudicat Podemos i MÉS. Si tenim en compte que en aquesta elecció Podemos anava
en coalició amb Esquerra Unida, la seva baixada percentual de vot absolut és encara més accentuada. També el vot en
blanc pot ser entès en aquest cas com un vot de càstig més cap a l’esquerra. En el 2015 el vot en blanc segurament
tenia un component més de càstig cap a la dreta.
3) El PSOE s’afavoreix de la recomposició del vot de l’esquerra. Augmenta un 42,96% el seu vot del 2015. MÉS perd el
29,01% del seu vot i PODEMOS el 35,98%. Globalment els partits del Pacte perden un -5,02% de vots. Els votants
aproven la gestió del PSOE com la millor del conjunt de l’esquerra, o hi ha altres factors que els hi fan prendre aquesta
decisió?
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4) La recomposició de la dreta suposa que els seus vots es reparteixen en torn el 51,5% pel PP i la resta un 25,7% per
a Ciutadans i un 22,7% per a VOX. El PP perd un 28,35% del seu vot del 2015. Ciutadans incrementa un 36,70% el
seu vot. Segurament provinent del PP i de qualque descontent socialista. La dreta en el seu conjunt recupera un escó
que abans tenia el conjunt de l’esquerra. És difícil esbrinar quin és el partit que l’ha recuperat. El PP pot haver tingut
una recuperació de vot centrista que hagi aturat una mica la seva sangria cap a l’extrema dreta i la seva hemorràgia
cap a Ciutadans. El PP pot seguir liderant l’oposició, situació que no era així a les Balears en les generals de fa un
mes.
5) El fenomen de VOX cal analitzar-ho en profunditat. No ho pretenc en aquestes línies. Malgrat que les diferències de
vots entre partits no es pot fer de manera mecanicista, entren vots i surten vots a tots els partits per diverses causes,
el que sembla clar és que la majoria del vot perdut pel PP ha anat a VOX. Però el PP perd 27.307 vots i Ciutadans en
guanya 9.262. Els 18.045 vots de diferència no cobreixen els 30.428 vots obtinguts per VOX. Hi ha 8.008 vots de resta
de candidatures de la dreta el 2015 que no sumaren cap escó i 6.440 vots en blanc que suposadament eren vot de
descontentament de dretes. Una part important d’aquesta pesquera ha anat cap a ells. També pot haver-hi canvi de
vot de gent que abans ha votat esquerres per indignació, i ara els veuen com els que estan més fora del joc dels
partits tradicionals. Tal com ha passat a França amb les barriades de vot majoritàriament comunista i que ara voten al
Front Nacional.
6) MÉS perd 17.408 vots respecte al 2015. El fort increment de MÉS de 2015 venia en bona part d’antics votants del
PSOE desencisats. Pot ser que una part d’aquests tornin a creure que el PSOE de la mà de Pedro Sánchez, torna a fer
polítiques d’esquerres i li retornen la seva confiança. A Palma i als municipis més grans de Mallorca, la pujada del
PSOE i la baixada de vots a MÉS, no es pot explicar solament per la millor o pitjor gestió d’un o de l’altra. També pot
haver tingut una fuita de vot crític cap a l’abstenció, per demanar més radicalitat a la política territorial, crítica al
desdoblament de la carretera Llucmajor-Campos, més exigència cultural i lingüística, manca de perfil sobiranista...
Però també cal la lectura contrària. Si la tendència general tendeix a la moderació, una part de votants poden pensar
que per aturar la pujada de VOX, val més el PSOE que les polítiques valentes que defensava MÉS. Malgrat tot, MÉS
segueix amb la seva forta implantació territorial i una base molt sòlida per seguir amb el seu projecte polític. Tal volta
en aquesta legislatura haurà de donar més prioritat a construir i reforçar aquest projecte, que dedicar la quasi totalitat
dels seus esforços a la gestió institucional.
7) PODEMOS perd en percentatge més vot absolut que MÉS, tenint en compte que a sobre anava amb Esquerra Unida,
quan el 2015 no era així, i EU estava dintre la candidatura de GUANYEM. Ha tingut un minso increment de regidors en
municipis en què la marca de PODEMOS no s’havia presentat com a tal. El debat intern sobre l’estratègia de futur del
partit està assegurat. Tal volta es podria obrir una finestra d’oportunitat, si entre MÉS i PODEMOS hi pogués haver
qualque estratègia compartida, per tal d’evitar el que serà la segura pujada de prepotència del PSIB-PSOE, per tal de
dirimir qui durà el pes de l’hegemonia de l’esquerra en els pròxims quatre anys. Una estratègia que necessàriament
hauria de passar per ajudar a reforçar les entitats progressistes de la societat civil.
8) El PI perd una mica de vot però es queda tal com estava. La seva presència municipal no és gens menyspreable.
Cal una política de relacions estables amb aquesta formació, de cara a conformar projectes de país i incrementar els
suports a polítiques progressistes auto-centrades.
9) Finalment caldrà veure si aquests resultats permetran que el Consell de Mallorca avanci cap a un major
protagonisme institucional. Totalment necessari per a facilitar una nova visió estratègica, a l’encaix pluriinsular de la
nostra Comunitat autònoma.
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Valoració del 26M a Palma

Miquel Àngel Contreras
Coordinador de MÉS per Palma
Les eleccions del passat 26 de maig a Palma deixaren una nova correlació de forces a Cort. D’un costat, el PSOE
recuperà posicions respecte de les altres opcions d’esquerres, obtenint 9 regidors. D’aquesta manera, els socialistes
han aconseguit ser la primera força a Palma, un fet que no succeïa des de fa 32 anys amb Ramon Aguiló. Però els seus
socis de govern (Podem i MÉS per Palma) hem patit una forta davallada de dos regidors cadascun, sumant-ne un total
de sis. De l’altre costat, la fragmentació de la dreta ha causat una davallada important del Partit Popular, que passa de
tenir 6 regidors respecte dels 9 anteriors, i una entrada amb força a Palma de l’extrema dreta amb 4 regidors. Per
tant, continuarà governant l’esquerra a Palma amb uns resultats relativament ajustats.
En aquest sentit, hem de celebrar que la suma de les forces d’esquerres hàgem aconseguit que la dreta i l’extrema
dreta no hagin accedit al govern de Cort i que per primera vegada hàgim revalidat governs progressistes a les tres
principals institucions del país. Però això no vol dir que aquesta situació no ens creï un regust agredolç pels nostres
resultats, i com a MÉS per Palma hem de ser capaços d’analitzar les conseqüències d’aquesta baixada i de fer
autocrítica.
Per començar, el PSOE ha sabut rendibilitzar l’efecte Sánchez, tant a les Illes Balears com a Palma, i ha recuperat els
votants que fa quatre anys havien confiat en nosaltres. És una situació que també s’ha reproduït al conjunt de l’Estat,
amb la pèrdua del poder per part de la majoria de ciutats del canvi, amb les excepcions de València i Cadis. Cal tenir
en compte que a Palma les eleccions municipals sempre han estat molt marcades per les dinàmiques de vot estatals
(recordem, per exemple, que una batlessa tan ben valorada com Aina Calvo va perdre la batlia davant un PP que
presentava un candidat desconegut fruit d’una onada estatal).
En aquest context a MÉS hem patit un desgast evident per qüestions relacionades amb la gestió del dia a dia de la
ciutat. Tot i que hi hem posat molts d’esforços, els resultats encara no són prou visibles en neteja i recollida de
trastos, en manteniment de l’espai públic i dels parcs, en control de les terrasses, en limitació dels excessos turístics,
en reforma de barris vulnerables i en construcció d’habitatge públic. Són temes per als quals hem posat les bases però
els resultats es veuran a mitjà termini.
El fet de tenir la batlia ha fet que se’ns responsabilitzàs d’aquesta situació, encara que sovint les àrees fossin
gestionades per altres partits. És evident també que les contradiccions que suposa tenir el PSOE com a soci de govern
ens han passat factura. En l'àmbit de Mallorca hem tolerat la política de carreteres dels socialistes i altres aspectes de
la seva gestió amb els que no estàvem d’acord, i aquestes contradiccions han afectat també els resultats de Ciutat,
encara que d’una manera menys acusada que al Parlament o al Consell.
Altres temes que ens han suposat desgast han estat el no enderrocament de sa Feixina (aturat, no ho oblidem, per
ordre judicial), que ha fet que les múltiples iniciatives. a favor de la Memòria Històrica, impulsades els darrers anys
hagin quedat deslluïdes. O la no prohibició de les galeres, que ha provocat insatisfacció en alguns votants animalistes
que fa quatre anys varen confiar en nosaltres. O les crítiques a les polítiques culturals, malgrat que les millores
impulsades no han estat trobades suficients per part d’un sector encara molt precaritzat.
A tot això potser hi hauríem d’afegir que no hem estat capaços de transmetre que teníem un projecte de ciutat per als
pròxims anys, del qual només s’han posat les bases aquesta legislatura, però les propostes del qual encara no s’han
materialitzat. Estic parlant, per exemple, d’un Pla General que aviat passarà a l’aprovació inicial o d’altres projectes,
com el bosc urbà, la reforma del Passeig Marítim, el centre de circ de Can Ribas o l’antiga presó, entre d’altres, que
suposaran un abans i un després per a Palma
Més enllà de totes aquestes qüestions, durant els mesos vinents ens tocarà fer una reflexió més en profunditat i amb
calma per encarar els quatre anys que vénen. Amb la voluntat de rectificar tot el que hàgim fet malament i de
continuar impulsant les polítiques d’esquerres i ecologistes que hem començat aquesta legislatura.
Ens comprometem a fer feina des d’ara per recuperar la confiança de la ciutadania
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6.1

NOU SOBIRANISMES I FEMINISMES
Identitat i democràcia al segle XXI
Maties Bennàssar
Aquest interessant llibre recull dinou treballs sobre feminismes i
sobiranies. Estan englobats en quatre grans capítols: «Sobiranisme i
feminisme a Mallorca. Cap a dos estats aproximats de la qüestió»
«Feminisme i construcció nacional»; «Repensar el sobiranisme?
Sobiranismes, identitats i subjectes»;«Lluita contra l’extrema dreta i la
xenofòbia des de l’esquerra sobiranista. També hi ha un pròleg escrit pels
coordinadors, una aportació final «Internacionalitzar el procés democràtic:
El cas del Pacte Nacional pel Referèndum» i una petita ressenya sobre
cadascun dels autors i autores.
Pens que és un llibre imprescindible per encarar sense por, el debat
ideològic i estratègic sobre el present i el futur de les esquerres
transformadores en les societats complexes de la globalització neoliberal.
La construcció dels nous projectes col·lectius d’alliberament, ja no poden
obviar el fet que el feminisme ha de ser un component estructural del
pensament, de la vida particular i de l’acció política col·lectiva. A la
vegada, els drets polítics dels pobles, la defensa de llurs sobiranies, no es
poden ridiculitzar com si fossin antigalles romàntiques del segle XIX. La
defensa de les sobiranies nacionals dels pobles sense exèrcit, són una
trinxera de defensa democràtica de primera línia, enfront dels atacs
classistes de les transnacionals sense pàtria, i les oligarquies corruptes
que promouen un descarat nacionalisme d’estat, amb tot tipus d’aparells
ideològics i repressius.
I cal llegir el pròleg dels coordinadors d’una manera prou atenta. Perquè a
més d’introduir els temes de debat, també descriu la confluència de feina de les Fundacions de l’esquerra política i
social dels diversos pobles de l’estat espanyol. Des de la tardor de 2016, les Fundacions Darder-Mascaró amb una
forta relació amb MËS per Mallorca, la Fundació Iratzar, relacionada amb SORTU i l‘entitat degana de
l’internacionalisme català, CIEMEN, han anat facilitant la creació d’espais de trobada i de reflexió de més fundacions
o entitats de pensament sobiranista. De fet el llibre que es publica és el resultat del debat del II Fòrum de les
Fundacions sobiranistes realitzat a Barcelona a finals de l’any 2017.
El III Fòrum es realitzà a Mallorca el desembre del 2018. A poc a poc es donen les passes per dotar-se d’una mínima
coordinació estable entre les Fundacions. Actualment CIEMEN, Fundació Josep Irla, Poble Lliure i la CUP -aquesta
darrera com observadora- per Catalunya; Fundacions Darder-Mascaró per les Illes Balears; Fundació Nexe del País
Valencià, les fundacions Iratzar, Alkartasuna, Ipar-Hegoa, Manu Robles Arangiz, i Alternatiba del País Basc; les
fundacions Galiza Sempre i Moncho Reboiras i el Öbradoiro de Ideas Láncara de Galícia i el Grupo de Estudios Díaz del
Moral d’Andalusia, participen d’alguna manera del Fòrum de les Fundacions sobiranistes. També hi ha contactes amb
altres entitats d’Aragó i de les Illes Canàries.
En el llibre trobareu reflexions interessants sobre la Unió Europea i les lluites de les nacions sense estat, la crisi del
règim del 78 i el fet català, el paper de les esquerres espanyoles i les seves reticències a entendre la lluita democràtica
del poble català, els lligams de la lluita feminista amb els drets per les diferents sobiranies col·lectives, la renovació del
discurs teòric feminista, el debat sobre les identitats nacionals en societats pluriculturals, com plantejar el debat sobre
la conquesta de l’hegemonia cultural i política sobiranista en les societats de la globalització neoliberal...
Un llibre que convida i incita al debat, tant als incondicionals, com als demòcrates sense prejudicis.
Un llibre que no cau indiferent. Un llibre que lluny de ser cloenda d’un debat, és un cant a l’esperança per a construir
nous camins de reflexions i lluites compartides.
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Som Energia
Assemblea General 2019
6.2

Dins de la mecànica democràtica i transparent del funcionament de la Cooperativa, s’ha celebrat l’Assemblea General
de Som Energia de l’any 2019.L’Assemblea és el moment de l’any en què es rendeixen comptes de l’activitat de la
cooperativa. Així, s’informa d’aquelles qüestions rellevants i es porten a votació altres propostes que la base societària
ha d’aprovar.
Enguany, a Mallorca, no s’ha fet Assemblea presencial, ja que hi ha la possibilitat de veure-la en directe i/o diferit, per
un canal de YouTube. Aquí podeu accedir a la gravació sencera de l’Assemblea, a la presentació que vàrem fer servir
per conduir l’esdeveniment.
A més tenim una setmana sencera de temps per a votar de forma electrònica.
La participació ha estat de 529 persones, de les quals 215 han votat per internet. A poc a poc va introduint-se la
participació virtual.
La mecànica de mocions, que pot presentar qualsevol soci, ha fet arribar a votació deu preguntes/mocions que han
estat aprovades.
Aquí podeu veure el conjunt de temes d’aquesta Assemblea i els Resultats de les votacions
Resumint un poc les preguntes, eren les següents:
1. Destinar 1/3 de l'aportació anual al Fons d'Educació i Promoció Cooperativa (aprox. 25000 euros) a projectes de
transició ecològica dels Grups Locals o estretament vinculats als Grups en els seus territoris.
2. "Normalització lingüística en el funcionament de la cooperativa", que consisteix en el fet que l'eusquera i el gallec
tinguin el mateix tractament que el català i el castellà en aquells àmbits en què són llengües oficials. En principi, es
proposa aquest tractament igualitari de les quatre llengües oficials en els següents aspectes:
* Factura * Atenció telefònica i telemàtica * Eines informàtiques (web i altres)
3. S’insta a incloure dins de l'estratègia de la cooperativa l'aerotèrmia.
Promoure compres conjuntes de bombes de calor per a socis o comunitats, fins a oferir un llistat de serveis tècnics i
formació per als seus socis.
4. La cooperativa assumirà el cost de l'energia utilitzada per les persones sòcies afectades per catàstrofes naturals
(oficials) durant el període de facturació mensual en què es produeixi la catàstrofe. I es farà una crida a les persones
sòcies per tal que facin les aportacions voluntàries adients.
5. Lluitar contra les renovacions de les concessions hidroelèctriques de l’oligopoli. Fer una guia de criteris i investigar
les possibilitats de gestions participades.
6. Obrir una finestra per a la cooperació de la comunitat local en el finançament dels projectes de Som Energia.
7. Cal valorar Som Energia mitjançant la Matriu del Bé Comú i publicar anualment el Balanç del Bé Comú
8. Suspendre la construcció de qualsevol planta de biogàs mentre no s’estableixin criteris de bona relació amb els
animals.
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Respecte a l’autoproducció, un dels temes més esperats, s’ha informat que Som Energia preveu començar al setembre
a compensar els excedents de les persones que disposin de plaques solars i optin per aquesta modalitat, amb un
valor que s’acosti al preu de mercat, és a dir, al voltant dels 0,05 €/kWh.
I és que la cooperativa segueix desenvolupant la cultura de la democràcia i participació interna, amb espais de
reflexió, estudi i debat per a les persones sòcies. Així, a l’Assemblea d’enguany s’hi han presentat deu mocions
sorgides de la base societària, que, a més de proposar-les, les ha treballat i debatut prèviament en espais virtuals,
com la plataforma Participa, i en fòrums presencials, com la Trobada de Grups Locals. Una de les mocions
presentada (i aprovada), ha estat la d’estudiar la manera d’obrir la participació de les comunitats locals en el
finançament de projectes de generació de la cooperativa. Amb aquesta mesura es busca acostar aquests projectes a la
població del territori on es duen a terme.

Som Energia (www.somenergia.coop) és una cooperativa de consum i producció d’energia verda sense ànim de
lucre que va néixer el 2010 amb el ferm propòsit de canviar l’actual model energètic cap a un de 100% renovable i
democràtic. Actualment compta amb més de 57.000 persones sòcies i més de 96.000 contractes de
subministrament elèctric a tota la Península, Balears i Canàries.
Durant els últims cinc anys, més de 3.700 persones i organitzacions, amb una inversió de 3,7 milions d’euros,
han posat en marxa iniciatives d’autoconsum col·lectiu a través de la Generació kWh, que els permet obtenir
electricitat 100% renovable a preu de cost, un preu que, a més, és inferior a qualsevol altre tipus de producció amb
combustibles fòssils i nuclears.

Altres veus

6.3

Fer esport de franc

Margalida Rosselló / Ricard Pla
Com exclamava sovint el polític català Joan Tardà, «perdoneu, però algú ho havia de dir».
Encara que no ho sembli i que molts d’aficionats a l’esport només fullegin el Mundo
Deportivo, l’Sport, l’As o el Marca, existeix, per sort, l’esport que es practica per plaer, la qual cosa no vol dir contràriament al títol de l’article- que sigui de franc. Només si quantificàssim el temps i la benzina que hi dediquen els
pares, la suma d’euros ja veuríem que s’enfila. Temps, diners i faci el temps que faci, tant si és fred com si és calor, i
molèsties d’organització per acompanyar i anar a cercar els fills de l’entrenament.

La gestió familiar encara es complica més si la criatura també competeix: hores i hores que els adults ben segur que
dedicarien a altres tasques o passatemps, com, per exemple, quedar a casa i descansar o anar a passejar. No voldríem
que us pensàssiu que solament parlam d’atletes mallorquins, que encara serien els menys perjudicats. Els
menorquins, els eivissencs i els formenterers també existeixen, també fan esport, també competeixen i també es
desplacen, doblement o triplement. El doble o el triple de temps; el doble o el triple de diners. Paguen, i molt, per fer
esport i no són recompensats amb cap euro: pur plaer de fer esport, conviure, compartir i fer pinya amb col·legues
d’altres clubs, i créixer. Competir per satisfacció pròpia i dels familiars, i també per unes medalles que tenen molt de
valor emocional, però poca o gens de rellevància pels mitjans informatius.
Nins i nines preadolescents es congregaren, per exemple, fa unes setmanes al Poliesportiu Prínceps d’Espanya, a
Palma (sempre el centrisme...) per participar en el Campionat de les Illes Balears d’Atletisme sub-14. Gaudírem amb
l’exhibició d’esforç i constància d’esportistes de les quatre illes, amb especial rellevància de la joveníssima corredora
Helena Lafuente Calafat, una nina de 12 anys que va venir amb tota la família des de Formentera per competir amb
tota la il·lusió del món. Compensa agafar dos vaixells i dos avions i quatre taxis, amb la corresponent despesa?
Segurament sí, que compensa.
La petita tribuna de l’estadi era plena de familiars i amics de tots els atletes. L’entrada de l’espectador sí que era de
franc. El més poc important era qui guanyés o no, encara que tots sabem que qui competeix vol arribar el primer i
sempre hi ha algú que destaca. Una altra de les atletes que va sobresortir de manera evident va ser Núria Muntaner,
veïna de Santa Margalida, l’única esportista que va fer primera en les tres proves en què va participar: 80 i 150
metres llisos i relleus.
En categoria masculina, l’altre gran protagonista va ser Sebastià Crespo, del club de l’Arenal de Llucmajor, que també
va penjar-se les medalles d’or en 80 i 150 metres llisos i 80 metres tanques.
És de destacar que el públic aplaudia i animava amb el mateix entusiasme quan corria na Núria, en Sebastià o el qui
anava darrer, i encara amb més èmfasi a aquell nin que, després de travelar, va arribar a la línia de meta amb molt de
retard. Esport en estat pur? Diríem que sí, encara que segurament hi ha algun pare o mare que somia en grans
titulars i fabula que tal vegada el seu fill o filla es podrà guanyar la vida fàcilment com a esportista professional.
Aquesta quimera, a més de ser bastant atrevida, l’únic que fa és descarregar encara més pressió sobre uns infants
que ja en tenen prou amb la de l’entrenador/a i els estudis.
De moment, el que ens interessa destacar és que s’ho passin bé fent esport, sobretot el que els agradi a ells -i no als
pares-, sigui a l'aire lliure o damunt un tatami, i que s’oblidin dels mòbils, les tauletes, la televisió i dels videojocs.
Salut, esport i llibertat

Cultura

7.1

GESUALDO BUFALINO
Josep M. Traverso

Reconec ignoràncies dient que Bufalino me sonava de molt lluny fins que me’l
vaig trobar a l’epíleg d’un llibre del seu gran amic, sicilià com ell, Leonardo
Sciascia. Es tractava d’un conversa entre tots dos sobre llibres, literatura i
altres temes segons crec recordar.
Gesualdo Bufalino (1920-1996) havia portat una vida allunyada del món
editorial, encara que no de les lletres, fins que amb la insistència repetida de
l’amic va publicar amb seixanta-un anys la seva primera novel·la, Diceria
dell’untore.
L’editorial El Gall de Pollença ha publicat enguany el seu Argos el cec amb
traducció diria que immillorable de Carme Arenas, les notes també són seves.
Un home vell puja a Roma a mirar-se la salut, en la soletat i l’angoixa de la
situació però també en la lucidesa comença a aparèixer davant seu allò que
va succeir, era molt jove, l’estiu del cinquanta-u. Aparca el seu guariment i
porta endavant la narració d’aquell estiu brillant i atapeït, a mida que avança
el relat se n’adona que record i ficció formen una barreja indisoluble i és per
això que de tant en tant s’atura i adverteix el lector:
“Vaig ser, per tant, jove i feliç, aquell estiu del cinquanta-u.
Jove i feliç. Jove i…
Però ca, no és veritat, n’he presumit.
Lector, no és que et vulgui deixar a l’estacada, no caldria, si no. Sé bé que sóc un llogater morós damunt la
terra, i que per eixugar el meu deute només tinc xerrameca.” (151)
El llibre s’obre amb unes explícites intencions per part de l’autor, el joc comença:
“Perduda l’ocasió de morir a causa de la timidesa, un escriptor infeliç decideix guarir tot escrivint un llibre
feliç. En demana l’argument, a l’ús, als cents ulls de la memòria i a les complaences de joventut. Això no
obstant, com més avança la història, la maquilla a base de faules i la fa formiguejar amb llums, i com més
bufa el present negre, més escletxes deixa entre les ratlles. A l’escriptor no li queda més remei que ajornar
la salut sine die, com a tribut per haver tret algun afalac momentani de l’aventura i haver estimat la vida
inversemblant…” (19)
Xerrameca culta, intel·ligent, espessa, “llatinitzada”, lluminosa, d’aquelles que no donen treva al lector. Una traducció
magnífica, insuperable, de Carme Arenas. El llibre exigeix una lectura pausada, amb calma; ara que s’apropa l’estiu,
un bon moment per fer-la seria l’horabaixa quan la llum ja no sigui massa forta. Insuperable, per a qui pugui, llegir-ne
una estona, deixar el llibre sobre la taula i fer una passejada fins la mar quan el blau tomba cap a fosc. Era la seva
mar, és la nostra mar.
P.S: En català també m’he trobat La llum i el dol (Adesiara, 2013), aquest títol, aquest binomi potser resumeix el
conjunt de contradiccions que encarna Sicilia. Dir que aquest conjunt d’escrits conformen una guia de viatge és
cometre un crim però el cometrem perquè estem parlant, millor, l’autor ens parla d’una manera de viatjar que
segurament ja no existeix, que ja no és possible. Una forma de viatjar amb dues vessants i un cim:
“Vet aquí, doncs, com es perfilen, en la cultura d’Occident, dues maneres d’entendre el viatge força
distintes, per bé que complementàries: la de qui cerca en el contrast amb els humors i la sang calenta dels
seus contemporanis una verificació de si mateix i de la seva pròpia identitat, i la de qui més aviat
persegueix, en les pedres a les quals s’adreça, les ressonàncies i els testimoniatges que han sobreviscut de
les èpoques sepultades. Al capdavall, la de qui privilegia la societat vivent i la de qui es complau en el
pelegrinatge i el col·loqui amb les relíquies. […] Dono per fet que la manera suprema és romandre assegut,
fantasiejant, en el propi estudi.” (59)
Dit això, no és estrany que el viatge que se’ns proposa a la terra estimada i soferta acabi amb una Entrevista a la
meva mare. Sigui com sigui un no es pot perdre els Missatges de “Llengües tallades”, una meravella. La traducció,
molt bona, és de Francesc Morfulleda.
I acabem:
“Diferents de l’invasor; […] diferents de l’amic que ve a trobar-nos però parla una llengua enemiga; diferents
dels altres, i diferents encara nosaltres, l’un de l’altre, i cadascú de si mateix. Cada sicilià és, de fet, una
irrepetible ambigüitat psicològica i moral. Així com l’illa sencera és una mescla de dol i de llum”. (16)
A mi tot això em sona

contraportada

