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Editorial

MÉS per Mallorca i la nova legislatura
Continuïtat de l’anterior legislatura? Un salt qualitatiu per a fer més polítiques de canvi? La
modificació de la correlació de forces entre els partits d’esquerra en favor del PSOE, l’entrada d’ Unidas-Podemos al
govern, la negociació separada entre MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, tot duia a pensar que s'albirava més un
escenari de continuïtat i fins i tot, d’una possible frenada d’algunes polítiques prou capdavanteres.
A l’assemblea de MÉS per Mallorca a on s’aprovaren per majoria la proposta d’acords pactats, hi va haver un sector
important de crítiques que els consideraven negatius per cedir massa al PSOE i altre sector que els considerava massa
insuficients, malgrat que no volien impedir la presència de MÉS al govern. La crisi oberta quan la direcció plantejà la
substitució de Fina Santiago, Vicenç Vidal i Miquel Ensenyat, colpejà internament a la formació, però a la vegada el seu
efecte mediàtic, obscurí el que hauria d’haver estat un debat sobre l’abast del projecte d’esquerres de la legislatura.
Després de l’enrenou, el malestar de militants i votants de MÉS per l’obertura d’aquesta crisi, provocà la realització
d’una tercera assemblea a on s’aprovà per ampla majoria, la proposta consensuada després de molts d’esforços i
converses, pel conjunt de l’executiva.
Hi ha bastant d’interès a fer que les crisis de MÉS semblin l’anunci de la seva desaparició. Hi ha una certa
sobreexposició de tot el negatiu que li passa a aquesta formació política. I sense voler negar la importància de les
crisis de MÉS, que una part important de la seva militància, hagi estat art i part en la petició de consens per a la
resolució del conflicte, ho hagi ratificat de manera prou majoritària en una assemblea multitudinària, i que es reforci
de manera unànime la voluntat de mantenir i enfortir el projecte de MÉS, són realitats molt positives d’una dinàmica
interna que segurament no es troben en cap altra força política. Tampoc serà aquesta la crisi que enterri a MÉS per
Mallorca.
Els reptes polítics de MÉS no es resoldran en disputes pel poder intern, ni en imposar dinàmiques per intentar esclafar
algunes sensibilitats de MÉS a altres. Els reptes en aquesta legislatura, seran els de saber trobar el seu perfil
d’esquerres i sobiranista en els diferents governs de coalició. Un perfil que no podrà ser exclusivament institucional,
sinó que necessitarà potenciar la seva veu política en el carrer, en el diàleg amb els moviments socials, en la capacitat
de generar propostes i en aconseguir el consens social que els hi doni suport. I a més de prioritzar la política cap a
fora, també haurà d’aprendre a gestionar millor la seva pluralitat interna.
MÉS per Mallorca és del tot necessari perquè avanci l’autoconsciència política de la nostra comunitat i per influir en
què hi hagi polítiques conseqüents d’esquerres. I a la vegada que és del tot necessari, també cal ser conscients que
necessita els altres partits per fer amb la política d’aliances realitzacions tangibles. La gent que vol canvis vol que hi
hagi unitat de l’esquerra. I el partit que sia més conseqüentment unitari, té molt guanyat per aspirar a disputar
l’hegemonia política. La crisi de MÉS l’ha vista el votant progressista no tan sols com una crisi interna, sinó com una
crisi que feia mal a una legislatura progressista. Això és el que més ens ha perjudicat.
L’hegemonia en política no es guanya mirant solament els límits del corralet propi per intentar fer-lo cada vegada una
miqueta més gran. L’hegemonia sols es pot guanyar, quan les teves propostes semblen les més útils per a la majoria
de la societat. Aspirar a conquerir l’hegemonia política és l’obligació d’una força que vol ser transformadora. I
l’hegemonia es disputa en el terreny institucional, en el terreny social i en el terreny ideològic. MÉS ha de treballar en
aquests tres fronts i s’ha de saber organitzar internament per fer-ho possible.
Cal aprendre la lliçó perquè la vida no acostuma a donar massa segones oportunitats.
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L'ull crític

Pactes estatals:
no hi ha futur sense diàleg
2.1

David Abril Hervàs
Consell de les Fundacions Darder Mascaró
En els dies de l’Orgull, gairebé tres mesos ja transcorreguts
des de les eleccions generals del 28 d’abril, i seguim de
govern en funcions a l’Estat. Es veu que Rajoy primer i
Sánchez després, li han agafat el gust d’això governar amb
pròrroga. El problema és que aquesta pròrroga demostra la
mateixa incapacitat compartida: la de tornar a posar el diàleg
al centre de la política, com a eina per resoldre la crisi
profunda en què està immersa la societat espanyola.
Sánchez, que va arribar al poder en el PSOE i a les urnes
amb una imatge d’orgull de ser d’esquerres i de talant
dialogant, està dilapidant el suport important que va obtenir
el 28A, que per molt que convertís els socialistes en el partit
més votat, no els atorga una majoria suficient per governar. I
a Espanya, tan constitucionalista que diu ser tothom, governa
qui té majoria per governar, i això implica diàleg. El PP de
Rajoy es va aïllar tot sol, i per això li va costar formar el seu
darrer govern, i el va perdre fàcilment amb una moció de censura sense la qual Pedro Sánchez avui seguiria essent
una extravagància de la política espanyola.
En aquests tres mesos no hi ha hagut cap gest encaminat a restablir el diàleg amb la Generalitat o almenys amb les
forces d’esquerres a Catalunya (perquè en aquest context, allò de posar una presidenta del Congrés catalana del
mateix partit, no cola com a gest, sobretot després de l’operació frustrada d’apostar per Iceta per presidir el Senat).
Per contra, tornar a apostar per Borrell per dirigir la «diplomàcia» europea, a més de sonar a oxímoron, és ofensiu per
a bona part dels catalans i catalanes, fins i tot de la família socialdemòcrata, per la supèrbia del personatge.
La negativa a formar govern de coalició amb Podemos és poc justificable i fins i tot és ofensiva, perquè a pesar dels
mals resultats, sense la formació morada no hi ha govern, perquè abans Pedro Sánchez (que ràpidament ha oblidat els
crits de la mateixa militància de «con Rivera no» a les portes de Ferraz la nit electoral) ja havia plantejat el 2016 un
pacte amb Ciudadanos quan els de Rivera comptaven amb molts menys diputats que els podemites. Per la seva part,
Podemos no pot regalar una investidura sense condicions davant els dubtes del PSOE a l’hora de canviar fins i tot allò
que havia promès: l’article 135 de la Constitució, la reforma laboral, la llei «mordassa» o la llei Montoro, entre moltes
altres que impedeixen per polítiques concretes per millorar la vida de la majoria de ciutadans i ciutadanes i per
recuperar el nivell de llibertats retallades en època del PP. La factura de tal nivell de subordinació implicaria un càstig
important per a la formació d’Iglesias.
Ni tan sols la fotografia del líder de Podemos amb els grans sindicats exigint un govern d’esquerres, de coalició
d’esquerres i amb propostes concretes, ha servit perquè Sánchez mogui la seva posició, que un personatge gris com el
ministre Ábalos s’encarrega dia sí i dia també de justificar, amb arguments poc sòlids.
Tot i que un govern amb Ciudadanos sembla descartat, pareix que l’aposta del PSOE sembla ser la d’un govern en
minoria, sense ministres de Podem però confiant en el suport de Podem a canvi d’algun ministre independent i gent de
partit a llocs intermedis de l’estructura de govern. De la incorporació de bascos i republicans catalans a un incert
govern d’Espanya ni es planteja, tot i que aquest seria potser l’aposta més clara i pedagògica per fer veure que
Espanya no és «una grande y libre».
El més trist de tot plegat és el desànim entre els votants, que potser varen votar el que varen votar per mirar d’aturar
el feixisme, però varen votar cap a l’esquerra. Si hi ha una cosa que no es poden permetre ni els espanyols en general
ni els catalans en particular -i això val tant per a Moncloa com per a la Generalitat comandada per un histriònic Quim
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Torra- són governs que no governin, i superar l’actual estat de coses, independentment de les posicions ideològiques
de cadascú, passa pel diàleg i per crear les condicions per fer-ho possible. Qualsevol altra cosa no deixarà de ser un
pedaç foradat.
Per dur endavant la continuació dels canvis iniciats a aquesta legislatura i que els partits del pacte d'esquerres duen
als seus programes cal més autogovern i més i millor finançament.
Per això jo votaré i demanaré el vot per MÉS per Mallorca. Per què necessitem un Partit sobiranista amb força a les
Institucions i al carrer disposat a lluitar fins al final per aconseguir aquests objectius. Que no depengui de cap
obediència estatal.
MÉS per Mallorca ha demostrat amb escreix aquesta legislatura la capacitat de gestió tant als Ajuntaments, com al
Consell i al Govern. La voluntat d'aplicar polítiques d'esquerres i sobiranistes. I alhora està en condicions de lluitar
devora les entitats de la societat civil per oposar-se a les polítiques de recentralització del Govern Central i exigir les
reivindicacions que considerem justes com el millor finançament, la cogestió aeroportuària, les polítiques de costes o
d'inspecció de treball, per posar alguns exemples.
MÉS per Mallorca solament es deu als ciutadans i ciutadanes de les Illes i no hipotecarà les seves activitats per ordres
emanades des del centre.
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L'ull crític

Dels Acords pel Canvi
als Acords de Bellver
2.2

David Abril Hervàs
Consell de les Fundacions Darder Mascaró
El moment postelectoral de maig del 2015 fou únic, amb un resultat històric d’unes esquerres molt equiparades en
vots a «tres terços» entre MÉS, Podem i el PSIB, sense subordinacions d’uns als altres. El gran repte no resolt en tota
la legislatura va ser l’encaix de Podem, que ara posa Balears d’exemple a Pedro Sànchez per assolir un pacte de
govern a escala d'estat, tot i que en el seu dia a formació morada va voler governar als Consells i Ajuntaments, però
no a la Comunitat.
MÉS per Mallorca aconseguia una gran participació al Govern, amb una vicepresidència i quatre conselleries (una
d’elles, compartida amb MÉS per Menorca), i Podem tot i no entrar al Govern, evidenciava el seu suport als Acords pel
canvi assumint la Presidència del Parlament.
En aquests quatre anys, les crisis han estat protagonitzades per Podem primer (amb l’episodi de l’expulsió de Chelo
Huertas entre molts d’altres) i per MÉS després, amb fortes divisions entre MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca arran
de la crisi de l’anomenat «cas contractes», que juntament amb l’allunyament respecte als moviments socials de
referència, com l’ecologisme, i amb l’onada de vot estatalista del passat 28 de maig, han passat factura a les
esquerres no afins al règim.

Foto: Última Hora

Tot fa apuntar que el PSIB com a força majoritària en aquesta nova etapa ha apostat des del primer govern per
proporcionalitat matemàtica en relació als resultats electorals, quan la política i l’acord mai no es poden traduir
matemàticament (i sinó, pensau en acords passats amb una UM tan de dretes com corrupta a qui se li regalaven
presidències), sobretot si dóna la sensació que estàs castigant els teus socis més fidels. Els altres actors tampoc no
han tengut prou pipella per negociar des d’una posició de força: el sobiranisme insularista, perquè no ha estat capaç
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de sumar els seus vots i escons, de manera que haurien estat la tercera força parlamentària (i a la negociació); els de
Podem, perquè des del primer minut varen anar a una negociació disposats a acceptar qualsevol cosa, perquè en
aquests precisos moments Pablo Iglesias pugui posar les Illes com el «model de pacte» que s’ha de fer amb Pedro
Sánchez.
Si a això hi afegim l’erràtica posada en escena de MÉS per Mallorca en l’inici d’aquest pacte (on els resultats electorals
tot i la rebaixa, permetien renovar un govern d’esquerres), podem concloure que les esquerres en el seu conjunt han
involucionat pel que respecta a una unitat d’acció que fins al darrer moment, sí que s’havia mantingut fins abans de
les eleccions.
Tothom hi haurà de prendre nota, i pensar que tanmateix, tots els actors són necessaris per poder fer pactes
d’esquerres, i allà on no hi són tots (com és el cas del sobiranisme d’esquerres a Eivissa), no se suma prou perquè no
governi la dreta. Però sobretot, l’actor principal, en aquest cas el PSIB, hauria de tenir en compte que el missatge de
les urnes no pot ser interpretat com una crida a la moderació. El programa de govern del 2015 era un programa
realista, però hi ha qüestions no estrictament explicables en clau local, com tot allò que té a veure amb el lloguer
turístic, els creuers, l’especulació amb l’habitatge i les dificultats per al seu accés, o l’emergència climàtica, que han
passat per damunt del pacte passat i poden tornar a passar per damunt dels Acords de Bellver.
Aquests nous Acords pretenen donar continuïtat a les polítiques anteriors, però reconeixen que cal encarar tres grans
problemes com l’accés a l’habitatge, una mobilitat sostenible i la transició energètica que impliquen no sols mesures
concretes creatives i potents, sinó molt debat social i recursos.
El rerefons dels tres problemes passa a la vegada per tres qüestions per resoldre que no són menors: primer, apostar
clarament per canviar el model econòmic vigent, cosa que podria generar friccions, ja que el PSIB acapara els
departaments econòmics del govern, inclòs turisme, i l’excusa de l’amenaça d’una recessió imminent a Europa podria
fer moderar els canvis necessaris; segon, un sistema de finançament just que permeti donar resposta a les polítiques
necessàries més enllà del manteniment dels serveis públics bàsics; i tercer, sobirania per poder fer aquestes polítiques
possibles, i ja veiem que la legislatura no ha començat bé, perquè el govern en funcions de Pedro Sánchez fins i tot ha
qüestionat que la Llei de canvi climàtic aprovada fa uns mesos, o reclama la gestió de Cabrera, sense anar més enfora.
Dit això, és un encert que les esquerres tornin a governar, perquè això permetrà seguir avançant cap a unes Illes
millors en un context advers i en tot cas més estable que l’espanyol o el català, però no serà un camí de roses. La
desfeta i divisió de les dretes és una oportunitat que no s’ha de desaprofitar, i cal centrar els esforços a construir una
societat civil molt més forta, que faci seus aquests reptes i marqui el ritme d’unes polítiques que també trobaran
l’oposició dels lobbies econòmics, que no deixaran de fer la seva feina.

Experiències d'economia
social i solidària a les Illes Balears

El poble té la veu

3.1

Jordi López
Amb aquest títol, el col·lectiu universitari Ecocrida i la Xarxa
d'Economia
Alternativa
i
Solidària
REAS
Balears
organitzaren una taula rodona en la qual varen participar
l'Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca
(APAEMA), S'Altra Senalla, Fundació Deixalles, Kanostra
habitatge cooperatiu i Som Energia i Ecotxe.
Pel seu interès, resumim els aspectes més destacats sorgits
en aquesta taula rodona pensada per posar en comú
situacions i reflexions d'iniciatives que participen en el
Mercat Social, com a projecte de construcció col·lectiva i
participativa d'alternatives econòmiques.
De les iniciatives d'energia i mobilitat sostenible, Som
Energia i Ecotxe, es va destacar que les cooperatives de
comercialització d'energies netes, de les quals ja n'hi ha
una desena en el conjunt de l'Estat, sorgeixen per redireccionar en sentit ecològic i social el mercat energètic i
que han assolit una dimensió important (Som Energia té un volum de facturació d'uns 50 milions d'euros), la qual cosa
planteja dilemes derivats del seu creixement com en relació al repte de mantenir l'horitzontalitat en la presa de
decisions i la participació de les persones sòcies. En el cas d'Ecotxe en concret, una cooperativa de consum inspirada
en el model de Som Energia, tot i que de caràcter local i dimensions molt més modestes (actualment amb uns 150
socis), ofereix la possibilitat de pagar únicament per l'ús efectiu que es fa del cotxe elèctric, tenint en compte que de
mitjana els vehicles privats passen el 90% del temps aturats.
Kanostra, la iniciativa de cohousing sènior, té com a objectiu afavorir alternatives de vida activa en la jubilació que no
passin per les residències, la vida en solitari o la dependència dels fills. Es tracta en definitiva d'auto-gestionar on i
com viure en aquesta etapa de la vida. El model adoptat és el del cooperativisme d'habitatge en cessió d'ús,
combinant espais privats i espais comuns, i treballant la cohesió per afavorir la convivència. En aquests moments ja
han aprovats els seus Estatuts i compten amb una cinquantena de socis i llista d'espera.
En relació a les iniciatives d'agricultura ecològica, APAEMA diferencia entre l'agricultura ecològica basada en el
reglament europeu i l'agroecologia com a moviment social que més enllà de l'eliminació dels tractaments químics
sintètics aporta altres valors de justícia social i ambiental com la posada en valor del producte i varietats locals i del
paper del petit productor, o l'establiment de preus justos per a productors i consumidors. Les Illes Balears són la
tercera comunitat amb més percentatge de superfície agrària inscrita com a ecològica i amb la crisi es va produir un
cert retorn a fora vila, però així i tot hi ha més demanda que oferta, sobretot de producte fresc. APAEMA reuneix unes
400 persones, productores, elaboradores o simpatitzats, i treballa en projectes de sensibilització, formació i
dinamització econòmica del sector.
S'Altra Senalla, l'entitat de comerç just que enguany ha complit el seu 25è aniversari, ja es va crear en el seu moment
amb un sistema innovador de préstecs personals solidaris. Treballa no només en activitats de comercialització, també
realitza activitats educatives, arribant a uns 10.000-15.000 al·lots. S'Altra Senalla treballa per un model econòmic que
tengui en compte a les persones i en la importància de les opcions de consum, d'acord amb els principis del comerç
just. Per això dóna suport per coherència a altres iniciatives de consum responsable: Som Energia, Ecotxe, productes
ecològics locals... Actualment compta amb prop de dos centenars de persones sòcies i amb una cinquantena de
voluntàries.
La Fundació Deixalles es va crear en 1986 per potenciar la inserció laboral de persones en situació o risc d'exclusió
social, a través de la reutilització de residus i altres activitats ambientals. Els tres eixos que treballa són l'ambiental
(reutilització), el social (inserció) i l'econòmic (economia solidària). Com a eina de coherència utilitza el balanç social
per identificar el seu impacte social. Una peculiaritat com a fundació és que el seu patronat està en mans d'una
associació formada per les persones treballadores. Actualment compta amb més de 200 treballadors.
En el debat es va posar de manifest que el teixit de l'economia social i solidària de les Illes Balears és encara feble, és
un sector petit i poc estructurat, condicionat per una cultura poc favorable als projectes col·lectius; tot i que existeixen
iniciatives emergents i uns valors compartits, diferenciats del mercat capitalista, que cal valorar.
El Mercat Social, amb les fires anuals i altres activitats de cohesió i dinamització del sector, permet avançar en el
coneixement mutu entre iniciatives, anant més enllà de l'activitat concreta que desenvolupen, així com en la
construcció d'un discurs col·lectiu i en tasques d'incidència pública conjunta.

Construint el Moviment
Feminista de Mallorca

El poble té la veu

3.1

Lourdes Martín
Feminista en Acció
Feministes en Acció, membre del Moviment Feminista de Mallorca, ha participat aquest dissabte 29 de Juny a
la Trobada de dones i col·lectius feministes convocada pel MFM.
Un poc d’història per entendre aquesta convocatòria,
en el 2018, la mobilització i la lluita de les companyes
argentines amb el Moviment “NI UNA MENYS” ens va
sorprendre a totes les feministes d’arreu el món.
Vàrem prendre consciència que el moviment feminista
a escala mundial agafava força i a les diferents
mobilitzacions i manifestacions arreu de l'Estat pel 8
març ho constatàvem. Vàrem ser milers de persones
al carrer, també a Mallorca, per reivindicar els nostres
drets com a persones i dones, arribant a ser més de
20 milque van assistir a la manifestació del 8M a
Palma.
Arran d'aquesta gran mobilització des de Feministes
en Acció, decidim, després d'una valoració del que
havíem aconseguit, que era necessari obrir el Moviment a la participació d'altres col·lectius i també a la participació de
companyes a escala individual, amb un fort contingut polític de mobilització i lluita feminista contra el patriarcat,
havíem de fer-nos fortes ampliant-ho a Mallorca, per això decidim fer una crida als col·lectius de l’illa per a realitzar
una assemblea oberta el mes de juliol. A partir d’aquesta primera assemblea es va acordar fer feina per la construcció
del MFM.
Després de l’èxit de la manifestació, del 8 Març 2019, amb una participació de més de 30 mil persones, el MFM va
començar a rebre moltes peticions de dones amb ganes d’incorporar-se al moviment, a partir d’aquest fet vàrem ser
conscients de la necessitat de tornar a trobar-nos amb tota la resta de col·lectius feministes i dones d’arreu de
Mallorca.
Per aquest motiu el Moviment Feminista de Mallorca va convocar dissabte dia 29 de juny una Trobada de dones i
col·lectius feministes de Mallorca al municipi de Manacor, amb la finalitat de generar un espai de col·laboració entre les
dones que ja formen part del ’MFM, les dones a títol individual que s’hi havien interessat i els col·lectius feministes ja
existents arreu de l’illa per fer xarxa, crear lligams entre nosaltres, basats en la solidaritat, la cooperació i la sororitat..
Va ser un èxit de participació, amb més de 50 dones i 15 col·lectius, una jornada oberta, participativa i transversal,
profitosa en el debat.
Un debat i reflexió organitzat en petits grups que va facilitar la participació de totes, l'oportunitat de conèixer a noves
companyes i amb el compromís de treballar conjuntament propostes i accions de futur, posant sempre "la vida al
centre".
Amb l'objectiu d'organitzar per a la tardor una assemblea on aprovarem com ens organitzem i com caminant juntes,
per capgirar aquest sistema patriarcal que ens discrimina, maltracta i ens ofega sense tenir en compte les nostres
realitats i capacitats com a persones, relegant-nos a un paper subordinat i submís.
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Unes eleccions insulars i locals
amb suspens i alguns canvis a
Eivissa i Formentera

Què està passant? 4.1

Maurici Cuesta i Labèrnia

El passat mes de maig l’electorat pitiús va poder dipositar el seu vot en quatre
urnes, a la qual cosa hauríem d’afegir les dues que ja havia pogut omplir el mes
d’abril.
Després d’unes eleccions generals, al mes d’abril, que significaren una
aclaparadora victòria del PSOE, el càrrec de senadora per les Illes Pitiüses
(Patricia Abascal Jiménez) passava per primera vegada a una candidata
presentada per aquest partit en solitari, trencant la rutina de senadors d’Aliança
Popular i del Partit Popular o de les coalicions de partits progressistes. A més, el
PSOE aconseguia 3 diputats al Congrés, una d’elles, Sofía Hernanz Costa,
d’Eivissa, que repetiria escó.
El PP, per primera vegada quedava sense diputat eivissenc, en aconseguir només
un lloc a la cambra baixa. Així, el partit dominador de la política eivissenca (que
no formenterera) romandrà sense representació pròpia a les dues cambres
estatals, per primera vegada. A més d’aquesta novetat, cal fer notar que el PSOE
guanyà les eleccions estatals (tant a les urnes al Congrés com al Senat) a tots els
municipis pitiüsos, exceptuant el terme de Sant Joan de Labritja.
Aquests resultats, amb una gran victòria i ascens per al PSOE, una davallada per
a la coalició Unidas Podemos, uns resultats per sota de les expectatives per a
Ciudadanos i la coalició MÉS-Ara Eivissa-Esquerra, la irrupció de Vox i uns dolents
resultats per al PP i El Pi, havien de tenir alguna translació als resultats de les eleccions immediatament convocades.
Tanmateix, les dinàmiques locals i el canvi de comportament de l’electorat pitiús reduirien aquestes influències.
Pel que fa a les eleccions al Consell d’Eivissa, el resultat ja aportà el primer canvi. El govern existent des de 2015 (4
consellers del PSOE més dos de Podemos-Guanyem Eivissa, amb un no electe per a aquesta opció) no es podrà
reeditar i, per tant, impossibilitarà la reedició d’un govern progressista eivissenc, cosa que mai s’ha pogut donar en
dos mandats consecutius. Les eleccions al govern insular les guanyà el PP, amb un renovat cap de cartell, Vicent Marí
Torres, batle de Santa Eulària des Riu des de 2007, de molta popularitat local i insular, amb 6 consellers (17.831 vots,
un 39,43%). El fet que el PSOE consolidàs els seus 4 escons (12.906 vots; 28,54%; millors lleument que els de 2015)
no fou suficient per revalidar govern. Unidas Podemos (la coalició de Podemos i Esquerra Unida de les Illes Balears),
aconseguia 2 consellers (5.430 vots; 12%), lluny dels 3 assolits el 2015, en presentar-se amb Guanyem Eivissa. Els
membres d’aquesta opció es presentaren en part amb Ara Eivissa (que quedaria fora de la institució, amb 1.373 vots;
3%). L’entrada al Consell d’Eivissa de Ciudadanos amb un escó (3.120 vots; 6,9%) fa possible dos escenaris.
El més previsible, a finals de juny (el Consell es constituirà el 5 de juliol, quan aquest article ja s’haurà publicat), és un
govern de coalició de PP i Ciudadanos. La segona opció passaria per un acord entre PSOE i el partit taronja, però que
necessitaria del vot afirmatiu d’una Unidas Podemos que s’hauria de quedar a l’oposició. En una altra ocasió es podrà
analitzar el nou govern insular i el seu programa d’actuació. A més d’Ara Eivissa, romandran 4 anys fora del Consell
d’Eivissa la resta de candidatures presentades: Vox-Actua Baleares, Proposta per Eivissa i el Moviment Ciutadà EPIC.
Com a darrera anàlisi, dues opcions quedaren molt a prop de ser al Consell, el 2015. El 2019, cap. D’aquelles dues
candidatures, Gent per Eivissa, no ha tengut vida pública des de 2015 ni els seus membres han donat suport públic a
cap candidatura presentada el 2019, quan tot semblava indicar que ho podrien fer per Ara Eivissa, cosa que no va
passar. L’altra opció que es quedà a les portes, fou El Pi, ara presentat en una coalició, Proposta per les Illes, que
quedà lluny del llindar del 5% dels vots emesos.
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En el cas del Consell de Formentera, el canvi electoral no fou tan evident, però sí existent. Gent per Formentera no ha
pogut revalidar el seu govern monocolor de majoria absoluta, en passar de 9 consellers a 6 (1.398 vots; un 35,5%) i
ha acabat pactant un govern de coalició amb un PSOE que duplica resultat respecte 2015, amb 5 consellers (1.057
vots; un 26,84%). Alejandra Ferrer, successora a Gent per Formentera del cap de llista i president insular des de 2007,
Jaume Ferrer, serà presidenta els primers 28 mesos del mandat. La succeirà Ana Juan, del PSOE, durant els restants
20 mesos. Se succeiran en la vicepresidència insular. El partit insularista assumeix, a més, 6 carteres, i l’estatal, 5. Cal
recordar que Formentera és un cas únic electoral i institucional. Les eleccions són locals. Els 17 regidors constitueixen
l’Ajuntament de Formentera que, immediatament, es constitueix en Consell de Formentera, integrat per 17 consellers.
En l’oposició romandrà la coalició entre PP i Compromís amb Formentera, Sa Unió, amb 6 consellers (1.330 vots;
33,77%), la mateixa representació que el 2015.
Sense canvi, sí que hi ha hagut una novetat en les eleccions al Parlament de les Illes Balears pel que fa a l’escó de
Formentera. Si el 2015, Sílvia Tur Ribas era escollida per la coalició entre Gent per Formentera i el PSOE, el 2019 es
presentava també amb el suport d’Esquerra Unida de Formentera. Uns resultats gairebé calcats als de fa 4 anys
(2.032 vots, un 54,7%) ha fet que la coalició guanyàs, però no que la cap de llista, de Gent per Formentera, ostenti la
representació formenterera al parlament balear. Tur Ribas en serà la diputada els dos primers anys de la legislatura;
Antonio Sanz, del PSOE; el següent any i mig; tancarà els darrers sis mesos, Vanessa Díaz, d’Esquerra Unida. El que
no canviarà, amb tota probabilitat, serà el suport del diputat de Formentera a un renovat govern progressista a les
Illes Balears i a la presidència d’aquest, per part de Francina Armengol (PSOE).
A Eivissa, sí que hi ha hagut canvis en la representació al Parlament de les Illes Balears. El PP reedità victòria i
resultat, amb 5 dels 12 diputats (14.813 vots; un 32,5%), i presentà un nou cap de llista, Antoni Costa Costa. El
PSOE augmenta un diputat, passant a 5 (13.672; 30%), en una llista novament encapçalada per Pilar Costa. El gran
canvi va venir per la mà d’Unidas Podemos. Si Podemos, en solitari, havia assolit 3 escons fa 4 anys, ara s’ha quedat
amb un de sol (5.289 vots; 11,6%), tot i presentar-se amb Esquerra Unida. Malgrat això, la seva cap de llista, Gloria
Santiago, acaba de ser nomenada vicepresidenta primera de la Mesa del Parlament de les Illes Balears. L’altra novetat
ha set l’assoliment per primera vegada d’un escó eivissenc per a Ciudadanos (3.993 vots; 8,78%). Maxo Benalal serà
diputat i secretari segon de l’òrgan de direcció parlamentari. Pel que fa a la resta de diputats eivissencs, destacar que
Vicent Marí Torres, el cap de llista del PP al Consell d’Eivissa i el seu més que probable president, serà un d’ells. El PP
eivissenc superà la inicial oposició de Biel Company i del PP de les Illes Balears a que cap candidat repetís en dues
llistes en les mateixes eleccions de maig. El PP d’Eivissa acabà superant el vetus mallorquí i imposà la seva decisió,
argument que el probable president del Consell d’Eivissa havia de ser alhora present al Parlament de les Illes Balears
per a poder tenir, així, més influència sobre el Govern de les Illes Balears i els temes que s’hi tractin i afectin la Pitiüsa
major. Fora de representació han quedat les candidatures de Vox-Actua Balears (molt a prop del llindar mínim, amb un
4,96% dels vots; 2.257), Proposta pe Eivissa (1.929 vots; 4,24%), Ara Eivissa (1.284; 2,82%), Moviment Ciutadà
Epic (1.006; 2,21%) i el PACMA (781; 1,72%).
Anem a les eleccions locals, on s’hi va ocasionar un episodi de suspens que durà unes 72 hores. Els resultats electorals
publicats pel Ministeri de l’Interior, la nit del 26 de maig donava una capgirada en l’Ajuntament d’Eivissa, amb el PP
com a guanyador de l’escrutini i amb una entrada decisiva de Proposta per les Illes, amb dos regidors, que podia
donar el govern a un acord amb els conservadors tradicionals eivissencs i els nous conservadors de Ciudadanos, o un
acord amb PSOE, Unidas Podemos i Ara Eivissa. L'estranyesa dels resultats en algunes meses, no només a Eivissa,
sInó també a l’àmbit estatal en moltes localitats, va fer que el PSOE presentàs una reclamació. El recompte final, amb
una expectació inusitada des de l’escàndol de Formentera, el 1999 (amb vots d’argentins descendents de balears
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votant per a una coalició de la que feia part el PP), va donar com a resultat una possible majoria progressista, que
s’acabà de fer efectiva el 15 de juny. Rafael Ruiz, batle des de 2015, reeditava el seu càrrec gràcies als seus 9 regidors
(5.039 vots; 32,3% dels vots emesos), formant govern amb els dos regidors d’Unidas Podemos (1.591 vots; 10,22%).
A l'oposició romanen el PP, amb 8 regidors (4.513 vots; 29%), que presentà el seu president insular, José Vicente Marí
Bosó, i Ciudadanos, amb dos regidors (1.463; 9,4%). Dues formacions que eren al consistori el 2015 quedarien fora
d’ell: Ara Eivissa, amb Joan Ribas al capdavant (576 vots; 3,70%) i el Moviment Ciutadà Epic (731; 4,7%).
Sant Josep de sa Talaia és l’altra batlia que el PSOE pot mantenir. Josep Marí Ribas Agustinet és batle gràcies a un
acord entre els seus 8 regidors (2.931 vots; 32,83%) i els 3 d’Unidas Podemos (1.062 vots; 11,68%). Romanen a
l’oposició diverses opcions. El regidor d’Ara Eivissa, Josep Antoni Prats Serra (481 vots; 5,4%), sembla que pot tenir
un paper no bel·ligerant amb l’equip de govern i arribar a acords en diversos temes, però conservant la seua
autonomia. Per altra banda, hi haurà el PP, amb 5 regidors (2.002 vots; 22,42%),

Ciudadanos, amb 2 edils (708 vots; 7,93%), un de Proposta per les Illes (475 vots; 5,32%) i l’única regidora de VoxActua Baleares (480 vots; 5,6%) a Eivissa i Formentera.
L'únic canvi de mans municipal a Eivissa s’ha donat a Sant Antoni de Portmany, on el cap de llista del PP; Marcos Serra
Colomar, recupera la batlia perduda per al seu partit el 2015, gràcies a un acord de govern tripartit. Els 9 regidors del
PP (3.046 vots; 36%) se sumen a l’únic regidor de Proposta (458 vots; 5,41%) i a l’obtengut per Ciudadanos (436
vots; 5,15%). L’acord d’aquest pacte s’ha allargat un temps encara que tot semblava indicar que acabaria donant per
un motiu preelectoral obvi, tal volta. La llista del PSOE incloïa en el número 2 una regidora que havia fet part d’El Pi
(partit principal de la coalició Proposta per les Illes) fins al mes de febrer, moment en el qual es va rompre el pacte
municipal de govern que hi havia entre PSOE, Reinicia Sant Antoni i El Pi. Aquest partit demanà constantment el
cessament de Cristina Ribas, que seguia en el govern municipal com a regidora d’Urbanisme. Joan Torres, cap de llista
de Proposta per les Illes sempre deixà clar que la seva inclusió en la la llista socialista dificultava enormement
qualsevol acord amb aquells. Així, Simón Planells Struse debutarà en la política municipal eivissenca liderant un PSOE
que havia absorbit els regidors actius de Reinicia Sant Antoni (coalició progressista local no reeditada), amb 8 regidors
(2.85 vots; 33,7%). L’acompanya a l’oposició dos regidors d’Unidas Podemos (870 vots; 10,3%).
Santa Eulària des Riu i Sant Joan de Labritja renoven les batlies populars, totes elles en mans conservadores des de
les primeres eleccions locals, el 1979.Amb una nova cap de llista, el PP amplia la seva hegemonia a Santa Eulària des
Riu. Carmen Ferrer Torres, és la primera batlessa eularienca, amb una majoria absoluta de 13 regidors (5.916 vots; un
51,11% dels vots emesos). Lluny, a l’oposició, seran el PSOE, amb 6 edils (2.680 vots; 23,15%) i els dos d’Unidas
Podemos (1.248 vots; 10,78%).
A Sant Joan de Labritja, Antoni Marí Marí Carraca, també eixampla la seua majoria absoluta, amb 10 regidors (1.405
vots; 65,26%). Romandran a l’oposició el PSOE, amb dos edils (346 vots; 16,07%) i un per Unidas Podemos (247
vots; 11,47%).
Així les coses, hi haurà una situació nova a l’illa d’Eivissa, en ser la primera vegada que el govern progressista balear
no ve acompanyat del mateix color al Consell d’Eivissa. A la vegada, el Consell d’Alcaldes, òrgan consultiu eivissenc,
tendrà dos batles del PSOE i 3 del PP, tornant a la situació de 2007. La manca de coincidència entre el Consell d’Eivissa
i l’Ajuntament d’Eivissa es renova per primera vegada des del mandat 2003-2007. Serà interessant com es relacionen
totes aquestes institucions en els propers quatre anys.
Seran decisives en la política eivissenca les formacions habituals (PP i PSOE), Unidas Podemos (a la ciutat d’Eivissa i a
escala balear), Ciudadanos (a l’àmbit balear, al Consell d’Eivissa i a Sant Antoni de Portmany) i Proposta per les Illes
(a Sant Antoni, també). Deixa de ser decisiu l’entorn de Guanyem Eivissa que no es trobava dins Esquerra Unida, el
que ha constituït les candidatures d’Ara Eivissa a les eleccions generals i a les locals i insulars de 2019.
En el cas de Formentera, el panorama canvia en ser decisiu, a més de Gent per Formentera, un PSOE que li ha
guanyat espai.
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Brexit, la història que no
s’acaba i els drames col·laterals

Què està passant? 4.2

Ferran Rosa Gaspar

Tres anys després del referèndum sobre la sortida de la UE del Regne Unit, el país segueix immers en el caos. Lluny
d’aclarir res, el referèndum ha deixat un país fortament polaritzat i la sortida de la UE ha eclipsat l’agenda política
britànica. Perquè si entrar a la Unió Europea té un procediment relativament clar, sortir-ne no. I és que la sortida de la
UE és un trencaclosques gegant perquè durant anys s’han anat prenent decisions conjuntes en qüestions tan dispars
com la política duanera, la pesca, els drets de lliure circulació de persones, mercaderies i serveis, la política
mediambiental, la lluita contra el crim, la recerca, etc.
Què en feim amb les fronteres amb Irlanda i Espanya? I amb els
residents britànics a altres països i els europeus al Regne Unit? I els
milers de tones de residus que exporta anualment el Regne Unit a
altres països perquè no té infraestructura de tractament? O els
productes alimentaris europeus que omplen els supermercats
britànics? I el repartiment de quotes de CO2 per mitigar el canvi
climàtic? Tot això i molt més s’ha de resoldre i tot fa preveure que la
data límit del 31 d’octubre no permeti donar les respostes
necessàries. Creix el risc d’un Brexit dur que ho fa trontollar tot, fins i
tot la pau nord-irlandesa.
Sis mesos per acordar no només aspectes financers, sinó qüestions
bàsiques per moltes persones com la gestió de fronteres, la
necessitat o no de visat per visitar altres països o estudiar-hi, el dret
a establir-s’hi, sigui a treballar o a jubilar-s’hi, l’accés a la salut i als
serveis públics, i una llarga llista d’ítems que fa que el debat del
Brexit no ens sigui aliè aquí a les Illes.
No, de fet, a les Illes el Brexit ens presenta dues problemàtiques evidents a les quals, cal posar-hi remei. La primera
és que, entre els ciutadans de Balears, el 2018 hi comptàvem amb 14.753 persones de nacionalitat britànica. I això
vol dir milers de famílies sobre les quals planeja una gran incertesa. El Brexit enceta un debat que encara no hem
estat d’afrontar: què atorga els drets en la nostra societat, la ciutadania o la residència? Fins ara, aquest debat s’ha
deixat de banda al si de la UE per la via curta: crear una ciutadania europea que doni drets als nacionals d’Estats
Membres que resideixin a altres Estats de la UE. El Brexit ens hauria de permetre encarar aquest debat de forma
seriosa, donant resposta a aquestes 14.753 persones decidint, per fi, que allò que dóna drets (i obligacions) és el fet
de residir a un lloc, i no el passaport.
La segona problemàtica que cal afrontar no és exclusiva del Brexit, però aquest la torna a posar de manifest. La
imminent sortida del Regne Unit de la UE, previsiblement dramàtica, genera incertesa respecte de les necessitats de
visat, la relació euro-lliura, el roaming, etc. I això, amb 3,7 milions de britànics visitant-nos anualment, genera dubtes
sobre la principal indústria de les Illes Balears. Coses del monocultiu.
El Brexit ens demostra, un cop més, la falta total de resiliència de la nostra economia. I és que qualsevol situació
externa té possibilitats d’impactar-nos de forma considerable. Pel bé del país hauríem d’encarar certament aquestes
qüestions sense, però, deixar de banda el veritable repte: canviar el model econòmic de les Illes Balears.
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Què està passant? 4.3

Els Acords per Mallorca
Uns bons acords

Maties Bennàssar

Finalment se signaren els Acords per Mallorca. El PSIB, MÉS per Mallorca i Unidas Podemos expressaren en 133 punts,
els seus compromisos per a governar en coalició en el Consell de Mallorca.
Estan agrupats en cinc grans apartats. El primer és sobre Modernització i Governança.
Comprèn dos subapartats sobre el funcionament del Consell i altra sobre
Transparència i Participació. És rellevant la proposta d’impulsar una nova llei de
consells insulars que estableixi les bases per desenvolupar un veritable govern de
Mallorca, que reconegui de forma expressa el doble vessant local i autonòmic dels
consells insulars. Cal dir que actualment el seu funcionament intern es fonamenta
sobre la Llei de Bases de Règim Local. I després de la darrera reforma de l’Estatut,
malgrat siguin òrgans de govern autonòmics i amb capacitat per tenir moltes més
competències que les estrictament locals, el seu funcionament intern no ha estat
modificat.
Els acords preveuen també reclamar totes les competències pel Consell que estan
previstes a l’Estatut, com les d’ordenació turística i de transport terrestre. Altre acord
important és la creació d’un espai de coordinació oficial entre el Consell i els
Ajuntaments de l’àrea metropolitana de Palma per planificar i executar de manera
conjunta serveis públics. També es crearà una comissió pel seguiment periòdic del compliment dels acords adoptats.
Es manifesta el compromís perquè de forma transversal, els acords vagin en la línia del compliment dels objectius de
l’Agenda 2030 de l’ONU de desenvolupament sostenible.
El segon apartat parla de sostenibilitat social amb quatre subapartats: Serveis socials, habitatge, cultura i patrimoni i
esports. Hi ha el compromís de millorar els serveis de l’IMAS, facilitar als Ajuntaments que el sòl públic es pugui
destinar a habitatges socials i fomentar les formes cooperatives d'accés a l’habitatge, reforçar les infraestructures
culturals públiques del Consell i donar suport a la societat civil per a la creació i la difusió cultural, diverses iniciatives
pel foment de l’ús del català i actualitzar el reglament sobre el seu ús en el Consell, i seguir amb el suport a l’esport i
al foment dels valors cívics en la seva pràctica. En aquest gran apartat també s’inclouen les polítiques d’impuls a la
memòria històrica, polítiques cap a la gent gran i les polítiques de joventut.
El tercer apartat és sobre sostenibilitat mediambiental. En quatre subapartats sobre mobilitat, residus i medi ambient,
urbanisme i energia i canvi climàtic. Són importants les mesures contemplades per impulsar un altre tipus de
mobilitat, afavorir la dissuasió de l’ús particular del cotxe i reduir la dimensió de determinades infraestructures de
carreteres previstes. Serà una legislatura a on s'haurà de fer la implementació de la Llei de Residus i planificar el
territori. Les modificacions en el Pla Territorial de Mallorca han d’anar en coherència en l’impuls d’avançar cap a un
model territorial sostenible i la vigilància per assegurar el seu compliment. Es preveu fer un pla estratègic de transició
energètica i de lluita contra el canvi climàtic, en la idea de treballar perquè l’any 2028 el 50% de les fonts d’energia a
Mallorca siguin renovables. També es volen reforçar els serveis de suport als ajuntaments pel que fa als àmbits de
seguretat, emergències i protecció civil.
El quart apartat és sobre sostenibilitat econòmica i contempla dos subapartats d’economia i turisme i altra sobre
comerç, artesania i producte local. És important l’aposta per exercir les competències del Consell cap a una visió
integral del turisme sostenible a Mallorca, en coordinació amb els ajuntaments així com l’idea de potenciar amb ells les
economies locals i els productes de proximitat.
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Finalment el cinquè apartat tracta de les polítiques d’igualtat, feminisme i LGTBI. S’aprovarà i desenvoluparà un pla
insular d’igualtat, tal com planteja la llei 11/2016 i el decret de transferències. Es crearan ajuts per a dones víctimes
de la violència masclista i se seguiran potenciant l’elaboració de plans municipals d’igualtat i les polítiques
desenvolupades en la legislatura anterior. I pel que fa a les polítiques LGTBI s’elaborarà un pla estratègic que
desplegui la Llei 8/2016 per garantir els drets de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals i per lluitar
contra la l’LGTBIfòbia.
Sembla mentida que encara hi hagi a Mallorca la visió de què la política del Consell és de segona divisió enfront de la
política autonòmica. El camp de batalla principal per a impulsar amb mesures concretes un canvi de model econòmic,
social i mediambiental a les Illes, es donarà especialment en el terreny dels consells insulars i també en els
Ajuntaments. Basta veure en els 133 punts acordats la importància de saber fer bé la gestió per aconseguir les
finalitats previstes. I repassar l’abast de les competències que ja té el Consell de Mallorca i les que encara han de
venir.
A vegades l'enlluernament pels grans debats i les lleis aprovades en el Parlament, per altra banda imprescindibles,
enfosca la importància de les polítiques pràctiques que sols pot implementar el Consell de Mallorca. I els 133 punts
dels Acords van en la bona direcció. Alerta que en aquesta nova legislatura, el gran descobriment per a la majoria de
mallorquins i mallorquines, sia el Consell de Mallorca.
https://gallery.mailchimp.com/abdb56daba5c3370c30072b16/files/f42fd52c-6c79-4db9-85a9-f94fb6abe3ec/
ACORD_PER_MALLORCA.pdf
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L'entrevista E

JOSEP VALERO
GONZÁLEZ

Maria Salleras i Gabriel Pérez

Aquest mes l’entrevista té una característica especial: es posa davant la gravadora en Pep, un dels dos que cada mes
ens hem encarregat d’aquesta secció, i a l’altre costat na Maria i en Biel disposats a fer preguntes i aprendre d’un
savi.
Digués, qui és en Pep?
Vaig néixer l’octubre de 1953; som fill de què podríem definir com una família mallorquina tradicional, de tradició
catòlica. El meu besavi venia d’Elx i el meu segon llinatge parla d’una ascendència aragonesa per part dels
avantpassats de ma mare. Potser per aquí podríem trobar algun punt de caparrudesa.
Estudis?
Vaig estudiar al col·legi de Sant Francesc, de Palma, i a la Universitat, que en aquell temps era una delegació de la
Facultat de Filosofia i Lletres de Barcelona, a l’Estudi General Lul·lià. Allà vaig començar a fer-me marxista. Vaig
acabar la carrera de Geografia, el darrer curs el vaig fer a Barcelona. Durant el segon curs l'any 1972, em vaig apuntar
al Comitè de Curs clandestí, que es va constituir a Filosofia. El 73 vaig ingressar en el Partit Comunista, el 1974 vaig
formar part del Comitè de Filosofia i Lletres del PSUC. Després vaig ser secretari d’organització del Comitè
d’Ensenyament del PCE (Partit Comunista d’Espanya), l’any 75. El 1976 era secretari polític de l’organització de Palma,
i l’any 78 Secretari Polític del PCIB-PCE. Conseller del Consell Insular de Mallorca a les primeres eleccions i del Consell
General Interinsular del 1979 a 1983. Els consells es crearen a la Constitució del 78. S’escollien per elecció directa, i el
Consell General Interinsular s’elegia de la meitat dels consellers de cada consell insular.
Derivat de les antigues Diputacions.
Sí, cada Consell Insular va substituir a l’antiga «Diputación Provincial». I el Consell Interinsular, a la vegada, va ser
l’òrgan preautonòmic. Així com les diputacions s’elegeixen de manera indirecta, a la Constitució, aquí, ja des del
primer moment va ser directa. A Mallorca hi havia vint-i-quatre consellers, dotze consellers triats pel districte illa de
Mallorca, quatre triats pel partit judicial de Palma, quatre pel d’Inca i altres quatre pel de Manacor. Jo vaig sortir pel
districte d’illa, vaig sortir l’onzè de dotze.
Com es desperta dins tu la inquietud política?
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Bàsicament va ser amb la crisi de l’adolescència... Et demanes qui ets; què fas en el món; quin és el sentit de la
vida... Clar, jo ja venia amb dubtes de fe. A Sant Francesc era creient, anava a missa... però vaig entrar en aquest
tema dels dubtes propis d’una etapa de la vida. Hi havia una companya que em va deixar un llibre d’en Castilla del
Pino: “Un estudio sobre la depresión”. Aquí vaig descobrir que els temes personals i els temes socials tenien molta
vinculació. Que, en el que et passava, tu hi tenies una part de responsabilitat, lògicament, però, també hi havia un
context. Després vaig llegir un altre llibre del mateix autor: “Dialèctica de la persona, dialèctica de la situación.”. On
l’autor feia veure que si no canviava la societat, era molt difícil que cadascun pogués arreglar els seus problemes
personals; que existia una relació entre una cosa i l’altra.
A partir d’aquí el compromís polític sortia com una conseqüència necessària d’aquesta reflexió personal. Un ha
d’intentar madurar i té uns reptes personals, però, a la vegada, si no canvia la injustícia dins la societat...
Va ser un procés personal o en grup?
Va ser personal en el començament; a través del contacte
amb aquesta amiga. També hi havia altres amics que
compartíem preocupacions dins aquest entorn. Vàrem
plantejar la necessitat de què feia falta militar; que el
compromís no podia ser teòric, l’havíem de dur a la pràctica.
Ens vàrem anar auto-formant, amb llibres... Te n’adonaves
que no es tractava sols d’un tema econòmic, sinó social.
Llegíem qualsevol cosa que en aquells moments et queia a
les mans... La “Teoria de l’art” d’en Troski, o els temes de les
relacions personals, de polèmiques sobre qüestions
polítiques, filosofia, teoria de la ciència, economia crítica...
Després, amb aquest grup, sí que vàrem decidir que s’havia
de militar. I participarem en el Comitè de curs.
Vaig participar en el Col·lectiu de Teatre; va ser un altre
aspecte inicial. Una experiència que vàrem fer amb en Toni
Maria Thomàs com a director. Un grup d’estudiants que
vàrem fer en català uns entremesos del segle devuit, però li
vàrem donar un muntatge crític. Vàrem anar als pobles, amb
la teoria d’obrir la Universitat cap a la gent... Acabàvem
l’espectacle cantant “Indesinenter” d’en Raimon. Vàrem fer
tres representacions en el Casal Balaguer i, després, vàrem
anar a diverses festes dels pobles substituint la comedieta
típica. La gent reia molt i s’ho passava molt bé.
Ideològicament ets aquí, però, com et guanyes les sopes?
Al principi vaig exercir un any de professor no numerari a
l’Escola Normal. Després varen demanar per alliberar-me en
el Partit; una mica més que el salari mínim, sense
assegurar... En aquells moments t’entregaves a la causa. En
el Consell cobrava el sou de conseller (dietes, molt diferent
d’ara). Em varen alliberar en el PCE, amb seguretat social,
fins que vàrem trencar amb aquest partit. Vàrem crear el
Partit Comunista dels Pobles d’Espanya, a les Illes ens vàrem
dir Partit dels Comunistes de les Balears. Aquí també cobrava
en negre i sense assegurança. Des de 1976 sempre tenia uns
ingressos del partit. Ja a finals de 1988 el projecte del PCB
estava en crisi i me’n vaig anar a cercar la vida.
Així vaig fer de perit d’assegurances, de 1990 a 1999, fent de treballador autònom depenent (feia evolució de sinistres
petits, fer un informe, fotos, pactar la indemnització...). Vaig acabar treballant amb tres companyies i tenint molt bons
ingressos, m’ocupava tot el dia. Durant aquests nou anys vaig deixar la política de primera línia, em vaig mantenir a la
militància de base.
En el primer Pacte de Progrés em vaig reenganxar com a subdirector en el Centre Balears Europa. Quan perdérem
vaig fer feina a una gestoria i després a AELIB. En el segon pacte vaig esser Secretari Tècnic del Consell Insular de
Mallorca, a l’època d’en Miquel Rosselló. Quan perdérem vaig anar a l’atur i després rebent l’ajuda per aturats majors
de cinquanta-cinc anys,. Finalment en el tercer pacte vaig entrar com a secretari del grup de MÉS al Consell, i després
en nomenaren secretari del Consell Econòmic i social, el càrrec que ara tenc.
Has passat pena en qualque moment per la teva situació laboral?
Sí... sí. Anava justet! Va haver-hi una època en què ja acabava la part del PCB, em va coincidir amb el divorci, la
manca d’ingressos, el projecte polític en crisi... Es podria dir que em veia prop de la marginació. Estàs dins la societat,
però sense recursos, sense doblers, sense projecte familiar... Uns moments de dubte. Després vaig conèixer n’Aina,
vaig trobar feina a l’empresa asseguradora, em vaig estabilitzar econòmicament, personalment... Jo sempre he viscut
en l’austeritat.
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Estabilitzar econòmicament i personal, però ideològic? Has viscut moltes ruptures en l'àmbit de famílies polítiques.
Com t’han marcat aquestes ruptures?
Crec que sempre he intentat ésser coherent en el moment en què he estat a cada lloc. Quan veus en perspectiva tot el
que ha passat, l’explicació fàcil és repartir culpes: “aquests eren estalinistes, aquests eren durs, aquests altres eren
traïdors, aquests eren revisionistes, eren eurocomunistes, eren...”. Durant l’etapa en què em vaig formar com a
comunista, només hi podia haver una teoria revolucionària. Per tant, el partit que tenia la línia revolucionària sols era
el teu, l’altre no la podia tenir. Per tant, els debats i les escissions han estat la història del moviment comunista; en
general i també a Espanya. Hi havia el PCE, però també hi havia trotskistes i un caramull de grups.
Han deixat cicatrius aquestes ruptures?
... Home...! Deixen experiències. Per exemple, la forma de trencament que vàrem fer amb el PCIB... no ho faria ara.
Durant la clandestinitat, el que es quedava amb la multicopista semblava que ja havia guanyat la batalla...! Per a
nosaltres el local del Triquet era tot un símbol. El que havia guanyat era el que es quedava amb el local. Endemés,
políticament érem majoria a les Illes. Després hi havia el tema del “centralisme democràtic” en l'àmbit d'estat. No va
ser una ruptura tan sols d’actituds conspiratives. Eren debats que es feien a “La nostra paraula” durant gairebé dos
anys; es feia molta crítica a la línia del PCE. El que passa és que la forma de fer-ho, després, evidentment, no va ser
encertada.
Moltes batalletes posteriors trobarien la clau de l’explicació en aquests fets que recordes?
Mirau, després d’aquesta escissió vàrem treballar per la unitat dels comunistes! (rialles) vàrem encapçalar el procés de
retorn, altra vegada, cap a la unitat. Vàrem potenciar Esquerra Unida, però, també, amb el PCIB ens vàrem unificar.
Després hem viscut la separació d’Esquerra Unida. Aquí sí que va servir un poc l’experiència. Nosaltres volíem arribar
a un acord amb els Verds; sobretot, no dependre de Madrid, no acceptar el centralisme democràtic; el procés havia de
ser de baix a dalt. Vàrem racionalitzar la separació i la férem de manera pactada.
Tu no has qüestionat mai la lluita política; més aviat sembla que defenses una lluita organitzada i metòdica...
Sí... Crec que no es poden justificar arguments personals dins la lluita política. Hi ha enfrontaments personals, hi ha
gent que et critica personalment i et fa mal. Dins el debat polític cada persona té una argumentació i s’ha d’intentar
que el debat es centri en l’argumentació, no en la persona. És molt difícil; normalment la gent no ho sol fer. Però, si
fas això, jo crec que també ajuda a situar les coses.
L’experiència et dóna una mica més de perspectiva; evites crítiques o ironies que poden fer mal o ridiculitzar a
l'interlocutor. Si hi ha un debat, intentes situar-te allà on creus que estan els problemes; t’ajuda a intentar situar i
treure una visió de síntesi. Més que intentar imposar el teu criteri.
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Has hagut de fer una retrobada, una reconciliació, amb antics enemics?
Clar!!! Sí, si, sí. En la majoria dels casos no hi ha hagut problemes, Però encara hi ha gent que no ha reflexionat
aquesta situació i em veu com fa trenta o quaranta anys... d’estalinista o del que sigui. Jo mai em vaig considerar
estalinista, jo estava defensant el que creia que era la línia política encertada del partit. Després, quan veus en
perspectiva el passat, te n’adones que nosaltres érem també una part de la crisi general dels comunismes, dels
problemes de la construcció d’una societat diferent, del model de partit comunista, del que es deia el socialisme...
La clandestinitat li donava un caràcter especial?
El que afavoria la clandestinitat eren molts d’elements de solidaritat. Cosa que no tens ara, perquè comparties un
perill comú i, fins i tot quan et baralles amb qualcú que ha estat a la clandestinitat és més dolorós i et sap com a més
greu. En aquell temps els debats els feies a la cèl·lula; hi havia crítiques i no sempre dèiem “amén, amén” al que deia
la direcció. Però conveníem que la direcció tenia uns elements d’informació que nosaltres no teníem. La clandestinitat
feia que li donàssim a la direcció una presumpció de legitimitat i d’autoritat al que proposaven.
Una secta!
Nooo. Jo no m’he sentit mai secta.
T’has sentit manipulat qualque vegada, o manipulador?
(silenci) Nooo!. Manipulat, no. Perquè, si tu tens la informació del que estàs fent i tu demanes les coses, ets
responsable del que fas. Una altra cosa és que potser no t’han donat tota la informació... Però, manipulat, no. Tot el
que he fet quan tenia la màxima responsabilitat ho he fet amb consciència. Manipulador potser en el sentit de què
forces amb la teva interpretació a d’altres quan en moments determinats no ho veuen clar i l’acció política t’obliga.
Has de prendre una decisió, per tant, has de votar. I, en aquest cas, sí que estàs forçant una mica! Forces situacions
on qualcú es pot sentir violentat a prendre decisions que no veu clares...
Quan ho veus en perspectiva...
Perspectiva... Moltes coses que veim ara dins la realitat política, hi ha coses que no faríem. Estam reproduint errades
que ja vàrem fer fa trenta o quaranta anys... En el sentit de personalitzar, “aquest és no sé què...”, si ens hem de
carregar aquest perquè es va carregar l’altre... Entres en situacions on dius: és absurd arribar a aquests nivells. Hi ha
plantejaments, hi ha arguments, cadascú té un poc de raó, anem a veure si és possible treballar en síntesis. I, quan
dic donar la raó, no vull dir fer una recol·lecció eclèctica d’arguments. No! S'ha de cercar altres enfocaments, situar
millor els debats, i intentar resoldre els temes. Hem de dur els debats polítics al terreny polític. I, sobretot, detectar
els debats socials de fons, que van més enllà d’un problema polític que es pot resoldre en un àmbit partidari...
Secretari General del CES (Consell Econòmic i Social)
Bé, es tracta d’una etapa nova. En aquest cas em va proposar directament en Biel Barceló, perquè ja havien parlat
amb persones amb perfils diferents, i no sortia cap altre candidat. Com que es pensava en Carles Manera com a
president, es va cercar qualcú de MÉS que tengués experiència respecte del que podia ser el repte de tornar a posar
en marxa el CES. Que conegués la realitat, amb capacitat per arribar a consensos; que no creï problemes, sinó que
ajudi a desembossar situacions...
La creació del «Col·lectiu Alternatives» potser va ajudar a pensar en tu?
Bé, el Consell Econòmic i Social és una reivindicació que estava dins els Acords pel Canvi explícitament; perquè era
una reivindicació històrica dels sindicats. El President Bauzà se’l va carregar perquè va fer un informe sobre la Llei de
Turisme que va molestar molt; i la conseqüència, més que fer cas al que deia el CES, va ser: el CES no ha d’existir. La
meva presència en el Col·lectiu no crec que fos determinant pel meu nomenament. El Col·lectiu és un espai de trobada
i de reflexió estratègica crítica i plural sobre el model econòmic que tenim. Una cosa no té a veure en l’altra.
Quins són els objectius del CES?
El Consell Econòmic i Social és un organisme reconegut a l’Estatut d’Autonomia. És un òrgan consultiu que ha
d’emetre dictàmens sobre lleis econòmiques, socials i mediambientals. Està compost per dotze consellers de la
patronal (ara són 9 de la CAEB i 3 de PIMEB), dotze dels sindicats (ara són 6 de CCOO i 6 d’UGT, perquè són els únics
que tenen més del 10% de tots els delegats de les Illes Balears) i dotze que són dels Consells Insulars, Felib,
economia social, associacions de consumidors, de pagesos, pescadors, organitzacions mediambientals...
Aleshores el CES fa dictàmens sobre lleis i decrets del govern i sobre reglaments dels consells insulars. S’intenta
treballar per consens, però també hi ha votacions. També pot elaborar estudis.
Per exemple, el Govern ens ha encarregat un estudi de prospectiva de l’horitzó 2030 per a les Illes Balears i un
dictamen sobre el mateix. Aquest estudi està fet. Hem fet fòrums de debat a Mallorca, Menorca i Eivissa, amb entitats,
entorn d’aquest estudi. I ara hem de fer el dictamen. Aquest estudi fa una sèrie de suggeriments i ara els consellers
del CES, els 36 consellers amb el President, han d’intentar treure un dictamen, consensuar unes propostes, i les
plantejarà al Govern per si ho vol tenir present. Es presentarà en públic. Mirarem de què també les entitats socials ho
discuteixin per si també el poden fer seu... Per primera vegada intentam fer projeccions polítiques, no amb base a la
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improvisació, o només una visió d’un pla estratègic sectorial,
que estan molt bé i cadascú té la seva tasca. Però hem de fer
una cosa amb una visió global; que s’hauria d’interrelacionar i
endemés implicar la societat en aquests objectius. Això és el
que pensam nosaltres.
Es tracta d’un pla ambiciós; vos sentiu escoltats?
Ho has de treballar... És com tot en la vida: necessites
convèncer de què això és interessant. El producte en si mateix
no et garanteix... Va haver-hi un editorial en el Diario de
Mallorca que deia: “poner las luces largas en la economía
balear”. Aleshores, un editorial que t’explica l’objectiu de
l’estudi té repercussió; el Govern hi era. Tothom valora aquest
treball que s’ha fet. Una altra cosa és que, després, s'actuï
amb coherència; perquè la política és això... Teòricament un
govern hauria de ser com una empresa que treballàs
conjuntament; després aquí hi ha el que són compartiments:
el meu partit té això, l’altre partit té aquell; aquest s’afica dins
el meu terreny... Al final, per evitar embolics, fas polítiques
tàctiques i perds de vista l’objectiu estratègic. Una força, per
exemple, com MÉS, si vols canviar la societat, sempre has de
tenir present aquest objectiu. Pots anar més aviat o més a poc
a poc, en funció de les circumstàncies, però mai has de perdre
vista aquest objectiu.
És fàcil aconseguir consensos dins el CES?
(Silenci i cara sèria)...És relativament fàcil si dus la feina ben
preparada. El que passa és que a vegades pot fer la impressió
que no tots els membres creuen massa en el CES. Pot haverhi sectors que pensin que és millor influir des de fora, en
altres àmbits, que influir des del CES. També pot haver-hi
gent que fins i tot no el coneix gaire. També aquesta etapa
d’aturar-nos durant cinc anys ha fet mal. Perquè hi havia una
trajectòria, hi havia una continuïtat... És molt fàcil aturar, però
tornar a construir... Encara tenim una seu provisional, però
vàrem dir: “anem a fer coses i ja aclarirem la seu!” Si ens
haguéssim posat a cercar la seu, passam dos anys...!
El fet del monocultiu turístic, amb treballs fixos discontinus
que després repercuteixen a les pensions, com ho plantejau?
Aquest estudi de prospectiva té nou capítols, un demogràfic, l’evolució del mercat de treball, canvis disruptius
tecnològics, educació, assistència social, política industrial, política d’I+D, canvi climàtic i capacitat de càrrega de les
infraestructures. Què hem detectat? Aquesta prospectiva és tendencial. Només deim que si s’acompleixen les
previsions, si ningú fa res i el mercat funciona sense regulació, es donaran una sèrie de resultats. Els estudis de
prospectiva poden dibuixar altres escenaris. Si volem fer una visió sostenible de la societat, hauríem de fer i plantejar
altres coses.
Aquí la tendència: un problema d’envelliment gros. Pel 2030 la previsió (i això ho fa el INE) és que les Balears tinguem
el creixement de població més alt d’Espanya, altra vegada. Un 16% quan la mitjana espanyola es situa entre el 4’5 i
5%. La població activa, en aquest moment majoritària, en els homes està entre els 40 i 45. L’any 2030 es preveu que
estarà entre els 50 i els 55 anys. Si, endemés, hi ha un envelliment molt gros de la població, i aquesta població activa
se fa major, si no canvies de model econòmic, necessitaràs molta joventut; i aquesta joventut vindrà per la
immigració. Per tant, tornaràs a la bolla de necessitar més gent per fer aquestes coses. Per tant, és important
començar a prendre mesures i diversificar. Per exemple: fer serveis qualificats. Que, en això, sí que hi ha bastant
ocupació: serveis qualificats que no són turístics i que s’estan produint. No sols el Parc Bit, sinó moltes altres coses
d’assessorament; serveis vinculats a les persones; temes de medi ambient... Hi ha línies on es poden detectar un
canvi de model. S’hauria d’aprofitar un turisme diferent per intentar fer altres coses. Més que demonitzar el turisme,
decréixer la temporada estival i allargar la hivernal per rendibilitat econòmica (empreses de sis mesos no tenen massa
sentit de sostenibilitat econòmica).
També cal tenir en compte el canvi climàtic. A Mèxic, a Cancún, el problema que estan tenint amb tot el Carib atlàntic
és la invasió dels “sargazos” a totes les platges. Jo ho he viscut: m’he ficat dins l’aigua i no es tracta de la posidònia
nostra, que és suau, allò són com a brots de romaní que et piquen pertot i no et deixen nedar. Hi ha uns ressorts de
luxe que estan dins la selva, però ja no poden utilitzar la mar ni les platges. Això està creant un problema; una
baixada important de reserves... Aquí pot passar qualsevol història.
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Quins reptes té el Govern que comença; i qui diu el Govern diu la societat balear?
El primer repte és donar-nos compte de la situació. Mem si és possible fer un diagnòstic compartit de què estam fent.
Podem dir que sí, que s'ha de canviar les coses, però, si després no poses en marxa els mecanismes per canviar-les...
no serveix. Una cosa importantíssima hauria de ser en aquesta legislatura assumir compromisos concrets, que puguin
ser avaluats, del que volem aconseguir.
Bàsicament, per exemple: Reduir tots els impactes ambientals; reducció d’emissions de CO2. Compromisos concrets
de reducció de pobresa. Incrementar les partides per l’atenció social. Dependència. Mesures concretes per reduir
l’abandonament escolar. Objectius concrets per fer que el turisme baixi el percentatge el PIB fent altres coses.
Percentatges concrets perquè el sector primari jugui un paper estratègic dins la societat i no sols es consideri com
l'1% del PIB i per tant un sector marginal. Hi ha una sèrie de coses que, si es plantejassin de forma coherent... Hi
hauria d’haver com un quadre de comandament del Govern on es marcassin aquests objectius. En dos anys, què
tenim? Una llum verda, una llum groga, una llum vermella? Anam bé, anam malament? I, sobretot, que hi hagués
transparència de cara a la ciutadania de si anam per objectius o no.
El canvi de model no el farà un govern. Primer, perquè
un govern autonòmic té moltes limitacions, però,
encara que no en tingués i disposàs de molts més
doblers, necessites que la societat s’hi impliqui,
necessites la complicitat dels agents socials, dels
agents econòmics. Si tu tens un pla, aquest pla
estratègic del Govern, se l’haurien de fer seu les
patronals, els sindicats, el Tercer Sector... Com
contribuïm nosaltres a aquest objectiu? Hi ha d’haver
un pla estratègic que convidi les entitats a participar
d’aquest pla estratègic. Cadascú hauria de fer els
deures de la seva parcel·la. Definir la gestió de les
conselleries dins d’un pla general. La gran mancança
de la legislatura passada va ser l’absència d’un cervell
que coordinàs tot això. Si no hi ha aquesta visió
estratègica, al final fa la impressió de “tants de caps,
tants de barrets”. Per què MÉS ha de ser millor que el
PSOE o que Podem en un govern sense estratègia
coherent? L’important és el discurs que el Govern
dóna a la societat.
MÉS està malalt?
MÉS té la necessitat de fer un creixement qualitatiu
del seu projecte. Li han amplificat una crisi des de
defora, a partir d’errades pròpies, internes, però, MÉS
com a projecte polític, jo no el veig gens qüestionat,
sinó més necessari que mai. Perquè la filosofia hauria
de ser eixamplar aliances i eixamplar complicitats dins
el mateix MÉS; sentint-nos plurals i saber que hem de
treballar aquesta pluralitat. Però, des d’aquesta
mateixa pluralitat, treballar les pluralitats externes.
Això vol dir fer polítiques d’aliances. Aquesta visió
d’entendre’ns com una part d’un tot global que ha
d’anar junt i ha de treballar, és molt difícil aconseguirho en política. Els altres tampoc ajuden; perquè, si
vas a parlar amb els altres des de la prepotència, no
és el camí que nosaltres pensam.
Quan fas un pastís has de mesclar bé la pasta perquè,
si no, hi ha grumallons i el pastís no resulta tan bo
com el pastisser i els convidats esperaven. A dins MÉS
no hi han aparegut molts de grumallons? Encara no
està prou pastat?
Ha, ha ha...! És possible. Però, et menges el que hi ha! Potser esperaves una cosa més exquisida, però, quan tens
gana i tens el que tens... Has de comptar amb el que tens. Potser no hem posat l’èmfasi de construcció del projecte on
l’hauríem de posar: l’atenció a les persones i potenciar els lideratges locals com toca; i promoure lideratges col·lectius.
Ens fa falta la cultura del treball col·lectiu; que no neix espontàniament, s’ha de treballar, s’ha de construir.
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Acceptar un treball col·lectiu suposa una alta dosi d’humilitat. Moltes vegades fas una feinada i se l’apunten uns
altres... Tu en saps un poc de tot això...
A tothom li agrada que li reconeguin el que fa... Si tu coneixes els teus límits i els vas ampliant ja és satisfactori. Jo
crec que, en aquests moments, la capacitat d’aprendre encara la tenc... (ha, ha, ha). Intentes escoltar la gent... A
vegades ho dic de broma: a les pel·lícules de l’Oest, amb els cowboys i els indis, sempre hi havia els guerrers que eren
els agressius. Després hi havia el consell dels ancians, que eren els que havien de donar criteri, o bé alimentar la
guerra o bé intentar la pau. Jo no vull dir que s’hagi de crear una cosa semblant, però les cultures indígenes mostren
molt de respecte a la gent que té una experiència... A vegades, en els partits, el que s’ha de trobar és el mecanisme.
No perquè siguin els dirigents, sinó per aprofitar la gent que té experiència, que pot donar consells; que n’hi ha molta!
Es tracta d’aprofitar les experiències de la gent. No vol dir que hagin de ser els líders.
Pep, hem de tallar. Ens agradaria seguir conversant però a la redacció ens estiraran les orelles. Vols afegir qualque
cosa?
Dins l’activitat política a vegades no ens adonam de l’important que és conrear la qualitat humana dins la feina. A
vegades sembla com si la política sols fos proposta, programa... i això és indispensable. Però hi fa molt no esser
tòxics, no ficar el dit dins l’ull, treballar en una actitud constructiva, evitar el maniqueisme ximple i fàcil dels bons i els
dolents, tan destructiu per a qualsevol proposta política. Sovint les tècniques de comunicació tendeixen a crear
aquesta cultura; cal afavorir una altra cultura.
Moltes gràcies, Pep. Més de dues vegades farem l’indi; tant de bo trobem savis com tu que ens ajudin a fer un bon
discerniment.
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La força d’un projecte
col·lectiu per revolucionar les finances

Construint alternatives

5.1

Anna Fasano
Presidenta de Banca Etica
Han passat pocs dies de l’Assemblea de Socis i Sòcies de Banca Etica que m’ha elegit presidenta i voldria començar
aquesta etapa donant les gràcies a les més de cinc mil persones que han participat en aquest procés
democràtic.

Ha estat un desenvolupament estimulant, de vegades fatigós. El meu compromís ara és
treballar de manera que es recullin les propostes i sol·licituds presents en aquelles tensions,
que han fet que molts i moltes de nosaltres discutíssim, i que passin tot seguit a un espai de
diàleg i debat.

I ara què ens espera?

Ens esperen les vies internacionals, l’afirmació de les polítiques europees en favor d’unes
finances sostenibles: s’ha reforçat el nostre compromís dins de la FEBEA - Federació Europea de Bancs Ètics i
Alternatius i de la GABV - Aliança Global per una Banca amb Valors, i s’ha consolidat la relació amb les entitats
internacionals per les finances sostenibles.

Ens esperen els reptes de l’economia social i l’economia circular: posar en marxa els serveis financers per donar
suport als estils de vida que respecten l’ésser humà, el medi ambient, i que promouen les relacions socials. Nosaltres
ho fem triant associats i projectes que estiguin en disposició de crear un impacte social i ambiental positiu en els
seus territoris i comunitats.

Les entitats del Tercer Sector, que sempre han estat les nostres companyes de viatge. Banca Etica, com a soci financer
que dóna suport al naixement i desenvolupament de projectes per a la regeneració d’infraestructures socials, ha
d’acompanyar tant la redefinició d’estructures com una relectura identitària.

Ens esperen els projectes d’educació financera i nous processos d’implicació de la joventut que volen donar-li
protagonisme en les finances ètiques a través de reunions a la universitat i de promoció d’oportunitats laborals.

Volem que les finances ètiques treballin per la inclusió financera i que arribin a les perifèries dels nostres territoris a
Itàlia i Espanya. Tindrem un compromís especial amb els projectes que s’ocupen de l’apoderament femení.

Són vies que podran comptar amb nous associats i col·laboradors en el sector dels microcrèdits a Itàlia i al Sud del
món.

Continuarem treballant en la participació i la democràcia organitzativa, impulsant nous experiments per després
valorar i millorar els diversos espais de diàleg i debat. I la cultura cooperativa en les relacions entre la base social, el
personal i amb la clientela, que és el que diferencia la nostra manera de fer banca.

Continuem estant orgullosos/oses del nostre banc i contribuint amb el nostre compromís i determinació a promoure
les finances ètiques, som part d’un projecte col·lectiu i aquesta és la nostra força.
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Deixalles, memòria
de bona feina feta
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5.2

José Luis Blasco
Tècnic de Comunicació de la Fundació Deixalles

La Memòria Anual de la Fundació Deixalles és un document en el qual es plasmen els resultats de les seves activitats,
valorant els indicadors socials i l'impacte del projecte.
Any rere any, les persones vinculades a Deixalles treballen per aconseguir els seus objectius socials i ambientals: la
inserció sociolaboral de persones procedents de col·lectius vulnerables, i la reutilització i el reciclatge d'objectes i
residus. I no és un camí fàcil de recórrer per a una entitat sense ànim de lucre, constituïda l’any 1986 per iniciativa de
la delegació d’Acció Social del Bisbat de Mallorca i de la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (PIMEM), i
que des del 2010 està en mans de l’Associació Amics de Deixalles, formada per treballadores i treballadors de la
Fundació que volen ser propietàries i propietaris del seu propi treball.
El 2018 ha estat un any d'esforços, d'èxits, però també de preocupacions. Per a Deixalles, les persones són la
prioritat. Entre els indicadors socials destaquen 168 persones en situació d’exclusió social i factors de baixa
ocupabilitat que han realitzat itineraris d’inserció social i laboral individualitzats, millorant les seves competències
personals i laborals. Un 20% d’aquestes persones s’han inserit laboralment.
Una altra eina d’inserció ha sigut la formació. En el 2018 ens hem esforçat a diversificar els models de formació per tal
que s’adaptin el millor possible a les persones i a les necessitats del mercat laboral. Un total de 153 persones han
participat de les diferents accions de formació: certificats de professionalitat, un tipus de formació que, donada la seva
rigidesa i falta d’adaptació a les necessitats de les persones participants, ha disminuït la seva quantitat; tallers
d’inserció social i laboral, dirigits a les persones amb més baixa ocupabilitat; i Formació Dual, que ofereix la possibilitat
d’obtenir una qualificació professional a la vegada que es desenvolupa una activitat professional retribuïda relacionada
amb la formació; i formacions del projecte Incorpora amb el suport de la Fundació La Caixa, que estan adaptades a la
necessitat del mercat laboral.
La Fundació Deixalles també compta amb una àrea de Salut Mental, en els que s’ha donat suport a 58 persones amb
malalties mentals, a Deixalles Calvià, als projectes de Servei ocupacional per a persones amb problemàtica per Salut
Mental i al Servei de suport a l’habitatge, tots dos finançats per la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació. Aquí van
rebre suport personal, teràpia ocupacional, formació permanent i suport a la inserció laboral, a l’habitatge i comunitari.
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L’orientació laboral és altra de les feines permanents a Deixalles. 948 persones van ser ateses de les que es van inserir
el 58%, una vegada acabat el seu itinerari. Per a la inserció laboral de col·lectius desfavorits és molt important la
implicació del sector empresarial que genera ocupació. Una eina molt útil en aquest aspecte és el Fòrum d’Empreses
“Connecta’t”. L’any passat se’n van fer dos, en els que van participar 21 empreses i 104 persones usuàries, on els
usuaris i usuàries del servei van fer un entrenament de les entrevistes de feina i optaven a insercions laborals.
La Fundació Deixalles, des del 2011, aposta pel model de contractes d’inserció, convençuda que és una molt bona eina
per a la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat. El 2018 eren tres les empreses constituïdes, en
les que s’han realitzat un total de 95 contractes d’inserció (un 25% mes que el 2017). Gran part d’aquests contractes
són generats per la pròpia Fundació i la seva activitat, així com ajuntaments balears que han confiat en la seva tasca i
la de les persones treballadores per gestionar els parcs verds i empreses de gestió de residus com Tirme.
L’altre punt fort de la Fundació Deixalles és la tasca ambiental. El 2018 han recollit, tractat i gestionat un total de
2.839 tones d’objectes i residus. D’aquests materials han reutilitzat un 69%, i un 16% s’ha reciclat. Hi ha una
lleugera baixada en el percentatge de reutilització donat que els materials que ens arriben son de pitjor qualitat.
Aquestes xifres de reutilització i reciclatge suposen un estalvi d’emissions d’11.228 tones de CO 2 equivalent a
l’atmosfera; o l’equivalent al CO 2 que absorbeixen 1.562.774 arbres durant un any o la retirada de la circulació de
5.356 cotxes durant un any.
Tota aquesta activitat ambiental i de millora la realitzen gràcies a les aportacions de la ciutadania i sense cap ajuda per
part de les administracions. Les ajudes que es reben es per fer el treball social. El 2018, Deixalles ha continuat fent
grans esforços amb la recollida de roba. 203 contenidors de roba en funcionament (171 a Mallorca i 32 a Eivissa), en
els quals han recollit 1.484 tones. D’aquesta roba, un 89% s’ha pogut reutilitzar. Un dels seus trets diferenciadors és
que intenten seleccionar una part important de roba aquí, a ses nostres illes i generar economia local.
També han activat campanyes puntuals de recollida de roba com la de “Posam fil a l’agulla amb la teva roba”. 28
centres escolars han participat i hem fet 18 tallers relacionats amb la roba amb la participació de 427 alumnes. I han
continuat amb la IV Marató de Reciclatge Creatiu de Roba amb una participació de 26 persones que transformen les
peces de roba provinents de la recollida selectiva, que fins al moment eren un residu, en una peça de moda.
Una mesura pionera als comerços de Balears ha estat l’eliminació de les bosses de plàstic de les botigues i naus de
donacions de Deixalles. Han oferit alternatives, però l’aposta ferma és l’eliminació de les bosses de plàstic,
#PerUnaMarSensePlastics.
Ja fa molts anys que Deixalles treballa en les plantes de selecció de residus de les concessionàries del Consell de
Mallorca, Mac Insular i Tirme. Aquests projectes són un referent en conciliar el vessant productiu amb la inserció
laboral.
2
En la Planta de selecció d’envasos lleugers i matèria orgànica de Tirme hi han treballat 84 persones, de les quals un
80% procedeixen de col·lectius vulnerables. Han fet acompanyament social al 69% de la plantilla amb 222 accions. I
han seleccionat 22.000 tones de material de les quals han recuperat 15.000. A la fi, hem aconseguit la reivindicació
històrica d’introduir l'empresa d’inserció a la planta i han realitzat 14 contractes d’inserció.
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A la Planta de selecció de residus de construcció i demolició, i voluminosos (PT1) de MacInsular hi han treballat 64
persones, de les que un 70% procedeixen de col·lectius vulnerables. Han fet acompanyament a un 60% de la plantilla
amb 218 accions. I han tractat 353.495 tones. En aquestes plantes, i per tal que les persones puguin mantenir la
feina, és clau la formació contínua en producció, prevenció de riscos laborals, valors socials, superació de dificultats,
interculturalitat i corresponsabilitat.
A Deixalles tenen clar que tota aquesta feina és possible gràcies al compromís i a la tasca diària dels seus treballadors
i treballadores: 224 i 8 voluntaris/es que els ajuden i aporten altres perspectives i maneres. I també als particulars,
empreses, administracions... que fan donacions i confien en Deixalles i la seva tasca.

Fundacions
Darder Mascaró continuen el seu camí...
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5.3

Miquel Rosselló
Consell de Fundacions Darder Mascaró
Aquests dies fem la cloenda del curs 2018 – 2019 de les Fundacions i com cada any, a més de presentar la memòria
del curs i el pla d’activitat pel proper, fem qualque conferència, debat o acte dels habituals entre nosaltres. Aquest any
tenim un conferenciant de luxe. El professor Ramon Grosfoguel, del
Departament d’estudis ètnics de la universitat de Califòrnia / Berkeley que
dissertarà sobre “Descolonitzar el saber des de les perifèries”.
El curs que tanquem ara, a pesar d’estar creuat per dues campanyes
electorals ha estat ben profitós per Fundacions Darder Mascaró. Trobareu
tota la informació a la Memòria penjada a la WEB Fundacions Darder
Mascaró. Però sense ànim d’esser exhaustiu remarcaria que hem seguit
participant en tots els homenatges a represaliats per la Dictadura, des de
n’Aurora Picornell a Emili Darder i Alexandre Jaume per posar alguns
exemples. També, amb motiu del 50è aniversari del maig francès hem
organitzat, conjuntament amb la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de
Palma el cicle de debats “1968, any de revoltes”.
Hem fet presentacions de llibres, les jornades: “Les fites de la transició
econòmica i ecològica a les Illes Balears”,” Feminismes, sobiranismes,
solidaritats”, “Noves masculinitats”, “Mallorca i els seus suds”.
La col·laboració amb les distintes plataformes que Fundacions forma part
s’ha mantingut, destacant l’aportació a la consolidació del Foro de Fundacions Sobiranistes d’arreu de l’estat, que
aquest octubre inaugurarà la seva Primera Escola Sobiranista a Donosti.
Per últim voldria destacar l’impuls a dos projectes que considerem fonamentals: l’Escola Oberta Ciutadana i el pac de
comunicació amb l’Altra Mirada, la creació de l’IllaGlobal i la producció d’audiovisuals. Podem dir que aquest curs hem
desplegat aquests dos projectes i volen arribar a velocitat de creuer dins el curs que ve.
A més d’aquests projectes per curs vinent el Consell de Fundacions ha definit les següents línies per encausar el nostre
pla d’activitats:
Crear espais de reflexió entre el sindicalisme de classe de cara a la seva renovació i enfortiment, així com de la
complicitat entre els sindicats i les institucions polítiques i aquests i la societat civil.
Fomentar espais de reflexió i debat entre les entitats de la societat civil progressista i les institucions i partits polítics
d’esquerres.
Promoure espais de debat i reflexió entre sectors de les esquerres illenques i dels sobiranisme d’esquerres.
Promoure espais de reflexió i recerca sobre: Polítiques ambientals i canvi climàtic, defensa de les llibertats i els drets
civils i el fet religiós i el canvi social.
Així mateix des de l’espai d’Història tenim previst fer les III Jornades del Moviment obrer a Mallorca amb el títol de Les
dones en el moviment obrer a la Mallorca del principi de segle XX.
Posar en marxa, conjuntament amb CCOO i altres col·lectius el projecte d’arxiu documental de la lluita antifranquista i
desenvolupar el protocol de col·laboració amb Departament d’Història Contemporània de la UIB.
També des de l’Espai de construcció nacional i sobirania organitzarem el debat del document “Reptes per a una
Mallorca Sobirana i alternativa” i iniciar un projecte de popularització i visualització de les lluites desenvolupades a
Mallorca els darrers 50 anys que anomenen “Projecte de lluites compartides”.
Per últim volem estudiar la possibilitat de crear un observatori de polítiques locals i sostenibilitat.
I lògicament seguir col·laborant amb totes les plataformes ciutadanes de les quals en formem
part i molt especialment del Foro de Fundacions Sobiranistes de l’Estat Espanyol
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5.4

La primera escola
sobiranista

Miquel Rosselló
Consell de Fundacions Darder Mascaró
Aquell procés de confluència de les Fundacions
Sobiranistes d’arreu de l’estat que va començar a la
primera trobada del Foro a Barcelona fa uns anys
s’ha seguit caminant. Hem fet cinc trobades, hem
editat un llibre, fruit dels debats comuns, “Nou
Sobiranisme i feminismes. Identitat i democràcia al
segle XXI”, hem aprovat mesures orgàniques i
econòmiques per donar continuïtat al Foro i com
acordàrem a la darrera trobada de finals de març a
Barcelona ha arribat el moment d’organitzar un
esdeveniment compartit de debat i formació.
Cada una de les fundacions que conformem el Foro
desenvolupem les nostres pròpies dinàmiques de
formació però ara el repte és fer juntes qualque
cosa encara que això suposi un esforç especial.
La idea és que aquesta Primera Escola Sobiranista hauria de cobrir tres objectius principals. El primer compartir una
activitat formativa de qualitat que serveixi per elevar els nivells de capacitació política dels participants aportant així al
capital polític de fundacions i moviments. El segon, teixir vincles de complicitat entre persones de territoris i tradicions
diverses, mitjançant l’intercanvi i el contrast crític d’anàlisi, discursos, estratègies, propostes i models d’acció pràctica.
El tercer, contribuir a la visibilitat pública del sobiranisme d’esquerres impulsant una agenda de comunicació que
expliqui que és el Foro i contribueixi a donar a conèixer les propostes del sobiranisme transformador. I a més aprofitar
l’avinentesa perquè els que vinguin d’altres llocs coneguin millor el País a on se celebra l’Escola.
Volem que aquesta Primera Escola Sobiranista vagi més enllà de la clàssica dinàmica d’experts alliçonant assistents
(professor-a/ alumne-a). No dubtem que aquest model té avantatges i pot donar molt bons resultats, però avui en dia
les noves tecnologies ofereixen moltes possibilitats per accedir a continguts de qualitat en aquest format. El plus que
ofereix una trobada no virtual el precisament la possibilitat d’ un debat viu, obert, participatiu, entre gent de perfils
variats. És per això que se pensa en prioritzar l’ enfocament d’aprenentatge actiu en comú. Això es pot fer combinant
aportacions de qualitat, pels seus continguts i pel seu enfocament pedagògic i impulsor de debat i la reflexió amb
espais horitzontals per desenvolupar aquest debat i reflexió i que permeti l’establiment de vincles i interrelació entre
persones de diferents pobles i sensibilitats.
D’acord amb aquestes referències generales, pensem que aquesta Primera Escola Sobiranista que es farà els dies 4, 5
i 6 d’octubre a Donosti (Euskal Herria) es dugui a terme entorn de la idea central de desenvolupar la proposta
sobiranista transformadora en aquests temps d’incerteses, de crisi i creixement de l’autoritarisme.
El lema serà Democràcia XXI: pobles sobirans front a l’autoritarisme. I els 4 eixos de reflexió seran:
1. Comprendre críticament el temps que vivim.
2. Crisi estructural del Regne d’España
3. Sobirania, feminisme i noves vies d’emancipació
4. Actuar en comú: oportunitats de coordinació entre les lluites dels pobles.
L’Escola començarà el divendres 4, horabaixa i acabaria les seves sessions el dissabte 5 a la nit. Però hi haurà
activitats complementàries, entre altres una festa el dissabte a la nit i una visita i dinar de companyonia el diumenge a
Donosti.
Fundacions Darder Mascaró s’encarregarà de formar el grup de les Illes que assistirà a l’Escola, format per entre 10 i
15 persones. Pròximament comunicarem el programa complet i la forma de fer les inscripcions.
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Nou mapa municipal a
Mallorca després del 26 de maig

Trinxera municipal

T1

Miquel Rosselló
Fundacions Darder Mascaró
El primer que cal destacar del nou mapa municipal de
Mallorca és que es manté majoritàriament d’esquerres i de
centre –esquerres. La dreta solament governarà 13
municipis de Mallorca, entre els quals tres importants
municipis de l’illa, Pollença, Llucmajor i Sóller passen de
l’esquerra, la passada legislatura, a la dreta.
Dins aquest bloc, el PP continua essent el partit amb més
regidors, 178 a tota l’Illa i 13 batllies, molt enfora dels anys
daurats d’aquest partit. Sobretot si tenim en compte que els
altres dos partits de la dreta, Ciudadanos es queda amb 23
regidors i Vox amb 15 i sense cap Batllia.
Si situem el PI en el centre, podem dir que obté 87 regidors
i 12 batllies. D’aquestes 4 les té amb solitari i 8 pactant amb
diferents partits de l’esquerra. I si parlem de participació del AraBalears.cat
PI a governs municipals, solament pactarà amb la dreta a dos municipis Santa Margalida i Muro.
Al bloc de l’esquerra el PSOE obté 150 regidors, MÉS per Mallorca 140 i Podemos 19. I Batllies 14 el PSOE, entre elles
Palma, Inca, Calvià i Marratxí. Obté una alcaldia en solitari, 7 amb el suport de MÉS i 5 amb MÉS a l’oposició. MÉS per
Mallorca té 10 batllies, 4 amb majoria absoluta i 6 amb coalicions, entre les quals cal destacar a Manacor. I cap
Podemos.
A l'hora de fer pactes per configurar governs el PP es troba en serioses dificultats tant per pactar amb el PI que
solament ho aconsegueix a dos municipis com hem dit abans que a més tenen unes característiques molt
diferenciades. A Santa Margalida, la personalitat del cap de llista del PI, el Sr. Monjo i a Muro la dreta aglutinada
entorn de CDM és la que lidera el pacte, amb PP i PI. Al que s'hauria d'afegir la testimonial presència que tenen els
seus dos aliats, Ciudadanos i Vox que no aconsegueixen implantar-se als municipis, més enllà de l’àrea metropolitana i
no amb excessiva presència.
El PI ja hem vist que prioritzava pels seus pactes de govern a l’esquerra i dins aquesta amb més sintonia amb el PSOE
que amb MÉS.
Els governs municipals d’esquerres són 33, entre els quals, a més de Palma hi ha Calvià, Marratxí, Manacor, Inca,
Alcúdia, Felanitx entre d’altres. Les variacions per conformar majories són diverses. A 20 municipis i participen el
PSOE i MÉS per Mallorca, generalment acompanyats, a vegades pel PI i en algun cas per Podemos. Mentre a 13
municipis MÉS resta a l’oposició i l’equip de govern pivota entorn del PSOE i PI.
La primera conseqüència que es pot treure és que la dreta i molt especialment el PP ha quedat molt debilitat. El
municipalisme de Mallorca està en mans majoritàriament del centreesquerra. Això som molts de cavalls de força per
avançar cap a un nou model de País, més just, ecològic, feminista i sobirà.
Esper i desig que des de l’esquerra, tan avesada a coure-se’n en la seva pròpia salsa, se sàpiga treure les conclusions
correctes. El municipalisme d’aquest País nostre està en condicions de convertir-se amb punta de llança de les
reivindicacions més sentides per la ciutadania i més necessàries per caminar cap a la solució dels nostres problemes,
entre ells abanderar una lluita potent per exigir un nou i millor finançament.
Així mateix caldria que tothom tingués clar que el municipalisme hauria d’ésser un bon camp d’experimentació per
forjar aliances estratègiques tant polítiques com socials per avançar cap al nou model de País que necessitem. Per això
les disputes en el camp de les distintes esquerres municipals em semblen una mala notícia que caldria canviar
radicalment, així com els acords i acostaments al PI haurien d’esser tasca comuna i mai una excusa més per la
confrontació. Esper i desig que no tornem a viure més espectacles com els viscuts a Campanet i Búger.
Per últim una altra cosa que ens hem de fer mirar totes i tots, dels cinquanta i busques Batlles que es varen elegir dia
15 de juny, tan sols hi ha 10 batllesses....
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Reptes per a una
Mallorca sobirana i alternativa

Altres veus

6.1

Josep Valero González
Del Consell de les Fundacions Darder-Mascaró
Amb aquest títol, el secretariat de les Fundacions Darder-Mascaró, presentà el
proppassat 27 de juny al Consell de les Fundacions, una proposta de document per
al seu debat intern. La pretensió del document és el de facilitar un material que
permeti abordar aspectes teòrics, estratègics i tàctics, tots ells diferenciats i a la
vegada interrelacionats, sobre el que consideram que hauria de ser i com fer-la
possible, una pràctica unitària per intentar arribar a un futur sobirà i alternatiu per
a Mallorca. Amb les aportacions dels membres de les Fundacions i del seu entorn
més proper, l’objectiu és presentar formalment el document a l’opinió pública
entorn de la tardor, i especialment als partits i a entitats de la societat civil, que
estiguin interessats a debatre i treballar per aconseguir una Mallorca sobirana i
alternativa.
L’ambició de l’objectiu és prou evident. La consciència de la seva dificultat pràctica
també està present en la ment dels seus redactors. En qualsevol cas val la pena
reflexionar sobre temes que semblen a vegades prou clars i evidents, i que quan en
parlam en concret, són més complexos i entremaliats del que ens pensàvem inicialment. I això és prou evident quan
ho contrastam en les pràctiques polítiques i socials de la nostra quotidianitat.
En el document hi ha diferents apartats que pensam que són d’interès comú pels partits d’esquerra i per les entitats
socials progressistes. Reflexionar sobre el capitalisme avui, el Regne d’Espanya a la cruïlla, la societat mallorquina
d’avui i com l'afecten els dos apartats anteriors, els eixos ideològics per una altra Mallorca i un altre món possibles,
parlar sobre quin País volem i quin País podem construir, com dissenyar una estratègia pel canvi... poden ser temes
d’interès pel conjunt de l’esquerra política i sociològica. I com fer del sobiranisme polític un instrument central i
vertebrador pel canvi, pot tenir un públic d’interès més específic, però igualment és prou interessant poder fer aquest
debat en obert i escoltant altres veus més enllà de les simpaties partidàries.
Finalment el document contempla un annex amb què diuen els 17 objectius de desenvolupament sostenible de l'ONU, i
una pinzellada d’informació sobre la seva situació actual a Mallorca o al conjunt de les Illes, segons les fonts
estadístiques disponibles. Una informació que com es pot intuir, ens diu que encara estam molt enfora de poder
aconseguir-los.
Aquest document ja fa més d’un any que està present en les programacions de les Fundacions. El guió de la proposta
de document es concretà en el Secretariat ja fa més de sis mesos. La proposta de document redactada s’ha acabat en
el mes de juny. No és doncs un treball impulsat per una conjuntura de “necessitat” o “d’oportunitat”. Però cal dir que
tot el rebombori mediàtic i de trasbalsament intern que s’ha produït arran de les designacions dels consellers i
conselleres de MÉS per Mallorca, tal volta es poden analitzar en més perspectiva d’anàlisi política i de reflexió
estratègica, amb les consideracions contemplades en aquest document. Cal defugir de les explicacions simplistes que
redueixen les crisis internes com una mera lluita de bandiries i d’ambicions personals. Encara que alguna cosa d’això
es pugui donar d’una manera o d’altra. Un projecte polític seriós sols es crea mecanismes d’autodefensa a partir del
debat polític, la capacitat de proposta i de la complicitat personal i solidària dels seus components.
La pretensió de les Fundacions amb aquesta proposta de document és tirar una pedra a l’aparent embassament del
pensament polític estratègic a la nostra terra. Un embassament amb prou fondària de contingut i d’aportació històrica,
que cal tenir sempre present. Una pedra que se sap que no és la filosofal, i que sols pretén generar unes petites ones
d’incitació a la reflexió teòrica sobre les pràctiques polítiques de l’esquerra a Mallorca, les seves fortaleses i limitacions,
i en especial les que es consideren de l’espai alternatiu i sobiranista. Ho seguirem comentant.
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La Primera
torna a Son Moix

Ricard Pla

N’hi ha que encara conserven la satisfacció al semblant i d’altres -els qui
són més escèptics- no s’ho acaben de creure. La realitat objectiva, però, és
que el Mallorca començarà d’aquí a quinze dies una nova aventura a la
Primera Divisió. El club del nord-americà Robert Sarver reapareixerà a tots
els mitjans de comunicació generalistes i intentarà de competir entre els
equips històrics de la categoria. Formar part de l’elit de la lliga de futbol
professional no té res a veure amb trescar per la Segona Divisió, per molt
professional que sigui també aquest grup. A partir d’ara, l’atenció mediàtica
canvia totalment.
Se suposa que l’equip apareixerà per tots els mitjans especialitzats i sortirà
més per la televisió, i ja no en parlem quan s’hagi d’enfrontar als dos
totpoderosos Barça i Madrid, encara que continuaran acaparant més minuts
i més espais. Quan venguin a Palma no hi haurà lloc a la llotja de premsa
per als enviats especials, la majoria dels quals mai no han vist ni de prop
un camp de Segona, i ni molt menys de Segona B. De ser totalment
ignorat, el Mallorca tindrà atenció preferent tres o quatre dies abans dels partits que haurà de disputar contra els dos
o tres creuers de la lliga, aquells que juguen la Champions. Tant els directius com els mallorquins hem tingut la sort
d’acompanyar l’equip a Primera i jugant per Europa, però ara tot sembla que hagi canviat, encara que només fa sis
anys que va perdre la categoria. Sembla un miratge, però té molt de mèrit el camí que han hagut de patir per
ascendir: haver jugat a la Segona A i haver patit l’infern de la Segona B. No hi ha dubte que els mallorquinistes seran
la gran novetat.
El projecte, conduït per Maheta Molango, amb encerts i desencerts, ha tingut un final en què n’hi havia molt pocs que
hi creguessin. En la presa de decisions, segurament la més important hagi estat donar continuïtat a la feina de Vicente
Moreno i als seus ajudants. El tècnic valencià és el gran protagonista del ressorgiment del club: ha dirigit una plantilla
de jugadors que molt pocs coneixíem, però que han donat el màxim per aconseguir l’ascens. Això mateix ho podríem
traslladar a altres àrees del club: tothom hi haurà posat de la seva part, directament o indirectament, per assolir
l’objectiu. Una d’aquestes àrees és el gabinet de premsa, dirigit per Albert Salas. Feia temps que l’entitat mallorquina
no disposava d’un servei que funcionàs al cent per cent com ara. La gestió del periodista binissalemer ha estat
impecable: ha donat tota casta de facilitats, no ha posat emperons i ha facilitat la feina als mitjans de comunicació a
cada instant de la temporada. La recompensa ha estat situar el Mallorca a la màxima categoria, la qual molts futbolers
anomenen la millor lliga del món, i ara també significarà més feina i un grau de satisfacció més elevat.
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És evident que el Mallorca arrencarà la temporada amb desavantatge, amb un dels pressupostos més baixos i amb
una plantilla de jugadors la majoria dels quals tenen poca o gens d’experiència a la Primera Divisió. Aquí sí que el
paper de Vicente Moreno -també debutant- serà clau. L’entrenador haurà de treure tot el rendiment a uns jugadors
que han fet tot quant han pogut i més des de la Segona B i la Segona A.

Recordem que els mallorquinistes no eren els més favorits per jugar les eliminatòries del play-off ni per ascendir, però
feren una promoció d’ascens impecable i ens oferiren el millor futbol que hem pogut veure a Son Moix en tot l’any.
El 3 a 0 contra el Deportivo en va ser un exemple, amb el millor i més determinant partit de la temporada. Ara, però
els toca una altra cosa i és ben segur que Moreno no badarà. La Primera és un món molt diferent, una altra
competició, i el Mallorca s’haurà d’enfrontar a jugadors del més alt nivell futbolístic, visitarà els millors escenaris i
haurà d’intentar començar amb bon peu ja amb la visita de l’Eibar. Precisament, l’equip d’Ipurua podria ser un
exemple de la manera com s’han de fer les coses per subsistir entre tantes estrelles. No li aniria gens malament, a
l’equip mallorquí, fixar-se en la trajectòria de l’equip basc, dirigit per un carismàtic i exigent tècnic, com és José Luis
Mendilibar. Però bé, segur que de tot això n’ha pres nota l’entrenador valencià. Des d’aquí els desitjam tota la sort del
món, a ell i a tota la plantilla.
De l’afició, poca cosa podem dir en contra. La mallorquinista és una de les que s’hi dediquen en cos i ànima quan és
necessari. Ho ha demostrat en els partits de la promoció d’ascens i també ho fa ara. Ja són més de 10.000 socis més
que s’han apuntat al nou projecte, una xifra que segurament augmentarà les pròximes setmanes. El futbol de Primera
torna a Son Moix. Enhorabona.

Bàrbara Sagrera Antich
Corpus de fraseologia de les Illes Balears
Cultura

7.1

Maties Garcias
Avalada pel Premi Ciutat de Manacor d’Assaig del 2017, Bàrbara Sagrera
ha publicat el Corpus de fraseologia de les Illes Balears, un important
“treball descriptiu d’un corpus de fraseologia representativa del parlar de
les Illes Balears”, que segons l’autora tant és un estudi de llengua com una
aportació antropològica. Es tracta d’un treball que té l’origen en la tesi
doctoral de la filòloga felanitxera, per a la redacció de la qual va rastrejar
el Cançoner popular de Mallorca, el Diccionari català-valencià-balear, les
rondalles mallorquines d’Alcover i de l’Arxiduc, més les recopilacions
rondallístiques d’Eivissa i Formentera de Castelló Guasch i les de Menorca
d’Andreu Ferrer i de Francesc Camps.
El resultat de la investigació és un llibre extens i teòricament molt ben
fonamentat en els corrents lingüístics que defineixen, estudien i
classifiquen les anomenades unitats fraseològiques, és a dir, aquelles
fórmules fixes i que no tenen un significat directe amb relació al que diuen.
És el cas de les parèmies o refranys (Creure és criança), locucions de
naturalesa diversa (Alçar les orelles, No veure-hi de cap bolla, A pit
descobert, Nou de trinca...), enunciats que es col·loquen en determinats
contextos (No vos dic res, usat per intensificar allò que es descriu a
continuació, o Ja hi som, per expressar disgust). També s’hi recullen
fórmules com Ben segur o Bon dia.
Lluny de qualsevol tractament fet amb voluntat pintoresca o folkloritzant,
el Corpus de fraseologia de les Illes Balears ens ofereix un ric i potent
aplec de materials que, destriant el que és propi d’una llengua antiga i
històrica, ens permet enriquir la nostra expressivitat oral i escrita. Ho diu
l’autora: “Sabem cert que si una llengua es queda sense fraseologia, no
desapareix però esdevé una llengua sense fesomia, neutra. Quan una
comunitat lingüística és incapaç de mantenir el patrimoni lingüístic dels
seus antecessors, amb el que implica això d’actualització, vol dir que el grup ha perdut definitivament la identitat (...)
cerquem solucions genuïnes, abandonem els prejudicis i aprofitem el potencial comunicatiu fraseològic que ens
singularitza i ens identifica”.
Estudiants i professors, periodistes i escriptors, polítics i activistes, tertulians i influenciadors, predicadors i
sermonejadors, periodistes i publicistes, diletants i afectats per l’amor a la llengua, tots tenim a l’abast un
impressionant corpus de referència on podem pouar a la recerca d’una millor i més efectiva expressivitat lingüística.
Aprofitem-lo.
Bàrbara Sagrera Antich
Corpus de fraseologia de les Illes Balears. Classificació, descripció i contextualització.
Manacor: 2019.
Edicions Món de Llibres.
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William Faulkner:
Mentre em moria

Josep M. Traverso

“Només que ens poguéssim descabdellar en el temps. Això sí que estaria bé.”

He sentit Javier Marias parlant de Faulkner dir que no és
que un grapat d’escriptors cabdals en la literatura del
segle XX, aquí només donarem el nom de l’oblidat Juan
Benet, hagin estat influïts per la seva literatura sinó que
són escriptors gràcies a l’obra d’aquell home nascut a
New Albany, Mississipí, el 25 de setembre de 1897, autor
de títols mítics com Absalom, Absalom!, Llum d’agost o El
soroll i la fúria que Proa va editar fa uns quants anys i
d’aquest Mentre em moria que les Edicions de 1984 ha
tret a la llum fa dos mesos amb la traducció, magnífica,
d’Esther Tallada.
A la superfície, allò que passa a la novel·la és exactament
el que diu el títol, una dona es mor, millor dit, ha decidit
morir-se estirada al llit, finestra oberta, mentre un dels
seus fills li acaba el taüt i dos més fan via per endegar un
negoci i tornar a casa abans mori la mare que finalment
ho acaba fent i així pare i fills es veuen obligats a complir
la seva voluntat de ser enterrada a Jefferson, la mítica
capital del comtat de Yoknapatawpha.
Però això és tan sols l’epidermis, éssent exagerats, això
interessa ben poc i així ho demostra el menyspreu de
l’autor cap a un adulteri que a penes ocupa unes línies en
el relat i que per a un altre escriptor seria com tenir un
pòquer d’asos a una partida literària. Aquest no és el
terreny de la literatura, aquesta es desenvolupa més en
profunditat, re·creant la realitat, donant-li el gruix d’una
nova vida. És aquí on apareix, on es desplega el
llenguatge de Faulkner dens, espès, de tirada llarga i amb
reflexions filosòfiques gairebé inintel·ligibles. Així ens
descobrirà la lògica de la gent del sud, la lògica dels
grangers tan diferent a la de la ciutat. Aquesta oposició
camp/ciutat atravessa una bona part del relat. No és
casual que aquell que s’intenta aprofitar de la pobre
Dewey Dell embarassada sigui un senyoret poca-solta que
treballa a una farmàcia de la ciutat.
La gent del camp, la gent de les granges, transita per la vida amb una lògica molt especial; els fills aprofitaran el llarg
viatge d’enterrament de la mare per passar pel poble i fer un parell de compres o el pare per posar-se un barram nou
perque no li queda ni dent ni queixal. En Vardaman, el fill més petit, en una mena de lògica inversa, pot arribar a
pensar que ha estat la visita del metge la que ha provocat la mort de la mare i a continuació desmontar-li el carro o
espantar-li els cavalls. Anse, el marit de la morta, ho explica:
“No hi ha un sol racó en aquest món de pecats ont un home honest i treballador es pugui guanyar la vida.
Se la guanyen tots aquests que paren botiga a ciutat, que no es veuen ni una gota de suor al front i que
viuen a remolc dels que suen. Però no pas l’home treballador, el granger. De vegades no entenc per què en
hi avenim. Doncs perquè tenim una recompensa que ens espera allà dalt, ont els altres no podran emportarse els cotxes i tota la pesca. Allà dalt tothom serà igual, i el Senyor prendrà als que tenen i ho donarà als
que no tenen.” (119)
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Aquest món, Sud profund, no és terra de paraules, de paraules boniques, universals com Amor, Estima, Orgull,
Maternitat, aquí les coses van per un altre camí, pel camí dels fets inamovibles, del treball que mai s’acaba, com si tot
ja vingués donat i accepat des de sempre; així ho expressa n’Addie, la dona que es mor, recordant quan es va quedar
(juntar) amb l’Anse:
“Va ser llavors que vaig aprendre que les paraules no valen per a res; que no s’adiuen mai ni amb el que
volen dir. Quan va néixer [el primer fill] vaig entendre que la maternitat se l’havia inventada algú que
necessitava una paraula per dir-ne perquè a les dones que tenien fills tant se’ls en donava si hi havia cap
paraula per dir-ne o no. Vaig entendre que la por se l’havia inventada algú que no n’havia tingut mai, de
por; l’orgull, algú que d’orgull no n’havia tingut mai.”[…] Ell també tenia una paraula. Amor, en deia. Però jo
ja feia molt de temps que estava acostumada a les paraules. Sabia que aquesta paraula era igual que les
altres: no res més que una forma per omplir una mancança; que arribat el moment no caldria cap paraula
per dir allò més que per dir orgull ni per dir por.” (188)
Faulkner pot tòrcer el llenguatge fins a nivells difícilment intel·ligibles, així quan en Jewel i en Dash, són a punt
d’acabar el negoci abans no mori la mare, dormen a resguard de la pluja i un d’ells, en Dash, ens diu:
“En una habitació desconeguda t’has de buidar per poder dormir. I abans de quedar buit a punt per al son
¿què ets? I quan quedes buit a punt per al son, no ets. I quan ets ple de son, no has sigut mai. No sé què
sóc. No sé si sóc o no. En Jewel sap que ell és, perquè no sap si és o no. No es pot buidar per al son perquè
no és el que és i és el que no és. I més enllà de la paret sense cap llum sento la pluja que dibuixa el carro
que és nostre, la càrrega que ja no és dels qui han talat els arbres i serrat els troncs ni és encara dels qui
l’han comprat i que tampoc és nostra, per més que la tinguem carregada al carro, perquè només el vent i la
pluja el dibuixen només per a en Jewel i per a mi, que no dormim. […] Quantes vegades m’he ajagut sota la
pluja que cau sobre un sostre desconegut, pensant en casa meva!” (90)
O bé quan la caravana fúnebre intenta atravessar el riu pel mig perquè la pluja ha destrossat els ponts i el pare, en
Vardaman i la Dewey són a una banda i els altres són a punt de creuar ficant-se de ple en el perill i s’endega aquesta
reflexió sobre el temps i els homes…i els animals:
“És com si l’espai que ens separa fos temps: una dimensió irrevocable. És com si el temps, que ja no avança
recte davant nostre seguint una línia cada cop més menuda, ara avancés en paral·lel entre nosaltres com un
cordill en bucle, de manera que la distància ja no és l’interval del mig, sinó la doble llargària del cordill.”
“Les mules s’estan allà quietes, els quarts del davant ja encarant la baixada, els del darrere més amunt. Ara
la seva respiració també sona com una mena de gemec profund; giren el cap enrere una vegada i la seva
mirada ens passa per sobre amb un deix ferest i trist i fondo i desesperat en els ulls com si ja haguessin vist
en aquelles aigües espesses la figura del desastre que no podien dir i que nosaltres no sabíem veure.” (159)
Paràgrafs llargs, llenguatge molt ric i la tensió continguda però fortíssima durant pàgines i pàgines on se’ns explica el
creuament del riu, (“davant nostre el corrent baixa espès i ombriu”) tots ells encaparrotats en complir la darrera
voluntat de la difunta.
La traducció d’Esther Tallada espléndida i complicadíssima perquè ha hagut de crear una mena de català a pagès per
expressar la manera de parlar d’aquells grangers del Mississipí. Escriptura en el cim de la creació literària, de la que
crea adicció i transforma el lector.
Res més, que vagi de gust, bones lectures i bon estiu a tots.
P.S: A risc de repetició però no volem partir sense escoltar per darrera vegada l’Addie parlant-nos sobre els fets i les
paraules:
“…les paraules s’enfilen de dret amunt dibuixant una línia fineta, ràpides i innòcues, i que en canvi el fer va
obstinadament arran de terra, arrapant-s’hi, de manera que al cap d’una mica les dues línies s’han allunyat
tant que una mateixa persona ja no pot passar de l’una a l’altra; i que pecat i amor i por són sons que els
que no han pecat ni estimat ni tingut mai por fan servir per a coses que no han tingut mai i que no podran
tenir fins que no n’oblidin les paraules. Com la Cora, que ni cuinar ha sabut fer mai.” (190)
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LLENGUATOU-OVA

Montserrat Montagut
Ara fa un any es varen commemorar un seguit de fites històriques que han enfortit la llengua catalana són:
150 anys del naixement Pompeu Fabra, i 70 que morí a l'exili. Igualment 100 anys de la publicació de la seva
Gramàtica catalana.
A Mallorca els 25 anys de la mort de Josep Maria Llompart, que es commemorà amb
"l'any Llompart".
I més enllà d'aquestes referències obligades, la salut i pervivència de la nostra llengua
depèn de cadascuna de nosaltres: l'activisme polític ha d'anar de la mà -necessàriamentde l'assertivitat lingüística i la no submissió, també per combatre la yihad hispànica en
contra del català.
Perquè "el conreu d'una llengua no es pot abandonar mai" com deia el mestre Fabra, vet
ací la reproducció d'un article reflexiu que ens apodera.

Ramon Sangles Moles
Amb la col·laboració de Joan Perera, Jordi Badia i Josep Ruaix
És un mal endèmic de molts catalans: davant una persona desconeguda, o d'aspecte
forà, o fins veïna de tota la vida però que potser té una altra llengua materna, canvien de
llengua: deixen la pròpia i passen al castellà.
A alguns, això els pot semblar educació, però és, de fet, un suïcidi lingüístic. Per això cap altra llengua no ho practica.
Si vas a viure a qualsevol país, la gent no canvia de llengua davant teu pel fet que siguis de fora. Simplement van
parlant la seva, i tu vas aprenent-la, sense conflicte. I és que ei suïcidi lingüístic només es practica en situacions de
dominació colonial, militar i cultural, per l’acomplexament i la minva d'autoestima que comporta.
En aquesta fitxa us presento un mot nou que m'he permès de crear i que proposo a la comunitat lingüística. Ja l’hem
experimentat, amb molt bon resultat! És el substantiu llenguatou/ova, que designa la persona que recorre
innecessàriament i servilment a la llengua castellana.
De l’adjectiu tou/tova, el diccionari normatiu ens diu (entre altres coses): «Que cedeix fàcilment, no gens ferm» i
«Malalt, cansat, decrèpit». En efecte, un llenguatou o una llenguatova cedeix i canvia de llengua. i això denota
decrepitud lingüística, acceptar de mica en
mica la substitució de la llengua pròpia per una de forastera.
Si observem el dia a dia, comprovarem que molta gent que tracta amb clients, espectadors, pacients, comensals,
usuaris, etc. fa servir d'esma el castellà. Si hom els interroga sobre aquest hàbit, uns diuen que així s’estalvien de
preguntar si entenen el català: parlen en castellà amb tothom, i problema solucionat; uns altres et
diuen aquella frase típica durant la Dictadura: «En castellà perquè tothom ho entengui», i així menarien la llengua a
l'extinció amb l'excusa d'un suposat bé comú; uns altres te diran que la bona educació obliga...; que «pobrets, no ens
entenen»...; que «vigila que, si s’enfaden, encara rebrem»... (penso en l'arrest d'Antoni Gaudí per parlar en català).
Per a molts, parlar en català davant desconeguts o forasters és una tortura psicològica perquè consideren que és
ofensiu.
Per contra, cal veure amb quina desimboltura s'expressen les llengües foranes imposades. Hauriem d'aprendre a ferho a casa nostra.
D'altra banda, el llenguatou discrimina els seus interlocutors: amb la seva tovor dona per fet que els altres, no
solament no coneixen ni estimen el català, sinó que tampoc no tenen ni capacitat ni interès per aprendre’l. És tractarlos ofensivament de babaus.
Un llenguatou és una barreja d’acomplexat, covard, paternalista, mandrós, panxacontent, acomodatici, servil, llagoter,
mesell... que milita contra la llengua pròpia del país sense tenir-ne la mínima consciència. Ja en sap, de parlar català,
però només ho fa quan no li demana fermesa. El català va quedant aleshores com una llengua que solament «es parla
en la intimitat» (parafrasejant el que va dir un polític espanyol) i ja no se sent al tren, als mercats i botigues, als bars i
hospitals... i, a aquest pas, està condemnat a l'extinció (la llista de llengües desaparegudes en l’àmbit dels grans
imperis -francès, espanyol, anglès, etc.- és llarguíssima).
Si tenim en compte la persecució secular del català, tant a Espanya com a França, la supervivència de la nostra
llengua hauria de ser tinguda per miracle (ho exemplifiquen molts fets, però és gràfica la fúria amb què l'any 1939
l’exèrcit anomenat «nacional» va fer foguera dels inofensius i apolítics llibres i escrits que Pompeu Fabra tenia en el
seu domicili badaloní...). El poble, tanmateix, s’ha mantingut fidel a la llengua rebuda dels pares i avis i besavis, i
també moltes persones cultes n’han fet una llengua moderna, dotada de les eines necessàries per a afrontar el seu
futur amb un mínim de tranquil·litat. Però cada segle té els seus reptes: el d'avui és que la llengua normal del carrer
sigui el català.
Per això no hem de ser llenguatous ni llenguatoves.

El racó d'en Joan
Miquel
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