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Editorial

Aquesta tardor es presenta calenta i tensa, en tots els àmbits. La darrera enquesta del CIS, en la qual la ciutadania
assenyala els polítics com el principal problema de l’Estat, és un clar indicador de la degradació de la democràcia que
patim. Pot passar qualsevol cosa en les eleccions convocades per Pedro Sánchez, amb un PSOE que s’ha equiparat al
PP de Rajoy en la seva incapacitat per dialogar i arribar a acords (amb l’únic suport per a una investidura que ni tan
sols es va intentar del diputat Revilla). I en considerar gairebé intocable el sistema territorial i constitucional: no sols
sense fer cap gest de diàleg amb Catalunya, sinó entrant en precampanya amb l’amenaça d’aplicar
(inconstitucionalment) el 155 si fes falta.
Fins i tot el sistema autonòmic perilla, per una onada recentralitzadora que els socialistes no han aturat, i que en els
darrers mesos afecta greument els comptes de la nostra comunitat, per les liquidacions d’un sistema de finançament
que ja era més que insuficient.
La sentència del procés, que «casualment» es farà coincidir amb la setmana de la hispanitat, cap al 12 d’octubre, i la
criminalització de l’independentisme amb la voluntat de vincular-ho a la violència i el terrorisme no fan augurar res bo,
més enllà d’incrementar la deriva autoritària i el tancament de files de l’Estat.
Mentrestant, les esquerres tornen a superar les dretes en opcions electorals, i a moltes circumscripcions a més de
PSOE, Podem i les esquerres perifèriques com MÉS en el nostre cas, també trobarem les candidatures de Más País, el
partit d’Errejon. Veurem quin és el resultat, i si l’escenari posterior al 10 de novembre serà molt diferent del del 28
d’abril. Tanmateix, mentre es negui el diàleg, que és la base de la política, i no s’abordi la qüestió territorial, a
Catalunya i a Espanya, és molt difícil que hi hagi governs estables.
En l’àmbit social, l’escenari tampoc no pinta bé. L’amenaça de recessió a Europa s’incrementa de la mà de la guerra
comercial entre els Estats Units i Xina, i a casa nostra la caiguda de Thomas Cook, un dels gegants del turisme, acaba
de destruir uns 3.500 llocs de treball de forma directa, entre treballadors i treballadores de la filial i dels hotels que
gestionava directament el touroperador. Una fallida que té molt a veure amb la vessant especulativa del turisme, i que
hauria de ser un punt d’inflexió en què els poders públics i fins i tot el sector privat es prenguin seriosament que no
ens podem permetre uns nivells tan alts de dependència del sector turístic i especialment del «sol i platja», i que ara
més que mai cal diversificar i transitar cap a una altra economia si volem una millor societat.
No podem estar subjectes a què la mala gestió d’una companyia, o que factors externs com el canvi climàtic, del qual
en som responsables i cada vegada afectarà més, també, al funcionament del turisme, facin trontollar l’economia
deixant milers de persones sense feina ni perspectives, sense alternatives.
No pensar en tot això i sobretot, actuar, seria una gran irresponsabilitat.
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L'ull crític

2.1

10 de novembre
Una nova frustració

Miquel Rosselló del Rosal
Consell de les Fundacions

El 28 d’abril la gent progressista d’arreu de l’Estat se’n va anar a dormir alleugerida i contenta. S’havia barrat el pas a
les tres dretes, la suma dels diputats del PSOE, Podemos i forces perifèriques aconseguien majoria suficient per
consolidar un canvi progressista i la imatge dels militants socialistes a les portes de Ferraz cridant «Con Rivera no!»
era una gran esperança.
Què ha passat perquè sis mesos després s’hagi frustrat aquesta esperança i se
celebrin noves eleccions? Una vegada més quan les forces progressistes de la
vella pell de brau estan a punt de derrotar el bloc conservador, aquest ho
impedeix i es frustren les expectatives. Així passà a tots els intents liberals del
segle XIX, i a la primera i segona República. En els últims quaranta anys s’ha
reproduït aquest fenomen. L’anomenada Transició democràtica n’és el primer
exemple, després d’una forta embranzida de les lluites antifranquistes, la dreta
conservadora aconsegueix imposar condicions que marcaran el futur de la
democràcia. Quan el moviment polític i social anti-OTAN perd per poc el
referèndum, n’és una altra.
A la darrera legislatura de Felipe Gonzàlez els resultats parlamentaris donaven
majoria PSOE-IU, que al final no es concretà. I per últim, després de la gran
crisi del Règim del 78 oberta l’any 2015, amb el 15M, el procés català, les
lluites feministes i dels pensionistes, es podria constituir un govern amb el
suport de totes les forces progressistes, també es frustra.
Quin és el denominador comú d’aquestes frustracions? A pesar de l’especificitat
de cada cas i saben que intervenen molts de factors, per mi l’element comú és la posició que en el darrer moment
adopta el PSOE.
En el cas de la lluita antifranquista després que els socialistes desapareixen de la lluita durant dècades, quan al principi
dels anys 70 es comencen a constituir organismes unitaris de l’oposició democràtica com l’Assemblea de Catalunya, les
meses democràtiques del País Valencià, Galícia, Balears, Canàries, Andalusia...i la Junta Democrática de España, el
PSOE no tan sols no hi participa sinó que bloca les experiències, i és una vegada mort el dictador, que crea la seva
pròpia Plataforma juntament amb la Democràcia Cristiana, Coordinación Democrática.
Què hagués passat a l’Estat espanyol si s’hagués constituït des de principis dels 70 un organisme unitari de tota
l’oposició, com fou l’Assemblea de Catalunya? Sense cap dubte una altra democràcia s’hauria albirat. Però el PSOE
pensava més a superar el PCE a les primeres eleccions que en acabar com més aviat millor amb la Dictadura.
El cas de la lluita contra l’OTAN és prou clarivident. Tot el moviment progressista que volia una «ruptura democràtica»
s’havia agrupat entorn del moviment anti-OTAN. Però una vegada més el PSOE i Felipe González varen triar agenollarse davant el Departament d’Estat dels EUA i les forces reaccionàries estatals, encara que això suposés una profunda
frustració pel moviment progressista d’infaustes conseqüències.
I quan Felipe González perd la majoria absoluta al seu darrer mandat, decideix pactar amb Convergència i Unió en lloc
de posar en marxa un govern d’esquerres amb IU.
Doncs ara ens trobem amb el mateix. Pedro Sánchez tenia la possibilitat de posar en marxa un govern d’esquerres
amb Unidas Podemos i amb el suport del PNB i els sobiranistes d’esquerres. Un govern que podia començar a obrir
encletxes al règim del 78, obrint negociacions amb Catalunya, millorant substancialment el model de finançament a
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favor de les autonomies, eliminant la llei Montoro, abolint la Reforma Laboral, iniciant el canvi de model energètic i el
combat contra el canvi climàtic, recuperant llibertats perdudes, eliminant la llei mordassa ... i altres.
Idò bé aquell mateix Pedro Sánchez del No és No que li costà la Secretaria General, a l’hora de la veritat, se subordina
a la monarquia, a l’IBEX35, a l’espanyolisme més caspós, com un Felipe Gonzàlez i un Guerra qualsevol.
Vol dir això que no podem confiar mai amb els socialistes? Pens que no, però hem de tenir molt clar que si volem que
el PSOE aposti qualque vegada per la ciutadania progressista i no per l’e stablishment, això passarà solament si a la
seva esquerra existeix una força suficient per arrossegar-lo cap a les seves posicions.
Mentre Podemos segueixi amb un procés de descomposició. O s’iniciï un procés per l’hegemonia de l’esquerra estatal
entre Podemos i Más País, les coses no canviaran.
De la mateixa manera que tampoc ho farà el sobiranisme d’esquerres si es refugien en la seva realitat nacional i no
uneix esforços per aixecar un projecte sobiranista per l’Estat, unitari, plural.
Si volem rompre el règim del 78, cal un moviment progressista, que accepti la plurinacionalitat de l’Estat i en
conseqüència el dret a decidir i republicà. Un moviment capaç d’unificar les esquerres socials i diverses,les distintes
esquerres polítiques estatals, les esquerres sobiranistes i forces nacionalistes i/o regionalistes de centredreta.
Aquest hauria de ser, per damunt de conjuntures electorals tàctiques, l’estratègia de qualsevol formació política que
lluiti per canviar el Règim del 78.
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L'ull crític

2.2

Els professionals de la crisi

Celestí Alomar
Un dels grans ha descarrilat. No han passat molts dies i en certs mitjans de comunicació es trasllueix un aire de
suficiència per part de directius i alguns empresaris turístics. Sembla que alguns haguessin salvat les Balears d’una
catàstrofe. M'he recordat, un cop més, de la frase de Klaus Leaper, representant en cap dels tours-operadors
alemanys, quan el govern del Primer Pacte de progrés va ser substituït pel del futur pres Matas. L'home dels operadors
s'alegrava llavors que hagués arribat el "govern dels professionals". Bé, doncs, la fallida de Thomas Cook és exemple
clar de com és el món dels professionals.
En tot aquest assumpte cal reconèixer que en algunes coses
han funcionat raonablement bé. La repatriació de les persones
abandonades en els seus llocs de vacances per l'operador difunt
s'ha fet amb promptitud i eficàcia per part de l'Administració
britànica. Les empreses locals d'allotjament, al cap de pocs dies
del succés, van rebre la comunicació que se'ls abonaria la part
corresponent del paquet turístic dels clients allotjats i afectats
per la fallida a partir del dia que es va produir. Les dues accions
són les obligacions que imposa la Directiva de viatges combinats
de la UE als seus Estats membres.
El Govern espanyol en funcions, en el següent Consell de
ministres, acordava ajornar els pagaments a la Seguretat Social
per a les empreses afectades. I, fins i tot, el Govern alemany "manu militari" rescatava la companyia aèria Condor. Per
no parlar dels successius mecanismes de protecció social que es posaran en funcionament, entre ells el subsidi d'atur.
Podríem dir que els mecanismes previstos per les administracions han actuat quan els corresponia. És a dir, l'esforç
públic, la responsabilitat col·lectiva que la societat s'havia autoimposat davant catàstrofes aquest tipus, ha funcionat.
Per la part professional, les empreses que proveïen serveis a Thomas Cook eren conscients de l’important deute que
l’operador arrossegava des de feia anys. Operaven conscients que existia un risc, encara que en el món dels negocis el
risc és un factor més a gestionar. De fet, hi va haver empreses que van decidir no treballar-hi més. No obstant això,
entre tots van deixar que una bomba incendiària en potència circulés lliurement pels mercats. I, efectivament, es va
produir l'incendi. Com sempre, qui va qualificar la situació d’insostenible van ser els bancs quan decideixen no segui
avalant les operacions de l’operador.
Crida poderosament l’atenció que a les empreses locals d’allotjament, amb llargs anys d’intensa relació comercial amb
l’operador, no hagin tingut la informació adequada per anticipar la crisi. I, si l’han tingut, llavors s’hagin trobat amb
una escassa o nul·la capacitat de reacció. En aquest sentit, són l’exemple clar d’una situació de dependència quan
grans decisions que afecten la seva activitat es prenen en centres de poder aliens i llunyans, a esquena seva i sense
informació. En síntesi, dependència i escassa capacitat de reacció local. Empresariat no bolivarià.
En l’època de la globalització, els fons d'inversió i el capital sense rostre, emergeixen com els grans factòtums, els
"professionals" de pinyol vermell. Una mena de llops solitaris, cinquè element de l'esperit individualista. Ells mai
perden, passi el que passi són vencedors. Bons, clàusules de risc, comissions ... El resultat és opacitat en les decisions
i obscurantisme de les empreses. Només els bancs coneixen la situació real. Per què no l’Administració?
De la crisi de Thomas Cook, de manera sintètica, podríem treure unes primeres ensenyances: (1) Seria una
irresponsabilitat col·lectiva confiar en el bon govern dels professionals. Treu millor nota l'acció pública (posterior a la
crisi) que la privada (gènesi de la crisi). (2) El sector empresarial autòcton s'ha mostrat incapaç de preservar la seva
independència enfront dels operadors. (3) No seria desgavellat emprendre una actuació pública per garantir (sobretot
petites i mitjanes empreses) la transformació tecnològica necessària per adequar-se als reptes del mercat. (4) els
operadors inadaptats i executius exaltats són un perill públic, segurament les administracions europees haurien de
revisar els mecanismes de control i garanties.
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Per finalitzar. Un cop més, els grans perjudicats de la fallida són les persones que es quedaran al carrer sense treball
(no és el cas dels executius). El sistema de protecció pública haurà d’actuar. És a dir l'esforç col·lectiu. Doncs, mirant
el que podria succeir en el futur, semblaria raonable, per part de la UE i els estats membres, estudiar la implantació de
sistemes similars a l’alemany, en què en els òrgans de direcció de les grans companyies conviuen amb un consell
d’administració i un consell de vigilància en el qual els treballadors estan representats. No estaria de més vigilar als
"professionals".
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La fallida de Thomas Cook
i les seves conseqüències laborals

L'ull crític

2.3

Silvia Montejano
Secretària general de la Federació de Serveis de CCOO de les Illes Balears

En una comunitat autònoma com la nostra, on el principal motor econòmic està basat en el turisme, l'anunci el passat 23 de setembre de la ir remeiable fallida del tour operador Thomas Cook ha provocat la major
crisi a la qual ha hagut de fer front el sector des dels seus inicis, alhora
que ha compromès greument el final de la temporada turística i ha ge nerat serioses dubtes de cara a la temporada que ve.
Molts seran els treballadors i treballadores que directament o indirectament es veuran perjudicats per aquesta crisi, de la qual encara no acon seguim quantificar la seva magnitud, a causa de la diversitat d'activitats
que es veuran afectades, com són, el transport aeri o el discrecional, el
handling, l'hosteleria i fins i tot la restauració i el comerç.
Davant aquesta situació, des de Comissions Obreres concentrem els
nostres esforços per a establir, a través del diàleg i la negociació, les millors solucions per als treballadors i les treballadores afectats en cada
centre de treball, prioritzant sempre el manteniment de l'ocupació i garantint les millors condicions de sortida en el cas que es produeixi una pèrdua d'aquesta.
Però una crisi d'aquestes característiques, també requereix una anàlisi exhaustiva de les seves conseqüències a mitjà i
llarg termini, per poder anticipar-nos i establir de manera consensuada entre el Govern i els Agents Econòmics i Soci als, les mesures que siguin necessàries per a donar solució i estabilitat al sector turístic, mesures que demanen asse gurar la connectivitat de les nostres illes, assegurar que ens continuen visitant turistes i, per tant, garantir l'ocupació.
Ben segur, aquest terratrèmol que ha provocat la fallida d'un touroperador, hauria de fer-nos reflexionar sobre el nos tre model turístic i sobre els fonaments de la nostra economia.
Ara, és el moment de ser valents i cercar ofertes turístiques més enllà de la del sol i platja, així com, apostar per altres sectors productius que ens permetin tenir ocupació de qualitat durant tot l'any.

El poble té la veu

3.1

Explotam Son Busquets

Agrupació Joves Arquitectes de Mallorca
Entre les carreteres de Sóller i Valldemossa, passant desapercebut darrere un mur
opac, roman a l’espera d’un futur incert l’antic quarter de Son Busquets. Es tracta
d’un recinte de 110.000 m², antiga possessió, actualment ocupat per 16 naus i
nombroses edificacions de l’antiga caserna militar abandonada des de fa més de
20 anys.
Fins fa poc ningú s’hi havia fixat ni el tenia en compte. Tancat i barrat, poca gent
de Palma ho coneixia. Ningú hi havia pogut entrar mai. Només aquells homes, ja
d’una certa edat, poden recordar els seus anys de mili, i no precisament amb bons pensaments. Tan sols ARCA, entitat
sovint poc escoltada, havia reivindicat que valia la pena parar atenció a aquell indret.
Si el patrimoni no es coneix, no es pot valorar, estimar ni defensar, i així resta en l’oblit. Efectivament, això és
exactament el que preveia el Pla Especial de Reforma Interior del 2011: fer caure Son Busquets en l’oblit.
L’agrupació dels Joves Arquitectes de Mallorca decidírem que havíem de promoure qualque tipus d’iniciativa per
visibilitzar tot el potencial de Son Busquets i posar-lo al centre del diàleg social i polític. Cal recordar que, si no es
canvia el PERI vigent, Son Busquets serà un full en blanc, una tabula rasa, sense tenir en compte res del que ja
existeix, on es construiran 831 habitatges (ja veurem si de protecció pública o no), a més de diferents equipaments
docents, esportius i culturals, així com un gran parc. Com a antecedent, també remarcar que en aquell moment
encara no havia sortit la notícia que el Ministeri de Defensa trauria l’antic quarter a subhasta pública, llavors semblava
que no es posava en qüestió l’ús totalment públic del sòl.
Tot el que hi ha previst a Son Busquets ens sembla bé, celebram la construcció de nous habitatges protegits i nous
equipaments. El que posam en qüestió no és el què, sinó el com. Consideram que Son Busquets no és un solar. És el
darrer gran buit urbà que resta de la Via de Cintura cap endins on Palma encara pot créixer, i pensam que ho pot fer a
partir d’un urbanisme contemporani, sensible amb què ja existeix, aprofitant, reutilitzant i donant una segona vida a
unes construccions que ja hi són i que donarien caràcter i singularitat a una barriada del final de l’Eixample i
contribuirien a dinamitzar-la.
Seguint aquestes premisses, podríem aconseguir un barri diferent i atractiu, que guanyàs amb qualitat espacial i
urbana, en què la prioritat fossin els vianants i on es respectàs el nostre patrimoni i, amb ell, la memòria històrica,
visual i afectiva dels barris. Actuant d’aquesta manera, es generaria un nou pol d’atracció que contribuís a
descentralitzar Palma, de manera que la vida urbana es podria concentrar més enllà de les Avingudes. Aconseguiríem,
així, que Palma fos una ciutat policèntrica amb diferents barris dignes i amb identitat pròpia.
I és que cada racó de la ciutat té una història i el “full en blanc”, que tant agrada als polítics, no existeix. Per aquest
motiu vam convocar un concurs d’idees amb l’objectiu d’explotar Son Busquets, explotar tot el seu valor potencial a
l'imaginari col·lectiu de la ciutadania de Palma i recollir propostes no vinculants, establint les pautes per a un nou
model contemporani d’urbanisme.
Amb el concurs es proposava mantenir tot el possible d’aquest fragment de ciutat i afegir les noves construccions en
un nou model d’urbanisme del segle XXI, per tal d’imaginar entre tots i totes una transformació urbana que permetés
la recuperació del seu ecosistema subjacent als espais buits, on la natura existent es mostràs i s’obrís camí aprofitant
els anys d’abandonament, així com la rehabilitació i la reutilització de les naus militars en un context d’economia
circular on no existeix el concepte de residu. Entenent que Son Busquets forma part d’un ecosistema més ampli i
complex per assolir una ciutat més amable i saludable per als seus habitants. Més enllà del valor patrimonial de
l’antiga caserna de Son Busquets, es volia proposar pensar la ciutat des de la reutilització, el reciclatge, la
transformació i el fet de compartir, com a alternativa a la tabula rasa.
Del concurs, el qual comptava amb un jurat multidisciplinar i paritari de luxe, varen sortir 60 propostes il·lusionants
que demostraven que una altra manera de fer era possible. De vegades, la critica cap als moviments socials és que
només es queixen i no proposen alternatives. Aquí les tenim. Concretament, seixanta.
En tot cas, el concurs ha servit per posar damunt la taula un debat que no s’havia plantejat: demandar a l’Ajuntament
de Palma la modificació del Pla Especial 2011. Al debat de candidats a la batlia de Palma que vàrem organitzar el
passat mes d’abril, hi va haver la unanimitat de tots els partits en què s’havien de conservar les naus. Però, com
diuen, les paraules se les endú el vent.
Ara s’ha obert un nou front inesperat. D’una banda, el Ministeri de Defensa té la intenció de subhastar el solar per més
de 45 milions d’euros al millor postor. De l’altra, el Govern Balear té el compromís de construir 1.500 habitatges
públics i, per tant, no especulatius, durant aquesta legislatura. A Son Busquets n’hi podria haver més de la meitat. Cal
recordar que el Ministeri de Defensa forma part de l’administració pública i que ja és sòl públic: Son Busquets és
nostre i ho ha de continuar sent.
La Ciutat de Palma ja acumula massa errors urbanístics. Davant l’emergència habitacional gravíssima que patim,
aquesta hauria de ser una oportunitat a la qual no hi podem renunciar.
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AENA
Model de negoci responsable??

Què està passant? 4.1

Repàs dels impactes silenciats pel
renou dels avions i un bon rentat de cara
Josep M Rigo Serra
Director general d’Habitatge
Ajuntament de Palma

AENA SME, SA és una societat mercantil estatal que gestiona els aeroports i heliports espanyols
d'interès general al seu web podem llegir “Como líder aeroportuario, desarrollamos nuestro
negocio con responsabilidad y sostenibilidad, promoviendo la cultura de Responsabilidad
Corporativa como pilar del turismo sostenible.” o AENA amb els ODS, “AENA basa el seu model
de negoci amb l'Agenda de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, per contribuir, amb
accions locals, per aconseguir objectius globals”

Sense Ser exhaustiu ni expert es poden anunciar alguns del impactes socials i ambientals que provoca l’operador
aeroportuari sovint ocults amb el renou dels avions ( com si fos l’únic impacte) i el rentat de cara social i ambiental
(greenwashing & socialwashing) de la companyia:
Accionariat compost de grans fons d’inversió Internacionals
ENAIRE que és una empresa pública encarregada de la navegació civil aèria i dels aeroports civils a Espanya controla
el 51% la resta d’accionistes està compostada de fons d’inversió internacional com l’anglés TCI Fund Management
Limited, 7,71% , el suís HSBC Holdings, 3,27% el nord-americà Blackrock 2,69 % i Deutsche Bank 2,12 % que fan
que AENA es comporti com una empresa més de l’IBEX 35 més que com un operador de transport públic que vulgui
esdevenir pilar del turisme sostenible.
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Son Sant Joan, la joia de la corona de la xarxa d’AENA
Les actuals instal·lacions daten de 1999. Des de llavors que l’evolució de l’activitat ha estat frenètica, passant de
menys de 20 milions de passatgers anuals a 29.081.787 de passatgers i 220.329 operacions el 2018 això suposà uns
beneficis que podrien rondar els 400 milions d’euros ( 228 milions el darrer any que AENA va publicar dades
segregades al 2014) i suposant que és el 3er aeroport de la xarxa en volum i que el 2019 AENA tancà amb un benefici
rècord de 1.327,9 milions d’euros.

Creixement infinit
L’informe “The Limits to Growth” (Els límits del creixement) data de 1972 però pareix que el 2019 AENA obvia aquest
model i s’estima més seguir creixent.
La realitat dels titulars d’AENA dels darrers anys, rècord històric, tritura el seu mateix record, Resultat tancament de
2019 29 milions de passatgers, 3 milions més ( un 7%) de passatgers que en el 2017.
Els germans Marx i la metàfora de "... MÉS FUSTA!, ... MÉS FUSTA!"
Si el 2014 abans d'impostos amb 23 milions guanyava 158 milions d'euros ... ara amb 29 milions (un 25% més
d’ingressos) la contribució de l’aeroport de Palma podria rondar els 300 milions d’euros. Més fusta, més passatgers,
més operacions fins que, Thomàs Cook i altres bombolles futures, esclatin.

Impactes cap el medi ambient
●

El pitjor davant el renou, acostumar-s’hi

El renou és potser un dels impactes mediàtics més coneguts de l’Aeroport. Els vols generen renous que pateixen els
veïnats propers a l’aeroport . Els enlairaments però també els aterratges produeixen soroll intens, vibracions i sotracs
que afecten principalment a l’estiu quan sovint a les llars s’ha de decidir entre passar calor i sofrir la molèstia. És
evident que a més operacions per hora, més pressió sonora i més molèsties.

AENA reacciona aïllant un nombre limitat d’habitatges que inclou dins el Pla d’Aïllament, aquest Pla paga el “doble
vidre” de les llars afortunades d’entrar-hi. Es poden aïllar els edificis però no els patis d’escola ni les places i
l'exposició al renou pertorba el son, afecta el desenvolupament cognitiu infantil i pot provocar malalties
psicosomàtiques.
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●

Emergència Climàtica Fridays for Future

El model de creixement il·limitat no és gratuït, els guanys 1.327 milions es privatitzen a raó de 6,93 euros per acció
però
hi ha unes contingències, unes pèrdues ambientals que socialitzam: aquest transit també suposà el
subministrament de més de 600.000 m³ de Querosè per a motors de reacció (Jet-A1) el que suposa l’emissió de 1,5
milions de tones de CO₂ a l’atomósfera cada any.
En plena efervescència del fenomen Greta Thumberg , creix la tendència de fer vacances sense agafar l'avió per no
contaminar, i el sector turístic s'inquieta. Parlem de 'Flygskam' "la vergonya de volar" sense tabús i reclamem una
intermodalitat per viatjar còmodament amb transport públic-vaixell entre illes i entre illes i península.
Només mirant el ràda1r on es pot veure el nombre d’operacions en temps real sobre l’aeroport ens podem fer una idea
de la barbaritat i del fum de kerosé cremat sobre nostre.

●

Perdem biodiversitat Extinction Rebellion

La protecció de la biodiversitat i de les zones humides ha estat una prioritat al terme de Palma, això molesta a l'Ens
Aeroportuari perquè no ho veu com una riquesa sinó com un increment del risc de col·lisió amb les aus. Projectes com
la recuperació de Es Carnatge, Ses Fontanelles, o la situació de les depuradores i les basses d'aigua depurada pel rec
del Pla de Sant Jordi son motiu de preocupació per la seguretat aèria. Curiosament no ho és l'increment alarmant de
les operacions per hora!!!
●

Contaminació Lumínica

La constel·lació AENA de Son Sant Joan és el que fa que la nit fosca hagi desaparegut en varis km s a la redona de
l'aeroport. Això afecta la biodiversitat sobre manera ja que priva de la foscor i desorienta a moltes espècies, fa per
exemple que moltes aus canviïn els hàbits i volin de nit per sobre les pistes. Però per altra banda és un malbaratament
energètic descomunal. Les anomenades torres MEGA tenen una potència desmesurada i estan enceses totes les nits
de l'any. No són necessàries per la navegació aèria ni tampoc per les operacions de terra “handling”, ja que la majoria

1https://www.flightradar24.com/airport/pmi
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d'operacions es fan a través de les passarel·les conegudes com a "fingers” que disposen d’enllumenat propi. Basta
viatjar a qualsevol aeroport d’alguna ciutat europea per adonar-se’n.

4 Lletania de drets vulnerats:

●

Drets laborals

Els treballadors han denunciat enguany tot una sèrie d’abusos que es cometen a l’Aeroport baix l'empar de la cadena
de contractes i subcontractes: hores extres, manca de mesures de seguretat, treballadors dormint a l’aeroport per
encadenar contractes a temps parcial .

●

Drets lingüístics i culturals

Els incidents repetitius causats per la manca de respecte pel fet de parlar català a passatgers i fins i tot el cas d’una
treballadora aquest estiu són habituals i denoten una manca de sensibilitat en aquest tema.
Des del 2015 que l’Ajuntament de Palma va aprovar el canvi de nom deixant enrere
Mallorca”

●

la imposició de “Palma de

Drets de la infància

Per acabar crec que forçar a infants i adolescents a passar per passadissos plens de licors i tabacs i incitar-los al
consum és potser és una imatge més cruel i poc respectuosa amb els drets de la infància.

Seria bo que Tomàs Melgar, recentment anomenat director de l’Aeroport en pogués prendre nota: Hi ha molta feina
que fer més enllà de les medalles d’autobombo de la política de Responsabilitat Social i Corporativa.
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Tenim una part de
responsabilitat en l’infrafinançament
de l’Estat a les Illes Balears

Què està passant? 4.2

Miquel Gelabert Genovart
Secretari general de l’STEI Intersindical
Som una societat adormida, consentida (qui calla consent), massa
permissiva davant una realitat que ens afebleix econòmica, social,
mediambientalment i políticament.
Patim un infrafinançament estructural i permanent que afecta
directament el dia a dia de serveis bàsics com l’Educació (manca de
centres educatius i ràtios elevades en una Comunitat amb una de les
taxes més altes d’alumnat migrant), la Sanitat (llistes d’espera i
saturació de serveis com els d’urgència) i els Serveis Socials (gent
major mal atesa que s’acostuma a la soledat). Però també el
transport públic, com el ferroviari, pateix la manca de recursos
econòmics, mentre a la península sobren diners per a fer línies d’AVE,
arreu.
No hi ha Justícia, perquè aquesta és lenta, precària des del punt de
vista logístic i urbanístic. Som de les poques Comunitats que no
tenim les competències de Justícia traspassades i el tema de la infradotació econòmica del traspàs és una de les claus
per a no fer-ho efectiu. Tenim l’experiència dels traspassos d’Educació i Sanitat.
Estam per davall, any rere any, de la mitjana en inversió de l’Estat a les Comunitats Autònomes i, en comptes de
millorar, empitjora respecte a l’any anterior. Se’ns diu que aquesta desigualtat en la inversió territorial es vol
compensar amb el Fons d’insularitat del REIB (Règim Especial de les Illes Balears). És a dir, el nou REIB es vol
convertir en la compensació d’una injustícia flagrant i perdre la seva raó de ser: compensar econòmicament el fet i el
cost de ser un territori insular. Un nou REIB mancat de contingut fiscal i pressupostari, sotmès a uns pressuposts de
l’Estat que estan prorrogats i gestionats per un govern en funcions.
Més de la meitat del deute públic (prop dels 9.000 milions d’euros) que tenim totes i tots els illencs és degut a
l’infrafinançament de l’Estat.
Segons les darreres dades públiques, Balears es manté com la segona Comunitat que més aporta al sistema de
finançament estatal i la novena en recursos rebuts segons la liquidació de 2017. No convindria, per tant, fer passes
cap a la sobirania fiscal, amb una agència tributària pròpia que recapti el que aportam els illencs? Perquè es tracta de
solucionar, com més aviat millor, aquesta injustícia permanent, i l’Estat ha demostrat i demostra que no és una
prioritat política. Per tant, si l’Estat no ho vol solucionar, plantegem-nos ser nosaltres els que posem remei i justícia a
aquesta situació.
I el panorama polític i econòmic no du vies de millorar. Des de l’Estat arriben ordres d’ajustaments en la despesa
pública mentre ens segueixen negant partides econòmiques que ens corresponen. El 2020 es preveu un any complicat
des del punt de vista pressupostari, la qual cosa farà que els serveis públics i la inversió pública no notin cap millora a
les Illes Balears. Probablement, tampoc veurem el 2020 el Règim Especial que ens mereixem.
I davant tot això, fins quan ho consentirem? Com a societat illenca, ens pertoca actuar per l’interès general i per a fer
efectiu el benestar dels que vivim a les Illes Balears. No fer res també és una decisió que ens responsabilitza de la
realitat existent. Tenim drets però també tenim deures i aquests deures no es poden delegar en ningú altre. Revertir
aquesta situació no és responsabilitat exclusiva dels que es dediquen a la política sinó que ho és de cadascun de
nosaltres.
Si la societat balear organitzada a través de les entitats socials ens crida a la mobilització contra aquesta injustícia,
hem de respondre totes i tots per a fer-nos valer i per exercir la nostra responsabilitat de manera activa i no passiva.
Perquè responsables ho som i ho serem, d’una manera o de l’altra.
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Espanya segueix sense
tenir remei, tornem al Senat!

Què està passant? 4.3

Vicenç Vidal Matas
Senador autonòmic MÉS per Mallorca
Espanya, deia en Pere Sampol, no té remei. I és ben veritat,
però igualment hi tornam. Per què? El mallorquinisme, el
menorquinisme i l’eivissenquisme progressistes, l’esquerra
sobiranista del nostre país, sempre hem estat del parer que
s’havia de ser on es debaten i es decideixen les qüestions que
afecten les Illes Balears. I, de moment, moltes es prenen a
Madrid.
MÉS per Mallorca ha fet un esforç per tenir aquesta veu
pròpia al Senat, un vers lliure independent i sobirà. Cal
aprofitar l’oportunitat que tenim al davant. Un fet que
comporta una gran responsabilitat. Estar al Senat ha de ser
útil, hem d’incidir en la política estatal cap a les Illes Balears
mitjançant el control del govern central, el debat de pressupostos i l’acció legislativa.
Com dèiem en campanya, la participació és un pilar clau en la bona gestió. Per això hem obert l’oficina del
senador, cada dilluns de 10 a 13 hores, al despatx 30 del Parlament on seré a la vostra disposició per debatre, xerrar i
compartir dubtes i propostes que vulgueu transmetre. Les entitats, agrupacions, tenen un instrument al seu servei per
preguntes, mocions i iniciatives legislatives a l’estat. El fet de ser senador per designació autonòmica comporta també
que seré un defensor dels interessos de les classes populars i el teixit productiu de les quatre illes.
Aquests dies veim com el PSOE s’escora cap a postulats més propis de la dreta. Mentrestant, el mateix PSIB que van
estar amb nosaltres celebrant la llei de Símbols ara vol fer reglaments al Parlament per treure el llaç groc. El mateix
PSIB amb qui vàrem recuperar el requisit de català, ara vol fer marxa enrere pretenent obstaculitzar l’Oficina dels
drets lingüístics. El mateix PSIB d’una llarga tradició democràtica, escapçada, com les famílies polítiques de les quals
MÉS n’és hereu, per la dictadura, ara insinua que vol aplicar el 155. Tot plegat ens demostra que una veu sobirana i
sobiranista al Senat és clau per defensar drets i llibertats i posar en entredit aquells que vulguin retrocedir en
quelcom que ha costat tant guanyar.
La defensa de la societat del benestar, de serveis públics de qualitat o d’infraestructures bàsiques depenen d’uns
pressupostos adequats. Les Illes Balears necessiten ja un nou model de finançament que garanteixi no ser ciutadans
de segona i un règim especial per compensar la insularitat. En el debat de pressupostos i lleis cal donar a conèixer la
realitat de les Illes Balears, unes illes desconegudes, vistes des de la perspectiva d’un simple “paradís” turístic.
Nosaltres som conscients que a Extremadura el transport en tren és un desastre, que la conca minera d’Astúries està
en crisi, que moltes zones de Castella estan quedant despoblades... En canvi, fora de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera, el desconeixement de la realitat de l'arxipèlag és total. El fracàs dels nostres representants legisladors
fins ara ha estat el desconeixement. La ignorància. Perquè no saben res del fet insular, dels problemes d’habitatge o
l’infrafinançament de l’educació i la sanitat. Les Balears per ells sols és record d’una postal d’estiu.
Hi ha molts reptes que, donat el marc actual, no podem afrontar sols. Cal involucrar l’estat. Que com a mínim no posi
bastons a les rodes de les iniciatives preses aquí amb el segell de MÉS com són la llei de canvi climàtic, la llei de
residus o el decret de posidònia. Cal incloure totes aquestes legislacions pioneres i transformadores a l’agenda estatal.
Per cloure no ens escapam de dir que la participació democràtica, la defensa dels drets civils i llibertats, el
finançament just i els reptes de l’emergència climàtica i transició ecològica seran els pilars de l’actuació de l’equip de
MÉS per Mallorca al Senat. Aquesta tasca ingent l’afrontarem amb aliances a Catalunya, el País Valencià, Madrid,
Galícia i Andalusia i amb la vostra col·laboració.
Equip al Senat: Vicenç Vidal Matas i Antoni Lluís Trobat
Correus de contacte: vicenc.vidal@senador.es i atrobat@parlamentib.cat
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L'entrevista E

MIQUEL OLIVER GOMILA
Batle de Manacor

Biel Pérez i Pep Valero

Tot i que ell ens havia ofert la possibilitat de trobar-nos a Palma i conversar, ens va semblar millor fer l’entrevista a la
seu de la batllia de Manacor, en el seu entorn natural de feina. Ens rep puntualíssim, a l’hora convinguda, i ens
demana excuses per a recollir una carpeta de papers del Cementeri: “El Cementeri és el símptoma d’una manera de
fer...!”

Començam per les dades personals.
Estic a punt de fer els 45 anys. Casat. Amb dues criatures: un nin de set mesos (vos puc assegurar que no ens
avorrim) i la gran farà tres anys aquesta setmana. Som tècnic en prevenció de riscs laborals. Tenc estudis
d’informàtica. Em vaig incorporar al món laboral aviadet i també a la militància (crec que era el 99 quan em vaig
afiliar). He estat membre de l’Executiva del PSM, també membre de l’Executiva de MÉS. I, sobretot, sobretot, destinat
a les tasques de militància dins l’Agrupació de Manacor que és allà on he treballat de veres. He estat regidor durant
deu anys...
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I en l’àmbit social?
Som membre de l’Obra Cultural Balear. També som soci d'Òmnium i molt proper als moviments feministes (aquí n’hi
ha dos molt importants). No he estat mai militant del GOB, però no vol dir que no em preocupi el tema i em senti a
prop des del punt de vista ideològic.
Com es desperta dins tu aquesta militància, aquestes inquietuds?
La meva família és una família de dretes; no de dretes de bandera. Una militància que gosaria definir (sonarà
malament, però després em corregiré) com d’interès. Mumare és macianera (de Son Macià, un poblet que ara mateix
té 400 habitants) i mon pare ha nascut en una família molt
normal, que ha viscut sempre en el centre de Manacor. El meu
padrí era foraviler, però també teia un negoci de bar. Nom pare ha
estat fuster (ha fet feina en el sector de l’olivera); algun estiu ha
fet feina de bomber. Havia fet feina a la brigada de l’Ajuntament,
com a personal laboral, en aquell temps en què fer feina a la
brigada era gairebé denigrant sociològicament (hi anaven els que
no servien per res més). Ell hi havia fet feina per fer un favor; a
causa de l’amistat política que tenia (per això havia parlat
d’interès; no era interès, sinó amistat). Tenia moltes amistats dins
el Partit Popular, però ho ha tingut moltes dificultats per tirar
endavant la família; ha hagut de treballar moltes hores. Es pot dir
que, des del punt de vista social, era una persona d’esquerres,
però, a l’hora d’anar a votar, votava dretes. Ara ja no vota
dretes...!
Tot i pertànyer a una família de dretes, el fet d’anar a Palma a
estudiar i compartir pis amb companys (alguns dels quals avui són
companys de partit i un d’ells és regidor i membre de l’equip de govern) em va estimular a explorar nous horitzons. Jo
no tenia consciència política de res, però sí que és ver que, durant el poc temps que vaig estat convivint amb aquests
companys i crear espais de debat, encara que siguin nocturns i davant una cervesa, varen acabar en una militància
activa.
Com funciona MÉS per Manacor? Teniu reunions regulars, amb criteri obert, tancat?
Hem de pensar que MÉS per Manacor tot sol gairebé no existeix. Hem arribat a una coalició fa quatre anys, però ja
venia d’abans. Hem de recordar que durant un mandat Esquerra Republicana es va presentar tota sola, però hi ha
hagut una certa convivència de gairebé dotze anys. Això ha ajudat a fer que hi hagi molta gent involucrada que no és
de cap partit; que, a la vegada, s’hagi donat peu a donar veu a diferents sectors i persones. I, si xerram de la
militància específica de MÉS, també ha donat una obertura de mires en el sentit de què els d’esquerres no som
dolents.
Ha estat bo de fer crear MÉS a Manacor?
Jo crec que ha estat bo de fer perquè ja veníem de MÉS-Esquerra. Ja hi havia una realitat que no es deia MÉS però hi
era. De fet aquí, en algun moment, vàrem tenir la coalició preelectoral PSM-Iniciativa. Aquí ens vàrem presentar PSMIniciativa-Esquerra Republicana; encara ho vàrem dur més fins al límit. El fet que haguéssim arribat a aquests tipus
d’acords preelectorals també donava peu a llevar pors a la gent. Jo crec que MÉS per Manacor és MÉS-Esquerra per
Manacor. Per això la nostra agrupació ha defensat sempre que Esquerra Republicana s’adherís o s’integràs dins MÉS.
Com que, a la fi, estam parlant de persones, de polítiques molt similars, això ha facilitat que s’hagi arribat al moment
present. De fet, una de les coses que vàrem posar el 2015, quan en qualque moment va estar en perill la coalició a
escala autonòmica (no a Manacor), jo vaig dir que no aniria de cap de llista d’un partit que fos MÉS per Manacor i que
Esquerra fos la meva contrincant. Em semblava contra natura presentar-nos per separat.
I, tornant a la pregunta que m’heu fet, com funciona MÉS per Manacor? Jo crec que, en aquest moment, hem introduït
una dinàmica (a més hem sabut comunicar-ho) durant les eleccions i ara la nostra tasca serà mantenir-la: Hi ha molta
gent que, sense militància, sense carnet, no és ni de MÉS ni d’Esquerra, però, a la vegada, és de MÉS i d’Esquerra tot
junt. Tenim un grupet de seixanta o setanta persones actives i involucrades. Com a exemple vos diré que, quan
havíem de fer la llista, una de les coses que vàrem dir va ser: Farem la llista sense tenir en compte la militància, sinó
que mirarem que sigui la millor llista possible. Vàrem contactar amb gent per veure si els semblaria bé formar part
d’aquesta llista. Vosaltres sabeu que, quan demanes aquestes coses, la reacció és: “és que jo... significar-me
políticament...”. Vàrem tenir tanta resposta positiva que vàrem haver d’anar al límit de suplents. A tantes persones
que anàvem convidant, i moltes persones que varen quedar fora. Si haguéssim pogut fer una llista de cinquanta,
l’hauríem feta. A més, és una gent (i els ho he d’agrair de veres) que no ha estat militant. Perquè a un militant sí que
és ver que li pots demanar un compromís per formar llistes (i anar més amunt o més avall), però a una persona que
tan sols veu amb simpatia la candidatura, estam parlant d’un nombre important. Com s’activa? Tenim un grup de
whatsapp on hi ha informació constant. Ens demanen com duim el dia a dia, i, a la vegada, tenim el retorn de les
propostes que ens fan arribar. Un exemple molt clar és que el grup de whatsapp (hem de tenir en compte que la
Delegació de Medi Ambient la du un regidor nostre, en Sebastià), i vàrem fer una campanya de recollir fotos de
contenidors amb restes de residus voluminosos al seu voltant per xarxes socials. La resposta ha estat massiva; s’ha
convertit en el grup dels contenidors i dels trastos. Per tant, hi ha una comunicació constant. Ara ens toca fer una
reunió periòdica després de l’estiu, però intentam mantenir-nos comunicats i, sobretot, tocar-nos i veure’ns. Feim dos
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o tres sopars a l’any i reunions més o manco bimensuals; i contacte constant a través del whatsapp. Ara n’haurem de
convocar una pel tema del Pla General, que és una de les coses importants que ens preocupen.
Potser el volum de la ciutat permet un contacte més freqüent i informal...
Sí, però la gent necessita tenir aquest punt de referència per conversar amb els de la llista. No és tan gran, vint-i-tres
o vint-i-quatre mil habitants a Manacor i uns set, vuit, nou a Porto Cristo, però ja es crea una bipolaritat amb tot
plegat...
Dins Manacor mateix també deu haver-hi barris...
Sí, però són més iguals. A diferència de Palma, que necessites, per la mateixa gestió i pel sentit identitari de la gent,
diferenciar-los, aquí no fa falta. Fa una sèrie d’anys Es Serralt era
un barri més conflictiu, un gueto, però crec que aquesta etapa ja
ha passat i s’ha “normalitzat”. Com pertot hi ha barris amb més
possibilitats econòmiques que altres.
Com expliques els resultats de MÉS a les Municipals? Va haver-hi
molta diferència amb els resultats de MÉS en el Consell i en el
Parlament...
El 2015 vàrem guanyar les eleccions, perquè ens vàrem mantenir
fidels als nostres ideals i al mandat que va donar la ciutadania
l’any 2015. Hagués estat molt fàcil fer govern de majoria el 2015,
però sense trair-nos a nosaltres mateixos no.
Tant a escala autonòmica i també en l'àmbit local, hi havia la
figura d’En Bauzá que distorsionava. Era molt fàcil desvincular-se i
decidir per reacció i, per part de les dretes, per desactivació.
Possiblement va haver-hi aquest efecte, però a Manacor hem de pensar que el quinze veníem d’un PP que el 2011
havia aconseguit majoria absoluta, però al cap de tres o quatre mesos es va xapar i En Toni Pastor va ser batle fins al
final i tenia el suport d’AIPC (Agrupació Independent de Porto Cristo) i dels escindits. I això que havien arribat a un
acord amb AIPC encara que no eren necessaris. El senyor Pastor s’ensumava la tempesta. A més, En Toni Pastor
s’havia erigit en un dels lluitadors contra En Bauzá i molta gent es pensava que ens llevaria molts de vots a nosaltres.
I els resultats del quinze foren: PI 5, nosaltres 5, PP 4, PSOE 3, Podem 1, AIPC 3. Aquesta era la realitat de les locals
d’aquell moment. En els nostres vots no hi havia molta diferència entre l’àmbit local i l’autonòmic. El 2019 passam a 6
nostres, 3 del PI, 4 del PP, AIPC 3, PSOE 4 i Podem 1. Aquí es veu clarament la baixada del PI, que tenia el vot heretat
d’Antoni Pastor.
El 2015 nosaltres férem un acord d’esquerres a on només sumàvem nou, i vaig sortir batle per la llista més votada.
144 dies després (ens mostra el número tatuat devora el colze esquerre) ens posaren la moció de censura. Sense un
nou pressupost, sense cap conflicte, sense res... Es posaren d’acord els poders fàctics de Manacor (AIPC, PI i PP que
sempre s’havien enfrontat es posaren d’acord) per governar amb el PP i PI a la batllia. I en aquest cas el que va patir,
encara que el PP i AIPC varen baixar de vots, va ser el PI. Tot feia pensar que en trauria rèdit i no va ser així.
Nosaltres vàrem recollir un regidor i el PSOE en va aconseguir un altre i ara hem aconseguit arribar a aquesta situació.
Pel que fa a resultats a escala autonòmica sí que és ver que hem de pensar que aquí la situació de les estatals era
important en el 2019. El PSOE va aconseguir manco vots a Manacor que autonòmic i estatal. MÉS-Esquerra, a escala
local, va aconseguir més vots que en l'àmbit autonòmic. Supòs que va haver-hi un poc de vot de càstig de tota la
legislatura anterior que es va traslladar al vot encapçalat per Na Francina i sobretot (que també és molt important) per
la por de Vox i Ciutadans tornà a funcionar el mal anomenat “vot útil”.
El 2015 a les locals i autonòmiques MÉS-Esquerra tingué 3492 vots i 3566 vots; el PI 3020 i 3162 vots; el PSOE 2087 i
2108 vots; Podem 1080 i 1614 vots. AIPC a les locals treu 1834 vots, el PI 3020 a les locals i 3162 a les
autonòmiques, el PP 2921 i 3326 a les autonòmiques.
El 2019 MÉS-Esquerra tingué a les locals i autonòmiques 3929 i 3129 vots; el PSOE 2814 i 3681 vots; Unides Podem
813 i 1137 vots; el PI 2264 i 2283; el PP 2369 i 2803; VOX 747 i 930; Cs 549 i ....
Quan parles de política manacorina sols surt un nom, En Toni Pastor, no hi ha més lideratges locals?
Vos referiu als altres partits? L’altre dia conversava amb un amic en el carrer i em contava que un dia la seva
companya li va dir: Mira, el batle! I en aquell moment va pensar: Deu ser, En Toni Pastor! És que ha estat batle dotze
anys. Vulgueu o no, recordem que som militant des de l’any 99; per tant, si parlant de política de Manacor, hem de
parlar d’En Toni Pastor tant si ens agrada com si no. No perquè sigui un referent, més bé no. Ara que he anat a cercar
uns papers del Cementeri, en vaig veure l’altre dia amb En Toni i vàrem xerrar coses del Cementeri i ell deia que no en
sabia res. I resulta que a les fotos del 97, quan encara xerraven de què s’havia resolt, sortien ells...! Hi ha “memòria
selectiva”.., però és igual. Mentrestant hi ha hagut quatre batles; sí que és ver que han durat molt poc els altres tres.
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Com a Batle quins són els reptes principals que té Manacor i quines prioritats?
Unes són molt pràctiques i les altres de filosofia. Un és el tema
de l’aigua potable. Manacor, històricament, no ha tingut
problemes d’aigua (a diferència d’altres municipis com per
exemple Campos), encara que no vol dir que no hi hagi hagut
algun racionament. Però, el que no ha tingut mai és aigua
potable. No se sap si per la contaminació dels aqüífers a causa
de les activitats agrícoles dels voltants o de les Perles. La
rumorologia deia que feien bé a la natura i no gaire als aqüífers.
Per tant, recuperar el tema de l’aigua; i, en aquest cas,
necessitarem l’ajuda del Govern. No podem fer-ho tots sols.
Quan parles d’aigua parles d’aigua potable, no parles de
depuració ni del cicle integral d’aigua?
Aigua potable. Ara mateix, a qualsevol grifó que s’obri a
Manacor, és un dels pocs municipis on hauria de sortir un cartell
que digués: “No en beguis perquè t’estàs intoxicant”. No és apta
pel consum, ni per cuinar, ni res.
L’altre és el tema de posar la persona en el centre. Això vol dir participació, també pacificació del trànsit (una de les
coses que hem de recuperar). Fer assemblees amb la gent per passar comptes i explicar el que es fa. Recollir el que
creu la gent que s’ha fet i com s’ha fet. I, quan parles de posar la persona enmig en la presa de decisions, xerres de
participació, però, també, de què la persona com individu s’ha de poder passejar per Manacor... Llevar pes al tema
dels cotxes, donar facilitat d’aparcament per tal que els cotxes quedin aparcats a l’arribada a Manacor. Donar prioritat
al vianant. Això té les seves conseqüències en el comerç, en el consum, en la sensació de benestar de la gent. Això
s’haurà de fer.
La ciutadania és participativa, o és una tasca pendent?
És una tasca pendent. La gent no té la sensació que està participant. S’ha de crear la cultura de la participació. I no
basta amb fer uns pressuposts participatius i ja està. De fet, els pressuposts participatius mal gestionats són una de
les coses que es poden girar més en contra de la participació. Una de les coses que estam plantejant és a veure en
què consisteixen els pressuposts participatius. Tornar a activar, o reactivar, la participació ciutadana.
Molt unit a això hi ha el tema de la joventut. A Manacor mai hi ha hagut polítiques de joventut i aquest és un tema del
programa de MÉS (no vol dir que els altres no ho tenguin). Una cosa que vos vull dir és que, quan ens vàrem asseure i
començàrem a parlar de temes de governabilitat, posàrem amb verd tots els programes, l’un devora l’altre, i els punts
en què coincidíem i el 85% del programa era verd. Els grocs significaven que s’havien de matisar; potser eren un
12%. I uns dels punts vermells, que va sortir el mes d’agost, varen ser el de les restes humanes del Cementeri i el del
referèndum per la independència de Porto Cristo. Aquest referèndum no és altra cosa que un punt de programa que du
MÉS dient que els de Porto Cristo seran el que vulguin esser (agafant un poc la filosofia del Principat, encara que no hi
té res a veure). Recordem que l’Agrupació Independent de Porto Cristo va néixer, fa un parell d’anys, perquè
considerava que el nucli del Port estava oblidat dins el repartiment del pressupost i de les inversions. Totalment
justificat i amb sentit. Tot això ens situava en què hi havia gent que deia que el que volia Porto Cristo era més poder
de decisió; es volien establir com entitat local menor. No varen arribar a aquest punt, però sí que avern crear una
Junta de Districte, que vindria a ser una comissió informativa, on només xerres del nucli d’allà, i aquí hem quedat.
Però l’AIPC té sentit en el moment en què els d’Es Port no se senten ben tractats. Idò, escoltem el que volen esser els
d’Es Port i ara s’ha creat aquest camí. Molta gent m’ha dit: “Vosaltres el que voleu és la independència de Porto
Cristo”. El que a mi m’agradaria és que els meus companys d’Es Port no deixessin de pertànyer a Manacor. No
m’agradaria que s’independitzessin, però jo entenc que sí, que és ver que s’ha de fer aquest gest. I això passa, com
no pot esser d’altra manera, per veure com es desenvolupa el reglament de consultes. Es va fer la Llei de Consultes i
falta desenvolupar el reglament -veure com queda dins el marc legal, etc. Sabent, també, que avui dia l’Estat Espanyol
no permet segregacions de municipis; però, de més verdes n’han madurat. Segons la normativa actual, a escala de les
Illes Balears, no en l'àmbit de llei estatal, l’únic nucli que ara com ara es podria independitzar seria Porto Cristo. Les
restriccions que hi hauria serien a escala estatal però, abans fa falta que sapiguem què volen els interessats.
I de l’urbanisme què ens contes?
El Pla General!!! Aquesta promesa que durant tants d’anys ha estat en els programes electorals i que els darrers tres
anys s’ha accentuat la necessitat de què hi hagués una ordenació del Pla General pel tema de les zones verdes.
Recordem que durant el mandat d’en Toni Pastor es va veure la necessitat de què hi hagués zones verdes a Manacor
(sabeu que hi ha d’haver cinc metres de zona verda per habitant en el municipi). El que es planteja en aquell moment
és que a Manacor entre rondes no s’atreveix a fer un esponjament. El que es fa és una sèrie d’urbanitzacions
envoltant de Manacor; així proporcionen les zones verdes, no sols d’aquestes urbanitzacions, sinó completar les zones
verdes que farien falta per a tot el municipi. Això vol dir que, en aquell moment, el municipi, amb les Normes
Subsidiàries del 80, plantejava una població de 185.000 habitants. Aquesta xifra multiplicada per cinc metres
quadrats... això és el que s’havia de fer, per llei! L’única manera de fer-ho era incrementar Manacor, hi havia marge de
creixement fins als 185.000 (en aquell moment el municipi tenia menys de trenta mil habitants).
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Se signen una sèrie de convenis, en temps d’en Toni Pastor, per desenvolupar totes aquestes zones urbanitzables. I
aquestes noves zones urbanitzables queden fora de llei en el moment en què, en temps d’en Zapatero, diu: Totes les
noves urbanitzacions que no s’han desenvolupat, la part de les edificacions queda descatalogada. És a dir, de cara a
aquestes noves urbanitzacions desapareixia el que era urbanitzable, però de les zones verdes no deien res! Per tant,
teníem zones verdes calculades per a 185.000 habitants. Els propietaris d’aquestes zones, que havien firmat el
conveni en temps d’en Toni Pastor per fer sol urbanitzable, et diuen: “Un moment, si això m’ho desclassifica l’Estat
espanyol, bé... Però a mi m’interessa que, ja que ningú ha desclassificat la zona verda, exigim l’expropiació de la zona
verda”. Això volia dir que, en aquest cas, per més inri, com que són edificacions aferrades a Ronda i tenen tots els
serveis (tenen clavegueram, aigua i llum), els propietaris et demanen que desclassifiquis a preu d’urbanitzable (perquè
estan dins la “trama” urbana)... Clar, això significava que d’alguna d’aquestes zones verdes ens arribaren a demanar
17 milions d’euros per una d’elles. Això posava en situació de bancarrota virtual l’Ajuntament de Manacor durant molts
d’anys. Tot el seu pressupost destinat a pagar totes les zones verdes expropiades, si aquest era el preu que s’havia de
pagar. Primer anem al Tribunal de Justi-preu, fins que arriba que entres en procés judicial. Mentre passes aquestes
fases, que són obligatòries, no passa res, però si entres en procés judicial, és el jutge el qui marca el preu.
L’única manera que hi havia era fer desaparèixer aquestes zones verdes. I l’única manera de fer-les desaparèixer era
baixar el sostre poblacional: de 185.000 passar-lo a 80.000. Això volia dir pensar Manacor d’altra manera, baixar les
alçades, decrementar l’ocupació per metre quadrat, de nous urbanitzables res... Per tal d’arribar als 80.000 habitants
com a sostre poblacional. Aquest canvi possibilitava marcar totes aquestes zones verdes que no havien entrat en
procés judicial i eliminar-les. L’única manera de llevar aquestes zones verdes, segons la llei, era mitjançant un Pla
General. Perquè no ho pots fer ni per Normes Subsidiàries ni per altre tipus d’ordenació. Això és el que obligava, i
obliga encara, a què el Pla General s’aprovi al més aviat possible.
La tramitació es va començar el 2016. Es fa l’aprovació
provisional, s’envia a totes les instàncies supra- municipals, es
torna abans del mes d’agost passat, es rep el darrer informe,
per tal de tenir el vist i plau, perquè ara només som nosaltres,
depèn de l’Ajuntament el fer l’aprovació inicial que ja
directament deixi tancat el sostre poblacional de 80.000 i
eliminades aquestes zones verdes que a nosaltres “ens
sobren” si s’han de pagar a preu d’urbanitzable; perquè si es
pagassin a nivell de rústic es podria pensar d’altra manera...
Ara mateix estam en la situació de què es va donar peu a què
es poguessin fer al·legacions (tant a col·lectius com a
persones) ja en el 16. És un Pla General que està molt amarat
del nostre ideari: Atenció al centre de Manacor, evitar fer nous
urbanitzables, no fer urbanisme a la carta (no perquè un
tengui un nom s’ha de fer qualque cosa) i, a la vegada,
pacificar i evitar construir més del que toca. Tenint en compte
que el que ens marcava la Pla General (de 185 a 80) era que
tot Manacor baixava almanco una alçada. I, sobretot, sense
créixer horitzontalment! Perquè si tu decreixes verticalment,
però creixes horitzontalment... està en la mateixa situació.
És el motiu pel qual, quan nosaltres ens trobam el 2016 amb l’aprovació inicial, nosaltres ens vàrem abstenir esperant
veure què passaria amb les al·legacions que es presentassin. Perquè faltava saber cap a on aniria aquest Pla General.
Pensau que a plans generals anteriors fins i tot hi havia un camp de polo devora Cala Murada; perquè ens entenguem,
un camp de polo és un consum de terreny bestial; no és un camp de futbol. Hi havia uns urbanitzables que no
s’arribaren a aprovar mai. O sia, hi havia un cert desig de desenvolupar l’urbanisme a Manacor.
Ara mateix la situació del Pla General és de no creixement. Hem de pensar que estam xerrant de 80.000, però dins
aquests vuitanta mil hi ha onze mil places hoteleres, de cales, també incloses, això ja ens situa directament en un
creixement màxim permès de seixanta-set o seixanta-vuit mil habitants... És un pla general de contenció. El repte que
queda del Pla General és el centre de Manacor, el centre s’ha de revitalitzar, s’ha de fer una actuació especial. Això és
el que s’haurà de desenvolupar l’endemà de l’aprovació del pla.
I aquests col·lectius que ara protesten?
Reclamen tres coses: Contacte (amb les Administracions) i participació, què passa amb Torre Florida i, la tercera, el
centre de Manacor com a nucli important.
El tema de contacte i participació, entenc que el que demanen és sentir-se participants en el Pla General. Hem de tenir
en compte que hi ha un punt d’al·legacions que estan pendents de comunicar; i que no es poden comunicar pel fet
que, fins que no s’aprovi de forma inicial, no es poden comunicar perquè, si es responguessin ara, es podrien afavorir
interessos d’un o altres. Per tant, en el moment en què es faci l’aprovació es respondran. Això no impedeix que no
pugui haver-hi contactes i explicar quin és el model de ciutat que volem, etc. Cada vegada que ens han demanat una
reunió ens hem reunit amb ells. Els vàrem demanar un poc de paciència perquè el primer que havíem de fer,
nosaltres, era assumir quin era el Pla General. Perquè havíem de tenir en compte les al·legacions fetes des d’aquí,
però també, les respostes dels diferents informes de les instàncies supramunicipals. I encara no tenim molt clar què és
el que tenim davant. Per tant, es farà quan nosaltres ho tinguem clar.
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Torre Florida. Això afecta terrenys de la família Nadal també Aproscom. El Molinar de Fartàritx està al costat i volem
esponjar la zona de dintre de la ronda col·lidint amb els terrenys del que parlam. Sobre la Rafa Nadal Academy
m’estalviaré cap comentari, perquè es va fer una llei a posta encara que en Rafel Nadal, com a persona i com
esportista, em sembla un deu. De totes les zones verdes que hem comentat abans, una és la que hi ha projectada
devora les instal·lacions d’en Nadal. Enmig hi ha una macro zona verda dintre d’un triangle que encara surt com
urbanitzable. Això és el que s’havia acordat en el conveni firmat per Antoni Pastor. Aquesta gent demana l’expropiació
d’una zona per més de 14 milions d’euros. Al final, després de passar tot el que havia de passar, s’arriba a un preu de
500.000 euros. Qualsevol podria dir: Si això és el preu que ens han de marcar, anem a comprar-ho tot. Perquè ens
interessa tenir zones verdes; per tant, no aquest tros, sinó tot.
Bé, les coses no funcionen d’aquesta manera (mostra el pla) –això és la rafa Nadal, això és Aproscom, aquí el
triangle, una zona verda, i tot això urbà. Aquí hi ha la illeta d’Els Molins de Fartàritx (dintre de les rondes). És la zona
de molinar que tenia Manacor, on hi ha una sèrie de molins que, per patrimoni, interessa protegir. La solució que se
cerca és: Es fa una única unitat d’actuació del conjunt de la zona. D’aquesta manera, una part de la zona verda, passa
dintre de la ronda, s’aconsegueix protegir el Molinar, i, en conseqüència, s’urbanitza la part prevista, amb l’obligació
legal d’aportar gratuïtament a l’Ajuntament el 5% de serveis, inclosa la part corresponent de zona verda fora rondes.
Hi ha dos creixements prevists a Manacor: Un és aquest i l’altre on hi havia l’antiga fàbrica de Majòrica, . Però, tenint
en compte que aquesta zona, ara mateix és urbana . I el que reclama aquesta gent és per què afavorim als Nadals,
Suassis, Mascarons, etc. Quan en realitat no és ver, perquè de fet ja és urbana Amb l’estratègia d’englobar el conjunt
de la zona com una sola unitat d’actuació aconseguim protegir el molinar i fer una zona verda dintre les rondes. Això
és el que no entenen, ni veuen, ni valoren. Consideren que el que fas és afavorir solament a aquesta gent. Nosaltres
contemplam una sola unitat d’actuació, encara que sigui discontínua, i que el que es pugui beneficiar sigui el conjunt
de la població. Almanco és el que pensam i no tenim cap problema amb parlar amb ells per explicar el nostre
posicionament, a més de debatre les al·legacions que vulguin fer en el seu moment.
L’altre tema és el centre de Manacor. No volem que s'escurci, no volem que es degradi més. Això s’ha de fer
mitjançant un pla especial que, de fet, el Pla General ja ho
contempla.
El fenomen Nadal...
Manacor està col·locat en el centre del món quan parles
d’esportistes. Jo no tenc cap problema amb en Rafel Nadal
esportista ni com a persona. Del seu entorn m’estalvii els
comentaris...
Hem començat parlant del Cementeri...
El Cementeri jo crec que és un exemple molt clar de com s’ha fet la
política municipal en aquesta ciutat: Gent que ho sabia i no feia res;
gent que no ho sabia malgrat que s’hagi eternitzat a les
institucions...
I la gent que no ho volia saber...
Hi ha hagut gent que m’ha dit que s’havia trobat: “Aquí ens hem trobat amb un problema...” “Deixa-ho fer, deixa-ho
fer!” Ho sabia i no ho ha volgut saber. No volia obrir aquella porta i ha hagut d’arribar una guarda de rojos per solventar el problema del Cementeri. De fa quaranta anys...
Es tracta de desídia o hi ha qualque negoci darrere?
Jo estic convençut de què en el seu moment va haver-hi negoci. Però hem arribat al 2019 per desídia total. L’any 1997
el Secretari de l’Ajuntament, fins i tot, els havia donat als polítics l’opció de com s’havia de resoldre aquest tema. Ja
havia passat el termini legal per tal de mantenir la identificació d’aquestes restes i el que s’havia de fer, senzillament,
era traslladar-les a l’ossera. No sols hi ha l’Ajuntament i el gerent del Cementeri d’aquell moment, també hi ha algunes
funeràries que també varen fer el joc...
Penses que Manacor ha de jugar un paper actiu dins la Comarca de Llevant?
M’agrada que em faceu aquesta pregunta; és un clàssic, però és ver. Sempre he dit que Manacor no sols s’ha d’omplir
de què és capital de comarca, sinó que ho ha d’escenificar. Això vol dir posar-se a disposició dels nuclis dels voltants.
Encara que sigui a títol d’exemple: No hi havia un conveni firmat entre els diferents ajuntaments dels voltants per tal
d’arribar a un acord de facilitar-nos i ajudar-nos en la cessió de policia local davant esdeveniments concrets. El primer
es va firmar fa dues setmanes (ho dic com a exemple).
T’han fet Vicepresident de la FELIB. Va haver-hi crítiques de MÉS per Menorca perquè s’havia fet una visió molt
mallorquina del tema. Què pots fer com a vicepresident a la FELIB?
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No sols es varen queixar els menorquins. A la FELIB l’òrgan decisori més petit és la Permanent i aquí és on hi ha la
representació dels diferents municipis i és aquí on s’han de sentir representats. Fins i tot diria que Menorca hi està
representada en la seva justa mesura.
Què pot fer la FELIB? Jo som un nou arribat, en el 15 també en vaig esser membre, però vaig durar poc. Jo crec que la
FELIB hauria d’esser qualque cosa més que una central de compres. És ver que crec que els ha de facilitar molt la
feina als ajuntaments, ajudant a les gestions, però s’ha de convertir en l’altaveu de tots els problemes que tenim els
municipis. I la FELIB s’ha de queixar i ha de servir com a lobby de pressió al Govern de les Illes Balears, al Consell de
Mallorca i, també, al Govern Central. Amb el tema pressupostari, els Ajuntaments han de poder decidir en què s’han
de gastar els doblers. Tema de personal; el President, a la primera entrevista, em pens que va dir que faltaven setcents policies (a Manacor en falten cinquanta). Crec que ha d’esser aquest lloc de trobada on els municipis expressin
les seves reivindicacions i les seves necessitats i un autèntic lobby de pressió. I si MÉS ens hi hem ficat, és per
defensar el municipalisme davant tot. L’Administració Local és la més propera i és la que ha de tenir marge de
maniobra.
De cara al Congrés de MÉS, quins creus que haurien de ser els
reptes a afrontar?
Aquesta pregunta té trampa! Vosaltres volíeu arribar a aquesta. Jo
crec que el repte és superar els partits que componen MÉS. Això
vol dir que la representativitat s’ha de fer, primer de tot en un
clima de confiança, però, a la vegada, superant les sigles. I, si ara
hi entra Esquerra, ajudarà a fer que això sigui més fàcil. Ja no
estarem xerrant de dos portaveus, sinó que seran co, co, co
portavues, per tant, és el moment bo per resoldre això. Per mi
també és molt important el tema del primer dia: L’organització del
Partit. Estic convençut de què en les polítiques i l’ideari, no hi
haurà repte, és a dir, adaptar-se a la realitat. En canvi crec que
hem de fer una passa més en l’organització. S’ha de donar veu i,
com a punt important, el tema de la representativitat. No sé si ha
de ser una estructura piramidal, clàssica de partit, o què. Però, el
que sí que és cert és que hem de superar el repte del partidisme i,
a la vegada, donar veu a la militància.
Faria falta que les agrupacions locals se sentissin representades...
El Consell Polític ha d’incloure la representació de l’Assemblea Política de les agrupacions. Com a model de
funcionament del Consell Polític.
Si vols afegir res més...
Que no m’he avorrit gaire aquest mes d’agost. Veníem de dues eleccions m’hauria agradat tenir un poc de descans,
però entre comptar restes humanes del Cementeri, accions de l’Hipòdrom per veure, al final, quin tipus de gestió
tenim. Comptar el nombre d’aparcaments del Principal (l’enderrocament és una altra de les coses heretades); és una
cosa que es va fer malament fa quaranta anys i l’hem de tomar nosaltres. Són coses enquistades; m’haguera agradat
començar el mandat d’una altra manera. Però, si MÉS-Esquerra, el PSOE i Volem serveixen per arreglar, també, coses
que s’han anat enquistant ho farem.
Sabent que no depèn de l’Ajuntament el tema del Port Esportiu, en Miquel, creu que la gestió s’ha fet correctament i
s’estima més veure el iot d’en Nadal a Porto Cristo i no a Puerto Portals. Li agraïm el temps que ens ha dedicat i li
desitjam molta sort i encert en la seva gestió i en la seva actuació política en general.

Nou curs a
Fundacions Darder Mascaró
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Miquel Rosselló
de Fundacions Darder Mascaró
Fundacions Darder Mascaró ha començat el nou curs polític a bon ritme. Dins el mes de
setembre ha editat a la seva col·lecció de quaderns pel debat “Aportacions per a una Mallorca
Sobirana i Alternativa “ i ha participat activament en la setmana d’Economies alternatives i
amb la Vena Fira del Mercat Social de Mallorca, que per cert, han anat molt bé i han suposat
un bot qualitatiu per l’Associació Mercat Social de la qual Fundacions en forma part.
Pel nou curs té un programa d'activitats prou complet que té com a objectiu consolidar
projectes que ja estan en marxa i alhora començar a caminar en la construcció de nous
projectes ambiciosos.
L'Escola Oberta Ciutadana continuarà i incrementarà les seves activitats. Precisament en el marc de la setmana per les
economies alternatives ha inaugurat el seu curs “Educació financera en economia social i solidària i finances ètiques”
amb un professor de luxe, Carles Azkunze, President Estatal de REAS. Els cursos s'impartiran cada dilluns, el 7, 14, 21
i 28 d'octubre a Sa Riera.
Aquest curs està organitzat en el marc del Servei d'Activitats Culturals de la UIB i amb la col·laboració de Caixa de
Colonya.
Així mateix continuarà les jornades de formació amb CCOO sobre Sindicalisme i municipalisme, que per ara estan
concretades a Manacor i Calvià i començarà la seva col·laboració amb l'STEI amb una jornada de formació dia 29 de
novembre. La idea és anar ampliant aquest programa.
Podem dir que comença el nou curs amb el projecte global de comunicació de Fundacions acabat. Encapçalat pel
vaixell insígnia, L'Altra Mirada, que el mes de setembre ha tret el seu número 87. Així mateix www.illaglobal.com que
podem dir que ha assolit la velocitat de creuer. Té assegurat articles setmanals, pràcticament diaris, amb una
participació molt plural i prou interessant. I finalment ha aconseguit posar en marxa l'edició d'audiovisuals, amb un
editorial setmanal, i la publicació de petits videos. Abans d'acabar l'any Fundacions llançarà una campanya de
promoció d'aquests instruments de comunicació.
També jugarà un paper important en el pla de feina del curs 2019–2020 les relacions de Fundacions Darder Mascaró
amb altres entitats de la societat civil. Està previst incrementar la col·laboració amb la Fundació GADESO,
especialment en temes de comunicació. El treball amb Palma XXI, que en el passat curs va donar fruits amb la creació
de la plataforma Futur per Palma, aquest curs es concretarà amb la participació conjunta en el Consell de Model de
Ciutat constituït per l’Ajuntament de Palma i amb voluntat d’obrir un debat ciutadà no tan sols de la ciutat de Palma
sinó també de l’Àrea de la Badia de Palma.
Fundacions seguirà participant activament a les Plataformes: Per un Bon Finançament, contra el TCI, Comissió 24 de
febrer, la Plataforma democràtica, el Col·lectiu Alternatives i l’Associació Mercat Social. I lògicament amb el Foro de
Fundacions Sobiranistes de l’Estat, que forma part del seu Secretariat i que té previst diverses Trobades Estatals, la
primera a Santiago de Compostel·la i la celebració de la primera escola sobiranista a Donosti el mes de febrer.
Des de l’Espai d’Història estem preparant l’edició del llibre que conté les ponències de les segones jornades d’Història
del Moviment Obrer a Mallorca i la celebració dins el mes de març de les terceres, en aquest cas dedicades al paper de
la dona al moviment obrer de la primera part del segle XX.
Des de l’Espai de Sobirania i Construcció Nacional té previst la difusió del llibre «Nou sobiranisme i feminismes.
Identitat i democràcia al segle XXI» i del darrer número de la col·lecció Quaderns de Debat: «Aportacions per una
Mallorca Sobirana i Alternativa».
I per últim posarà en marxa quatre nous projectes: Un debat sobre la política i les aliances que calen per posar en
escat mat a l’anomenat Règim del 78, la construcció d’un projecte sobiranista comú per les Illes, començar a preparar
la commemoració dels 500 anys de les Germanies que se celebraran el 2021 i un projecte que anomenen «Lluites
compartides» que té com a objectiu la popularització de les lluites socials, ecològiques i culturals més importants dels
darrers 50 anys a Mallorca.
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Creada l'Aliança Per
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Els principals grups ecologistes de Mallorca (Amics de la Terra, Extinction Rebellion, Greenpeace, GOB,
Joventut pel Clima - Fridays for Future, Moviment Ecolocal Mallorquí - MEM, Plataforma Antiautopista i
Terraferida) i altres associacions i sindicats (CGT, Entrepobles, Som Sindicalistes i Attac-Mallorca) han
constituït el dissabte 31 d'agost, l'Aliança per l’Emergència Climàtica a Mallorca. La primera acció de
l'Aliança ha estat adreçar-se als Ajuntaments de l'illa per demanar-los que aprovin una Declaració
d'Emergència Climàtica que, entre d'altres, suposi el compromís de reduir al màxim les emissions de
gasos d’efecte hivernacle (GEH) amb efecte immediat i amb la fita d’arribar a un balanç zero net
d’emissions de GEH no més tard de 2040, si pot ser abans de 2035, i la reducció l’any 2030 del 65%
d’emissions d’aquests gasos respecte a les de 1990.
Els membres de l'Aliança insten els municipis a “incorporar i desplegar de manera immediata la nova Llei
10/2019 de canvi climàtic i transició energètica” però els demanen que vagin més enllà i adoptin mesures
concretes i urgents en matèria de desclassificació de sòls urbanitzables, contenció de la mobilitat,
protecció del sòl rústic i foment de l'agricultura ecològica.
La moció que l'Aliança per l’Emergència Climàtica presenta als Ajuntaments recorda que “s'està al límit
del punt de no retorn pel que fa al canvi climàtic”. I recorda als ajuntaments que “no respondre davant la
crisi ecològica i civilitzatòria suposaria la mort de milions de persones, a més de l'extinció irreemplaçable
d'espècies imprescindibles per a la vida a la Terra”. “L’estat d'emergència” diu la moció que l'Aliança eleva
als consistoris “implica redirigir tots els recursos dels ajuntaments per encarar la crisi climàtica i els seus
problemes associats”.

La moció estableix “la necessitat de planificar un escenari econòmic de post-creixement” perquè “la vida
econòmica del municipi no pot fonamentar-se en un creixement econòmic il·limitat” ni en un “increment
constant del consum d’energia que compromet greument el futur de la civilització”.
Si bé existeix un Pacte de Batles i Batlesses des de 2008 impulsat des d'instàncies europees i que ha
estat reactivat el 2018 sota la coordinació del Consell de Mallorca, els membres de l'Aliança per
l'Emergència Climàtica confessen un escepticisme ple d'alarma davant el que ens semblen algunes
insuficiències d’aquest marc d’actuació i davant la possibilitat que pugui emmascarar la necessitat
d’actuar amb caràcter d’emergència i transmetre-ho clarament a la ciutadania des de totes les instàncies
de l’administració pública.
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Sostenen els membres de l'Aliança que, si bé el pacte ha estat reactivat el 2018, ja té més d'una dècada
i, al llarg d'aquesta dècada, les emissions directes de CO2 i altres gasos d'efecte hivernacle (GEH) a les
Illes Balears, després d'una caiguda entre 2008 i 2014 atribuïble a la crisi econòmica, han tornat a
augmentar amb la recuperació econòmica dels darrers anys.
Ecologistes i sindicalistes constaten amb alarma que la majoria de càlculs de les emissions de CO2 a les
Balears ignoren algunes fonts principals d'emissions: els transports i el turisme. La comptabilitat dels
gasos que s'emeten en el transport aeri amb destinació a les Illes Balears cal posar-lo en el muntant del
deute que cal eixugar i aquest volum només creix any rere any.
Finalment, observen que les emissions a les Illes Balears han augmentat per sobre de les de la mitjana
dels altres territoris d'Espanya.
Segons els membres de l'Aliança per l’Emergència Climàtica, el Pacte de Batles estableix un objectiu de
reducció de les emissions d'almenys un 40% per a 2030 “per mitjà de mesures d'eficiència energètica i
d'un major ús d'energies renovables”, així com uns inventaris d'emissions i uns models per al seu càlcul i
elaboració, procedents de l'esmentat Covenant of Majors de 2008.
L'Aliança per l’Emergència Climàtica reconeix que aquest objectiu és ambiciós i lloable però recorda que
les mesures d'eficiència energètica i el foment de les energies renovables només resolen una part (i no la
major) del problema de les emissions de GEH, que tenen altres components: els transports (un 16,5% de
les emissions globals mundials pel que fa al transport rodat i un 23% el conjunt del transport) el turisme
(el 8% de les emissions globals) o la urbanització i els seus associats (producció de ciment i formigó,
grans infraestructures, mineria...).
Subratllen que a les Illes Balears, una economia altament dependent del turisme, i amb una de les taxes
de vehicles per habitant més altes del món, la part de les emissions corresponent a turisme, urbanització,
infraestructures i ús de l'automòbil és encara molt més elevada que en el global mundial. I que, en
aquests aspectes (creixement turístic, urbanització, motorització), els ajuntaments tenen una tasca
urgent a fer que, a parer de l'Aliança per l’Emergència Climàtica, queda fora dels estàndards de
seguiment prevists en el Pacte de Batles i Batlesses que coordina el Consell de Mallorca.
Els membres de l’Aliança per l’Emergència Climàtica recorden que el planejament urbanístic de la
immensa majoria dels municipis de Mallorca preveu encara desenvolupaments urbanístics que entren
directament en col·lisió amb els objectius de reducció del CO2 i altres GEH. Per això demanen als
ajuntaments una revisió urgent del seu planejament urbanístic perquè desclassifiquin tots els
urbanitzables, programats o no, que puguin suposar un creixement; així com una revisió, en sentit
proteccionista, de tots els urbanitzables aprovats i no desenvolupats (no edificats).
La moció de Declaració d’Emergència Climàtica s'estén a altres aspectes com la contenció de la mobilitat,
el veto a les grans infraestructures, la gestió de l'aigua i, especialment, la necessària protecció efectiva
del sòl rústic i forestal, del seu caràcter de reserva ambiental i de la necessària protecció de les activitats
agropecuàries sostenibles, molt singularment l'agricultura i la ramaderia ecològiques.
Els signants de l'Aliança per l’Emergència Climàtica insten totes les administracions a fer amb urgència
una transició ràpida a un marc de post-creixement. I qualifiquen l'actual model econòmic d'incompatible
amb els objectius de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) i de contenció del canvi
climàtic.
Els promotors de la moció es posaran en contacte amb tots els Ajuntaments de Mallorca. En una primera
ronda tenen previst adreçar-se als principals ajuntaments (Palma, Calvià, Manacor, Inca, Llucmajor i
Marratxí). De fet, aquests darrers dies ja han tengut un primer contacte de feina amb representants de
l'Ajuntament de Marratxí. Un contacte que qualifiquen de “constructiu, franc i productiu”.

COL·LECTIU ALTERNATIVES
Els reptes de concretar la transició
cap a un altre model econòmic
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Josep Valero Gonzàlez
Membre del Col·lectiu Alternatives

No sé si hi ha altres experiències semblants a la resta de l’Estat. Que hi hagi
un espai de trobada per a persones que de manera individual, amb militàncies
a diferents partits de l’esquerra o sense cap militància partidista, vulguin
parlar i actuar sobre com construir a les Illes Balearsun model econòmic basat
en la cohesió social, la sostenibilitat, la viabilitat econòmica, la cooperació i la
participació democràtica, és una realitat que s'ha de posar en el seu just valor.
Ja fa tres anys que es constituí el Col·lectiu Alternatives. De manera regular,
entorn del primer o segon dimarts de cada mes, les reunions i els treballs
s’han anat realitzant. En el blog http://collectiualternativesib.blogspot.com/
podeu veure els diferents documents que ha elaborat el grup o persones
individuals amb el suport del Col·lectiu. I en aquest altre enllaç:
https://fundacionsdardermascaro.cat/sites/fundacionsdardermascaro.cat/IMG/
pdf/llibre_col_alternatives.pdf el darrer document publicat: «Eines per a una estratègia cap a la sostenibilitat»
Tres anys per advertir de la dificultat, no tant per definir cap a on ens agradaria anar, com per aterrar en el disseny i
prioritzacions d’un pla de transició que comenci a fer-ho viable. En el món de l’economia com en el de les societats, les
coses estan interrelacionades. Les propostes simplistes i unilaterals, amaguen els efectes ocults i la complexitat de les
problemàtiques que pretenen solucionar. La realitat no es canvia solament amb eslògans. Cal fer feina d'anàlisi i estudi
rigorosos, teixir i construir una xarxa d’aliances, treballar per aconseguir els màxims consensos socials, i especialment,
aconseguir que les administracions públiques comencin de debò a introduir la planificació estratègica integral, com a
l’eina imprescindible per a la pràctica d’un bon govern.
Les Administracions públiques necessitarien orientar aquesta planificació estratègica, cap a les prioritats que
demanden les seves societats civils i cap a la recerca de solucions davant els grans reptes globals que ja són prou
evidents. L’explosió demogràfica, el canvi climàtic, la disrupció digital, la capacitat de càrrega dels territoris,
l’increment de les desigualtats socials, la uniformització cultural, la millora dels serveis públics, l’aplicació de polítiques
fiscals més justes i progressives, l’absurd d’una economia global basada en el màxim productivisme i el màxim lucre,
incompatible amb un planeta finit i amb un límit objectiu de matèries primeres...
No tot es pot resoldre de cop i al mateix temps. Però això no justifica que no es faci res o que tan sols ens limiten a
intentar surar el millor possible, en les turbulentes aigües dels anomenats mercats.
Cal anar construint un pensament econòmic alternatiu amb vocació d’influir a fer possibles uns plans de transició de
canvi de model, que disputi el discurs ideològic amb versemblança al vigent model de creixement «espontani» de
«lliure mercat», que per a les nostres illes ja suposa molts més inconvenients que avantatges.
Perquè la reflexió sobre el canvi de model a les nostres illes ha de tenir en compte i de manera molt més accentuada,
el caràcter insular i limitat del nostre territori i les capacitats reals de sobirania que podem exercir o reclamar, des de
les nostres institucions públiques.
El Col·lectiu Alternatives creu que aquesta nova legislatura hauria de suposar un salt qualitatiu per definir i concretar
aquests plans de transició que creiem del tot necessaris. Des de la nostra modèstia i des de la consciència de la
necessària horitzontalitat per anar construint aquest canvi de model, volem ajudar i acompanyar tant a les
Administracions públiques com al conjunt de les entitats de la societat civil amb les nostres reflexions i aportacions.
Un repte que suposa també una autoexigència major en la nostra feina interna i externa com a Col·lectiu.

Una setmana per
"arreglar" l'economia a través del consum
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Jordi López
Associació Mercat Social Illes Balears

La setmana de les economies transformadores, que culminà el 28 de setembre amb la V Fira del mercat social
celebrada als jardins de la Misericòrdia de Palma, va coincidir amb les mobilitzacions davant l'emergència climàtica.
Una coincidència que no és casual: la crisi climàtica és un símptoma d'un model econòmic esgotat que no té
miraments ni amb les persones ni amb el medi ambient, davant el qual és urgent actuar.
La responsabilitat d'actuar no és exclusiva dels governs, per això s'ha apel·lat a la responsabilitat individual i
col·lectiva que totes podem exercir apostant per opcions de consum de productes i serveis que tenguin cura de les
persones i de l'entorn. Per això, el lema de la setmana d'economies transformadores i de la fira del mercat social
d'enguany ha estat "aquesta setmana ho arreglam".
De la setmana de les economies transformadores s'ha de destacar la bona presència de públic en les diferents
activitats, així com l'interès dels temes tractats: el parking-day d'Ecotxe i la seva aposta per la mobilitat sostenible, la
jornada tècnica sobre empreses d'inserció que mostrà la seva doble dimensió social i empresarial en favor de la
inserció laboral de persones en risc d'exclusió social, les finances ètiques amb un taller de finançament col·lectiu a
càrrec de Coop57 i la presentació per part de Fiare del segon informe sobre finances ètiques i sostenibles a Europa, el
microteatre sobre cooperativisme, el tast de productes eco innovadors organitzat per Apaema i de productes de
comerç just a les botigues de la Federació S'Altra Senalla a Palma, Inca, Manacor i Llucmajor, la mostra i presentació
del projecte de Càritas "reciclam roba, inserim persones", les activitats de dinamització realitzades per l'artista drag
queen Cady Kane a les delegacions de Deixalles, la inauguració del curs "economia social i finances ètiques" de les

Fundacions Darder-Mascaró i la UIB i la presentació del Fòrum Social Mundial de les economies transformadores
Barcelona 2020 a càrrec del president de REAS Red de Redes Carlos Askunze...
Aquesta setmana intensa i productiva per visibilitzar les entitats i empreses d'economia social i solidària compromeses
amb el consum responsable en favor de les persones i el planeta, culminà en la V fira del mercat social celebrada als
Jardins de la Misericòrdia. De l'edició d'enguany hem de destacar en primer lloc la participació de més de 30 iniciatives
d'àmbits com les finances i assegurances ètiques, energies renovables i mobilitat sostenible, cooperativisme de treball
i d'habitatge, cures, agroecologia, alimentació i comerç just, reutilització i inserció social...
Com a novetat, aquesta edició de la fira comptà amb una install party per oferir a les persones interessades la
possibilitat de passar a l'acció donant-se d'alta de serveis alternatius de consum quotidià, com energia, mobilitat,
banca i assegurances.
També hem de destacar el programa d'activitats, des de la visita institucional i la taula rodona sobre espais cogestionats de promoció d'economies transformadores amb la participació d'experiències de Barcelona i Pamplona, a les
activitats lúdiques: circ, jocs interculturals, ballada popular de folk...
En definitiva, una fira en la qual hem introduït novetats i que ens ha deixat amb un bon sabor de boca: la presència de
públic, l'ambient excel·lent, les converses i contactes generats...
Però sobretot, una fira i una setmana que ens ha mostrat la consolidació del projecte de mercat social, sorgit a les Illes
Balears ara fa 5 anys, per contribuir a arreglar l'economia a través del consum conscient i transformador.

PLATAFORMA PER LA
DEMOCRÀCIA
Tenir memòria per no repetir la història
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Francisca Garí Perelló
Secretària de Polítiques socials i igualtat d’UGT-Illes Balears
Fa uns mesos es va constituir la Plataforma per la Democràcia, que està
conformada per diverses organitzacions que compartim les mateixes
sensibilitats.El nostre objectiu és preservar la llibertat i l’estat de benestar,
en definitiva, preservar la democràcia, tal com diu el nom de la Plataforma.
Sabem que tot això es veu amenaçat per aquesta ideologia d’extrema dreta
que ressorgeix, amb el seu discurs patriarcal, xenòfob, repressiu i fosc. Per
això va sorgir la idea que distintes entitats ens agrupessin per formar
aquesta plataforma i donar a conèixer a la gent el perill que té aquesta
onada feixista.
Una gran part de la societat o té una feina precària o no en té i està
immersa en el seu dia a dia sense aturar-se a pensar la gravetat d’aquest
tema, la qual cosa puc entendre, ja que prou feines té la gent pensant els
trucs i baldufes que han de fer per arribar a final de més.
Però “tèntol”, pensem en aquesta frase carregada de veritat: “qui oblida la seva història està condemnat a repetir-la”,
em posa la pell de gallina pels sentiments que transmet. Això no vol dir que s’hagi de guardar rancor, només que
estiguem a l’aguait que el que va passar no torni a passar. No ens oblidem que només hi pot haver perdó si hi ha
reconeixement de culpa i aquest reconeixement no ha passat mai. A l’Espanya de la Transició hi va haver una voluntat
d’enterrar el passat. Les ferides mai es varen tancar i ens hem hagut de “beure el cop com les cebes” i la pena ens ha
quedat dedins. “Obrir per tancar”, és necessari obrir fosses per tancar ferides.
Ara tornen els seus fills o els seus néts i entren a les institucions, però aquesta vegada no ens deixarem trepitjar,
perquè no volem que es torni a repetir la història.
A la nostra societat tenim persones treballadores pobres, sense feina i emigrants que no tornen perquè saben que no
trobaran una feina digna. Mentrestant, els polítics no s’han posat d’acord per formar govern i el 10 de novembre
haurem de tornar a votar. Les persones estem fartes d’aquesta inestabilitat política i social. Malgrat això és molt
important anar a votar per garantir la formació d’un govern progressista i aturar l’avanç de la ultradreta.
Farem feina per combatre l’Emergència Climàtica, que és una realitat. Que no amaguin una vegada més aquest
desastre davall l’estora perquè ho hagin de solucionar altres generacions, si és que hi són a temps. La Terra serà la que
serà, però hi serà. Si no anem alerta, nosaltres serem els que no hi serem, perquè la Terra es convertirà en un planeta
inhabitable.Som feministes i lluitarem contra el masclisme i aquesta societat patriarcal que sotmet a les dones. Que no
ens venguin amb mentides, la violència és masclista en tots els àmbits i estatus socials: a la feina, al carrer, a l’escola,
a la família...
A les dones ens maltracten, fins i tot ens maten. El feminisme ha vingut per quedar, no ens callaran mai més. Ho
devem a tantes dones que al llarg de la Història han lluitat per aconseguir els drets dels quals gaudim avui i ens ho
devem a nosaltres mateixes.
Donarem resposta en aquests discursos d’odi contra les persones refugiades i la immigració en general, que no són
més que mentides i bulos. Hem d’estar preparats per aquest drama humanitari, les persones se’n van del seu país
cercant una vida millor i fins i tot fugint de la mort, per això les hem d’acollir. Nosaltres també hem estat refugiats i
immigrants a un altre país d’acollida. Una vegada més es veu la importància de tenir memòria.
Només tots junts i amb els ulls ben oberts podrem evitar el desastre
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Combatre l’emergència
climàtica des de Palma

T1

Neus Truyol Caimari
Regidora de Model de Ciutat, Habitatge i Sostenibilitat de MÉS per Palma

El canvi climàtic és la principal amenaça a què s’enfronta la vida al planeta. Una amenaça que ha estat creada pels
humans i contra la qual cal lluitar amb tots els recursos al nostre abast. L'encalentida del planeta com a conseqüència
del desenvolupament capitalista està provocant una transformació radical del nostre clima –aquest estiu hem tornat a
batre rècords de temperatures- i fa més necessari que mai el compromís de la nostra societat i de totes les institucions
per revertir-lo. D’aquí la importància del moviment Fridays for future, impulsor de la recent Vaga Mundial pel Clima,
que ha provocat accions arreu del món. Els mallorquins i les
mallorquines, habitants d’un territori insular limitat i abocat a un model
econòmic tan depredador dels recursos naturals com és el turístic, hem
de prendre consciència de la necessitat de canvis radicals per garantir la
continuïtat de la vida.
És per això que des de MÉS per Palma i MÉS per Mallorca ens hem sumat
a la Vaga pel Clima. Ho hem fet perquè el compromís amb el Medi
Ambient forma part del nostre ADN, tal com demostra l’impuls, durant la
legislatura passada, d’algunes normatives pioneres arreu d’Europa que
tenen com a objectiu avançar en la Transició Ecològica, com són la Llei de
Canvi Climàtic, la Llei de Residus o el decret de Posidònia. Des de MÉS
per Palma també hem posat en marxa iniciatives per avançar en aquesta direcció. La creació d'un bosc urbà, el foment
del reciclatge i la reducció de residus, la prohibició del lloguer turístic als pisos o la recuperació d’Es Carnatge són
alguns exemples municipals.
Perquè pensam que els Ajuntaments, i especialment els de grans ciutats com Palma, tenen un paper fonamental en
aquesta transformació, tant per la petjada humana que concentren com per l’activitat econòmica que generen. Les
ciutats som part del problema, però hem de formar part de la solució i no ens podem permetre no respondre davant
l’emergència climàtica que vivim.
Per això, i perquè no ens conformam amb la feina feta i consideram que cal fer més, volem prendre mesures
ambicioses i valentes per revertir la dinàmica destructiva que pateix el planeta. Amb la implicació de tothom podem
capgirar-ho i fer de Palma un referent verd amb polítiques valentes. La lluita contra el canvi climàtic i per transformar
Palma en una Ciutat Verda i Sostenible és una de les prioritats de MÉS per Palma a través de les polítiques i projectes
de la regidoria de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat.
Entre elles destaca l’impuls de mesures valentes d’aquí a l’any 2030 per reduir les emissions a la meitat a l’àrea
situada dins la Via de Cintura. L'espai urbà ha de ser una zona on només se pugui circular a 30 km/h; impulsarem
l’augment de les zones d’ORA i augmentarem les zones ACIRE per reduir el trànsit rodat; i donarem un gran impuls al
transport públic, amb l’augment d’autobusos i de freqüències. Pensam que és imprescindible reduir la dependència al
cotxe privat i potenciar la mobilitat sostenible, perquè la gent es pugui desplaçar en autobús, tramvia, bicicleta i a
peu. Volem que tothom pugui anar a peu als serveis i infraestructures educatives, culturals, comercials, a zones
verdes... en tan sols 15 minuts. Reduir la circulació és una qüestió ambiental, però també de defensa d’un nou model
social de convivència i de foment de la salut pública de la ciutadania.
A més, i per tal de lluitar contra el canvi climàtic, el nou Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU), que s’aprovarà
aquesta legislatura, inclourà accions per tenir una ciutat més eficient energèticament, amb emissions quasi nul·les, i
més resilient.
Al mateix temps hem de seguir treballant pel decreixement turístic, limitant el nombre de creuers que arriben a Ciutat
i limitant el lloguer turístic a habitatges unifamiliars. Tot això per des-turistitzar Palma, i avançar cap a una ciutat
habitable per tothom.
A més, des de la regidoria estam impulsant projectes cap a aquest nou model de ciutat com són:
- El Bosc Urbà del Canòdrom i el Velòdrom, iniciat a la passada legislatura i la primera fase del qual estarà feta
enguany.
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- Els nous eixos cívics de Cotlliure i Nuredunna, que permetran revitalitzar els barris de Pere Garau, Son Gotleu i Camp
Redó i crear una nova centralitat a la ciutat.
- La recuperació del Carnatge, l’únic espai natural costaner de la nostra ciutat.
- La reforma del Passeig Marítim, llevant-ne cotxes i augmentant l’espai per als vianants i els arbres.
- I un nou Parc Agrari a la ruralia de Palma, entre Son Sardina i el Pla de Sant Jordi que salvaguardarà aquest espai
estratègic des del punt de vista econòmic, cultural i natural, i que permetrà promoure la sobirania alimentària a través
de l’impuls del producte de km zero.
Tot aquest procés només es podrà fer des de la implicació
de la ciutadania, que haurà de canviar de xip i abandonar
l’addició de la nostra societat al cotxe, el principal
problema ambiental de la nostra ciutat amb molta
diferència. El compromís de MÉS per Palma és combatre
l’emergència climàtica fent de Palma una ciutat més
verda. Aconseguir-ho és un repte per a la nostra ciutat i
la nostra aportació a la lluita contra l’emergència
climàtica.

Altres veus

6.1

Candidatos a Dinosaurio

Jorge C. Oliva Espinosa
(Escriptor cubà) https://laltramirada.cat/article/la-cuba-de-jorge-carlos-oliva-espinosa/
INTERCAMBIO DESIGUAL (1)
Hace miles de años, se estableció el intercambio más desigual e injusto que se haya concertado jamás. Una de las
partes recibió refugio y algo de comida; a cambio, entregó fidelidad a toda prueba y
sumisión incondicional. A pesar de lo desequilibrado, el pacto se mantiene hasta hoy. Lo
acordaron el perro y el hombre
LA MÁQUINA (2)
Todos dependían de ella. Como cada cual la usaba a su conveniencia, sin miramientos,
estaba muy deteriorada, apenas funcionaba y se detenía a cada rato. Había que buscarle
solución a sus males y decidieron arreglarla. Comenzaron a hacerle modificaciones,
sustituirle piezas y añadirle otras. Las reparaciones no tenían fin, pero ninguna era
suficiente para echarla a andar: Aquello no tenía arreglo. Sin embargo, continuaron
reformándola. Al final, ya no servía para lo que se creó y quedó convertida en un
artefacto completamente distinto, de utilidad desconocida.
EL INFRACTOR (3)
Como estaba prohibido, la gente había dejado de soñar y se limitaba a rumiar la triste realidad. Sin embargo, él tuvo
un sueño en extremo peligroso, merecedor de la máxima condena: Soñó que todos iban por las calles, felices,
contándose unos a otros sus sueños.
LA JAULA (4)
Cabalgando sus sueños, en alas de la fantasía, el hombre se escapaba una y otra vez, siempre más lejos. Entonces,
para mantenerlo preso sin que se percatara, la Realidad le rodeó con su jaula infinita.
FINAL (5)
Aferrado a sus periféricos, sin salir de aquella habitación, disfrutaba de un infinito universo. Viajaba a los más remotos
lugares del mundo, paseaba por hermosos jardines, navegaba por enormes ríos, se bañaba en maravillosas playas,
escalaba las más altas montañas y recorría valles de inigualable belleza; incluso visitaba otros planetas. Todo el saber
humano estaba a su disposición, pues poseía la mayor biblioteca virtual de La Tierra. De igual forma, podía asistir a
Museos, teatros, galerías y conciertos. Se divertía con los más variados juegos y entretenimientos, y satisfacía todos
sus deseos en el ciberespacio; hasta tenía sexo con embriagadoras amantes virtuales. Sin embargo, vivía en la más
absoluta soledad, sin ninguna presencia humana que le hiciera compañía: Era el último sobreviviente.
CREACIÓN (6)
Permanecían ignoradas hasta que alguien, por escapar de tantas pequeñeces, alzó la mirada y, maravillado, divulgó
aquel portento. Desde ese instante, todos supieron que existían las estrellas,
TRES CAMINOS (7)
Para librarse de sus miserias, a “Pedro el Explotado” se le ofrecían tres caminos. Los dos primeros, puras evasiones, lo
trasladaban a mundos imaginados donde era feliz. Eran la religión y el alcohol. Pero al tercero, real y pedregoso, lo
poblaban peligros y quizás allí le esperara la muerte. Lo presidía la certeza de la victoria y tendría que recorrerlo con
la lucha como compañera de viaje. Era el camino de la Revolución. Y Pedro lo emprendió, resuelto a cambiar su
suerte.
NUEVA BOLSA DE VALORES (8)
Al fin, la gran verdad fue aceptada en todo el planeta: Fuera cual fuera el sistema monetario adoptado, el dinero
representaba un resultado materializado por el trabajo. Como al trabajar se invierte tiempo y con el tiempo se
consume la vida, en última instancia, VIDA debía ser la moneda universal de cambio y el patrón de medida de
cualquier valor. Todos poseen dicha moneda, porque al llegar al mundo cada individuo tiene acreditada a su cuenta
una cantidad variable de tiempo que comienza a consumir y muere cuando el saldo llega a cero. Desde entonces, en
toda transacción mercantil, una parte abonó a la otra, como precio, la cantidad de tiempo acordada y cada cual
comenzó a girar contra lo que le restara de vida. Así, algunos fueron despojados de sus existencias, muchos las vieron
reducidas a la mínima duración, mientras unos pocos incrementaron, con millones de años, la vida que trajeron al
nacer. Como ese Capital inicial tiene una magnitud desconocida, apareció el mercado especulativo y la compra-venta
de futuros bursátiles…

1

Cultura

7.1

JOHN BERGER I:
DE LLURS FATIGUES

Josep M. Traverso
“Creía que lo no dicho le favorecía. Y, sin embargo,
pese a todo, soñaba con ser comprendido.” J.B.

John Peter Berger (1926-2017) va dedicar uns quinze
anys de la seva vida a escriure la trilogia De les seves
fatigues. Aquest títol sorgeix del versicle (4,39) de
Sant Joan que diu “Uns altres es van fatigar i vosaltres
us aprofiteu de les seves fatigues”. El primer llibre, Pig
Earth (Porca Terra) va aparèixer a finals de la dècada
dels setanta, el segon va ser Once in Europa (Una
vegada en Europa) i el tercer, Lilac and Flag (Lila i
Flag) va veure la llum a principis dels noranta.
Tot plegat un llarg cicle d’escriptura per descriure la
gran transformació que Europa va sofrir al llarg del
segle passat. La destrucció lenta i inexorable del
camperolat com a classe social, com a forma de vida i
treball. Un món que s’havia resistit als canvis durant
segles i que es va veure sotmès a un terrible procés de
tranformació i anihilació. D’una altra banda l’expansió i
domini del treball a les fàbriques. El trasvassament de
població del camp a la ciutat, La pèrdua d’arrels i la
concentració dels més pobres en barris d’extrema
misèria, la precarietat, la mendicitat, la droga, els
nous oficis, el treball de monees.
L’oposició entre les formes de vida al camp i a la ciutat
és un fil que recórr la trilogia. Mathieu és un dels
personatges de la narració El valor del dinero a Puerca
Tierra, Alfaguara, 2008. “Cuando Mathieu (el aguardentero) iba de pueblo en pueblo con el alambique era un hombre
expansivo y cordial. El ritmo del trabajo y el estafar al estado uno de sus impuestos le inspiraban. El resto del año
trabajaba en una fábrica de muebles y se volvía taciturno y dubitativo”. (Puerca…117)
Sobre la vida al camp, al mateix llibre, a l’epíleg històric, Berger ens diu coses com aquestes:
“La vida campesina es una vida dedicada por entero a la supervivencia. Ésta es tal vez la única característica
totalmente compartida por todos los campesinos a lo largo y ancho del mundo. Sus condiciones de vida, el
grado de explotación y sufrimiento, pueden ser extremos, pero no puede contemplar la desaparición de lo
que da sentido a todo lo que sabe, que es precisamente su deseo de sobrevivir. […] El campesino ha
sobrevivido más tiempo del que le habían pronosticado. Pero durante los últimos veinte años (som a la
dècada dels setanta del segle passat), el capital monopolista, mediante sus empresas multinacionales, ha
creado una nueva estructura del todo rentable, la “agribusiness”, por medio de la cual controla el mercado
[…]. La penetración de este mercado en todos los rincones de la tierra está acabando con el campesinado.”
Amb coneixement directe i profund d’allò de què parla, amb un amor immens pels seus personatges però en cap cas
amb enyorança, conclou:
“De lo que llevo dicho hasta aquí se deduce que nadie en su sano juicio puede defender la conservación y el
mantenimiento del modo de vida tradicional del campesinado. El hacerlo equivaldría a decir que los
campesinos deben seguir siendo explotados que deben seguir llevando unas vidas en las cuales el peso del
trabajo físico es a menudo devastador y siempre opresivo. […] En un mundo justo no existiría una clase
social con estas características.”
Encara que formin part d’un projecte unitari, els llibres són molt diferents entre si, tant en el seu contingut com en la
seva estructura, en el seu plantejament. El primer, Puerca Tierra, és un conjunt d’històries on les formes de vida al
camp, a la muntanya, encara no s’han vist greument amenaçades. Relats com El valor del dinero o Las tres vidas de
Lucie Cabrol, La Cocadrille són impressionants entre altres coses per la profunditat dels personatges, la seva fortalesa
física i moral. El volum s’obre amb una Explicació per part de l’autor i, com ja hem esmentat, es tanca amb un Epíleg
Històric.
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Una vez en Europa, Punto de Lectura ((2001) és el segon. Aquest llibre i especialment el relat que li dóna títol narra la
incompatibilitat entre dos mons, el de la fundició que s’ha instal·lat a la vall amb els forns que destrossen la vida i els
cossos del homes i el de la granja que resisteix al seu costat.
Els personatges com Marius, Danielle, Odile Blanc pertanyen a una Europa que ja no existeix, les seves formes de vida
han estat destruïdes. Ells i elles treien la seva saviesa del contacte amb la natura, del lligam amb la terra, del treball
que mai no s’acaba.
Parlant a la seva filla Marie-Noelle, Odile afirma: “Te diré qué hombres merecen nuestro respeto. Los hombres que se
entregan al trabajo para que los que están a su alrededor puedan comer. Los hombres que son generosos con todo lo
que tienen. Y los hombres que pasan la vida buscando a Dios. El resto son pura mierda”. (Una vez…265)
La incompatibilitat d’aquests dos mons s’expressarà de forma sintètica i lleugera al curt text que tanca el llibre, Toca
algo para mí, es narra la trobada casual entre els joves Bruno i Marietta a la festa de L’Unità a Venècia. Ell és músic,
toca el trombó a una banda que ha arribat a la ciutat, viu al camp; ella és una treballadora membre del PCI.
Passejaran per la festa, ballaran junts, faran l’amor amb passió però ell partirà. La proposta de Marietta quedarà sense
resposta, “Ven a Mestri, suspiró ella, ven a Mestri. Te encontraré un trabajo …” Al carrer hi ha penjats retrats gegants,
un d’ells és “una gran cabeza en forma de cúpula, como una gran colmena de pensamiento y gafas. Ése es Gramsci.”
Lila y Flag, Alfaguara (2013) tanca la trilogia. La traductora dels tres llibres és Pilar Vázquez. El panorama ha canviat
profundament, ens trobem a Troy, una mena de ciutat de ciutats. Alguns dels personatges viuen al Cerro de la Ratas,
un laberint de barraques on “cuando llovía la tierra se transformaba en una resbaladiza superficie de barro, y regatos
de agua amarilla se precipitaban ladera abajo.”
Aquí els personatges més joves ja han perdut els lligams amb el camp. Els seus pares encara se’n recorden, els
padrins s’hi han quedat, molts per sempre. Yannis, l’operari de la grua a una gran obra, és d’origen grec i aconseguirà
dur la mare per tal conegui les nétes. Casimir i Angeline són els padrins del jove Sugus/Flag i no han tingut tanta sort,
moriran sense conèixer el nét. Clement és el pare de’n Sugus i s’ha passat quaranta anys de la seva vida obrint ostres
al port, intentarà transmetre al fill els seus valors, la veritat mitjançant les paraules contingudes al diccionari
etimològic que llegeix dia rere dia. Morirà a causa de les cremades produïdes per l’explosió del televisor de casa.
Ingressat a l’hospital parla amb el fill que l’ha vingut a visitar:
“Tenía algún fallo en la instalación eléctrica (del televisor). Y eso significa trabajo de mono. Incompetencia.
Falta de competencia. De competere, coincidir, convenir en latín, compuesto de cum, con, y petere, dirigirse
hacia. Ir hacia algún sitio juntos, hijo. Hay tan pocos sitios a los que ir ahora. Incompetencia, no ir a ningún
sitio, no estar con nadie. Hacer trabajo de mono.” (Lila…59)
Però aquesta transmissió de valors és externa a les formes de vida, llunyana al dia a dia dels joves, mostrant així la
impossibilitat del seu arrelament. Perquè aquest món és un caos, un món d’absoluta dispersió, de manca d’un futur
previsible, com a molt, un treball de monees a la construcció o a les fàbriques, un món inhòspit. Berger accentua
aquesta dispersió amb els noms dels carrers de la ciutat i amb llargues enumeracions:
“Los quioscos y los puestos alrededor del gran espacio abierto vendían periódicos, Coca-Cola, cucharillas de
recuerdo, pañuelos, animales de peluche, casetes, camisetas con YO estimo ALEXANDERPLATZ estampado
en ellas, azafrán, cámaras, ropa interior de encaje, sombreros vaqueros […]. Y la multitud era tan diversa y
extraña como las cosas que se vendían.” (Lila…176)
I en mig de tot això una història d’amor truncat entre Sugus/Flag i Lila/Zsuzsa, una història on s’expressen valors
diferents. Una nit, Sugus, que acaba de ser acomiadat de l’obra per pegar l’encarregat, puja amb Zsuzsa dalt de tot de
la grua, a la cabina fan l’amor i allà té lloc el següent diàleg:
“-Nunca había estado tan arriba, dijo Zsuzsa.
-¿Lo sientes? ¿Sientes cómo se balancea la grua?
-Nadie me hará tan alta.
-¡Un día irás en avión!
-Nunca subirá tanto como estamos tú y yo ahora.
-Un Boeing 747 a París!
-No, Flag, nadie podrá llevarme tan alto como tú lo has hecho esta noche”. (Lila…130)
Diuen que aquesta és una novel·la sobre el perdó, segurament, però també ho és sobre el poder, l’amor, el silenci i el
temps. A un moment determinat, algú, la narradora, parlant de Flag i Zsuzsa, dels homes i les dones, diu el següent:
“Nos hacemos deseables. El deseo del hombre sigue. Pero ellos nunca pueden iniciarlo. No tienen
imaginación. Cada vez tienen que empezar con una de nosotras. Entonces se perdona todo lo que ha
sucedido. Nos convertimos en amor. Por eso nos odian los que tienen el poder. Odian el perdón. Mientras
sucede, el tiempo se detiene. Más tarde, en el curso de nuestras vidas, el tiempo se vengará de nosotras
como no lo hace con los hombres. No puede olvidar que algo en nosotras le obligó a detenerse una vez.
Cuando todo está perdonado, ya no queda sitio para el poder o el tiempo. Por eso el poder y el tiempo miran
con odio nuestro amor.” (Lila…164)
La Era de los Cosmonautas és un relat que pertany a Once in Europa, Marius i Danielle cuiden el bestiar a una planúria
situada a 1600 metres. Hi viuen a dos chalets separats per no massa distància. Marius supera els setanta i ella és molt
jove. El text comença així:
“Si se pudiera dar un nombre a todo lo que sucede, sobrarían las historias. Tal y como son aquí las cosas, la vida
suele superar a nuestro vocabulario. Falta una palabra, y entonces hay que relatar una historia. ¿Cuál era, por
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ejemplo, la relación entre el viejo vaquero Marius y la criatura que Danielle llevaba en su vientre cuando dejó el
pueblo? ¿Era Marius el padrino del niño? No es muy probable”. (Una vez…119)
Llegint aquestes frase, no sé ben bé el perquè, m’ha vingut al cap el Tractatus, com si un i altre fossin dos pols
oposats, distants. Sigui com sigui, les paraules parlen de l’impuls que porta Berger a encetar les seves històries. La
declaració es complementa amb aquesta altra: “¡Qué difícil es impedir que ciertas historias se conviertan en simples
lecciones morales! ¡Como si nunca hubiera vacilaciones, como si la vida no se envolviera como un trapo en la hoja
más afilada!! (Una vez…80)
Aquest article, per les seves limitacions, no pot ser de cap manera una introducció a l’obra immensa/diversa/valenta
de J. Berger. Massa coses han quedat al marge, entre elles, i no és segurament la menys important, els seus escrits
sobre la mirada, sobre les maneres de mirar, sobre l’art. Aquí es tracta tan sols d’una invitació a la lectura. Això sí,
estem segurs que si algun pic apareix una forma de viure, de relacionar-nos i d’estimar-nos, de treballar i pensar
diferent a la qual se’ns imposa, John Peter Berger serà necessàriament un dels autors que ens acompanyaran en
aquest nou món. Beger ens ensenya que hi ha hagut, n’hi ha, hi haurà diferents formes de viure. Que això és possible.
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7.2

Irene Solà
Canto jo i la muntanya balla

Maties Garcies
L’escriptora i artista visual Irene Solà (Malla, 1990) transita entre la
poesia, la narrativa, les exposicions i els muntatges visuals. El maig
passat va treure a la llum aquesta breu novel·la titulada Canto jo i la
muntanya balla, que és la segona que publica, després d’Els dics
(2017).
Aquesta segona novel·la de Solà és una obra polifònica en què el món
pirinenc esdevé protagonista a través del paisatge, les masies, els
llogarets i la gent que hi habita, tant si són pagesos i pastors lligats de
sempre a la terra com si es tracta de neorurals o urbanites retornats a
la terra d’origen. Però també hi són presents les forces tel·lúriques de
la muntanya, i els llamps, els núvols, els animals, la vegetació. També
les dones d’aigua i tot un món de fantasia que pobla els paratges
compresos entre Camprodon i Prats de Molló.
L’estructura de l’obra és un encaix de relats que van i venen, que
presenten –i després repesquen– llocs, personatges i accions fins que
tota la trama queda ben lligada. El lirisme s’espargeix arreu i la prosa
s’entremescla amb dibuixos i poemes. De fet, el títol de l’obra és el
vers final d’una composició d’Hilari, el protagonista poeta d’aquesta
sèrie de personatges muntanyencs: Canto com qui fa hort, / com qui
talla una taula, / com qui aixeca una casa, / com qui tresca un pujol, /
com qui es menja una nou, / com qui encén una brasa. / Com Déu
creant els animals i les plantes. / Canto jo i la muntanya balla.
Entremaliades bruixes perseguides i torturades, personatges amb secrets i tares, descendents de gegants, amors que
es congrien en la solitud, soldats que travessen la ratlla i fugen cap a l’exili, crims de guerra republicans i nacionals,
accidents de caça, culpes arrossegades durant anys, dones coratjoses, cabirols misteriosos, llegendes i mitologia: “Les
passions aquí dalt també són més crues. Més despullades. Més autèntiques. La vida i la mort, la vida i la mort i
l’instint, i la violència, aquí dalt, hi són presents a cada passa”. El relat captiva el lector, que es deixa seduir per les
vivències dels protagonistes i frueix assaborint una llengua fluida, bella i natural.
Irene Solà
Canto jo i la muntanya balla.
Barcelona: 2019.
Editorial Anagrama. 4t Premi Llibres Anagrama de Novel·la.
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Projectar, entrenar
i guanyar per viure

Margalida Rosselló/Ricard Pla

Entre musclos, calamars i sardines sempre ha trobat un moment per dedicar-se a l’esport i competir. Actualment, és el
president del Club Fidípides d’Atletisme, però Emilio de la Cámara, passats els 75 anys, continua col·leccionant títols
internacionals, medalles de tots els metalls i dirigint partits de futbol de les categories infantils.
Hem de fer esment a una qüestió essencial: els àrbitres, per poder estar en actiu, periòdicament han de superar unes
proves físiques, i no cal dir que per a n’Emilio això no és cap obstacle. Segons ell, només hi ha un secret: «Disciplina,
entrenament constant i fixar-se un objectiu». Ah!, i tot aquest palmarès sense recórrer a cap entrenador ni
representant. Emilio és de cos petit, està molt prim i té un cor tan «gros» que li batega a 42 o 43 pulsacions per
minut, en repòs.
Des que va començar a competir -tota la vida-, fins ara «només» acumula 33 medalles en els campionats d’Europa.

2
No fa ni un mes, concretament el 12 de setembre, Emilio de la Cámara recollia la darrera d’or. Ha estat la que fa 76
que ha guanyat, entre mundials i europeus. Va ser a Venècia, on va entrar primer en la prova dels 2.000 m obstacles.
Un dia abans, s’havia mort la seva germana, Blanca; tenia 63 anys. Un cop fort. Per Emilio, la germana era una
persona molt especial i l’estimava molt.
Tot i que sempre ha combinat futbol i atletisme, mai no
ha perdut el cuquet de dirigir partits. Fins i tot quan
tenia lliure de la feina a la peixateria que ha regentat
amb la seva dona al mercat de l’Olivar (la va vendre ara
fa un any), es dedicava a arbitrar qualque partit de
costellada (per mantenir-se en forma) sense cobrar i que
de vegades li creaven més maldecaps que els partits
federats.
«Ara em dedic a dirigir els infantils i m’ho pas molt bé.
Una de les satisfaccions que he tingut fa pocs dies va ser
quan un aficionat em va donar l’enhorabona per haver
fet un bon arbitratge i, sobretot, per haver ensenyat als
nins i nines com han de comportar-se en un terreny de
joc». N’Emilio va arbitrar a Tercera Nacional (ara seria la
Segona B) durant més de deu anys.
També va ser auxiliar dels millors col·legiats que hem
tengut a les Illes: Diego Balaguer, Antoni Rigo, Borràs del Barrio... «Una de les anècdotes que record va ser a Primera,
en un Granada-Reial Societat. Quan entràvem al vestidor de Los Cármenes i obrírem l’armari per penjar-hi la roba,
ens trobam tres cuixots enormes, més grossos que les maletes!!! Ara seria impossible, i segurament producte d’alguna
segona intenció». D’això ja fa molts d’anys, però encara recorda algun fet que no va acabar gens bé: «A Sa Plana,
d’Andratx, i a s’Estanyol, de Santa Margalida, ho vaig passar molt malament. Agressions, tant físiques com verbals, i
qualque trau al cap de més de dotze punts».
19 VEGADES CAMPIÓ DEL MÓN
«A l’atletisme, per sort, aquestes coses no passen, tot i que una vegada vaig rebre una colzada d’un altre corredor.
Però les satisfaccions superen de molt els mals moments». La primera medalla d’aquesta llista interminable la recorda
amb molt d’orgull: «Va ser a Durban, Sud-àfrica, l’any 1997, al Campionat del Món de Cros, on em vaig penjar el
primer or. I un altre fet que també m’ha satisfet molt va ser quan la Federació Internacional em va designar millor
atleta veterà europeu, l’any 2010. Va ser a Atenes, i tant la família com jo ens ho passàrem molt bé, entre altres coses
perquè ens convidaren gairebé a tot». Així és Emilio de la Cámara Perona: una persona senzilla, apassionat per
l’esport, «sense ni un bri de dopatge». L’any passat, el seu fill Emilio de la Cámara Fuster va publicar un llibre 1 en què
recull tot el seu llarg i fructífer recorregut: les vivències d’un dels nostres millors esportistes veterans de les Illes
Balears.

1 2018, ¿Cómo ser campeón del mundo a los 70 años?, Edicions Baleària, Govern de les
Illes Balears, Illenc, Institut d’Estudis Baleàrics.

El racó d'en Joan
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