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Editorial

El més destacable de les eleccions del passat 10N ha estat l’ascens de l’extrema dreta, que ha
esdevengut tercera força política a escala d'Estat. La part positiva de tot això és que ha obligat al PSOE a
descartar, d’entrada, una «gran coalició» amb el PP que ja es veia venir sense remei amb la darrera
convocatòria electoral, emparada en l’excusa de superar el «bloqueig». El PP, per la seva part, tampoc no
es pot permetre en aquestes circumstàncies arribar a un acord d’abstenció amb el PSOE perquè
significaria regalar a VOX el lideratge de l’oposició a Pedro Sánchez. I Ciutadans ha esdevengut una força
testimonial, perquè si al final jugues a ser més dur que la dreta més dura, tanmateix la gent acaba
votant l’original o el més creïble.
En menys d’una setmana, PSOE i Podem varen anunciar un preacord per constituir un govern
progressista que queda condicionat a què al llarg del mes de desembre, siguin capaços de sumar forces
sobiranistes, almenys ERC i el PNB. La part negativa: potser si Sánchez hagués treballat l’acord fa sis
mesos, hauríem estalviat diners públics de tots i totes, destinats a la convocatòria electoral, i s’hauria
evitat també el preocupant increment de la presència de VOX a les Corts espanyoles. A les Illes Balears,
almenys són quarta força, per darrere d’Unides Podem, però són segona força a municipis importants
com Marratxí, Llucmajor o Inca, entre d’altres, i les esquerres haurien de destinar una part important del
seu esforç en els pròxims anys a governar bé i sobretot a evitar la fragmentació i la polarització social
que impliquen els discursos dels feixistes. Basta veure com han actuat davant la celebració del dia
mundial contra les violències masclistes, per veure de què són capaços.
Perquè hi hagi un govern de canvi a Espanya cal que Moncloa reconegui que la qüestió catalana és un
conflicte polític que s’ha d’abordar mitjançant la política, i això vol dir diàleg, més enllà dels acords als
quals se pugui arribar. Aquesta hauria de ser la tònica, i ben segur que les setmanes vinents, que són
decisives en la negociació, seran boicotejades tant per part de les dretes, com de les oligarquies
econòmiques i la monarquia, que veu que la seva estratègia anticonstitucional i irresponsable del « a por
ellos» es posa en qüestió.
Tant Catalunya, com Espanya, com les Illes, necessitem governs que governin, i si pot ser, mirant cap a
l’esquerra i situant en el centre de l’agenda política la lluita contra les desigualtats socials, la mitigació del
canvi climàtic i el respecte a la pluralitat política i cultural de l’Estat. No hi ha cap de les tres qüestions
que es puguin aparcar o deixar en segon terme.
Governar des del reconeixement de la diversitat nacional i ideològica, i governar des de
l’esquerra, no serà fàcil ni d’aconseguir ni segurament de mantenir, però segur que estau
d’acord que seria una bona manera d’acabar l’any.

Equip de redacció

Maquetació i pàgina web: Guillem Solivellas i Reynés
Consell de Redacció:

Biel Pérez Alzina, Miquel Rosselló del Rosal, Maria Salleras, Lila Thomás i Andreu, Josep
Valero González, David Abril Hervás, Guillem Solivellas i Reynés, Miquel Àngel Contreras

1

Encara hem de seguir
parlant de les Eleccions Generals

L'ull crític

2.1

Miquel Rosselló del Rosal
Fundacions Darder Mascaró
Quan tinguérem a les mans els resultats de les eleccions generals
del 10 de novembre tothom va constatar que les coses quedaven si
fa no fa com estaven abans. És veritat que es podien constatar
algunes dades significatives dins els distints blocs electorals.
A la dreta estatal el PP es recuperava, Ciudadanos s'enfonsava i VOX
creixia substancialment, mentre a l'esquerra espanyola el PSOE i
Podemos perdien pistonada. I dins el sobiranisme tant de
centredreta com d'esquerres es mantenien alguns i altres creixien.
Però des del punt de vista de l'estabilitat i de les dificultats per
formar govern les coses quedaven com estaven o pitjor. Les tres
dretes no tenen possibilitat de formar Govern. El PSOE, Podemos i altres aliats d'esquerres tampoc. Per
tant estem com estàvem. O pactava el PSOE amb el PP, l'anomenada gran coalició, o PSOE i Podemos
s'obrin a pactes amb els sobiranistes, el PNB per una part i ERC per l’altra. O cinquenes eleccions en
quatre anys.
Aquesta darrera opció la descarta pràcticament tothom perquè el tuf de crisi del sistema polític espanyol
no el podria amagar ningú.
Per valorar quina sortida queda, consider que cal tenir en compte dos elements que no podem passar per
alt i que suposen un canvi significatiu amb relació a la situació anterior:
Un és els resultats extraordinaris de VOX, no tant des del punt de vista del que suposa de creixement per
l'extrema dreta feixista, per què som dels que considera que Ciudadanos representava el mateix espai
polític i per tant, la suma de VOX i Ciudadanos no canvia substancialment. Però el fet que VOX se situï
amb 52 diputats enfront dels 89 del PP impossibilita a la pràctica que aquest pugui adoptar posicions de
pacte amb Pedro Sánchez si no vol que VOX li pegui una altra forta queixalada al seu electoral i es mogui
per convertir-se amb el primer partit de la dreta, en aquest cas extrema, del país.
I l'altre és la patacada monumental que s'ha pegat Pedro Sánchez, que convoca eleccions per créixer
significativament i deixar a Podemos molt enfora. Mentre el resultat és que perd tres diputats i Podemos
baixa però no tant com anunciaven les enquestes, i Errejon s'estavella.
Aquests dos fenòmens expliquen per què Pedro Sánchez, que no passarà a la història per ser « un gran
estratega», però si amb suficient olfacte tàctic, després de fer callar molt grollerament els seus militants
la nit electoral que li cridaven “con Casado no” i “con Pablo Iglesias sí”, en menys de 48 hores, un record
històric per un personatge com Pedro Sánchez, renuncia a la gran coalició i signa un pacte amb Podemos.
És clar que això no basta per formar govern, almanco necessita al PNB que possiblement no li resulta
molt difícil, i ERC que, ben protegit per la seva militància, ha plantejat unes condicions perfectament
assumibles. Com tots sabem, tenim l’exigència de resoldre el problema vigent mitjançant el diàleg, i en
conseqüència, que es crei una mesa de diàleg entre les parts, primer partits polítics i després institucions
estatals i catalanes.
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Mentrestant, dins l’independentisme català hi ha altres dues opinions ben diferenciades. Des de la CUP no
es creu que el diàleg sigui una solució. La seva aposta és la victòria de l’independentisme pel camí de la
desobediència pacífica. Mentre Junts per Catalunya, que sí que defensen el diàleg, posen com a condició
per abstenir-se a la investidura i per tant facilitar l’elecció de Pedro Sánchez, la creació d’una mesa de
diàleg a la qual participi el President Puigdemont, que hi hagi un mediador internacional i l'acceptació per
part del Govern del dret d’autodeterminació.
En aquest panorama o Sánchez accepta la proposta d’ERC, que no pot rebaixar ni un centímetre més, o
anem a unes altres eleccions. Però no acceptar la proposta d’ERC és deixar ben clar que no es vol una
solució negociada, i per això es treballa per debilitar el sector més favorable a la negociació de
l’independentisme i deixar la porta oberta a la pura confrontació entre l’Estat i tot el seu potencial i el
poble català.
Si Pedro Sánchez deixa passar aquest tren, haurà de seguir tacant-se les mans amb la repressió i
probablement de sang i en conseqüència, respondre davant la història.
Espanya solament sortirà més o manco indemne de l'atzucac en què es troba si accepta que és una
societat plural, i solament per la via del diàleg és possible trobar solucions als problemes que s’han
convertit en endèmics a la nostra societat.
I per això és una premissa imprescindible assumir el canvi climàtic com un risc evident, i que sense
polítiques sostenibles no es pot continuar. Que el nivell de desigualtat social que patim posa en risc la
mateixa democràcia i que sense assumir la defensa del benestar social, incloent-hi les pensions, cap
solució és possible. Que no es pot acceptar cap solució política que mantengui en peu el poder
indiscutible del patriarcat. Que Espanya és plurinacional i que solament es podrà pactar una solució que
sigui acceptada per totes les parts que componen aquest estat plurinacional.
Totes aquestes propostes són el punt de partida de qualsevol negociació que pretengui superar la
constitució actual i els problemes que tenen la vida política estatal tenallada. Fins que s’entengui això
podrem fins i tot formar ara un nou govern, però tard o prest hi tornarem a ser. El nostre sistema polític
està esgotat, es miri per on es miri.
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Per què el PP ha tornat a
guanyar el Consell d’Eivissa?
L'ull crític

2.2

Fanny Tur Riera

Sovint repetim com un mantra que les eleccions no es
guanyen sinó que les perd qui governa. En general és així, tot
i que també és cert que les onades de canvi són cícliques i el
mapa polític pot mudar de color a pesar d’una legislatura
estable i productiva. També és cert que després d’uns mals
resultats electorals no solem practicar gaire l’autocrítica i
sortim del pas posant el focus ben enfora.
Resumir l’anàlisi dels resultats electorals del passat mes de
maig a Eivissa limitant-nos a afirmar que a escala insular ha
tornat a guanyar el PP perquè la societat eivissenca és
conservadora és més aviat una justificació per espolsar-nos de
sobre qualsevol responsabilitat i no passar el sedàs sobre la gestió pública que han realitzat Govern i
Consell – en aquest cas amb una maquinària que cal revisar de dalt a baix- amb les diferents
competències que cada institució gestiona.
Els ciutadans ens hem de sentir representats per les institucions i per qui ens governa tant si vivim a la
capital com a la perifèria. I els balears, tots, de consciència de perifèria en sabem un tros llarg. La nostra
realitat insular ha dificultat que arreli un sentiment de comunitat o de país més enllà dels límits de la
nostra pròpia Roqueta. Tampoc és que històricament s’hagi treballat gaire. Continuam essent Gimnèsies i
Pitiüses. Imprescindible per fomentar una identificació amb el concepte d’Illes Balears és que més enllà
de falsos victimismes ens puguem sentir tractats de la mateixa manera que els nostres vesins sense
necessitat de mirar-nos de reüll. I això no sempre ha passat. No són sempre criteris d’equilibri territorial
els que condicionen partides, projectes i inversions a l’hora de dissenyar i aprovar pressuposts i
polítiques. I ho sabem. De la mateixa manera que no és just que des de les illes menors culpem de tot a
Mallorca com si fóssim menors d’edat i sense assumir la nostra responsabilitat sobre la base de les
competències que gestionam, tampoc ho és que entre illes tinguem el mal costum de definir-nos entre
naltros amb tòpics i recels per justificar determinades inèrcies consolidades.
Les inversions no sempre es fan a partir d’un criteri d’equilibri territorial sinó com a part d’un joc d’escacs
o sobre la base de la correlació de forces polítiques de cada illa. Dit d’una altra manera: ens omplim la
boca parlant de fer país, però sense ser del tot conscients que la millor manera de construir-lo és fer que
tots els ciutadans rebin les mateixes inversions, independentment del lloc on visquin, ja sigui a la part
forana de Mallorca, la perifèria de Ciutat o a Eivissa, Formentera o Menorca. Invertir el mateix en el
benestar i els drets de cada ciutadà és la millor manera de consolidar complicitats entre illes i entre
illencs.
I ja que estam revisant conceptes, una afirmació sense complexos de perifèria: el vot d’un ciutadà
mallorquí val la meitat que el d’un eivissenc, la tercera part que el d’un menorquí o la cinquena part que
el d’un formenterer. L’Estatut d’Autonomia va preveure una discriminació positiva quant a
representativitat parlamentària en relació a la població per tal que les illes menors tinguessin un mínim
de diputats que garantissin la defensa dels interessos de menorquins, eivissencs i formenterers. És un
plantejament de partida molt lloable perquè cerca l’equilibri del qual parlam més amunt i la no
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discriminació entre territoris. És evident que aquesta discriminació positiva es feia especialment
necessària en el cas de Formentera però, ha servit realment per a assegurar la igualtat de tots els
ciutadans de les Illes independentment del seu lloc de residència? No. Per què? Una de les raons seria
que els grups parlamentaris de partits amb implantació a totes les illes funcionen com un bloc piramidal,
independentment de l’illa d’origen dels seus integrants, i així, davant de possibles desequilibris, silenci i
disciplina de partit. En altres ocasions i en altres partits el criteri a l’hora d’establir prioritats ha estat el
pes polític de determinats vots que han fet inclinar la balança a favor de les reivindicacions d’un territori
en perjudici de la resta. Tot això mentre parlam de país, això sí. En aquest context, com és que no ha
arrelat a Eivissa una formació de caràcter insular i/o sobiranista amb uns lligams estables amb sigles
germanes de les altres illes? En primer lloc, responsabilitat eivissenca per no treballar-ho de manera
seriosa i a mitjà i llarg termini. En segon lloc, el germà gran no pot pretendre rebre primer la confiança
dels ciutadans/germans petits i després repartir millor. És a l’inrevés.
Per acabar, dos exemples de com Eivissa es desdibuixa. Primer: Menorca, amb prop de 95.000 habitants,
compta al Parlament Balear amb un diputat més que Eivissa -155.000 habitants-. Però si aplicam una
proporcionalitat estricta, què passa amb Mallorca tenint en compte el que explicàvem més amunt? En
qualsevol cas, cal una redistribució d’escons més justa.
Segon: la protecció del territori és un dels nostres actius més importants. Eivissa té més de 100.000
places turístiques -legals-. Menorca, al voltant de 75.000. Qui rep més sous de l’impost turístic? No
s’hauria de compensar la sobreexplotació del territori i l’esgotament dels recursos naturals, culturals i
lingüístics que pateix Eivissa? Per què al llarg de les darreres dècades, sempre que des del Govern Balear
s’ha impulsat una llei proteccionista -Llei d’Espais Naturals, Llei de Camins Públics, etc- els pròcers locals
han protestat reclamant l’excepció per a Eivissa? Tot i el drama que suposa tenir representants insulars
que no volen protecció, al Govern de totes les Illes Balears ja li va bé escoltar, en aquest cas, les veus
locals? Cal donar menjar a la bèstia, i millor que el botí sigui Eivissa? É s aquesta la millor manera de
construir un país vertebrat al voltant d'uns principis generals?
Un apunt per acabar: a l’hora de calcular i "vendre" quina quantitat s’inverteix per territoris en cada
ciutadà, comptar com a inversió per a totes les Illes equipaments que, tot i ser de titularitat del Govern
de les Illes Balears, es troben a Palma, és fer trampa. És com quan Madrid comptabilitza, posem per cas,
el Museo del Prado com una inversió cultural per a tots els ciutadans de l’Estat. Per poder visitar-lo, jo he
d’agafar un avió per anar i un per tornar. I valtros?
PD:
Potser direu que no he desenvolupat el títol d’aquest article, que anava de per què el PP ha guanyat les
eleccions a Eivissa. Modestament crec que sí.
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25 de novembre del 2019
Més resposta que mai

El poble té la veu

3.1

Lila Thomàs i Andreu
Consell de les Fundacions Darder Mascaró
Enguany s’ha viscut un 25 de novembre com feia temps que no ho
vivíem. Més de vuitanta centres escolars han fet accions de
conscienciació, des de tallers a exposicions, passant per unitats
didàctiques. Associacions com Flipam per Pere Garau han fet
igualment experiències al carrer en els dies previs al dilluns 25. El
cap de setmana anterior, divendres 22 i dissabte 23 es va celebrar
les XI Jornades del Col·legi de Psicòlegs contra la violència de
gènere que ha duit als mitjans de comunicació la veu de diverses
expertes en l’atenció a les víctimes.
Les associacions feministes dels pobles de Mallorca han realitzat
accions diverses, Manacor, Alaró, Pollença, Inca, Marratxí,
Bunyola, Binissalem, Artà, Selva... potser em deix algun, la llista de cada any es fa més llarga. El
Moviment Feminista de Mallorca ha protagonitzat les convocatòries d’accions als carrers, la Marxa
Nocturna amb torxes del diumenge 24 i la gran manifestació del dilluns 25 a Ciutat.
La Plataforma Democràtica ha anat fent piulades durant tots els dies previs, amb frases de VOX com La
costura tendria que ser una asignatura obligatoria. Empodera mucho coser un botón,de n’Alicia Rubio
diputada d’aquest partit, o recordant la Sección Femenina La mujer ante todo debe ser madre y
esposa...amb el lema #25NLaMentidatambéÉsViolència.
Perquè és així, les mentides no per repetides es converteixen en veritats, també són violència. Un 25 de
novembre d’enguany on hem viscut més coordinació inter-institucional que mai, més activitats als carrers
que mai, més presència a les xarxes socials des de vídeos a piulades, feta pels mateixos joves. Des del
Govern de les Illes Balears, passant pels Consells i els Ajuntaments, hem vist compromisos a favor de la
igualtat i contra les violències cap a les dones.
Una commemoració contra les violències masclistes que umpl els carrers no només de la nostra illa,
també a Menorca, Formentera, Eivissa. Com a les ciutats de tot l’Estat, de molts països del món.
Però ho tenim clar, la lluita contra aquest problema social ha de ser constant, el novembre i la resta dels
mesos de l’any. Hem de plantar cara a les actituds patriarcals i masclistes, que veiem reflectides en
alguns partits polítics com VOX o Ciudadanos, que sense cap vergonya plantegen el retorn de les dones a
les tasques pròpies de la llar, com si poguéssim fer tornar enrere el temps i situar-nos en l’etapa més
fosca del franquisme i la seva Sección Femenina, que tant de mal va fer a les dones d’aquest país.
La fortalesa del feminisme s’ha vist de bell nou en aquest 25 de novembre. Un moviment pacífic, que
guanya força i fermesa any rere any, que engresca gent jove, al·lotes combatives que volen la llibertat
d’anar pels carrers, a qualsevol hora de la nit. Que saben reconèixer la tasca feta per les predecessores
en el moviment, que reconeixen el saber de les pensadores que donen fonaments al feminisme.
Un any més el 25 de novembre ha posat dins l’agenda política la injusta realitat que viuen tantes dones
en silenci, que necessiten no només dels esforços i recursos públics, també el suport social que ha de
desemmascarar el masclisme que és tan present en les mentalitats de molts homes. Per això enguany el
Moviment Feminista s’ha adreçat a aquests, que deixin de fer-se els muts, els sords, els cecs davant les
actituds masclistes dels vostres amics. És la vostra responsabilitat -com piulaven Les Bruixes Feministes
d’Artà.
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És responsabilitat de totes, de tots. No pensem que és cosa de dones. És un problema social
que pateixen les dones, és el patriarcat que assassina en nom de la possessió. Necessitem tots
els esforços, tots els recursos, totes les mans per plantar cara a aquest terrorisme silenciat.
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«Fridays for Future Mallorca»
davant la celebració de la
COP 25 a Madrid

El poble té la veu

3.2

Equip de redacció de l’altramirada.cat
Ens hem trobat amb representants d’aquest moviment i ens han respost:
Com valorau la celebració de la Cimera pel Clima (COP 25) a Madrid?
Ens hem pronunciat a escala estatal, i consideram que tornar a dur a
Europa aquesta cimera, coneixent la situació a Xile, és una falta de respecte
i una mesura electoralista per part del PSOE, ja que es va decidir en
campanya.
Des d’aquí el jovent ecologista hem estat seguint amb preocupació les
notícies sobre la repressió violenta contra les protestes pacífiques a Xile. Si
realment volen ser proactius, a més de fer la cimera a Madrid s’han de
comprometre amb mesures reals i efectives a tots els àmbits,
independentment del punt del calendari electoral en què es trobin.
Quines accions preveieu i quina serà la participació de Fridays for Future Mallorca? Sabeu si hi seran
presents altres col·lectius de les Illes?
Joventut pel Clima – Fridays for FutureCop25, tant a dins de l'esdeveniment institucional, com a fora.
A la COP25, participem dins la Green Zone, un espai obert a la participació dels moviments socials, grups
ecologistes, comunitats indígenes i defensors del territori, organitzacions de drets humans, comunitat
científica, etc. Allà, realitzarem un seguit de tallers i "performances" molt crítiques amb l'objectiu de
conscienciar a la societat i a la comunitat política internacional de què l'actual sistema socioeconòmic en
el qual vivim i les polítiques extractivistes neoliberals racistes promogudes pels grans poders econòmics
de la UE ens duen cap a un col·lapse ecològic global i cap a un món amb una gran injustícia social.
Fora de l'institucionalisme de la COP25, participarem també a la Cimera Social o també coneguda com a
Contra-Cimera (), un espai lliure autogestionat i finançat únicament per moviments socials. A la Cimera
Social es realitzaran tallers, xerrades, debats, activitats artístiques, ... Però no podem avançar més
detalls perquè el programa d'activitats no es coneixerà fins al dissabte.
L'activitat insígnia de la Cimera Social serà la marxa internacional pel clima convocada per Fridays For
Future del dia 6 de desembre i que sa espera multitudinària, on participaran més de 100 col·lectius
d'arreu del món i on Fridays For Future tendra un paper molt important.
En totes aquestes activitats, els companys de FFF Mallorca hi seran presents.
Altres moviments socials de l'illa com XR Mallorca també estaran presents a Madrid durant aquestes dues
setmanes de la COP25.
Com valorau l'evolució del col·lectiu Fridays for Future Mallorca? I de Joventut pel Clima en general?
En general,FFF Mallorca valorem molt positivament aquests primers mesos del moviment (recordem que
nosaltres vam començar a autoorganitzar-nos aquí a l'illa a finals de març). La incidència social,
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mediàtica i política del moviment s'ha ajustat al que ens esperàvem, tenint en compte que és un
moviment internacional i on la seva cara més visible, l'activista Greta Thunberg, s'ha mediatitzat molt.
A més, aquests mesos hem pogut teixir xarxes amb altres col·lectius ecologistes i moviments socials de
l'illa molt enriquidors. Seguim treballant amb els joves i estudiants de l'illa perquè es vagin sumant. A
municipis com Marratxí o Inca s'han començat a formar assemblees de FFF locals formades únicament
per estudiantes d'instituts de secundària el qual estem molt contentes. Tant en l'àmbit estatal com en
l'àmbit internacional comentar que Joventut pel Clima és un moviment que ha nascut per a quedar-se i el
paper del jovent com a subjecte polític pel canvi ecosocial és una realitat que no es pot ocultar.
Quina és la diferència entre vosaltres i Extinction Rebellion?
Som dos moviments germans amb objectius molt semblants i que compartim la mateixa lluita. Les
diferències més notables fan referència a la metodologia i a la forma de preparar i coordinar les accions.
Extinction Rebellion XR per exemple, s’encaixa més en un context d'acció directa no violenta i amb
performances artístiques mentre que Fridays For Future se centra més a les mobilitzacions i
concentracions estudiantils i posar el paper del jovent com a motor del canvi ecosocial. La diferència
d'edat entre els activistes d'un moviment i l'altre també és un aspecte diferenciat.
Creieu que s'està actuant en l'àmbit polític, a Balears, d'acord amb el nivell d'amenaça que representa la
crisi climàtica?
Rotundament no. Malgrat que hi ha partits polítics més conscienciats que altres, la realitat és que veiem
que tot això queda amb paper banyat. Falta voluntat política i molta valentia. Es va aprovar la declaració
institucional d'emergència climàtica, una de les mesures que demanàvem, però aquesta declaració no va
anar acompanyada de cap partida pressupostària, ni mesures concretes, ni polítiques vinculants. Tot es
queda amb gests simbòlics i declaracions benintencionades. Si els actuals polítics actuessin amb la
mateixa urgència i rapidesa contra l'emergència climàtica com quan van actuar durant la fallida de
Thomas Cook ja tendríem molt guanyat, però un cop més, aquestes situacions ens confirmen el que ja
sabem, que el que manen són els grans interessos i capitals econòmics.
Quines serien les accions més urgents, de cara a 2020, que demanaríeu o exigiríeu als polítics?
Actualment tant en l'àmbit estatal com a europeu des de Joventut pel Clima estem fent esforços per
presentar una Iniciativa Europea a l’Europarlamanet que confiem presentar el pròxim any.
(https://eci.fridaysforfuture.) En aquesta iniciativa es poden trobar mesures com:
1) Acabar amb els tractats internacionals de lliure comerç i amb les activitats extractivistes ecosides als
països del Sud Global.
2) Reajustar les polítiques energètiques
3) La creació de material d'educació ambiental a tots els centres educatius i finançar programes.
4) Democratitzar les institucions i que tots els acords polítics en matèria de canvi climàtic siguin
vinculants, cosa que el dia d'avui no són.
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Se celebra el II Congrés
Estatal de les KELLYS a Mallorca

El poble té la veu

3.3

David Abril Hervàs
Consell de les Fundacions Darder Mascaró

Les «kellys», les cambreres de pis, han celebrat aquest cap de
setmana el seu segon congrés estatal a Palma. Amb la Kellys Unión

Balear

com a amfitriones, hi han participat treballadores d’altres
grups d’arreu de la península i de Canàries.
El Congrés ha comptat amb la participació també d’Ernest Cañada,
investigador del col·lectiu Albasud, autor de l’estudi «Las que limpian
los hoteles» (Icaria, 2015), que el dia anterior presentava amb Ivan
Murray el llibre Turistificación global.
Eulalia Corralero, considerada una de les fundadores del moviment -va ser la creadora del grup de
facebook el 2015 que va donar lloc al col·lectiu i les seves derivacions- ha estat present a l’encontre i ha
anunciat la creació de la Federació estatal de kellys.
Les reivindicacions de les cambreres de pisos en aquests anys romanen gairebé invariables, centrades
sobretot en la demanda que es regulin les càrregues de treball que han de suportar, es frenin les
externalitzacions -prohibides en el cas de les Illes Balears al conveni autonòmic d’hoteleria-, es
combati l’assejament laboral i sexual, i es reconeguin les malalties professionals. Tot i que com la
presidenta de Kellys Unión Balear, Sara del Mar, va afirmar a la inauguració del Congrés, allò que
reclamen és «no haver d’emmalaltir».
Un dels temes centrals del debat al Congrés ha estat la relació amb els sindicats, que passa pel
reconeixement mutu i tal com varen recordar Antònia Andani i Maria Bonnín, ja jubilades, que varen
protagonitzar també la lluita de les cambreres als anys 70, és amb la unió que es fa la força.
El moviment de les kellys ha guanyat visibilitat en aquests anys, però tal com han reiterat en el Congrés
les participants, ni els polítics ni els empresaris ja no poden girar l’esquena a la problemàtica
d’un col·lectiu que en més d’un 70% s’ha de medicar per anar a fer treballar , cosa que no es pot
normalitzar de cap manera.
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Què està passant? 4.1

Bons Pressupostos
pel 2020

Bons Pressupostos pel 2020, que consoliden polítiques progressistes i igualitàries
malgrat l’infrafinançament

Joana Aina Campomar
Membre de la Mesa del Parlament de les Illes Balears
Grup MÉS per Mallorca

Els pressupostos del 2020 per a la comunitat autònoma de les Illes
Balears té més transcendència i resulta tan important per als
ciutadans ciutadanes de les illes que des de MÉS per Mallorca, no
podem més que indignar-nos davant alguns dels discursos
demagògics que tant avui, com en els darrers dies hem escoltat per
part d'alguns partits en relació amb els pressuposts.
Elaborar un pressupost en temps de dificultats no és una tasca
gens fàcil. Crec que en això hi coincidim tots. Al darrere hi ha moltes hores de feina, d'esforç,
d'anàlisi i reflexió..... i segurament també de tensió.
Pressupostar és expressar de manera numèrica, negre sobre blanc, la voluntat, en aquest cas
del Govern, de continuar fent realitat el projecte que en les darreres eleccions autonòmiques
van avalar amb el seu vot la majoria de ciutadans d'aquestes illes.
No només parlem de números i de partides pressupostàries. Parlem de fer política, parlem de
seguir construint un projecte al servei de la gent de les illes. En aquest context, des de MÉS
per Mallorca, tenim el convenciment que el debat d’aquests pressupostos i l'intercanvi de
parers serà com a mínim aclaridor.
És cert, que el pressupost s’ha elaborat en un context de dificultat. I no ho dic pensant només
en la conjuntura econòmica _ que també i que evidentment suposa aplicar rigor i ser molt
escrupolosos. Hem de ser rigorosos tant en l'estimació d'ingressos com en la mateixa execució
sempre cercant l'eficiència i l'eficàcia i per descomptat eliminar duplicitats i evitar la despesa
innecessària o supèrflua.
I aquí segurament, en allò que pot ser una despesa supèrflua, és ON trobarem les diferències
entre uns i altres. Entre els partits progressistes i aquells que no ho són.
El pressupost públic actua com a palanca o ha d’actuar com a palanca per traslladar la millora
econòmica a tots els sectors de la societat, per aconseguir una societat més igualitària, amb
majors oportunitats per a tothom, major progrés i cohesió social i que es reparteixi millor la
riquesa que es genera a les Illes Balears. La gestió del Govern ha demostrat que l’augment
continuat del pressupost social i d’inversió pública és compatible amb el compliment dels
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objectius d’estabilitat, dèficit, deute i regla de despesa. Aquests pressuposts continuen en
aquesta línia. Aquest esforç ha permès reduir en tres anys el diferencial del pressupost
destinat a polítiques socials que té les Illes Balears respecte de la resta de comunitats
autònomes; hem reduït el diferencial de despesa en termes per càpita de les polítiques socials
de les Illes Balears respecte de la mitjana estatal.
De fet, darrerament hem escoltat massa vegades que l'administració només manté
"xiringuitos". Idò no. Destinar doblers per fer d'aquesta una societat més igualitària no és
mantenir cap xiringuito ni és una despesa supèrflua.
L'accés de tothom a la sanitat universal no és despesa supèrflua, tot el contrari. Eliminar el
Copagament sanitari no és despesa supèrflua. Blindar els Serveis públics evitant que caiguin
en mans d'empreses privades no és despesa supèrflua. Defensar la nostra cultura i la nostra
llengua no és despesa supèrflua.
Consolidar les polítiques socials, salut, educació, serveis socials, ocupació i habitatge amb una
despesa social del 70,5% del total de despesa no financera i una evolució d’aquesta despesa
dels del 2015 al 2010 del 34% amb un increment total de 783,54M€ és un argument
fonamental per a donar suport a aquests pressupostos. Només per això ja valdria la pena.
En conseqüència des de MÉS per Mallorca donar suport a aquests pressupostos és una acció de
responsabilitat amb aquesta terra, perquè aquests pressuposts continuïn amb el seu tràmit
parlamentari, que puguin ser debatuts, i incorporin millores. Cal debatre, cal escoltar a la
societat, cal que els partits facin oposició constructiva amb propostes concretes.
Des de MÉS per Mallorca ens reafirmam en la necessitat d’aprovar aquests pressupostos quan
l’extrema dreta de VOX afirma que es dediquen massa recursos a política lingüística, a
feminisme, a memòria històrica i a polítiques d’igualtat.
Per MÉS per Mallorca la defensa de la política lingüística, del feminisme, de la memòria
històrica i de les polítiques d’igualtat són eixos fonamentals. És una vergonya la seva negació
a la violència masclista, els seus atacs de caràcter feixista cap a les dones, cap a les persones
LGTBI i a les víctimes del franquisme. Ens trobaran fermes davant tots aquests atacs, no ho
dubtin.
Des de MÉS per Mallorca donem suport al govern EN BASE amb uns acords de Bellver que
volem complir. Aquest és el nostre compromís. No obstant això, som ben conscients que dur
endavant els projectes serà complicat, si no aconseguim que d'una vegada per totes el
finançament que ens neguen des de Madrid, un finançament just i en consonància a les
nostres necessitats.
La dependència dels serveis públics en el sistema finançament estatal és de quasi el 50%.
Sense més sobirania fiscal no tenim autonomia real sobre els nostres impostos. Un sistema de
finançament que no respecta el principi d’ordinalitat és injust.
Sense un vertader REIB en marxa l’Estat continua sent injust amb la gent de les illes. El retràs
en la posada en marxa del REIB, per causa de la inestabilitat política estatal perjudica les
nostres illes . En tema d’inversions encara no hem vist un euro i el règim especial fiscal està
dins un calaix. Una irresponsabilitat que afecta els pressuposts i al benestar de la gent que
denunciam des de MÉS per Mallorca.
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Aquest és el bessó, aquesta és la clau. Aquest és el vertader debat. Som la segona comunitat
que més aporta a l'Estat i en canvi, la novena a l'hora de rebre. Cal posar límits a un sistema
pervers que ens castiga i penalitza. L'actual sistema empobreix les Illes Balears a partir d'un
espoli fiscal per part de l'Estat espanyol que repercuteix en la vida de les illenques i els illencs.
Si no millorem el finançament de la nostra hisenda, la gent d'aquestes illes continuarà
disposant d’un estat de benestar inferior i una menor inversió pública. Per això, ha arribat el
moment de dir que ja n'hi ha prou.
És més, si això no canvia, i ha de canviar, no podrem avançar-nos als nous escenaris i,
precisament, aquest és el principal repte: mantenir el dinamisme econòmic, corregir els
desequilibris territorials i socials i definir d'una vegada per totes el nostre model econòmic.
Mentrestant, el pressupost del Govern serà el que serà. Amb tot, aquest és un bon pressupost,
s'ajusta a la realitat del moment i res té a veure amb l'apocalipsi que intenta dibuixar la dreta.
Viuen allunyats de la realitat i del moment.
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La Responsabilitat social
corporativa, propaganda o oportunitat?
Què està passant? 4.2

Josep Valero Gonzàlez
Consell de les Fundacions Darder Mascaró

Estrictament parlant, la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) de les
empreses, és un concepte de gestió empresarial que implica que l’empresa,
a més de complir en totes les seves obligacions legals pertinents, reconeix
l’existència de drets compartits amb els seus stakeholders, (els interessats)
fomenta la transparència informativa de la seva gestió i desenvolupa un
codi global de bones pràctiques empresarials, de manera formal, amb
publicitat i facilitant la seva supervisió externa. Implica el reconeixement
dels drets dels seus proveïdors, dels seus empleats, de tot el conjunt dels
seus accionistes, dels seus clients, de la comunitat local a on està ubicada
l’empresa i de la correcta informació per a tota la població en general. I
reconeixent aquests drets, hi ha el compromís d’exercir una gestió
empresarial integral, que contempli la coherència d’aquests principis i els
faci compatibles en l'eficàcia més gran i eficiència dels resultats empresarials.
Recentment el govern espanyol ha traspost una directiva europea en forma de llei, que obliga a fer que
les empreses de més de 500 treballadors, a més dels seus resultats comptables, han de presentar una
memòria anual sobre les seves pràctiques de caràcter social i de reducció dels impactes ambientals de la
seva activitat. Una pràctica que des del punt de vista social, fins ara tan sols incorporaven de manera
obligatòria les cooperatives. Fa falta desenvolupar el reglament d’aquesta nova Llei. Però el que aporta de
novetat conceptual la llei, és que la gestió empresarial no pot ser tan sols avaluada pels seus resultats
monetaris, sinó que cal mostrar també altres paràmetres des de la vessant social i mediambiental. La
quantitat i qualitat de la informació a aportar queda per determinar. Però les empreses que han practicat
de manera seriosa la RSC, ja tenen molta feina avançada.
La RSC no té per què ser una preocupació tan sols de les grans empreses. De fet a les Illes des de fa
anys existeix ETICENTRE, una agrupació d’empreses diverses, que vol incorporar la ètica dintre de la
gestió empresarial i que defensa mecanismes públics d’autoavaluació de RSC de les empreses sòcies. En
l'àmbit estatal FORETICA també és una agrupació d’empreses que tenen un codi públic i homogeni
d’avaluació de la pràctica de la RSC de les seves empresses associades.
Per què hi ha tanta reticència sobre el paper de la RSC en les empreses? Doncs perquè moltes grans
empreses han constituït una secció específica de RSC en les seves àrees de gestió, però amb una visió
sectorial i de mera acció solidària empresarial. Una mena de nova àrea de màrqueting i de promoció del
vessant amable de la marca global. Però com que no hi ha aquesta visió global i coherent de la RSC, de
fet sovint surten fortes contradiccions entre l’acció solidària puntual i la gestió laboral o mediambiental
habitual. Aquesta incoherència en l’era de les xarxes socials,a vegades pot produir una publicitat negativa
no prevista pels departaments corporatius de RSC.
Malgrat tot la RSC s’hauria d’entendre des d’una òptica empresarial, com una oportunitat per a la millora
contínua i l’increment de la qualitat de la seva gestió integrada. Qualsevol empresa, però especialment
les grans empreses multinacionals, han de ser conscients de la funció social de la seva activitat
econòmica. I cada cop més, les opinions públiques ja no es conformaran en les explicacions superficials i
en l'exuberància impúdica dels majors guanys anuals.
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L’increment de les taxes de desigualtat entre els països i dintre dels mateixos països, l’increment de
l’escalfament global, el límit físic de les matèries primeres, l’explosió demogràfica mundial, entre altres
grans reptes, faran plantejar a tots els agents econòmics i socials, quina és la seva responsabilitat i
quines són les seves actuacions, per a minorar aquests grans desafiaments.
Per a les Illes Balears, em sembla positiu que la CAEB organitzés el 5 de novembre a Palma, una jornada
de la CEOE sobre RSC i que Carmen Planas, presidenta de CAEB, presideixi també la comissió de RSC de
la CEOE. I que orientin la RSC com una activitat que ha d’anar enfocada a aconseguir dintre de les
empreses, els objectius dels ODS de la ONU per a 2030.
Publicitat o oportunitat per establir sinergies amb les administracions públiques i altres agents socials,
per treballar conjuntament per uns ODS 2030 a escala de cada illa i com a comunitat? Com res del futur
està escrit, des de la pràctica ho veurem. Però vist el que cau per altes contrades, seria molt bo per a les
Illes, que la CEOE es mogués en clau de recerca de bones pràctiques de RSC, i que defensés els seus
interessos corporatius, en el marc d’uns objectius comuns i consensuats que poguéssim establir com a
comunitat.
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Ens cal caminar cap a una
societat residu zero

Què està passant? 4.3

Sebastià Sansó i Jaume
Director general de Residus i Educació Ambiental
El passat 23 d’octubre presentàvem juntament amb el conseller de
Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, i la directora de Rezero–
Fundació per la Prevenció de Residus i el Consum Responsable, Rosa
Garcia, l’informe «Illes Balears cap al residu zero. Situació actual i
indicadors per a la transició 2019», un estudi pioner que confirma la
necessitat de canviar el model de producció i gestió de residus del
nostre país.
Aquest treball, que podeu trobar a l’enllaç http://rezero.cat/dm/
publicacions-rezero/351-indicadors-residuzero-balears/file,
aporta una visió conjunta i transversal del model productiu i de
consum a les Illes Balears. L’informe, que compta amb el suport de
la Conselleria de Medi Ambient i Territori i la Fundació Marilles,
conté un nou marc d’anàlisi amb vint-i-vuit indicadors que permeten
valorar la situació de l’arxipèlag seguint aspectes estratègics per avançar cap al residu zero.
En general, cada balear produeix una mitjana de 763,5 quilos de residus per any. D’aquests, 629 quilos
van directament al contenidor de resta, una situació que no ha canviat en cinc anys. Només 12 dels 67
municipis balears superen el 60 % de recollida selectiva amb sistemes d'individualització, com el porta a
porta o el pagament per generació. Aquests municipis també són els únics que no superen els 120 kg de
fracció resta per habitant i any (la mitjana balear és de 629 quilos de fracció resta per habitant i any).
L’informe valora també l’impacte de la població turística sobre la producció i recollida selectiva. En aquest
sentit, la diferència entre el mes de màxima generació (agost) i el de mínima generació (gener o
desembre) és notable. Hi ha un increment de residus d’un 161% a Eivissa i Formentera, del 154% a
Menorca i del 35% a Mallorca, que arriba a l’índex de generació de residus més elevat de l’Estat
espanyol. Això se suma al fet que l’índex de recollida selectiva també disminueix entre un 4% i un 6%
durant els mesos d’estiu. Eivissa és l’illa on aquesta disminució es fa més palesa.
L’estudi presenta propostes perquè les Illes Balears prenguin el camí cap al residu zero, entre les quals
destaquen les següents:
● La implantació correcta de la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les
Illes Balears, on hi ha mesures com les prohibicions de productes d’un sol ús i productes de curta
durada, com la vaixella i les bosses de plàstic, l’obligació de servir aigua de xarxa a bars i
restaurants, l’aplicació d’un nou marc de responsabilitat ampliada dels productors pel que fa als
envasos i la implantació del cànon de residus, entre moltes d’altres.
● Una nova política municipal de gestió preventiva on es prioritzi la recollida de la fracció orgànica,
la recollida amb sistemes com el porta a porta i el pagament per generació i els acords amb el
sector productiu i de restauració per a la reducció del malbaratament alimentari, entre d’altres.
● L’impuls d’una política d’R+D+I en prevenció de residus.
● La promoció de campanyes generalitzades d’educació ambiental.
Precisament des de la Conselleria de Medi Ambient i Territori ja estam fent feina de manera ferma
en línies de treball absolutament coincidents amb les que apunta l’estudi.
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Després de tres anys intensos elaborant l’avantprojecte, l’aprovació al Parlament de la primera llei de
residus de l’arxipèlag el 29 de gener passat fou una fita històrica, ja que és una aposta valenta cap a un
canvi de model. Ara, per tant, ens toca posar totes les energies en el seu desplegament. La producció de
residus és una conseqüència del sistema de consum basat en l’usar i tirar. Per aquest motiu reduir-los
significa canviar aquest sistema, fer-lo més sostenible en benefici de tots.
Aquest és el nostre objectiu, però per fer-lo realitat necessitarem la implicació de la societat, de les
administracions i de les empreses. Per això ja tenim en marxa l’Oficina de Prevenció de Residus, la qual
està elaborant guies informatives i interpretatives per sectors, així com ordenances tipus per ajudar els
ajuntaments en la seva implantació, entre altres accions.
Per ajudar els Ajuntaments en la construcció i adequació de deixalleries, en la creació de programes de
prevenció o de campanyes de conscienciació ja hem tret dues convocatòries que sumen més de dos
milions d’euros. L’administració local és la clau de volta per canviar el model ja que és qui haurà d’aplicar
el pagament per generació, cercar el sistema de recollida més efectiu, implementar, si encara no ho ha
fet, el contenidor marró per a la matèria orgànica i el de recollida de tèxtil, i posar a l’abast de la
ciutadania deixalleries i centres de preparació per a la reutilització, entre d’altres.
D’altre costat, precisament perquè també creim en la necessitat d’impulsar una política d’R+D+I, hem
tret una primera convocatòria de 700.000 euros, amb fons de l’Impost de Turisme Sostenible (ITS), per a
projectes per a entitats o empreses privades d’economia social i circular. Hem rebut propostes per un
valor superior als 3 milions d’euros, amb iniciatives innovadores i molt interessants. Vist l’èxit d’aquestes
subvenciones que impulsen la recerca, desenvolupament i innovació en la prevenció de residus i la
reutilització de productes, traurem una nova convocatòria d’1,5 milions d’euros també provinents de
l’ITS. També impulsam un projecte FEDER d’informatització de la recollida de residus municipals que
començarà en les deixalleries. A més enllaça amb la feina de transparència i traçabilitat en la producció,
transport i gestió de residus que hem iniciat amb la posada en marxa de la plataforma SINGER (Sistema
Informàtic de Gestió d’Expedients de Residus), pionera en el seu àmbit a l’Estat.
I pel que fa a l’educació ambiental cal remarcar l'obligació de les administracions, tal i com marca la llei,
de dur a terme accions d'educació, formació i conscienciació (serà obligatòria dedicar com a mínim un
1% dels contractes de gestió de residus a aquestes accions). També és notòria la línia de subvencions per
a entitats sense ànim de lucre que treim anualment i que han permès, entre d’altres, l’estudi abans
indicat o una campanya sobre l’impacte del plàstic damunt la salut (www.salutdeplastic.org) o altres
accions pròpies com la campanya “Separar ens uneix” (www.separarensuneix.net).
Reduir, reutilitzar, reciclar, valorar energèticament i eliminar. Aquesta és la jerarquia que marquen les
directives europees en relació a la gestió de residus però curiosament la gran majoria d'objectius
d'obligat compliment per als estats membres són en relació al reciclatge. Per això, segurament, un dels
motius de la repercussió internacional que ha tingut la llei es deu al fet que una part important de
l'articulat es refereix a mesures efectives de prevenció, ja que el millor residu és el que no es produeix,
així com també de reutilització. Entre molts altres esdeveniments en els quals hem participat per explicar
la llei vull destacar la Green Week 2018 o les compareixences als parlaments basc i català fetes enguany.
La Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears és un exemple arreu
que ens omple d’orgull. Ara tenim el repte de ser exemple també en la seva aplicació.
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L'entrevista E

SEBASTIÀ ORDINES CAPÓ
Secretari General d’Unió de Pagesos

Biel Pérez i Pep Valero

Aquest mes teniu dos “urbanites” entrevistant un pagès
benaventurosament, ja no és una excepció dins la pagesia.

il·lustrat

que,

Seguint el costum, començarem per davant.
Tenc trenta anys, som enginyer agrònom i faig de pagès, visc amb parella i no tenim fills. A ca nostra
sempre han estat pagesos, tenim terres pròpies. Nosaltres, bàsicament fem feina amb tres cultius: el
món de la vinya, l’ametla i la garrova. A ca nostra sempre feien vi per vendre a granel i des de fa set
anys vàrem fer un celler, vàrem començar a embotellar vi amb la marca comercial “7103 Petit Celler” i
hem anat creixent...
Personalment, tens qualque tradició de moviments socials, d’activitats...?
Jo sempre he col·laborat amb moviments socials, amb tot el que he pogut. De caràcter ecologista, pagès,
polític... sempre m’he involucrat molt en les activitats i quimeres de Santa Maria, el meu poble.
Com neix dins tu aquesta inquietud?
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Jo no m’he plantejat mai una altra cosa que no sigui viure del camp. El compromís social i polític ve molt
lligat amb el que has vist fer a ca teva. A ca nostra sempre hem xerrat de política, sempre hem xerrat de
medi ambient i, naturalment, sempre hem xerrat d’agricultura. Encara que no sigui més que pel contagi
de la inquietud familiar... És un dels valors que la meva família m’ha tramès. El valor més gros que m’han
inculcat a ca nostra es aprendre a valorar les coses. Quan era petit veia els meus amics que no miraven
prim a l’hora de gastar un duro i jo sempre he sabut el que valia guanyar un duro. Crec que això és una
diferència amb la gent de Palma... (rialles) Ara jo estic molt ficat en tots els temes relacionats amb el vi
de Mallorca: Estic dins la Junta de l’Associació de Petit Cellers de Mallorca, estic dins el Consell Regulador
de Vi de la Terra de Mallorca... I fa dos anys m’elegiren Secretari General de la Unió de Pagesos! Cosa de
la qual jo no en feia comptes, era un simple soci, jove...

Quin és el moment actual de l’agricultura a Mallorca?
Jo diria que l’agricultura a Mallorca està a la UCI, perquè no és fàcil viure de fer de pagès. Per molts de
motius: Per una gran pressió urbanística damunt el sol rústic; la impossibilitat del pagès d’accedir a la
terra; per la pèrdua de valor dels productes; per un encariment dels costos del que compram (abons,
pinsos, combustible, electricitat...) tot el que són els costos va augmentant i tot el que són les vendes fa
vint anys que valen el mateix. Per tant la renda per càpita del pagès cada any davalla; i el motiu és
aquest. Però, sí que es ver, a mi m’agrada destacar-ho, que darrerament el món de la viticultura, ha
donat un plus a la figura del pagès. Jo record anar a qualque banda i dir que feies de pagès i,
habitualment, la gent es pensava que eres un desgraciat, un perdut... Ara, en canvi, si dius que ets un
viticultor... és una altra cosa; no és el mateix! Crec que el món de la vinya i el vi a Mallorca ha ajudat a
donar més valor social a la figura del pagès. Ha anat cap a bé; i això, senzillament, s’ha fet per l’aposta
bàsica de la qualitat.
Què és la Unió de Pagesos? Què la diferencia d’altres agrupacions agràries?
A Mallorca només hi ha tres organitzacions agràries: ASAJA (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores) ,
UPA-AIA (Unión de Pequeños Agricultores – Asociación Intersectorial Agraria), i l’altra som nosaltres, Unió
de Pagesos. Les dues primeres són agrupacions estatals que tenen una delegació aquí. UPA funciona
única i exclusivament amb el tema dels vaquers de la banda de Campos (cada vegada en queden
menys). He dit Campos perquè és on n’hi ha més, però agrupa els vaquers de Mallorca: el món de la llet i
les vaques. Què ens diferencia? Unió de Pagesos és l’organització agrària dels pagesos, per tant, som
l’organització majoritària dins el sector agrícola. La diferència amb ASAJA és que, habitualment, ASAJA
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sempre ha estat un sindicat de terratinents. Com que la direcció d’ASAJA sempre havia estat més a prop
del sector dels cereals, els socis d’ASAJA solen esser cerealistes i terratinents: senyors de possessió...
grans senyors. En canvi, la figura del pagès sol esser de la Unió de Pagesos.
En conjunt, quin és el volum de l’afiliació de la pagesia? Hi ha tradició d’afiliació? Hi ha consciència de la
necessitat d’afiliació, hi ha cultura sindical?
Més que cultura sindical, podríem dir que hi troba dos elements: obté beneficis i, a més a més, hi ha
algunes ajudes de la Conselleria que, si estàs afiliat tens un augment de l’ajuda. Per tant, al pagès li
interessa estar afiliat a un dels dos llocs. Pentura qualque ajuda té més punts si està afiliat, o
t’incrementen un 5% l’ajuda, o entre en els requisits. Hi ha ajudes que et fan fer formació agrícola per a
poder-les aconseguir (et diuen: has de fer 25 hores cada any de formació). Tant ASAJA com nosaltres
organitzam molts de cursos formació agrícola. Per tant, els pagesos obtenen beneficis grossos.

El
pagès
té
consciència de què necessita formar-se?
Sí, sí! Nosaltres, habitualment, organitzam una cinquantena de cursos durant el període de gener a juliol
(perquè entre l’estiu i Nadal podem fer poca cosa). Aquests cursos sempre s’omplen; entre vint i trenta
persones cada vegada, per tant, cada any donam formació a un nombre important de gent.
Hi ha relleu generacional dins la pagesia, hi ha gent jove?
(Rialles)Bé... la Conselleria d’Agricultura té una línia d’ajuda a joves agricultors. Aquesta línia ens sembla
molt bé... és una ajuda que incita els joves a iniciar-se en el món agrícola. L’altre dia sortia pels diaris
que, em sembla que en dos anys, s’han incorporat 400 nous joves... Si fos així de real, això seria un èxit,
però aqueixes dades les hem d’agafar amb pinces. A la Conselleria hi ha dues línies d’ajudes: Una que és
pel jove agricultor a temps parcial (una persona que té un altre ofici i fa una estona de pagès els
horabaixes o els caps de setmana; d’aquests n’hi ha molts, joves i jubilats) i llavors hi ha la figura del
jove pagès a temps complet. Nosaltres hem demanat que ens passin les dades dels uns i dels altres...
Preveiem, encara no ho sabem, que, d’aquests 400 joves, tan sols 100 siguin a temps complet. ¿Hem de
considerar aquests joves a temps parcial joves pagesos? (alè profund) Bé... no ho sé... Jo veig que quan
feim reunions amb pagesos hi ha pocs joves. Sempre n’hi ha qualcun! Però...
Tornant al món del vi, a Santa Maria tenim set cellers. I, a cinc d’ells, els responsables tenen entre trenta
i quaranta anys; per tant, sí que crec que és un sector rejovenit! Ara, hi ha molts de sectors... que no.
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I joves que estudiïn Enginyeria Agrícola, com tu?
Ara mateix no sé com està, però nosaltres vàrem començar
quaranta i vàrem acabar dotze. L’any passat ens vàrem reunir
amb la Directora General de Formació Professional i, en els
Cicles Formatius de Formació Agrària (aquí, a Son Ferriol n’hi
ha un) només hi havia set o vuit alumnes... Sí que és ver que
vàrem considerar molt positiu que a Binissalem es fes un FP
de olivicultura i viticultura; i a Felanitx un de viticultura, que
ja ha començat enguany.
Fins ara parlam amb masculí; en canvi, la dona i
l’agricultura...
La figura de la dona dins el món agrícola sempre ha estat
fonamental; mai s’ha entès una explotació agrícola sense la dona.
Però els homes comandaven...
Els homes... diríem que feien la feina més feixuga. A ca nostra mai s’ha plantejat una figura de la dona
més rebaixada. I crec que a dins cap explotació agrícola passa això.
A les reunions, hi vénen les dones o els homes?
Nosaltres, a dins la Permanent, hi tenim tres o quatre dones... mmm... pensam que aquest nombre ha
d’anar a més, perquè la realitat així ho diu! De fet, en aquests números de la Conselleria hi havia
explotacions encapçalades per dones (ara no record quantes). I ara s’està fent feina en un Pla d’Igualtat
en el món rural, en el qual la Unió de Pagesos hi és present, que en tres o quatre mesos ha s’ha reunit
dues vegades amb la nova consellera. Jo crec que amb la nova Conselleria s’anirà fent més feina en això
que deis; i, evidentment, li donarem total i complet suport; perquè així s’ho mereix.
Per què no es valora així com toca el sector primari a Mallorca, quan gestionau el 80% del territori; i com
es podria reclamar un retorn social per aquesta gestió?
Jo crec que al sector primari, a Mallorca, només el valoram quan veim una fotografia a l’aeroport amb els
ametlers florits. La millor manera de donar suport al sector primari és consumint; sense consum no hi ha
agricultura. Per això hem de prendre consciència de què hem de consumir productes d’aquí. És una
batalla que fa anys infinits que discutim i que no arriba mai. Per exemple, l’altre dia ens reunírem amb la
Directora General de Sobirania Alimentària. Nosaltres pensam que un buit molt gros de mercat seria el
sector hoteler; com podem entendre que el sector hoteler de Mallorca no consumeixi productes d’aquí?!
Jo no he anat mai a cap lloc del món on no consumeixi, on no passi gust de consumir coses d’allà. Però,
aquí no ho tenim clar a això! Si el sector hoteler consumís productes d’aquí... Sempre el diran: “és que
aquí no feis prou tomàtigues”. Bono, si el sector hoteler diu”hem de mester tantes tomàtigues”, els
pagesos ja faran el cap viu per fer tantes tomàtigues! Però no entenem com així no consumeixen... bé, sí
que ho entenem! Evidentment això és un tema pressupostari dels hotels; que van per preu i que volen
aquest tipus de turisme.
A la legislatura passada vàrem tenir molt de trui perquè nosaltres apostàvem per una cosa que es deia
“ses agro-estances”. Era una figura que contemplava la Llei Agrària que es va aprovar. Això no era res
més que el pagès pogués tenir gent a ca seva a dormir, mostrar-li la finca... Això va molt lligat amb el
“lloguer vacacional”. Aquest tipus de turisme és el que consumeix productes d’aquí. No me faran creure
que els que van a Magalluf o segons a on... No pretenem vendre productes locals a aquest tipus de
client... Tant de bo arribàssim aquí!!
Quan hi ha grans àrees que parlen de “producte local” és ver, o es tracta d’un reclam comercial?
A Mallorca hi ha dues cadenes de supermercats molt potents amb productes locals, molt conscienciades
en venda de productes locals: Eroski i Hiper Centro, el Loryc. Això són dues cadenes que, crec que amb
bon criteri, varen apostar per vendre productes locals; i, a més, en fan bandera d’això! Si jo vull comprar
carn mallorquina, vaig a l’Hiper Centro perquè cau aprop de ca nostra. Ara, no puc entendre com es pot
donar un permís d’obertura d’una nova gran superfície sense que vengui res de producte local. No sé si
heu entrat qualque pic a les cadenes de Aldi... les vegades que hi he entrat només he vist tres productes
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mallorquins: Quelitas, vi de Macià Batle i Laccao. I atura de comptar! A mi no m’entra dins el cap! Això
va lligat amb els hotels. En el sector hoteler, no m’entra dins el cap que a les puntuacions de les estrelles
no hi hagi cap ítem de consum de productes locals.
El consumidor està sensibilitzat respecte d’aquest tema?
Jo crec que la sensibilització mai és suficient; no basta mai! Perquè, si no, hi hauria molt de consum...
Com a clients, on podem anar a comprar productes locals? Evidentment als mercats. El problema quin
és? La combinació d’horaris laborals amb horaris de mercats.
En l'àmbit de preus, el producte local pot competir?
El producte local no pot competir amb camionades que vénen de fora. Perquè, hem de pensar que
Mallorca és un mercat finalista. Què vol dir “finalista”? Xerrant clar, vol dir que el que no volen a la
Península arriba aquí perquè es vengui a qualsevol preu; i saben que s’acabarà venent perquè tornar-lo a
la Península val més que el mateix producte. L’etern tema del cost de la insularitat, que mai se’ns ha
compensat. Nosaltres només demanam esser com Canàries; així de senzill! Ja que hem de pertànyer a
l’Estat Espanyol, que ens tracti igual que a Canàries. Sabem que la Consellera ha fet feina en el Congrés
a favor del Règim Especial Agrari; i ja hem fet dues reunions per a parlar-ne.

Almanco vos el comencen a prometre...
Sí, però fa vint anys que en xerram! Hem de pensar que per a un ramader que se’n cuida de fer menys a
Mallorca, si aquest ramader coincideix que té els mens a punt per vendre quan arriba al Port de Palma un
vaixell carregat de mens d’Austràlia, Nova Zelanda o Xile, a aquest ramader li val més que tiri els mens.
Perquè a un carnisser de qualsevol poble li surt molt més barato comprar un me que ve d’Austràlia que
no comprar-lo a un pagès de Mallorca. Per què? Perquè allà en fan quantitat i vénen aquí a preus irrisoris.
I clar, als ulls d’un carnisser, no serà beneit, i comprarà el me de Nova Zelanda. El comprarà barato i el
podrà vendre car; i, si el compra mallorquí, l’haurà de vendre al mateix preu i hi guanyarà menys. Per
tant, el ramader mallorquí, si coincideix amb l’arribada d’un vaixell d’aquests llocs, perd doblers.
Vàrem estar xerrant de tot el tema dels aranzels dels EUA; supòs que haureu vist que han augmentat els
aranzels... Bono..., potser seria bo que hi hagués aranzels aquí per entrar productes de fora! Almanco
això propiciaria l’augment dels preus al pagès. I el pagès podria viure dignament. Clar, si no arriben
menys de fora fins que s’han acabat dels d’aquí, els d’aquí valdran qualque cosa... potser és un sistema
molt capitalista...
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Les finques d’aquí són prou potents o està massa parcel·lat?
Ja sabem que Mallorca està molt parcel·lat, però això no és un problema. Tenim les finques que tenim; si
fos rendible l’agricultura a Mallorca, no veuríem com cada dia es van abandonant finques. D’això crec que
qualsevol mallorquí n’és conscient; quan va per la carretera i veu que cada vegada va a més l’abandó de
l’agricultura. I no és perquè les finques siguin petites, sinó perquè no hi ha consum.
I als pobles el que veim és que molts de veinats fan producte local per al consum familiar (les seves
tomàtigues, els seus pebres, el seu hortet)...
És així, és així entre la gent dels pobles; a Palma no. Tothom sap que la verdura que fas tu, per a
consumir tu, no té el mateix gust que si vas a comprar-la a un gran supermercat.
La creació d’un “banc de terres” podria esser interessant? Com es podria gestionar?
D’això també fa anys que se’n xerra. S’ha fet alguna prova simbòlica que no ha acabat fructificant... Però,
per exemple, a la Llei Agrària que es va aprovar el febrer és un dels punts que es té en compte. Nosaltres
ho vàrem demanar. És molt senzill: si tu ets propietari
d’una finca i no te’n pots cuidar, la dones al banc; i el banc
tindrà una borsa de pagesos. I, si encaixen una cosa amb
l’altra... la finca no s’abandonarà i el pagès en podrà fer
ús. Això seria molt beneficiós per ell; la majoria de
pagesos de Mallorca no són propietaris de la terra que
cultiven. Habitualment són llogaters. La dificultat d’accés a
la terra cada vegada és major, per tant, una cosa positiva
seria saber on anar a cercar aquestes finques. Però per
això hi ha d’haver l’Administració a darrere que ho
organitzi.
Vosaltres hi donaríeu suport, com Unió de Pagesos?
Nosaltres vàrem esser l’única organització agrària que va fer costat a la Llei Agrària. Bàsicament
secundàvem tres punts; i un dels punts era aquest. Un altre, important, era que aquesta llei prioritzava el
pagès professional; cosa que no passava amb la llei d’en Company (anterior).
Teniu relació amb algun sindicat de fora de Mallorca?
Tenim molta relació amb Unió de Pagesos de Catalunya. De fet tenim sistemes que podríem dir
mancomunats entre ells i nosaltres. Un exemple és el tema dels temporers. Nosaltres duim temporers a
fer feina a Mallorca. Tot aquell pagès que necessita un treballador ens ho sol·licita; a Catalunya fan el
mateix. I, entre Catalunya i nosaltres, tenim una persona a Colòmbia (perquè tenim un conveni amb
Colòmbia) que fa una selecció dels treballadors. Aquests treballadors vénen a Mallorca per un període de
feina d’entre sis i nou mesos. Arriben i ja saben el dia que s’entornaran; per tant, no hi ha immigració
possible aquí. Són gent que ve aquí a fer feina i que llavors, amb el canvi de moneda, allà els resulta
molt avantatjós. El pagès d’aquí està obligat a donar-los habitatge i paga un dels dos vols d’aquí a
Colòmbia. La Unió de Pagesos se’n cuida de tramitar tots els papers; se’n cuida de fer una vigilància de
les cases, que compleixin tots els requisits que ens marca l’Administració i feim una contractació dels vols
amb una agència de viatges conjunta; això ens permet aconseguir bons preus. Duim unes quatre-centes
persones cada any.
Amb Marroc no hi teniu res a veure?
...mmm... Fa devers quinze anys que la Unió de Pagesos tenia aquest conveni amb el Marroc, però no va
anar bé. Per l’experiència dels pagesos, els treballadors colombians els funcionen molt millor; i això va
creixent any rere anys, el que vol dir que el sector és viu. Heu de pensar que al pagès li costa molt un
treballador d’aquests (un vol a Colòmbia val mil euros), li ha de donar habitatge; hi ha pagesos que no
tenen més casa que la seva i han de llogar una casa, no perquè hi estigui un fill seu, sinó un treballador!
I així com està el tema de la vivenda a Mallorca, això val doblers. Tots els habitatges d’aquests
colombians són vivendes que han de passar la normativa de qualsevol habitatge habitual, no són solls
(perquè m’entengueu).
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Feis cursos de valoració de l’impacte ambiental de l’activitat agrària? Està dins el marc de les vostres
preocupacions el tema de la contaminació, abonos, consum d’aigua, erosió del sòl...?
Uf, això agafa moltes coses...! Nosaltres, reiterades vegades, ens queixam de la poca despesa que fan de
l’Impost del Turisme Sostenible en l’agricultura. Heu de pensar que enguany s’han replegat 120 milions
d’euros i a l’agricultura hi van nou milions. Nosaltres enteníem molt bé el que era l’ecotaxa antigament i
no entenem gaire el que és “l’Impost de Turisme Sostenible”. Quan es reparteixen els doblers d’aquest
impost, sempre demanam que hi hagi doblers per a fer la depuració terciària de l’aigua; i que es facin
basses de rec perquè els pagesos puguin regar amb aquesta aigua regenerada.
És ver que són actuacions que costen doblers, són cares, a l’època d’en Vicens Vidal se’n varen fer tres, i
ara se n’està projectant una més. Però, aquestes instal·lacions de rec no basten i hem de tenir en compte
que, gràcies a aquesta aigua regenerada, s’està aprofitant un recurs que se’n va a la mar. Per tant, estam
donant sortida a un residu de la població. Això, allà on està implantat, funciona molt bé, però demanam
que s’hi destinin doblers. Com a pagesos entendríem que doblers de l’ITS es dediquessin a això, i no a fer
vivendes de protecció oficial, que no dic que no s’hagin de fer! Però no amb aquests doblers. Perquè si el
ITS és per compensar les deficiències que té el turisme, per pal·liar els defectes del turisme, no té res a
veure amb les vivendes de protecció oficial. A les reunions que hem fet amb el nou equip de la
Conselleria, sempre li hem demanat que es constitueixi una Comissió del Canvi Climàtic. Si hi ha una
sequera, es constitueix una comissió de sequera (fem dues reunions i s’ha acabat); si hi ha unes
inundacions, constituïm una comissió de les inundacions... Com que veiem que això va cada vegada a
més, es demana que es constitueixi una mesa permanent del Canvi Climàtic a l’Agricultura. Per avaluar
les possibles catàstrofes que es vagin succeint al llarg de l’any. Pens que aquesta Conselleria està una
mica conscienciada sobre aquest tema. Per tant, supos que qualque dia ens diran que es constitueix
aquesta comissió...

Vosaltres, en tant que sindicalisme agrari, donau suport a la integració de tot el procés productiu des del
pagès, la transformació del producte, fins a l’arribada al consumidor; com per exemple, l’experiència dels
Ramaders Agrupats?
Síii, i tant! A la Llei Agrària que s’ha aprovat nosaltres vàrem demanar que els metres quadrats
d’edificació per a la venda directa s’ampliassin fins a 125 m 2. Perquè sempre hem pensat que allà on el
pagès pot defensar més els seus preus és quan ell ven directament el producte o el transforma. No és el
mateix que un pagès faci rém i el vengui a un altre celler, que si aquest pagès fa el vi i ven el vi. De fet
tenim experiències conegudes on es veu que això ha donat resultat; com, per exemple, pugui ser el cas
d’Agromart. Crec que és un cas d’estudiar. Hem de pensar que dues famílies de pagesos que l’únic que
feien era vendre la producció a Mercapalma, i que es feien la competència entre elles, varen decidir
ajuntar-se. Ajuntar dues famílies molt potents de Porreres, que ara tenen més de cent treballadors;
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començar a muntar tendes i veure que la cosa funciona fins arribar a obrir desset o devuit tendes, com
tenen ara. Hem de deixar la imatge pejorativa del pagès. Jo me’n penedesc de no haver fet un màster en
Economia, Direcció d’Empreses o una cosa d’aquestes, perquè avui en dia, per fer de pagès, has de ser
una persona molt metòdica, molt ordenada, i has de tenir consciència d’empresa; cosa que no havia
passat mai. Evidentment, on hi ha els beneficis és en el que transforma; més que en el que produeix; per
desgràcia, però la realitat és aquesta.

Funciona el Consell Agrari?
L’experiència que tenim del Consell Agrari Interinsular... Hem de pensar una cosa: el Consell de Menorca
té transferida l’Agricultura; el Consell de Mallorca no té Agricultura. Sabem que el Consell Agrari Insular
de Menorca funciona, es reuneix amb freqüència. El Consell Agrari Interinsular es reuneix dos pics en
l’any, i jo diria que serveix de poc. És una reunió amb molta gent, aquí on cada organització agrària de
totes les Illes Balears fa preguntes a l’Administració, però no hi ha un feet back molt eficient. Si, així com
a Menorca i Eivissa tenen un Consell Agrari Insular, nosaltres sempre hem defensat que, maldament no
es transfereixin les competències al Consell, cosa que també dins la Llei Agrària diu que s’ha de fer dins
els pròxims quatre anys, es creï el Consell Agrari Insular de Mallorca; que creim que és molt més
operatiu.
És un grup més petit i la proximitat amb l’Administració és molt més grossa i tal vegada els problemes
que tenen a Menorca no els tenim nosaltres. El contacte amb l’Administració hi ha de ser, sí o sí. Amb el
nou equip encara no hem agafat la roda, però amb en Vicens fèiem una reunió cada mes. L’Equip d’en
Vicens i un parell de la Junta d’Unió de Pagesos; i, clar, hi havia una fluïdesa de comunicació.
Vols dir qualque cosa més?
Jo trob que, per avui, ja hem dit moltes coses...
Gràcies, Sebastià, per ajudar-nos a conèixer un món i una problemàtica que els consumidors molt sovint
ignoram, tot i ser fonamental pel benestar de la nostra Illa. Un sector, l’agrari, que hauria de ser clau en
l’enfocament de com anar canviant l’actual model productiu i en el disseny de la transició per a fer-ho
possible.

L'associació Mercat Social
rellança les seves activitats

Construint alternatives

5.1

Miquel Rosselló del Rosal
Consell de Fundacions Darder Mascaró
Aquest ha estat el cinquè any que l'associació ha organitzat la Fira del Mercat Social de Mallorca, també
enguany als jardins de la Misericòrdia a Palma. Com ja donava compte en Jordi López a un article
anterior de l'altramirada.cat la Vena Fira va cobrir els objectius que ens havien marcat i a més ha suposat
un bot qualitatiu amb l'organització de la setmana d'economies transformadores, amb activitats cada dia
de la setmana.
També dins el mes d'octubre s'ha impartit, amb la col·laboració de la UIB un
curs sobre economia social i solidària i finances ètiques. I el 3 de desembre
s'organitza a Inca una trobada d'entitats representatives de l'economia social i
solidària de la comarca. Si bé els passats anys l'associació, per òbvies
dificultats materials i econòmiques, una vegada celebrada la Fira reduïa la seva
activitat fins al pròxim any, ara ha decidit mantenir i incrementar l'activitat.
De fet ha celebrat la seva assemblea general, renovant la Junta Directiva, ha
aprovat un full de ruta pels pròxims temps i s'han creat grups específics de
feina per dur endavant els projectes aprovats.
En primer lloc i com no podia ser d'altra forma ha renovat el compromís d'organitzar aquesta tardor la
VIena Fira del Mercat Social. I així mateix s'ha compromès a participar activament en el Foro Social
Mundial de l'economia solidària que se celebrarà del 25 al 28 de juny a Barcelona.
Un dels grups de treball s'encarregarà d'impulsar les tasques de formació i sensibilització. La formació es
pretén que vagi dirigida a funcionaris públics que treballen en orientació laboral, en compra i contractació
pública, perquè incorporin els conceptes de l'economia social i solidària en les seves feines,
lamentablement massa vegades, oblidats.
També a ensenyants perquè no s'oblidin de l'existència d'aquesta forma d'entendre l'economia que està
pràcticament invisibilitzada tant a les universitats com a l'ensenyança mitjana. I lògicament a les
persones que vulguin crear cooperatives o altres instruments de l'economia solidària. No es pot oblidar
que l'economia social és una economia amb valors però és economia, les entitats que la conformen no
són ONG s, són iniciatives empresarials que han d'esser sostenibles econòmicament. La sensibilització
demana donar visibilitat entre la ciutadania i per promoure entre les distintes iniciatives la cooperació i el
treball en xarxa.
Un altre projecte que volem posar en marxa és la constitució d'un espai físic per albergar la venda de
productes i serveis del nostre sector, l'organització de debats, exposicions, encontres, etc.. En definitiva
una espècie de seu social de l'economia solidària, a on la ciutadania pugui trobar informació de tots els
components d'aquesta, des d'agricultura ecològica, energies renovables, banca ètica...
Ens inspirem amb una experiència de Pamplona, Geltoki, que ocupa l'antiga estació d'autobusos en el
centre de la ciutat. De fet des de l'associació ja presentàrem un projecte als Joves Arquitectes per
desenvolupar a l'espai que ocupa l'antic quarter de Son Busquets.
Per últim tenim un grup que s'encarrega de les relacions amb les Institucions Públiques. Ja al final de la
passada legislatura signaren un pacte d'impuls a l'economia social i solidària a Palma. Ara toca
desenvolupar-lo. Però també tenim previst arribar a acords similars amb el Consell de Mallorca i els
Ajuntaments.
En definitiva, som conscients que l'existència d'una altra economia que posi les persones en el seu centre
i no els beneficis econòmics individuals és útil i necessària per a la societat mallorquina i en conseqüència
que cal treballar per fomentar-la. Sabem que no sortirà sola com els bolets, necessita el nostre treball i
de moltes persones més.

40 anys de lluita de la
Federació de Pares i Mares
d’Alumnes de Mallorca

Construint alternatives

5.2

Albert Lobo Melgar

FAPA Mallorca neix ara ja fa 40 anys amb una voluntat clara: la lluita per la millora del sistema
educatiu. Aquesta idea és encara el nostre eix central. Aquesta millora només es pot
aconseguir gràcies a la participació de tota la comunitat educativa i les famílies en formem
part, en volem formar part i no volem que ningú s'oblidi que hi som. L'empoderament de les
famílies és bàsic per aconseguir-ho.
Que una associació faci 40 anys és en si una gran fita. Moltes persones han passat durant
aquest temps per FAPA Mallorca dedicant el seu temps lliure a fer feina per aconseguir un
present i un futur millor per als seus fills i filles i per a la resta de famílies de la nostra illa.
Creiem sincerament que sense la nostra tasca el nostre sistema educatiu seria pitjor que el
que és ara. La nostra participació ha estat i és sempre constructiva però també reivindicativa
de tot allò que ens manca i creiem necessari tenir.
La societat civil té un paper fonamental en la millora de la societat, en aconseguir que allò que
existeix canviï i ho faci cap a millor i quan la societat civil s'organitza té un poder encara més
gran i és per això que la nostra Federació continua creixent avui en dia, adaptant-se als nous
temps i a les noves problemàtiques, fent xarxa entre les famílies i amb altres organitzacions i
sempre fent comunitat educativa.
La igualtat d'oportunitats, els pressuposts educatius, els recursos humans, les infraestructures,
les noves metodologies, el menjador escolar, les activitats extraescolars que van més enllà de
l'horari lectiu però que formen part de l'educació integral de la persona, la conciliació laboral i
familiar i molts d'altres han estat alguns dels exemples dels temes de lluita i reflexió que
encara avui dia tenim damunt de la taula.
Però, per recordar aquests 40 anys de propostes, de lluites, de reflexions, de participació
activa, la nostra Federació ha plantejat un calendari de xerrades en relació a alguns dels nous
reptes que té actualment el nostre sistema educatiu i que ens hem de plantejar per saber cap
a on volem anar en el futur: la inclusió educativa, la diversitat sexual i afectiva, el món digital,
els nous riscos que es troben els nostres fills i filles, la mobilitat i l'escola, la coeducació a casa
i a l'escola o la mateixa idea de comunitat educativa són un exemple de com l'escola, la
societat i les famílies són tres elements que no es poden entendre un sense un altre i que
necessiten d'una reflexió acurada per poder trobar la millor solució possible.
Per tot això la nostra Federació celebra el seu aniversari com un èxit però també
com un repte, mirant cap al futur i aprenent del nostre passat
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De Brooklyn a Mallorca,
passant per Gipuzkoa i València
Experiències de Supermercats Cooperatius
Construint alternatives

5.3

Pep Garau
Grup promotor del Supermercat Cooperatiu Mallorca

Va ser dia 20 de setembre 2018, a les 8 del vespre, al
CineCiutat, amb la projecció del documental Food Coop, el
poder de la gent, en el marc de la IV Fira del Mercat Social a
Balears. De sobte, sense imaginar-ho, descobrim que des de
l’any 1973 a Nova York existeix una vertadera revolució
vinculada a la distribució, venda i consum d’aliments i d’altres
productes bàsics: un Supermercat on la gent decideix què es
ven i a quin preu; un Supermercat en forma de cooperativa de
consum i de treball, on, a més comprar, també toca col·laborar
activament en la gestió, muntatge, neteja, reposició, venda i
un llarg etcètera.
Ha passat més d’un any, i després de cinc Assemblees de persones interessades en el projecte, podem
imaginar que aquí, a Mallorca, també és possible una revolució agroecològica, justa i transformadora, en
forma de Supermercat Cooperatiu. Tenim un objectiu clar: obrir el local, magatzem, tenda, súper, botiga,
economat, o el que arribi a ser, a la tardor del 2020. Abans, ens haurem de constituir formalment com a
cooperativa.
Però res és senzill, i menys a la Mallorca del creixement especulatiu que ens ha tocat compartir. Per tot
això, s’han creat grups de treball amb les persones més actives i motivades. Existeixen:
-

el grup de Productes, encarregat sobretot d’elaborar els criteris per seleccionar productes i
productors ecològics i locals i d’economia social i solidària
el grup de Comunicació, per facilitar la difusió de la informació i documentació, tant interna com
externa
el grup de Gestió econòmica, amb la missió d’elaborar un pla de viabilitat i de finançament
el grup de Logística, per a la recerca d’un local comercial d’uns 250 m2, no cèntric però amb fàcil
accessibilitat amb transport públic i bicicleta
el grup Jurídic, que facilita la creació de la cooperativa, el seu règim intern, i tramitació de
llicències

Davant tota aquesta feinada, necessitam suport i exemples de projectes semblants. I aquí és quan ens
llançam a descobrir iniciatives que han superat la primera fase (discutir i decidir), i també la segona
(obrir i esperar... ), i ja són a la tercera (evitar no morir de l’èxit!).
Persones molt implicades des del primer moment de LABORE (Oarsoaldea a Gipúzkoa) i de SOM
ALIMENTACIÓ (València) ens han visitat aquest mes de novembre. Durant una llarga conversa i posterior
col·loqui obert al Centre Flassaders, hem descobert una gent apassionada amb la idea de facilitar que el
consum del més important, l’alimentació, estigui en mans de la mateixa gent consumidora. No té cap
sentit que l’agricultura i la producció estigui en mans de grans empreses multinacionals a mils de
quilòmetres. No té cap sentit que parlem de sobirania alimentària i no la facem realitat, aquí, i amb gent
d’aquí, de proximitat. No té cap sentit donar beneficis, els diners de les nostres butxaques, a grans
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superfícies que exploten sense miraments i amaguen tots els beneficis fora, ves a saber on... No té cap
sentit deixar morir el nostre camp, la nostra terra.
En Manu i en Jon ens explicaven amb passió les múltiples formes d’organitzar-se, d’autogestionar-se, i
formes per ampliar la base de persones interessades a implicar-se en aquesta revolució, sense excloure
ningú, tot al contrari, facilitant al màxim la participació de gent molt diverses, amb sensibilitats i hàbits
diversos, però amb criteris de sostenibilitat, de preu just, de recuperació de terres i de productes locals,
de transformació social.
Ara ens toca a nosaltres, i a tu. El sistema actual ens afirma que no és possible canviar res. I tu pots fer
possible que tot canviï. Tenim un correu ( supercoop.mallorca@gmail.com ) i un facebook (Supermercat
cooperatiu Mallorca). Però sobretot tenim moltes ganes de comptar amb tu, per afegir-te a aquest
projecte: per trobar productes de la terra, per cercar local, per tenir criteris coherents i valents, per
dedicar un temps a la transformació social i al més important: al dret a l’alimentació sana i sense
intermediaris.
Informa’t i participa de la propera Assemblea, serà pel gener
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Un laboratori de drets
humans a la UIB

Construint alternatives

5.4

Margalida Capellà i Roig
Directora del LIDIB (Laboratori Interdisciplinari sobre Drets i Llibertats de les Illes Balears)
A la Facultat de Dret un grup de professors i professores hem creat un
laboratori de drets humans per fer recerca, formació, transferència del
coneixement i debats entorn dels drets humans. Es tracta del Laboratori
interdisciplinari sobre drets i llibertats de les Illes Balears (LIDIB – Human
Rights Lab), un espai obert prioritàriament a l’alumnat i professorat de
Dret però també als professionals del dret i a aquelles persones
interessades i preocupades per la protecció dels drets humans i dels
col·lectius més vulnerables. Consideram que el professorat tenim una
responsabilitat en la formació que desenvoluparan els nostres alumnes una
vegada exerceixin professionalment com a advocades, jutges, notàries o
tècnics jurídics de l’Administració, entre altres professions vinculada als
estudis de Dret.
El nostre interès a crear aquest laboratori i engegar projectes de formació, com ara el seminari anual de
drets humans per a alumnes que impartim actualment, surt de la constatació que, malgrat que aquests
assoleixen una formació jurídica general sobre drets i llibertats fonamentals en acabar el grau, el
plantejament generalista d’aquests estudis posa en evidència mancances en una matèria tan cabdal com
aquesta: els estudiants no arriben a assimilar el significat i la importància dels drets humans, ni
adquireixen els coneixements i competències necessàries de cara al seu exercici professional.
I són aquests estudiants els que estaran en primera línia com a professionals per identificar violacions
dels drets humans com ara discriminacions per raó de sexe o raça, maltractaments, tractes cruels o
inhumans o tortures, aplicació d’estereotips de gènere en l’àmbit judicial, laboral o administratiu o
restriccions de la llibertat de reunió o de manifestació, entre altres. Ens preocupa que els nostres
alumnes no siguin capaços d’atendre víctimes de violència de gènere o víctimes de trata o que no
coneguin prou els mecanismes internacionals per denunciar violacions dels drets humans al nostre país.
Pensam que amb la formació que donam, subjecta a un cronograma i a una avaluació dirigida a assolir
coneixements i competències regulades en el pla d’estudis, no arribam a transmetre que l’obligació que
tenen els estats de respectar, protegir i promoure els drets humans i les llibertats fonamentals de totes
les persones interpel·la directament als professionals del dret perquè els estats no són entitats
abstractes: estan formats per homes i dones que aproven i apliquen lleis, gestionen pressupostos,
seleccionen i formen el personal que conforma la seva administració, executen lleis i reglaments, fan
respectar les lleis i l’ordre, fins i tot amb l’ús de la força, i prenen decisions que van des de qui pot
accedir a la sanitat universal fins a quin contractes de venda d’armament signaran amb altres estats
vigilant abans (o no, perquè també això es decideix) si estan en guerra o violen els drets humans. La
nostra preocupació es basa en què podem explicar i repetir que els drets humans són una conquesta
social irrenunciable però ens falten mecanismes perquè els alumnes entenguin què significa això i que
aquests drets no sorgeixen ni es garanteixen per si sols: s’han d’aprendre i conèixer, s’han de crear
mecanismes per aplicar-los i garantir-los, s’han de respectar, s’han de pensar i s’han d’entendre, i per a
això necessitam innovar en noves formes d’ensenyar els drets humans així com de fer recerca i de
transferir els resultats de la nostra recerca, massa sovint dirigides a publicacions d’abast restringit.
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En aquest sentit, és preocupant veure com no sempre els professionals del Dret (incloent-hi els que s’han
format en la nostra Universitat) estan a l'altura dels greus problemes que se’ls hi presenten en relació a
la protecció i tutela d’aquests drets. A banda de la seva importància intrínseca, aquest és un camp del
Dret que s’enfronta cada vegada a més reptes, i només els juristes amb una bona base de formació i
dotats de les eines i competències adients estaran en situació d’abordar.
Des d’una Facultat de Dret és una irresponsabilitat no transmetre a l’alumnat la projecció global del que
faran el dia de demà quan exerceixin com a professionals i operadors jurídics perquè entenguin la
incidència que té el respecte dels drets humans no només en la vida individual i diària de les persones
sinó també en l’accés a la justícia i en la fortalesa de l’estat de dret, perquè les institucions que no
funcionen d’acord amb la llei, els drets humans i el principi de no discriminació són propenses a
l’arbitrarietat i l’abús de poder.
Per oferir una formació responsable en aquest sentit, ens cal fer
més recerca, i per fer aquesta recerca necessitam estar en
contacte amb els sectors professionals que poden tenir més
dilemes o més oportunitats de garantir els drets humans:
judicatura, advocacia, policia, periodisme... Per aquest motiu no
només fem formació dins la Facultat de Dret sinó que ens plantejam fer una formació contínua fora de la
UIB, debatre i fer propostes en matèria de garantia dels drets humans.
Tot això, en el recentment creat Laboratori de drets i Llibertats fonamentals de la UIB: www.lidib.uib.cat
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MÉS per Mallorca
Renovació completa per afrontar els nous reptes
Construint alternatives

5.5

Jaume Ribas Vilanova

MÉS per Mallorca ha celebrat aquests tres darrers caps de setmana
les diferents fases de la seva IV Assemblea General. Aquest congrés
ha servit per aprovar els dos documents-guia de la formació (la
Ponència d'Organització i la Ponència Política) i per elegir els nous
òrgans de direcció. Les hores, les mans i les neurones que s'hi han
dedicat han estat moltes, però divendres 29 de novembre es va
aconseguir cloure tot el procés amb la feina feta i distintes novetats
importants.
Un dels debats més extensos ha estat al voltant de la Ponència d'Organització, un document tan
important com la Ponència Política. Organitzar els esforços és essencial, tant com saber on dirigirlos. El document que finalment s'ha aprovat s'allunya considerablement de l'esborrany de
Ponència presentat originalment, ja que ha patit moltes esmenes i debats profunds en diferents
àmbits. Per totes aquelles persones que no hagin seguit la intensitat del debat precongressual i
congressual, en llistarem alguns.
MÉS mantindrà la pràctica equiparació de drets entre militants i simpatitzants. Les persones que
vulguin formar part del projecte sense aportar-hi la clàssica quota podran prendre decisions de
tanta rellevància com les que prenen les que sí que ho fan. En aquest cas, el debat s'ha
assemblat, simplificadament, a això: ens convé pagar el preu de "tancar" la formació a canvi
d'intentar construir una cultura política més forta i augmentar tant el compromís de les nostres
bases com l'aportació econòmica al projecte o, en canvi, és preferible continuar sent un referent
de l'obertura i la participació encara que això suposi que els llaços entre les persones i
l'organització siguin una mica més febles? Finalment, com s'ha dit, s'ha imposat aquesta segona
visió de les coses.
Una altra novetat destacable és la creació d'un nou òrgan a MÉS, la Permanent. La Permanent és
un grup de feina que es presenta com un sol equip i que la militància ha d'elegir en bloc, sense
poder seleccionar només alguns dels seus membres. Aquest grup de feina, que va quedar
establert que fos de 4 a 7 membres, s'encarregarà del funcionament diari del partit i assumirà
algunes tasques -s'entén que les menys profundament polítiques- de les que ara assumia
l'Executiva. Així mateix, l'Executiva s'amplia i arriba fins als 32 membres, de forma que serà un
grup més heterogeni i més dedicat a les decisions polítiques del dia a dia. Així mateix, MÉS
renuncia a tenir dos coordinadors, dos líders visibles, i passa a tenir-ne només un.
En l'àmbit de la Ponència Política, les novetats que ineludiblement s'han de comentar són
fonamentalment tres. Per descomptat, no fa falta dir que MÉS continua recolzant-se en els pilars
ideològics de l'esquerra, el sobiranisme, l'ecologisme i el feminisme. Quan ens referim al debat
polític, volem dir el debat polític estratègic, als deures polítics que es posa l'organització i no tant a
la redefinició ideològica completa o als viratges bruscos, que no es contemplen.
Per una banda, s'ha posat sobre la taula la necessitat que MÉS es constitueixi com una única
formació. S'opta, en definitiva, per abandonar el format de coalició -a la pràctica, de coalició
estable- per avançar cap a un model de federació o, fins i tot, de partit únic. Aquesta decisió
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referma un missatge que s'ha anat repetint, fins i tot des de diferents sensibilitats i cultures
polítiques dins el projecte: MÉS no té marxa enrere, MÉS és el present i el futur, MÉS és el
projecte.
Per altra banda, l'organització aposta per afavorir la creació d'unes joventuts polítiques. Aquí val la
pena aturar-se un moment. Algun dels partits membres de MÉS han tengut històricament unes
joventuts nombroses, actives i ben organitzades. Amb la creació de MÉS, s'ha anat desatenent el
treball en aquest àmbit, no s'ha assegurat el relleu generacional ordenat en els joves i les
joventuts preexistents han quedat, a la pràctica, congelades i inactives. Alguns intents per revertir
aquesta situació -com ara el tímid intent de crear i mantenir actiu un anomenat grup de MÉS
Joves o d'acostar postures amb l'organització juvenil Mallorca Lliure- no han fructificat prou. A
més, hi ha un altre grau de complexitat afegida. Esquerra Republicana, recentment integrada dins
MÉS, sí que té una organització juvenil activa que, per si no bastàs, és de l'àmbit de tots els
Països Catalans, no estrictament mallorquina. El Jovent Republicà -les antigues JERC- i els joves
de MÉS hi hauran de reflexionar profundament com es relacionen i com cooperen en el marc de
les noves joventuts de MÉS per Mallorca.
Per últim, MÉS per Mallorca s'ha compromès a enfortir les relacions i coordinar-se millor tant amb
els moviments i organitzacions socials com amb els seus referents a la resta d'illes de les Balears,
és a dir, amb MÉS per Menorca, amb Gent per Formentera i amb l'encara naixent Ara Eivissa.
De tota manera, i ja per acabar, la novetat més vistosa del congrés ha estat la renovació dels
lideratges. Els simpatitzants i militants de MÉS han elegit Antoni Noguera com a coordinador
general del projecte. Noguera es presentava a liderar el projecte, acompanyat d'un equip de sis
persones que formaran la Permanent. A més d'elles i ells, les persones militants i simpatitzants
també han elegit els electes que s'incorporaran a l'Executiva, al Consell Polític -un òrgan de debat
que canvia la seva formació i normes de funcionament-, i la Comissió de Garanties.
Antoni Noguera substitueix la parella de coordinadors formada per Bel Busquets i Guillem Balboa.
L'Executiva també renova la major part dels seus membres, a més de créixer en nombre. A pesar
que aquest exercici suposi deixar gent defora, que no serà mencionada, val la pena repassar
alguns noms, tan valuosos com la resta, però destacables. S'incorporen alguns dels batles i
batlesses més importants de MÉS: hi seran Joan Verger de Montuïri, Maria Ramon d'Esporles i
Miquel Oliver de Manacor. Se suma també un líder que s'havia exclòs temporalment de la decisió
del partit, Toni Verger. Hi seran, a més, els tres artífexs de la Ponència Política: Ruth Mateu,
Carles Gonyalons i Antoni Trobat.
A la Permanent, i per tant, també a l'Executiva, hi seran Catalina Inés Perelló com a responsable
de finances, Josep Ferrà com a responsable d'organització i Joan Mas 'Collet' com a responsable
d'agrupacions locals, a més de Neus Truyol, Ruth Mateu i el president d'Esquerra a Mallorca,
Mateu Matas 'Xurí'.
En definitiva, MÉS per Mallorca ha completat aquest divendres 29 de novembre una renovació en
la forma d'organitzar-se, en les prioritats estratègiques i en els seus dirigents. Antoni Noguera, la
nova Permanent i la nova Executiva dirigiran el timó d'una organització que tindrà més espais de
debat i presa de decisions alhora que concentrarà capacitat de gestió en un grup reduït de
persones i que encara reptes com la creació d'uns Joves, l'enfortiment dels vincles amb projectes
d'altres illes o la consolidació de l'organització en forma de partit -o federació.
Tota aquesta feina s'envestirà des de l'esquerra ecologista, sobiranista i feminista de Mallorca, i
requerirà la dedicació i l'entrega de tots els càrrecs, militants i simpatitzants. L'esquerra
mallorquinista i ecologista encara uns anys d'aparent calma electoral en què, això no obstant,
caldrà fer una tasca profunda de "rearmament ideològic", com apunta Antoni Noguera. Farà falta
pensar què es vol ser de gran, amb qui s'han d'establir relacions i de quin tipus i què hem d'oferir a
la societat mallorquina. Hi serem.
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La legislatura de
l’Educació a Palma

Llorenç Carrió
Regidor d’Educació, Política Lingüística i Memòria Històrica de l’Ajuntament de Palma
L’assumpció de la regidoria d’Educació, Política Lingüística i Memòria
Històrica és un repte important per a MÉS per Palma, tenint en compte
que es tracta d’àrees estratègiques per a construir la ciutat del futur.
Són, a més, tres àmbits prioritaris per a la nostra organització política.
L’Educació perquè modelarà els ciutadans i les ciutadanes del futur i
perquè és una eina fonamental per a la construcció d’una societat amb
igualtat d’oportunitats i conscient de la seva identitat; la Política
Lingüística perquè la nostra llengua ha de ser una eina d’inclusió, de
cohesió social i, per tant, també d’accés a la plena ciutadania dels
palmesans i les palmesanes; i la Memòria Històrica perquè una
societat sense memòria del seu passat és especialment feble davant
els discursos d’odi defensats per la dreta extremista i xenòfoba.
El nostre objectiu per a aquesta legislatura és donar un fort impuls a
l’escola pública, que és l’única que garanteix la igualtat d’oportunitats entre els nins i les nines
independentment del seu origen social i cultural. És per això que augmentarem el nombre de places
escolars, tot posant a disposició de la Conselleria els solars necessaris per a construir i ampliar centres
educatius (cal recordar que a Palma fa 10 anys que no s’ha construït cap nou centre públic). Es tracta
dels solars necessaris per fer els instituts de Son Ferriol (una antiga reivindicació dels veïnats i veïnades)
i de Son Ferragut; i per a l’ampliació dels centres de S’Aranjassa, Es Pil·larí i Son Serra.
També reactivarem el Consell Escolar Municipal i elaborarem un nou Mapa Escolar de la Ciutat fet des de
la participació i amb projecció de futur, amb unes zonificacions escolars que permetin alhora una
distribució equitativa de l’alumnat amb més necessitats educatives i la promoció d’escoles de proximitat
que facin barri i que contribueixin a reduir els problemes de mobilitat que té la nostra ciutat. L’objectiu és
aconseguir una reducció de ràtios de 20 alumnes a Infantil i a Primària i de 25 alumnes a Secundària.
A més, i pel que respecta a la xarxa municipal, ampliarem i millorarem l’oferta de places públiques
d’educació infantil de 0 a 3 anys, un dels principals reptes de la nostra societat, en suport a la conciliació
de la vida laboral i familiar de les dones treballadores. En concret, construirem una nova escoleta a Son
Gibert i en programarem més (a Cas Capiscol i a Es Pil·larí).
També ampliarem el programa d’escoles obertes, tot oferint a les entitats dels barris i de manera
ordenada l’ús dels espais, així com una àmplia oferta municipal d’activitats esportives, educatives,
musicals, artístiques i socials adreçades als infants. Començarem aquesta tasca pels barris més
desafavorits econòmicament i socialment. Ho farem a través d’un servei de dinamitzadors, amb 6 centres
situats a diferents zones que donaran servei a 24 centres més dins la seva àrea d’influència. A més,
transformarem la ciutat en agent educador, una aposta que no només té com a objectiu els més petits,
sinó tota la ciutadania independentment de la seva edat.
Una altra de les potes de la regidoria, la Política Lingüística, també rebrà un fort impuls. Recuperarem i
valorarem l’ús de la llengua catalana entre la ciutadania de Palma com a llengua de relació i de cohesió
social. Promourem el coneixement i l’ús de la llengua pròpia de la ciutat entre una societat tan diversa
com la palmesana. La llengua serà una eina d’inclusió social. Per això posarem en marxa un servei de
dinamitzadors lingüístics que enfocarà la seva tasca en els barris més vulnerables de la nostra ciutat,
reforçant d’aquesta manera els serveis d’inclusió que ja estan impulsant altres regidories, com Benestar
Social o Igualtat. Perquè l’accés a la plena ciutadania dels vells i nous palmesans i palmesanes passa
també pel coneixement de la nostra llengua.
Per últim, fomentarem la publicació d’estudis i publicacions relacionats amb la història, l’urbanisme i la
societat de Palma. Perquè la recuperació de la nostra memòria col·lectiva ens permetrà construir una
ciutadania més crítica, més conscient de les seves arrels i, per tant, que estimi més la ciutat i el país del
qual forma part. I, no cal dir-ho, continuarem la retirada de símbols feixistes iniciada l’anterior
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legislatura, en compliment de la Llei de Memòria Històrica i en homenatge a les persones que varen patir
la repressió de la dictadura, de les quals som hereus tots els demòcrates.
El repte és gran i ambiciós però aconseguir tots aquests objectius convertirà Palma en una ciutat
socialment més igualitària, amb uns barris més cohesionats i més arrelada en la seva història i en la seva
identitat com a ciutat. Per tant, també en una ciutat més estimada per les persones que l’habiten.

Sínode de bisbes de
l'Amazònia i accés d'homes
casats al sacerdoci

Altres veus

6.1

Guillem Ramis i Moneny
Teòleg i mestre
Avui encara és gran la influència mundial de l'Església Catòlica en
l'àmbit religiós, com també ho és a escala social i política; per això, cal
una "altra mirada" al recent esdeveniment del passat mes d'octubre
viscut a Roma, referit específicament a la situació dels catòlics a
l'Amazònia, regió immensa de set milions de quilòmetres quadrats que
pertany a nou països d'Amèrica Llatina i d'importància capital per a la
conservació ecològica del nostre planeta.
Durant vint-i-dos dies es reuniren i discutiren cent vuitanta-un bisbes,
acompanyats d'assessors experts entre els quals hi havia una trentena
de dones. Aquestes, malgrat participassin activament, no tingueren
opció a votar, tot i que algunes conclusions es referiren directament a
creients femenines. També resulta anecdòtic el lloc escollit per celebrar
la reunió del sínode de bisbes; no fou un lloc de l'Amazònia (Recordi's
que l'any 2009 a Belém, ciutat a la vora del riu Amazones, es va fer el vuitè Fòrum Social Mundial, que
reuní milers de persones). A Roma, situada en un distant continent d'Amèrica, s'hi traslladaren
expressament més de tres-centes persones convocades a l'assemblea de bisbes.
Els mitjans d'informació han tramès quasi únicament tres temes discutits i aprovats: 1) possibilitar
l'accés al sacerdoci a homes casats, b) valorar el treball de les dones dins l'Església i 3) estudiar la
incorporació femenina com a diaconesses, grau immediatament inferior al sacerdoci. Cal dir que la
temàtica de la trobada fou molt més ampla i que el document final amb el flamant títol "Amazònia: nous
camins per a l'Església i per a una ecologia integral" inclou cinc capítols amb cent vint punts que
demanen nous camins de "conversió integral", "conversió pastoral", "conversió cultural", "conversió
ecològica", i "conversió sinodal". En aquesta darrera "conversió" són demanats nous ministeris que
inclourien el sacerdoci per a homes casats, la valoració del treball de les dones i el seu possible servei
diaconal. El document està ple de belles paraules i bones intencions; ara bé, la teoria no serveix per a res
si no és posada en pràctica. Aquests últims anys ja se celebraren altres sínodes (de la família, de la
joventut) i no es veuen efectes pràctics de la seva eficàcia; a Occident cada dia és més gran el nombre
de persones que s'allunyen de l'Església catòlica; basta veure arreu la minsa assistència d'assistents als
temples catòlics.
Cal dir que el sínode no té cap valor real. Tot el que va aprovar ha de ser necessàriament acceptat pel
papa, el qual prepara un decret que segurament sortirà aquest Nadal de 2019. Hi ha veus que diuen que
la veu papal serà fins i tot més progressista que el conjunt expressat pels bisbes; el papa Francesc hi té
la darrera i definitiva paraula. Així es constata que l'Església Catòlica és completament jeràrquica i que
oficialment tot depèn del seu cap.
En aquest sínode s'ha tractat sobre la situació religiosa, social i ecològica de la gran regió amazònica que
inclou uns cinc milions de catòlics. Allí hi ha una gran manca de capellans i es veu convenient ordenar
homes casats per a aquesta missió. Ara bé, idèntica situació arriba igualment a molts altres indrets del
món on els capellans són cada dia més vells i escassos, molts seminaris tancaren portes i des de fa
cinquanta anys cent mil preveres han deixat d'exercir com a sacerdots. Ara s'ha vist, com a solució del
problema, ordenar sacerdots també homes casats, però no dònes, com fan moltes altres Esglésies
cristianes no catòliques.

Sota la llum de la història i de la teologia cal una revisió profunda dels ministeris eclesiàstics. Els diaques
o "servidors" foren els primers que aparegueren al segle primer. Els sacerdots o "preveres" provenen del
consell d'ancians dels rituals jueus i la seva adscripció a l'actual ritual cristià és del final del segle segon o
inicis del tercer. Els bisbes o "administradors" a l'inici actuaren sempre conjuntament, mai
individualment, i sempre supeditats a les decisions de la seva "església" o assemblea. El Primer Concili
del Laterà, al segle XII, imposà el celibat als clergues per motius econòmics: evitar que els béns
eclesiàstics passessin als hereus fills de capellans, però fins al segle XVI, al Concili de Trento, el celibat
dels sacerdots d'occident no fou clarament legislat.
Ara els bisbes d'Alemanya obren un nou període de revisió de la situació actual de l'Església i el mes de
desembre començaran també un sínode que durarà dos anys. La gent catòlica alemanya els exigeix
adequar-se al temps i a la cultura d'avui. A França hi ha un fort moviment contestatari que reivindica el
rol de batejats i batejades incloent laics i clergues. (Vegeu la Conférence Catholique des Baptisé-e-s
Francophones). I a l'Estat espanyol, com actua l'Església? Què diuen els seus bisbes? Davant del
consumisme i capitalisme ferotges, com es coneix i practica avui a Mallorca a l'Evangeli? Hem de
reconèixer que "Tot allò que un dia canvià, avui també pot canviar".
Vivim un temps decisiu, una nova època, i calen canvis radicals per assegurar la pervivència humana a la
Terra. L'Església catòlica —i tota altra organització religiosa— si no vol morir, no li queda altre remei que
fugir de l'anacronisme, viure el moment present i adequar-se al llenguatge i a les necessitats urgents
d'avui. Té una eina antiga massa poc utilitzada: conèixer bé les vivències de la gent de la Bíblia i posar
descaradament en pràctica les fites clares de l'evangeli de Jesús de Natzaret, proclamat i viscut per les
primeres generacions de seguidors seus.

Altres veus

6.2

Sínode sobre l'Amazònia

Saturnino Pesquero Ramón
Amics, aquí teniu la col·laboració que em demanau, breument i en
castellà, doncs mai he tingut una sola classe de català i d’ençà de
1962 estic fora. Som nascut a Inca el 1936, capellà casat, doctor
en psicologia. Visc al Brasil des de 1962 i he estat professor de la
Universitat Federal de Goiás. Compartesc aquestes reflexions i
dades sobre el Sínode els dos aspectes del tema tractat:
Primero, la Amazonia.
La pastoral ecológica y consecuente pecado, remisión y redención
o salvación. Como ex-combatiente clerical, sin ningún trabajo en
esta área, por los datos y hechos que vivo y acompaño, soy de la
opinión de que este tema no debía ser tratado de forma regional, sino mundial: Todos los
pueblos son responsables y "pecadores", ya sea no cultivando las áreas verdes necesarias o
poluyendo el ambiente.
Segundo:
La pastoral indígena y consecuente falta de sacerdotes y posibilidad de ordenación de casados
y mujeres diaconisas...etc. Respecto del Brasil, que posee el 65% del territorio amazónico
entre los nueve países, tiene en estas dos reservas indígenas: Xingú, en los estados de Mato
Grosso del Norte y Para, y Rapoisa: Valle del Sol, en el estado de Roriama, que linda con
Venezuela y las Guayanas; una población con menos de 400.000 habitantes. Si la ordenación
de casados es un balón de ensayo, óptimo. En caso contrario, la iniciativa es inocua; cuando el
Brasil, con más de 200 millones, pierde a cada hora miles de fieles católicos por falta de
sacerdotes.
No conozco las resoluciones aprobadas. Lamento, sin embargo el hecho de que las mujeres
que participaron en la asamblea sinodal no tuvieran derecho a votarlas.
Una forta abraçada i endavant sempre.
Sadurní i família.

El laborisme britànic s'enfronta
a unes noves eleccions generals

Altres veus

6.3

Martí Janer Torrens
El pròxim 12 de desembre els britànics han d’acudir a elegir un nou govern. El conservador
Boris Johnson ha hagut de convocar eleccions com
una mesura de força que li permeti sortir reforçat
davant de les negociacions del Brexit que en teoria
haurien de culminar amb la sortida del Regne Unit el
31 de gener de 2020.
Dels darrers cent anys de vida política britànica el
laborisme només ha exercit el poder a penes 30
anys si arriba. La resta han estat governs
conservadors. El partit tory (conservador) és el
partit de l’establisment, dels poders fàctics, de
l’empresariat, de les classes altes i de gran part de
les classes populars.
La formació del Welfare State
Amb la victòria aclaparadora de 1945 el laborista Clement Attlee posà els fonaments de l’estat de
benestar britànic. Es portaren a terme les nacionalitzacions d’indústries clau: mineria, ferrocarrils,
habitatge i s’inicià la prestació de serveis mai abans atesos per l’estat: la sanitat amb la creació del NHS (
National Health System) el 1946, les pensions universalitzades a càrrec de l’estat i un ensenyament
obligatori i gratuït fins els 16 anys . Tot això marcaria l’agenda social britànica de la postguerra.El
documental The spirit of 45 de Ken Loach ho explica molt bé.
Els intervals de govern conservador, 1951-1964 i 1970-1974 mantengueren grossomodo el welfare state.
La crisi dels 70
Amb la crisi del petroli de 1973 les coses començarien a canviar. La designació de Margaret Thatcher com
a líder dels conservadors britànics el 1975 marcaria un abans i un després de la política britànica. El 1976
el Regne Unit celebrà el seu primer referèndum per sortir de l’aleshores Mercat Comú.
El 1979 els conservadors guanyen les eleccions després del terrible hivern de 1978, the winter of
discontent, parafrasejant el Ricard III de William Shakespeare. Després de vages multitudinàries
organitzades pels sindicats i de setmanes de brossa pel carrer sense arreplegar la classe mitjana decidí
votar massivament el nou lideratge conservador.
La revolució conservadora
L’escola de Xicago veié en Margaret Thatcher una alumna aplicada disposta a seguir els dictàmens en
política econòmica de Milton Friedman.
La primera legislatura fou erràtica, si no hagués estat per la guerra de les Malvines que l’ajudà a sortir
d’aquest mal pas. Fou una guerra que Margaret Thatcher aprofità per desfermar una onada de
nacionalisme britànic que sens dubte l’ajudà a guanyar les eleccions de 1983. Serà a partir d’aquest
moment que s’aplicarà un programa neoliberal en tota regla. Privatitzacions d’indústries clau com la de
British Telecom i d’altres que fins aleshores havien estat en mans de l’estat.
El moviment obrer hi va respondre amb una vaga de miners el 1984 que duraria un any. El líder sindical
miner, Arthur Schargill, fou atacat sense misericòrdia pels mitjans de comunicació conservadors i alhora
acusat de ser espia dels soviètics.
La vaga acabà amb la victòria del govern i significà la derrota total del moviment sindical britànic. A
partir d’ara el seu poder i influència entre els treballadors no tendria res a veure amb els anys daurats
(1945-1980) del moviment.
Durant el thatcherisme la societat britànica sofrí canvis profunds en l'àmbit socioeconòmic:
privatitzacions de béns estatals, desregulació del mercat laboral, endeutament massiu de les classes
populars, enfortiment dels mercats financers, etc.. La majoria de la població va creure en un capitalisme
popular on tothom s’hi podia enriquir. La privatització dels habitatges municipals en principi permeté
l’accés a la propietat de milers de petits propietaris però posaren els fonaments de l’especulació i

l’encariment de l’habitatge sense fre que va experimentar el sector amb el pas dels anys.
Els estudiants es veieren obligats a demanar préstecs als bancs per poder-se pagar la Universitat i el
deute s’havia de saldar un cop acabat els estudis i a un preu desorbitat. La privatització de serveis
públics comportà l’aparició d’assegurances privades que oferien els mateixos serveis que el sector públic
però a un preu molt més alt. El NHS fou desballestat en molts d’aspectes, desviant la part més sucosa
dels negocis al sector privat.
Sociològicament parlant el thatcherisme va fer creure a tota la societat britànica que tots eren classe
mitjana. La classe obrera fou vilipendiada i objecte de burlar per la majoria de tabloides de premsa groga
pertanyent a grans grups mediàtics.
A la premsa groga hi sovintejaven històries sobre famílies que vivien del subsidi de l’atur, de dones joves
embarassades de barris obrers i de famílies nombroses vivint en xibius de mala mort de propietat
municipal. Tots ells eren descrits com a mala gent que vivia de la generositat de l’estat. Les quantitats
defraudades per aquests sectors eren àmpliament esbombades per la premsa dretana que alhora feia els
ulls grossos amb les quantitats defraudades pel gran capital a hisenda.
Al seu llibre Chavs l’historiador Owen Jones descriu amb encert com al llarg del thatcherisme s’esborrà de
l’imaginari col·lectiu l’existència de la classe obrera i fou substituïda per una ampla classe mitjana.
Tothom era de classe mitjana i ningú volia ser obrer, encara que els fets contradiguessin aquesta idea.
La fi del Thatcher al poder suposà la fi del seu creador, no del seu somni. Va haver de ser sacrificada
perquè continuàs la seva obra. El seu entossudiment en aplicar una taxa, la poll tax, el mateix impost per
a qualsevol estrat social i que féu sortir al carrer a molts ciutadans el 1989 i 1990 suposà la revolta dels
seus ministres. Hagué de dimitir a principis de 1990. Tanmateix els fonaments de la seva revolució
estaven ben arrelats.
Els successius governs no han fet sinó continuar aquesta política neoliberal. Quan el 1997 el laborisme
tornà al poder de la mà de Tony Blair, l’aigualida New left, la famosa tercer via va mantenir si fa no fa les
mateixes polítiques neoliberals. Una de les primeres coses que féu Tony Blair com a primer ministre va
ser visitar Margaret Thatcher. Era conegut com a Tory Blair en els cercles esquerranosos de la política
britànica.
El panorama electoral del 2019
Per primera vegada el partit laborista presenta un candidat, Jeremy Corbyn , amb un perfil clarament
socialdemòcrata. Entre les diferents propostes del programa hi destaca la pujada dels impostos d’un 5%
a les rendes més altes que permetria recaptar fins a 100.000 milions d’euros per a destinar a polítiques
socials i infraestructures, la pujada del salari mínim a 11 lliures l’hora, l’enfortiment del NHS ( National
Health System ) la setmana laboral de 32 hores, mesures de conciliació de la vida familiar i laboral i la
renacionalització dels serveis altre temps privatitzats com per exemple la xarxa de ferrocarrils i de British
Telecom. Hem de tenir present que el transport és molt car al Regne Unit. Així i tot, la clàusula 4 del
partit laborista, la que feia esment a la nacionalització dels mitjans de producció derogada per Tony Blair,
no ha estat rescatada de l’oblit.
També hi ha la proposta d’un segon referèndum per al Brexit que preveu la possibilitat de romandre a la
Unió Europea.

El problema territorial
El mapa electoral britànic ha sofert canvis els darrers anys. Si als anys 70 el laborisme dominava les
terres escoceses, l’aparició del nacionalisme escocès, l’Scottish National Party, trencà la tradicional
hegemonia laborista a la zona.
A més hi hem d’afegir la presència dels liberals demòcrates, dels nacionalistes gal·lesos i nord-irlandesos.
Tot això complica encara més la formació d’un possible govern laborista.
El brexit ha obert el debat d’un segon referèndum d’independència en les files nacionalistes escoceses. El
vot majoritari, un 62% de partidaris de seguir a la Unió a
Escòcia en el referèndum del Brexit, és usat com a eina de
pressió per a la convocatòria d’un segon referèndum. El
govern britànic hi està en contra i el laborisme diu que ja
ho veurem.
A més la postura dubitativa del laborisme durant la
campanya del Brexit, sempre temerosos de perdre vots,
només parcialment s’ha modificat ara amb la promesa
d’un segon referèndum que permeti als britànics poder
optar a romandre a la Unió Europea.

©AP Images/European Union-EP

És possible una victòria laborista?
Encara que només separin 10 punts en la intenció de vot laboristes i conservadors, la veritat és que el
laborisme ho té molt difícil. A la tradicional animadversió de l’establishment a qualsevol política
mínimament progressista s’hi afegeixen els canvis socioeconòmics de la societat britànica que ha fet seus
els dogmes neoliberals.
La victòria laborista hauria de comptar amb el suport dels nacionalistes escocesos i el seu suport
segurament estaria condicionat a un segon referèndum d’independència. Cosa que no és fàcil per al
laborisme, partit que seria acusat de vendre el Regne Unit per part dels conservadors.
Els tories han aconseguit fer-se seu tot el patrioterisme britànic, Winston Churchill figura cabdal de la
política britànic del S XX constantment és reivindicat pels tories. Tot l’espectre electoral britànic té un
biaix conservador i fins i tot l’esquerra s’hi ha hagut d’acomodar.
No sembla fàcil una victòria laborista i si ho aconseguís, hauríem de veure com implementa les propostes
reformistes que proposa.

Altres veus
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Escola de setembre de
Som Energia

Guillem Solivelles i Reynés
Els dies 4, 5 i 6 d’octubre va tenir lloc a Mataró (el Maresme) la 8a Escola de Som Energia.
En aquesta edició vam estrenar un format nou per tal de fer-lamés
oberta i a l’abast de tota la ciutadania, per això la vam traslladar al
centre de la ciutat. El punt neuràlgic va ser l’Ateneu Fundació Iluro,
i també vam fer xerrades, àpats i altres activitats a la Casa Coll i
Regàs, al Cafè de Mar i a Can Fugarolas.
Al llarg dels tres dies van passar per l’Escola més de 300 persones,
entre les que van participar de tota l’Escola i les que van sumar-se
a alguna de les ponències o tallers puntualment. Celebrem que més d’una seixantena d’assistents no
eren sòcies, fet que demostra que aquesta obertura a la ciutat ha sigut ben rebuda.
Per primera vegada va haver-hi servei d’acompanyament de la mainada, servei de traducció simultània
de català a castellà, i un “punt lila” per donar suport a possibles situacions incòmodes per raons de
gènere. Una altra de les novetats d’enguany va ser la retransmissió en directe de la majoria de les
ponències, que va tenir en conjunt 2.200 visualitzacions. A continuació en podeu recuperar els vídeos,
així com les presentacions que es van utilitzar a algunes de les ponències del programa (si no veus els
vídeos, pots anar a la llista de reproducció ).
Dissabte a la tarda es va fer la cerimònia d’entrega de premis del Germinador Social, el concurs de
projectes d’innovació per a la transició energètica. Durant l’acte, representants dels projectes guanyadors
van explicar en què consisteixen les iniciatives. A més, durant tot el cap de setmana, al pis superior de
l’Ateneu Fundació Iluro hi va haver panells informatius per conèixer amb més detall els projectes
guanyadors.
Fa vuit anys, també a Mataró, vam fer la festa de Fes el salt! per celebrar l’inici de la comercialització
d’energia verda. Aquesta edició de l’Escola ha estat a la mateixa ciutat i amb una altra coincidència, i és
que just hem arribat als 100.000 contractes d’electricitat . Per això, diumenge al migdia vam baixar
plegades a la platja per celebrar que ja hem fet 100.000 salts.
Per tal de millorar any rere any, hem fet una enquesta d’avaluació de l’Escola, us en compartim els
resultats. Per acabar, volem donar les gràcies a les persones assistents, que un cop més han fet possible
aquest espai de trobada, formació i convivència, i als Grups Locals del Maresme i Selva Marítima , que en
aquesta ocasió van fer d’amfitrions. Al web de l’Escola hi haurà, d’aquí a poc, tota la informació i
material. L’hem estrenat en aquesta edició, i ja ha tingut més de 5.000 visites. A continuació us
compartim les imatges (podeu veure l’àlbum a Flickr ) i el vídeo resum del cap de setmana:
https://youtu.be/x-sEXjwgo2o

Alexandre Garcia Mas o la
passió per la psicologia i l’esport

Altres veus

6.5

R. Pla / M. Rosselló Gaià
És complicat, gairebé impossible, parlar amb ell i separar les paraules
esport i psicologia. Encara diríem més: la seva carrera com a psicòleg
sempre ha estat lligada a l’esport. Àlex Garcia Mas és un apassionat
d’aquests dos mons i ens pensam que, com altres aficionats, és un
futbolista professional frustrat. Si no, no podem entendre que anàs a
fer feina al Lluís Sitjar després d’haver jugat un partit de costellada
(però, com si fos un de Champions) al camp de l’Antoniana de Palma,
al carrer del General Riera, un fangar, perquè havia plogut tot el matí
i el camp era de terra.
La plantilla del Mallorca d’aquell temps se’n befava, però n’Àlex s’ho
passava molt bé i li era ben igual el que li deien. Era devers l’any 1992
quan el metge del Mallorca, Joan Roig, el va fitxar. Encara el recordam
assegut devora les banquetes des Fortí amb un ordinador portàtil
damunt les cames, una tecnologia que era extranyíssim veure en un camp de futbol en aquells temps.
«Em veien com un bitxo raro. Només hi havia dos psicòlegs més en el futbol espanyol: un, a l’Albacete i
l’altre, al Madrid. Ara tots els clubs en tenen; per exemple, el Sevilla compta amb tres.

He de dir que aleshores la plantilla del Mallorca, que dirigia Llorenç Serra Ferrer, em va rebre molt bé,
sobretot jugadors com Sala i el capità Esteve Fradera. I de qui tenc molt bon record és d'Àngel Pedraza,
el pare de l’actual Marc Pedraza, que juga amb el primer equip. Varen ser dos o tres anys magnífics,
intensos. Nadal Batle, aleshores Rector de la UIB, em va alliberar durant un any perquè pogués fer feina
amb un equip professional».

Aquella, però, no era una bona època. El Mallorca havia tornat a
baixar a la Segona Divisió i el club lluitava per tornar a Primera, però
l’ascens no arribaria fins cinc anys més tard. «Així i tot, en Llorenç
sempre va confiar molt en mi, fins i tot de vegades em posava amb
un compromís i em demanava si tal jugador o tal altre jo creia que
podia ser alineat». Una altra de les persones de qui n’Àlex té molt
bon record és de Juan Carlos Forneris. «En Juancho era total. Sempre
devora en Llorenç, veia el futbol com ningú. El tècnic pobler li
pagava de la seva butxaca uns doblers extra quan feia d’encarregat
del material. Tot i el caràcter especial d’en Llorenç, sempre recordaré
una foto que em va enviar en Tomàs Montserrat del tècnic i d’en
Juancho, tots dos rient minuts abans de jugar un partit important
contra l’Eibar. Era una situació insòlita».
Tot i haver passat més de 27 anys, Alexandre Garcia Mas, doctor en
Psicologia de l’Esport, no ha oblidat ni un instant una de les alegries
personals més grans que ha tingut: «Vàrem guanyar al Logronyès per 2 a 1 i el capità, el català Esteve
Fradera, una persona exquisida, va reconèixer davant tothom que havien aconseguit la victòria gràcies al
canvi de mentalitat que va experimentar l’equip, i que jo n’era el culpable. No està gens malament, si
tenim en compte que no vaig marcar cap gol». Tot i que ara el mira de reüll, n’Àlex fa temps que no es
dedica al futbol, però té una opinió clara del que passa al Mallorca actual quan juga fora, on, de moment,
no ha aconseguit cap punt. «Sembla que els jugadors tenen una profecia autocomplida i s'han capficat
que `si ens marquen, perdrem`. A vegades aquest estat d’ànim és difícil de revertir».

Congressos internacionals, conferències, molta relació professional amb Sud-Amèrica, el nostre
protagonista no s’atura i té més feina que mai. Ara és a punt de fitxar per a un equip d’handbol,
assessora una promesa del tennis mallorquí, un adolescent de 16 anys, Luis Francisco, i té relació amb el
pilot de moto GP Joan Mir des de petit. Respecte de Jorge Lorenzo, n’Àlex creu ha fet «santament deixant
el motociclisme, perquè segurament no hauria acabat gaire bé. Ha estat una bona decisió». Alexandre
Garcia Mas, una persona dedicada en cos i ànima a l’esport a través de la psicologia i que mai no oblidarà
els seus amics de «costellada» dels dissabtes, com Roca, Enric, Josep, Pinya, Cabotà, Pla... Ara ja n’hi ha
alguns (foto) que no es poden ni acotar.
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Mallorca. Torres i talaies costaneres
Vicenç Sastre – Àngel Aparicio

Maties Garcias
El llibre Mallorca. Torres i talaies costaneres és
una obra conjunta de l’historiador Àngel Aparicio
(Palma, 1956), especialitzat en construccions
militars i defensives, i de l’il·lustrador i dibuixant
Vicenç Sastre (Llucmajor, 1952). Aquesta
publicació editada per Dolmen Editorial fa un
repàs exhaustiu i atractiu de les múltiples
construccions defensives que al llarg dels segles
s’han anat bastint a la costa mallorquina per
protegir l’illa d’atacs enemics, especialment entre
els segles XVI i XVIII.
El llibre ressegueix tot el perímetre costaner de
Mallorca, que divideix en cinc sectors, per tal
d’organitzar un recorregut que permeti conèixer les notícies històriques i les característiques
arquitectòniques i estilístiques de les diferents construccions defensives que s’alcen pel litoral
mallorquí. Abans de visitar les construccions que encara s’aguanten dretes, però, els autors
fan esment de les primeres tasques de vigilància costanera, a càrrec de vigilants assentats
sobre roquissars i promontoris, desproveïts de qualsevol mena de construcció i actius des
d’abril fins a final de setembre de cada any, i sempre atents a qualsevol perill de
desembarcament de naus enemigues. D’altra banda, també s’hi parla de les guardes secretes,
de les guardes extraordinàries i dels cordons de vigilància sanitària que s’establien en casos de
perill d’expansió d’una epidèmia.
Iniciat el recorregut costaner pel nord, el primer gran espai estudiat és la la Serra, un
recorregut que inclou des de la costa d’Andratx i la Dragonera fins a la badia de Pollença i el
cap de Formentor. Com és de suposar, el Port d’Andratx i els voltants –amb la Dragonera i Sant
Telm– són una zona rica en edificis defensius, alguns dels quals han conegut de prop els
esclats armats de la història.
No menys rica és la contrada de les badies d’Alcúdia, amb abundància de fortificacions majors
per la importància marítima del lloc. Després, en el llibre, s’hi descriu el sistema defensiu del
Llevant i el Migjorn, una extensa franja litoral que abraça des del terme d’Artà fins al de
Llucmajor. Més envant descriuen les torres i defenses de la marina de ponent, amb Santa
Ponça, i sa Porrassa i les Illetes com a elements extrems. Finalment, l’estudi se centra en la
Badia de Palma, amb les instal·lacions portuàries, Portopí, el Castell de Sant Carles, la torre
d’en Pau i –situat en el terme de Llucmajor, però defensant Palma– la bateria d’Enderrocat.
Totes les informacions que de manera clara ens transmet aquest llibre bellament editat es basa
en consulta de documentació pouada als arxius i en lectura de bibliografia de diverses
èpoques; s’hi percep també un profund coneixement directe dels paratges on s’alcen aquestes
torres que varen ser element primordial de defensa.
Tal com deixa escrit Damià Pons en el pròleg, el llibre “és una proposta de viatge pel passat de
Mallorca i per uns dels seus elements patrimonials –les torres i talaies costaneres– més
representatius i a hores d’ara també més desvalguts. Un viatge certament apassionant”.
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Amèrica Central: vides trencades

Miquel Àngel Llauger

Amb poques setmanes de diferència he llegit dos llibres amb històries de gent que es mou entre Amèrica
Central i els Estats Units. Són dos llibres que podem adscriure al periodisme literari. No m’embarcaré ara
en disquisicions sobre què és o que no és aquest gènere, però assenyalaré que, quan està ben fet, llegirlo és una de les millors maneres de mirar de comprendre el món. Si coneixeu Ryszard Kapuściński o
Svetlana Aleksiévitx, per esmentar dos noms de magnitud molt alta, hi estareu d’acord.
El primer dels dos llibres, en la publicació i en el meu ordre de
lectura, va ser Yo tuve un sueño, del mexicà Juan Pablo
Villalobos, i porta com a subtítol El viaje de los niños
centroamericanos a Estados Unidos. El segon és El niño de
Hollywood, dels germans salvadorenys Óscar Martínez i Juan
José Martínez, i també té subtítol: Una historia personal de la
mara Salvatrucha.
Presos així, com un díptic fortuit que cap dels autors no va
preveure, els dos llibres expliquen la història d’Amèrica Central
com un seguit d’anades i vingudes de gent, de mercaderies i
de doblers entre països de l’istme i els Estats Units. La història
hauria de començar amb dècades de d’explotació econòmica i
de dictadures militars que tenen el suport del gran germà del
nord. Es va adobant el terreny de les guerres civils que tan bé
varen aferrar en el terreny de la Guerra Freda, i que en el cas
d’El Salvador va anar de 1980 a 1992. Milers de joves fugen
de la violència, cap a més enllà de Mèxic. Arriben a ciutats
com Los Ángeles, un territori on els joves salvadorenys, els
més desposseïts però també els més familiaritzats amb la
guerra, es defensen de la violència ambiental contraatacant:
neix, entre d’altres pandillas, la famosa mara Salvatrucha.
Amb la vida pandillera arriben les deportacions: els mareros
tornen al seu país i imposen els seus codis, les seves
jerarquies, la seva mística de lleialtat grup, la seva bogeria. El Salvador esdevé, per dir-ho amb una
expressió que Óscar i Juan José Martínez repeteixen, el país més homicida del món.
Un d’aquests pandilleros és Miguel Ángel Tobar, amb biografia de desheredat, assassí des de la primera
adolescència, membre de l’exèrcit, desertor, visionari satànic, sicari despietat, convers a una església
evangèlica, confident policial i finalment víctima mortal: és el protagonista d’El niño de Hollywood.
L’infern en què la Mara Salvatrucha i altres grups violents varen convertir els barris i pobles d’Amèrica
Central és un dels motius principals de la fugida de milers de menors que veuen l’arribada als Estats
Units com un somni de salvació. Pel camí hi ha el desert mexicà, els coyotes, el trencament familiar. Al
final de l’escapada, els inhumans centres de detenció de l’altra banda del Río Grande. Aquest és el món
del retaule d’històries de nins i adolescents, protegits amb l’escut d’un nom fictici, que conformen Yo
tuve un sueño. Apuntem, de passada, que el llibre està construït sobre testimonis recollits abans de l’era
Trump.
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Potser he forçat les coses, explicant els dos llibres com un de sol: El niño de Hollywood posa el focus en
la vida d’un salvadoreny, és més cru, i si fos una pel·lícula tendria moltes més escenes de sang. Per les
pàgines de Yo tuve un sueño corren històries de menors de països diversos i en resultaria una pel·lícula
de to més intimista, també de colors tristos però amb més escletxes obertes a l’esperança. Però, més
enllà de la temàtica, hi ha elements que els uneixen.
Tots dos són reportatges periodístics, però tots dos fan servir
amb gran destresa les armes de la literatura, que no són
altres que les de representar el món amb paraules ben
posades una darrere l’altra. Tots dos ens acosten amb calidesa
dura el material humà sobre el qual construixen el seu relat. I
de la lectura de tots dos, en sortim amb la idea del món com
un gran engranatge en què les decisions que es prenen als
despatxos i a les casernes dels poderosos mouen mecanismes
que destrueixen les vides de milers de persones amb rostre i
amb sang a les venes.

Jus Pablo VILLALOBOS: Yo tuve un sueño. El viaje de
los niños centroamericanos a Estados Unidos.
Barcelona: Anagrama, 2018. 152 pàg.
Oscar MARTÍNEZ i Juan José MARTÍNEZ: El niño de
Hollywood. Una historia personal de la mara
Salvatrucha. Barcelona: Debate, 2019. 270 pàg.
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ÁNGEL VÁZQUEZ:
Oblidat ...i rescatat

Josep M. Traverso
“¿Qué se puede esperar de esa inglesa borracha amiga íntima de la querida de ese general que ahora no
me acuerdo cómo se llama, dos mujeres que cuando se
enteraron que había una concentración militar en el Llano
Amarillo alquilaron un viejo Ford y se presentaron allí pensando
que era una verbena y era nada menos que el 18 de Julio?”
Juanita Narboni.
Quina situació geogràfica més estranya té la ciutat de Tànger!
Situada a la costa atlàntica del Marroc es troba d’esquenes a les
grans ciutats de Fes, Rabat o Casablanca i mira cap a l’estret
que té a no massa distància. Gibraltar no cau massa lluny,
tampoc les costes de la península, la punta de Tarifa o les
platges de la provincia de Cadis. A principis del segle passat va
gaudir d’un status especial, zona internacional oberta, fins que a
finals de la dècada dels cinquanta es va incorporar al Marroc
que havia aconseguit la independència. A aquesta mena de
terra mítica van arribar refugiats de diverses parts d’Europa
fugint de la barbàrie de la guerra, espies també, intel·lectuals,
escriptors com Jean Genet, T. Williams, Paul i Jane Bowles però
també treballadors del sud de la península que s’atrevien a
“pasar el charco” cercant una vida millor.
A Tànger, l’any 1929, va néixer Antonio/Ángel Vázquez, la seva
mare amb molt d’esforç i treball va aconseguir muntar un
negoci propi de fabricació i venda de capells amb els quals va
vestir el cap de moltes dones del Tànger de l’època, quan el
negoci es va venir en orris, ella, pel que sembla, gran lectora,
es va refugiar en l’alcohol i va morir en la pobresa. En aquella
tenda, a l’hora del te, les dones es trobaven i la feien petar en
yaquetía, una mena de castellà antic farcit d’expressions àrabs,
franceses, hebrees, berbers que serà la base sobre la qual es
construirà el monòleg de Juanita Narboni.
De ben jove, Ángel va devorar les existències de les biblioteques públiques de la ciutat, l’espanyola, la
francesa i l’anglesa, sense que es sàpiga massa bé com va aprendre aquestes dues darreres llengües.
Home de pocs amics i menys paraules, de sexualitat difícil per a l’època que li va tocar viure, va acabar
traslladant-se a Madrid l’any 1965 i en aquesta ciutat va morir, a una pensió del carrer Atocha, el 25 de
febrer de 1980; prèviament havia destruït els manuscrits d’un parell d’obres que no havia aconseguit
acabar.
Ángel Vázquez va guanyar el premi Planeta l’any 62 amb Se enciende y se apaga una luz, dos anys més
tard publicà Fiesta para una mujer sola, i després, un relatiu silenci fins l’any 76 quan va aparèixer la
seva obra més important, una novel·la original i única, La vida perra de Juanita Narboni. Reeditada per
Cátedra l’any 2000, Seix Barral l’ha tornada a editar el 2017 i ja va per la quarta reimpressió. Per una
altra banda, l’editorial Pre-Textos de València va treure al mercat (2008) un magnífic volum dels seus
relats breus, El cuarto de los niños y otros cuentos en una edición preparada per Virginia Trueba amb una
introducció de qui va ser segurament el millor amic de l’autor, Emilio Sanz de Soto.
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Enguany el documental La vida perra de Pablo Macías y Soledad Villalba sobre la vida i l’obra d’Ángel
Vázquez ha guanyat el premi al millor documental en el Festival Nuevo Cine Andaluz i l’estiu passat la
revista marroquina Nejma li va dedicar un número especial que porta per títol, Ángel Vázquez: Una
recuperación de la memoria.
“Nunca tuve nada de qué arrepentirme, porque mi vida ha sido una vida en blanco, clarita y cernida
como la arena de la playa, fabricada grano a grano con el sufrimiento. No tuve marido que matar, ni
perrito que alimentar.” (151)
“Lo he desperdiciado todo: el tiempo, las palabras y siempre por lo mismo, porque nunca me he atrevido
a decir lo que siento. Es culpa mía. Pero cada uno es como es.” (69)
“Toda mi vida de niña asustada por la idea del pecado,
¡y luego resulta que para pecar necesitas tantas cosas!
Por lo pronto, dinero. Y en cuanto tienes dinero, resulta
que no pecas. Los pobres…, ¡ésos pecan! El pecado de la
pobreza, cualquier cosa que hacen es pecado.” (103)
“Tarde siempre, a todo llegué tarde, hasta para morirme
no voy a llegar a tiempo. No encontraré entradas,
seguro…Todo muere, y lo importante es morir a tiempo.”
(298)
Aquesta és la veu de Juanita Narboni.
Diuen que La vida perra és una de les millors novel·les
de la literatura espanyola del segle XX, de la literatura
universal, afirmen alguns. No ho sé, el que sí que sé és
que es tracta d’una obra única, original i magnífica que
atrapa el lector i li arriba al fons de l’ànima des del
principi. Assistirem a la interminable reflexió d’una dona
sobre allò que ha estat la seva vida, la història de la
seva familia i la de la ciutat on ha viscut i on morirà.
Sovint també es diu que aquesta novel·la és un monòleg
però no és ben bé això, Ángel Vázquez construeix un
únic espai d’expressió literària, i dins d’aquest espai
conviuen les reflexions sobre la seva vida, els diàlegs
amb persones que ja són mortes i els múltiples ecos de
les converses amb la gent que l’envolta. Irrepetible.
Juanita, la darrera de les Narboni, veu com va
desapareixent la seva familia a poc a poc, la mort de la
mare (la qual cosa no serà cap impediment per a
continuar dialogant amb ella), la mort del pare i la fugida
de la germana amb el seu amant. Juanita quedarà tota
sola en aquella casa que pareix una tomba, amb les seves plantes y amb Hamruch, la vella criada que
també acabarà per desaparèixer. I amb tots ells, la ciutat de Tànger: “Las ciudades también mueren, y
las ciudades alegres y confiadas como la nuestra, con más razón, mueren sin enterarse siquiera de que
ya están muertas.” (300)
Només quedarà la memòria, “porque la memoria, mi reina, quieras que no quieras, al final acompaña.
Eso no lo comprendes, porque estando donde tú estas, estoy segura de que hay cosas que no se
comprenden. No, mamá, yo no he sido egoísta. He sido torpe. Atolondrada. Y con mi atolondramiento he
hecho mucho daño, no sólo a los demás, lo peor de todo es que me lo he hecho a mí.” (312)
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