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1. INTRODUCCIÓ 

MÉS per Mallorca és un partit polític hereu de corrents polítics i socials profundament 

arrelats a la lluita per la democràcia, la justícia social, la terra, el país, els drets dels 

treballadors i treballadores i el sindicalisme com a dret identitari. Des del seu naixement, 

des de les institucions i des del carrer ha seguit defensant aquests plantejaments. 

Durant el darrer any i malgrat les serioses dificultats que ha suposat la pandèmia, MÉS 

ha desenvolupat un profund procés de debat ideològic, que ha denominat “Cartografiant 

el futur” i que ha consolidat les grans línies ideològiques que defineixen el projecte 

polític republicà: el sobiranisme, el feminisme, l’ecologisme i l’esquerra. 

Ara, de cara a la propera assemblea general, caldria continuar aprofundint en la seva 

estratègia política: definir quin projecte de País volem construir i, sobretot, com, quan i 

amb qui ho volem fer. Això ens obliga a tenir molt clar que un canvi de societat com el 

que ens proposam no s’aconseguirà de forma espontània. Els sectors privilegiats de la 

nostra societat maldaran per mantenir les seves prebendes i el seu paper predominant dins 

aquesta Mallorca massificada i injusta, i faran tot el possible perquè res no canviï. El vell 

consens de les elits illenques, estatals i europees que reforcen les nostres opressions està 

esgotat i el poble de Mallorca dia a dia s’ofega i es divideix entre qui té drets i qui no. Per 

això, hem de reconstruir la Mallorca digna, posant una frontera a aquells que fins ara han 

dominat qui som i aquells que donam sentit a la societat. Amb aquests darrers, MÉS per 

Mallorca ha de teixir els consensos necessaris per crear un Bloc transformador. Fer una 

nova societat que dirigeixi el canvi des de baix és l’objectiu. 

D’aquesta manera els valors de la política feminista, com el debat net i el consens, han 

d’anar més enllà de les paraules, per construir aquest Bloc, capaç de crear nous consensos 

cap a unes illes sostenibles i justes. Si no, correm el perill que aquests que dirigiran i 

implementaran la transició, serà “el mercat”, és a dir, els touroperadors, els fons 

d’inversió, els interessos de la Unió Europea i el centralisme de l’Estat espanyol. I segur 

que no sortirà com la somiam nosaltres ara. 

El model d’acumulació capitalista i de despossessió de les classes populars, 

l’heteronorma i la dissidència sexual, l’opressió del gènere i el patriarcat, el poder 

criminalitzador i les persones migrades, els interessos multinacionals i el comerç local, el 

sector turístic i els veïns, la precarització del treball i la patronal... Totes aquestes fronteres 
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han dividit Mallorca entre les classes populars i la seva classe dominant, impossibilitant 

la democràcia entre ciutadans. El “consens neoliberal” cada dia ens ofega més i ens 

trobem en una cruïlla d’incerteses en la recerca de nous marcs. La progressiva 

precarització, sobretot del jovent, porta nombrosos col·lectius a no trobar solució. 

Aquesta incertesa porta al creixement d’ideologies i forces polítiques que, de triomfar, 

suposarien un retrocés de drets i llibertats democràtiques. 

No obstant això, no és suficient criticar la polarització creixent fent crides buides a un 

“consens” indefinit. Les circumstàncies actuals (un model econòmic precaritzat i insos-

tenible, l’emergència climàtica, el patriarcat, etc.) requereixen de propostes radicals, que 

qüestionin estructuralment el model i permetin imaginar una societat nova, més justa, 

pròspera i sostenible. Es tracta de generar un nou pacte social, popular, d’aglutinar totes 

aquelles persones que viuen en els marges, i a totes aquelles que estan essent empeses cap 

als marges. Davant això és necessari pensar de manera diferent, i de forma més ambici-

osa, a com hem estat pensant fins ara. 

En aquesta línia, MÉS per Mallorca ha de fer una anàlisi seriosa del grau de compliment 

dels Acords de govern al Consell i Parlament, tot debatent el seu paper dins els pactes 

progressistes amb la militància i els moviments socials més propers. 

Per això parlam de “construir un projecte de País” i “compartir” amb les nostres aliances 

i amb la ciutadania en general. I en els temps de crisi sistèmica que vivim ens cal construir 

un projecte col·lectiu, que partint de les ensenyances de fites aconseguides, de la síntesi 

de la pluralitat de les idees que han nodrit la defensa de la llibertat i l’agermanament 

durant anys, albiri un “somni compartit” en unes illes sobiranes. Unes illes lliures de 

patriarcat i que, ben al mig de la Mediterrània occidental, siguin un exemple de 

sostenibilitat, equitat, defensa de la nostra cultura i solidaritat. 

En definitiva cal repensar-nos com a poble. De fet, Mallorca és un País en construcció i, 

per això, processos com “Cartografiant el Futur” desenvolupats per MÉS per Mallorca 

aquest any passat són tan importants. Però, alhora, cal estar atents a les aportacions de 

joves intel·lectuals i institucions de pensament crític que en els darrers anys s’incorporen 

a aquest debat col·lectiu per a la construcció del País. 

 MÉS per Mallorca és un partit que es declara insularista i que en el seu procés 

“Cartografiant el futur” ha fet bandera de la República mallorquina, per deixar palès 
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que qualsevol projecte de País passa inexorablement perquè aquest es constitueixi en 

fidelitat als valors republicans, entenent la República com el govern que promou la 

llibertat com a no-dominació i l’antítesi de la concentració del poder i del seu exercici 

arbitrari. 

Aquesta República s’ha de començar a construir des d’avui, i això es fa des del Consell 

de Mallorca. És al Consell on tenim la clau per afrontar els reptes de la Mallorca del futur, 

com són la gestió del territori, la lluita contra la saturació turística i la promoció de la 

mobilitat sostenible. En aquest sentit, cal seguir dotant de competències la nostra 

institució insular. A més, hem de fer entendre al Govern de les Illes Balears que el Consell 

ha de ser-hi present en qualsevol debat estratègic o decisió que afecti substancialment la 

vida dels mallorquins. Al cap i a la fi, i segons totes les enquestes, els illencs no ens sentim 

balears però en canvi sí mallorquins. És per tot això que MÉS per Mallorca ha de posar 

al centre el Consell a l’hora d’establir la seva estratègia de participació institucional, fins 

i tot, prioritzant-ho per sobre d’altres institucions com ara el Govern o el Senat (per 

exemple, a l’hora de negociar la nostra participació a futurs governs progressistes). La 

nostra ideologia, el nostre bagatge, la nostra cultura municipalista i la correlació de forces 

dins la majoria de govern —som un partit estrictament mallorquí— així ho recomanen. 

La qual cosa no vol dir que MÉS per Mallorca pensi en un projecte de país conformat 

únicament per Mallorca, sinó pel conjunt de les quatre illes. Som molt conscients que les 

nostres illes comparteixen, a més del fet insular, una cultura, la llengua catalana i uns trets 

identitaris comuns, que són territoris molt dependents de l’economia i les inversions 

especulatives internacionals, d’un Estat que les veu com a terreny d’especulació per 

obtenir un brutal espoli i d’una Unió Europea amb una visió molt continental. 

En conseqüència, apostam per una proposta republicana per les quatre illes. Proposta de 

País que s’haurà de construir d’igual a igual per cada una d’elles i assumint totes que en 

darrera instància el dret a decidir el seu futur recau en cada una d’elles. 

Per això MÉS per Mallorca vol avançar en la definició del seu projecte de País, però té 

molt clar que en última instància la proposta sobiranista ha de sortir del treball conjunt i 

el consens entre MÉS per Mallorca, Més per Menorca, Ara Eivissa i Gent per Formentera, 

així com del conjunt d’organitzacions polítiques i moviments socials de caire 

municipalista, progressista i insularista. 
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En definitiva, una proposta republicana per les quatre illes que forçosament ha de ser 

consensuada per totes elles. Cada illa haurà de definir el seu projecte insular amb total 

independència. Però seria molt important que les forces polítiques i socials de cada illa 

tenguéssim molt clar que ens hem d’encaminar cap a construir un pacte territorial i social 

entre nosaltres, entre i dins cada illa. L’autonomia del Règim del 78 ha impedit actuar a 

cada illa com a subjecte polític i s’ha basat en una tutela multinivell, financera i política. 

Per això, hem de començar a pensar-nos com a subjectes amb capacitat confederal, però 

en què la sobirania resideixi en cada poble que conforma cada illa. La voluntat confederal 

de compartir sobiranies en un pacte comú i transformador cap a la justícia social i 

ecològica ha de cercar superar el Règim del 78 i el marc autonòmic. 

En aquest sentit, MÉS per Mallorca ha de tenir un plantejament nítidament confederal, 

vocacionalment confederal. Una confederació que duu al seu frontispici el dret a 

l’autodeterminació dels pobles, naturalment, que cada comunitat política pugui decidir 

sobre les estructures polítiques que més li convenen. Però sempre incardinant-se en 

estructures orgàniques a les quals cedeix, inevitablement, l’exercici de la sobirania i des 

de les quals es generen missatges adreçats a tota la ciutadania del territori en qüestió. Des 

de la màxima sobirania per al mateix territori, naturalment, des del municipalisme i el 

principi de subsidiarietat. Però assumint i apostant per regulacions supraterritorials, com 

els Països Catalans, una clara vocació d’incidir dins l’espai de la Mediterrània occidental, 

l’Estat espanyol i Europa. 

 

2. OBJECTIU: CONSTRUIR UNA REPÚBLICA 

En conseqüència, l’objectiu estratègic de MÉS per Mallorca és construir una República 

sobirana, sostenible, feminista i igualitària, en un marc d’entesa amb la resta de les Illes 

Balears i Pitiüses, agermanada amb la resta de territoris de parla catalana. 

El model actual se’ns esgota. El procés de globalització capitalista neoliberal mostra cada 

vegada més dificultats per estabilitzar-se. Un procés que s’ha caracteritzar per una pèrdua 

de sobirania econòmica, per una precarització general de les nostres vides, per 

l’abandonament progressiu del sector productiu, per engreixar el financer, i per 

l’emergència d’una nova onada d’innovacions tecnològiques que, en mans exclusivament 

de les elits econòmiques, contribueixen a intensificar encara més aquest procés. A 

Mallorca, aquest procés l’ha caracteritzat el progressiu establiment del turisme de masses 
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com a sector hegemònic. Concebut pel franquisme i incentivat durant la democràcia, 

aquesta hegemonia formà part d’una via ràpida de desenvolupament en un context de 

desindustrialització. Els beneficis obtinguts redundaren en un creixement important del 

PIB per càpita de les illes fins a mitjans dels anys 80. No obstant això, des de ben aviat 

vérem els perills d’aquest model: depredació important del medi natural, consum de 

territori, degradació del paisatge natural i pressió sobre les infraestructures i els recursos, 

augment de la desigualtat, i un increment alarmant de la vulnerabilitat econòmica de les 

illes respecte de l’exterior. En resum, un model que degrada el nostre medi de forma 

accelerada per obtenir una riquesa mal repartida i que, a sobre, quan les coses van mal 

dades, es veu desproporcionadament afectat per xocs econòmics externs que, novament, 

es distribueixen entre la població de manera asimètrica. 

Però, fins i tot així, el turisme de masses és cada vegada menys rendible. També per 

aquells que el varen impulsar. Des de les grans corporacions multinacionals del 

capitalisme, els grans hotelers de les nostres illes i els touroperadors intenten compensar 

aquesta caiguda en la taxa de beneficis intensificant l’explotació de la classe treballadora. 

Això està incrementant la precarietat a casa nostra, assolint nivells de desigualtat i pobresa 

alarmants. 

I ni tan sols aquest patiment serveix perquè els beneficis obtinguts redundin en un ulterior 

desenvolupament. Les grans famílies hoteleres fa anys que incrementen les seves 

inversions a altres regions, i les grans empreses en general acaben, en l’àmbit 

internacional, destinant bona part dels beneficis en circuits financers. 

En definitiva, tenim un model econòmic que ni garanteix una prosperitat compartida per 

a tota la ciutadania, ni una defensa del territori i el medi ambient, ni la mateixa 

sostenibilitat econòmica del sistema. La qual cosa ens impulsa amb força a un canvi de 

model econòmic, ecològic i social. 

Uns breus apunts per donar claredat del que estam parlant en dades: 

- La renda per càpita creix fins l’any 1985. Després hi ha un decreixement progressiu i 

una pèrdua relativa del pes de l’economia illenca vers el conjunt de l’economia de l’Estat. 

Per mantenir els beneficis es necessita un increment anual del nombre de turistes que ens 

arriben. La qual cosa ens introdueix a un bucle endimoniat. Per mantenir la riquesa o 

reduir-la al mínim possible hem de créixer indefinidament. Més turistes, més població, 
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més consum del territori, més explotació laboral que ha tingut especial incidència en les 

dones. Sols això demostra la ineficiència econòmica i, en conseqüència, l’esgotament del 

model. 

- Mentrestant, es produeix un consum excessiu de recursos naturals (aigua, territori, 

residus...). 

- A conseqüència del nostre model econòmic que genera mà d’obra sense o amb molt 

baixa qualificació i treballs temporals, el nostre territori resulta adient per a la 

incorporació de gent. Un model que resulta insostenible, basat en l’explotació de recursos 

naturals, fals repartiment de la riquesa i un finançament molt deficient, que no dona els 

serveis públics necessaris per a cobrir la demanda. Tot això genera problemes greus de 

cohesió social amb un índex de pressió humana que qüestiona la sostenibilitat del nostre 

model. 

- Sense desfer-nos del control històric de la nostra economia pels grans touroperadors, 

cal afegir l’aparició dels fons d’inversió que poden influir decisivament en la direcció que 

han de prendre els canvis al model turístic, mirant sols el benefici a curt termini. Hi ha 

grans cadenes disposades a vendre els seus béns al millor postor, afavorint l’especulació 

i la concentració de propietats en mans de fons voltor o altres grans tenidors, corrompent 

la necessitat d’orientació social d’aquestes i, de retruc, aprofundint en les dinàmiques de 

la precarietat.  

- Amb una manca greu de control d’eines decisives per construir la nostra economia. 

Ports, aeroports, costes, polítiques laborals... 

 

Tota aquesta situació econòmica i mediambiental ens dibuixa un mapa social i cultural 

molt preocupant: 

- Un alt índex d’abandonament i fracàs escolar, per l’atracció dels llocs de treball, mala 

dotació inicial de les transferències educatives i la pressió poblacional. 

- Una riquesa mal repartida amb alts índex de pobresa absoluta i relativa. 

- Una elevada precarietat i temporalitat laboral, amb un augment de l’economia 

submergida que afecta especialment a les dones. 
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- Un nivell baix de prestació de les pensions, a causa de les baixes cotitzacions inicials. 

Encara que les darreres negociacions col·lectives han aconseguit fer pujar la prestació 

mitjana. I es manté una inacceptable bretxa salarial. 

- Uns serveis públics infradotats, en manca de personal i d’inversions. Especialment greu 

a sanitat, educació, serveis socials, igualtat, cultura i transport públic. 

En definitiva, tenim un model econòmic que ni garanteix una prosperitat compartida per 

tota la ciutadania, ni una defensa del territori i el medi ambient, ni la mateixa sostenibilitat 

econòmica del sistema. La qual cosa ens impulsa amb força a un canvi de model 

econòmic, ecològic i social, que contempli sempre una perspectiva feminista. 

Un nou model decidit per la ciutadania d’aquestes illes i no per les seves classes 

dominants, els interessos de les quals es materialitzen en les polítiques de l’Estat i de la 

UE, com succeí amb la denominada “balearització” o amb l’austeritat aplicada durant la 

Gran Recessió. 

Un nou model que generi una nova manera d’entendre qui som el poble de Mallorca i què 

volem ser, deixant la cosmovisió de la balearització que fins ara havíem. Hem de passar 

del “no hi ha alternativa” i del “vivim d’això” a generar noves barreres de possibilitat. 

Les esquerres tendim a assumir que el model actual ve orquestrat per interessos de classe 

o de l’Estat, però no hem d’oblidar que els marcs de la balearització han generat i generen 

certeses i adhesions també al poble. Per tant, no es tracta de “destapar” una Mallorca 

oculta davall interessos, sinó crear una nova manera d’entendre l’illa. L’objectiu ha de 

ser superar el marc actual, que cada cop beneficia més a només uns quants. Així, a 

Mallorca, no es tracta solament d’intentar canviar el model econòmic o turístic, sinó 

també de canviar el sentit compartit de la comunitat, discutint el marc per on es llegeix la 

realitat que es pretén capgirar. Ens cal construir estratègia per agrupar la ciutadania entorn 

d’un nou projecte allunyat d’aquells que fins ara han dominat el marc. 

Cal impulsar un pensament independent i autocentrat sobre el model econòmic, ecològic, 

feminista, social i cultural que volem. Que sia debatut i assumit per la majoria de la 

ciutadania de cadascuna de les Illes i pel seu conjunt. Cal construir la visió de com les 

illes Balears i Pitiüses volen i poden inserir-se en la globalització mundial, i no consentir 

el pensament que ens hem d’inserir de manera inevitable i acrítica al procés de 

globalització capitalista dominant. 
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Des de l’anterior legislatura s’ha començat aquest camí. S’han pres moltes mesures a les 

nostres institucions que caminen cap aquest objectiu estratègic. A tall d’exemple: 

La recuperació del CES (Consell Econòmic i Social), el Consell de la Joventut, la Renda 

Social Garantida, la Llei d’Igualtat, la Llei contra el Canvi Climàtic, la Llei de Residus, 

l’ampliació del Parc Nacional de Cabrera, l’increment de les àrees protegides i de les 

reserves marines, acabar la total electrificació del tren, l’aposta per les energies 

renovables, la revisió del Pla Hidrològic, la Llei de la Ciència, l’elaboració d’un nombre 

important de plans estratègics sectorials, la millora de la xarxa de Serveis Socials, 

l’increment dels serveis d’atenció a les víctimes de violències masclistes, l’impost de 

turisme sostenible, la regulació del lloguer vacacional i el límit i posterior decreixement 

de les places turístiques, l’aposta pel producte local i l’economia social i solidària, l’esforç 

pressupostari en educació i sanitat, un potent impuls a les polítiques culturals a totes les 

institucions, la creació de l’Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics, entre altres coses. 

Així mateix la vicepresidència del Govern a la passada legislatura va encarregar al 

Consell Econòmic i Social l’elaboració del dictamen H2030, que ha estat aprovat per 

unanimitat i que marca les pautes consensuades per la societat civil organitzada de les 

Illes, reconeguda com a tal pel nostre Estatut d’autonomia, i que apunta cap a un horitzó 

integral de sostenibilitat. Un dictamen que hauria de ser un punt de referència inicial 

obligatori per a qualsevol política de futur per a les Illes. 

De tota manera, tot i la increïble feina feta, hem de voler anar més enllà de les institucions 

i dels àmbits de la societat civil pròxims. La feina institucional no garanteix per se la 

transformació. Dins les institucions, la nostra força verda i democràtica troba estructures 

dissenyades per la dreta i també es veu forçada a negociar i compartir seient amb part de 

la classe dominant que ha dirigit durant anys el marc que defineix què ha de ser Mallorca. 

A més, tenir el govern institucional no vol dir, en cap cas, tenir poder, ni capacitat 

d’incidència en els mecanismes que generen opinió pública. Alhora, si hem de construir 

una majoria social de demandes diverses, hem de començar a parlar per sectors que 

tradicionalment han estat aliens al nostre espai polític, mobilitzant-los i articulant-los a 

un projecte de País. Queda feina a fer. Per això hi ha la necessitat de construir l’alternativa 

per tothom a qui li és negada i així poder definir la Mallorca republicana del futur... i com 

arribar-hi. 
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3. ESTRATÈGIA I TÀCTICA 

Sabem que el model de societat que impera al nostre País no ens agrada per la manca de 

justícia social, pel poder del patriarcat, per l’espoliació de la terra i el medi ambient que 

pateix i per l’espoli de la sobirania del nostre poble. Però si el que volem és canviar 

l’actual model no basta tenir clar el que no ens agrada, saber que no és un sistema que 

pugui satisfer les necessitats de la ciutadania. Tampoc no és suficient tenir clar i definit 

el projecte de País que volem per una etapa postcapitalista. 

Sabem que és necessari aprofundir en les polítiques aplicades els darrers anys i corregir 

deficiències i errors comesos. És el moment de fer un bot qualitatiu. Fer valdre la bona 

direcció de les nostres polítiques sectorials, però anar més enllà de la bona gestió 

quotidiana i afrontar els reptes que suposen un canvi real del nostre model de creixement 

des d’una visió més global, i fer-ho des d’una visió integral de País. 

Cal una estratègia i una tàctica de com aconseguir aquest canvi. Cal un full de ruta de 

com transitar aquest camí. És clar que per afrontar una transformació d’aquesta 

envergadura hem de tenir clar quina és la darrera estació, però és igualment important 

com avançam a les estacions intermèdies. Quines són les passes que cal donar per arribar 

a la meta, com es poden donar i amb qui les podem donar. 

Això vol dir que necessitem definir una tàctica o un pla de transició. Una tàctica que ens 

permeti comptar amb potents aliances polítiques i socials que ara per ara no podríem 

concitar entorn dels objectius estratègics. Així com construir una nova majoria social 

que ens faci avançar. A les democràcies no hi ha altra forma de canviar les coses i molt 

manco de construir un nou País, si no és amb àmplies majories ciutadanes. 

I no hauríem d’oblidar mai que no és possible implementar un canvi d’aquesta 

envergadura tant sols des de la política institucional. La implicació de la societat civil 

organitzada és imprescindible per aconseguir aquest canvi. 

Per tant, podem dir que la tasca més important que tenim és afrontar el debat de com 

caminam cap aquest objectiu. No seria adequat dedicar més esforços a debatre quina és 

l’estació final del projecte de País, que a com construir la majoria social que ens permeti 

arribar-hi. Haurem de dedicar molts d’esforços a posar-nos d’acord en un pla de transició, 

tant les forces polítiques, com les forces socials. Sols amb l’entorn d’uns programes i 
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d’uns objectius comuns podem construir una nova majoria social. Condició 

imprescindible per avançar cap a un canvi de societat. 

Aquests serien els grans eixos que hauríem de contemplar: 

 

3.1. Construir una nova majoria social 

Per això podem començar per reconèixer que la primera tasca per dur endavant una 

estratègia de canvi d’aquesta envergadura és la construcció d’una “nova majoria social”, 

i això demana treballar projectes polítics alternatius a totes les institucions de les illes, 

però també per construir i desenvolupar complicitats amb la societat civil organitzada i 

dedicar esforços al debat ideològic. És del tot necessari intentar construir una hegemonia 

cultural i política de valors alternatius al del productivisme dominant. Intentar crear un 

“nou sentit comú” popular que lligui el més profund de les nostres arrels com a poble, 

posant la vida al centre amb la creació dels nous valors d’austeritat, solidaritat, riquesa 

compartida, igualtat de gènere, relació harmònica amb la natura, que cal construir amb el 

conjunt dels sectors populars de les nostres Illes. 

És clar que per caminar cap a un procés de transició a un nou model econòmic, ecològic 

i social no basta un acord de partits polítics d’esquerres. Cal sumar l’esquerra social, que 

sovint ja està organitzada en moviments consolidats com el feminisme o l’ecologisme. 

Moviments que han estat clau a l’hora de defensar aquesta terra, amb els quals compartim 

valors i principis i amb els quals ens hem d’aliar prioritàriament, atès que aglutinen una 

base social imprescindible per al canvi que perseguim. Per això, no hauríem d’entendre 

aquesta nova majoria social com un referent polític que treballi pel canvi, ni tan sols un 

bloc de forces polítiques i socials, sinó com un ampli moviment, òbviament molt plural i 

que aglutini a les persones i col·lectius econòmics, culturals, ecològics, socials i polítics 

que aspirin a un canvi. 

La unitat i la diversitat serà una característica d’aquesta majoria social. Una majoria social 

no pot funcionar verticalment de dalt a baix, ni pretendre que tothom estigui d’acord en 

tot. Per aquest motiu, serà una tasca fonamental fomentar la unitat. Cal que el front social 

i el front polític siguin conscients que sumen. Però també és necessària la unitat dins cada 

un dels blocs. La unitat dels projectes polítics d’esquerres i sobiranistes i la unitat dins la 
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societat civil organitzada. Així mateix cal assumir que defensar aquesta unitat bàsica ens 

obliga a defensar la diversitat i les discrepàncies, sense convertir aquestes en irresolubles.  

La confrontació entre la nova majoria social i entre els sectors que la integren són 

inevitables. S’ha d’assumir, d’aquesta manera, que mai es podrà abraçar la totalitat del 

cos social, sinó assumir-lo sols de manera temporal i conjuntural davant un adversari que 

sempre cercarà tensar-nos internament. El repte és que, lluny de convertir la confrontació 

en jocs de poder (institució/societat civil) o entre interessos corporatius de cada força, 

hem d’utilitzar la dialèctica que es generi entre nosaltres per generar solucions creatives 

i integrar noves demandes al projecte de País que construïm. No hi ha receptes màgiques, 

sinó capacitat per imaginar i flexibilitat, lluny de dogmatismes. Utilitzar aquesta capacitat 

creativa entre els nostres aliats, el partit i nous sectors populars (fins ara aliens) és la clau 

de volta per poder refer Mallorca: articular les divisions pròpies com a virtuts comunes 

per, llavors, confrontar-les amb l’adversari, és a dir, elits i partits de règim. Això també 

passa per assumir errors del passat i refer les ferides entre la societat mobilitzada i el 

partit. 

La constitució d’aquesta nova majoria social és indestriable d’un eixamplament actiu de 

la base de MÉS per Mallorca en particular, i del conjunt de l’ecosobiranisme en general. 

Això passa per la formulació d’una autocrítica constructiva i amb vocació expansiva 

sobre la relació que manté el projecte amb amples sectors socials en els quals no s’ha 

aconseguit penetrar, en tant que són actors essencials en el procés de transformació del 

país per ser perjudicats pel sistema que volem capgirar. 

 

3.2. El municipalisme com a pilar per transformar el país 

MÉS per Mallorca com a partit arrelat al territori i que surt de la voluntat de les classes 

populars mallorquines d’incidir en la política té com un dels pilars el municipalisme. El 

municipalisme, els ajuntaments amb totes les estructures de participació que tenen, és 

l’eina de transformació més important que tenim, són la institució més propera a la 

ciutadania. És allà on amb més llibertat i força podem mostrar les nostres polítiques de 

transformació. Els ajuntaments són autèntiques estructures d’estat que hem de fer servir 

per posar en marxa les polítiques actives que, en la mesura de les possibilitats, transformin 

socialment, políticament i econòmicament el País. Tot això, però, només serà possible si 

protegim i reivindicam l’autonomia i el finançament necessaris per fer front a les 
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competències que tenen i a les que amb el temps les hem adjudicat, des de les 

administracions supramunicipals hem d’exigir aquesta autonomia i finançament només 

així construirem un País de baix. L’objectiu ha de ser tenir una xarxa molt forta de 

regidores, regidors, batlesses i batles per tal de fer realitat el projecte de País que volem. 

 

3.3. Construir espais de cogovernança 

Cercar la connivència entre les institucions, els partits polítics i la societat civil és la 

primera passa per construir espais de cogovernança. 

Estem avesats a repetir paraules, frases i consignes que per molt repetir-les no deixen de 

parèixer buides, faltades de contingut. Una és “sostenibilitat”, que la diuen tant un 

ecologista com un accionista d’Iberdrola. Una altra és “el centre de les nostres polítiques 

són les persones”, que es podrien utilitzar des de molt diverses concepcions. Aplicam les 

polítiques que creim que les persones volen o fins i tot que han votat i sembla que són les 

que volen. Una altra seria “implementam conjuntament amb ‘les persones’ les polítiques 

que hem decidit conjuntament”. Aquest és el vertader sentit d’una altra paraula massa 

vegades malparada: “participació”. Participació no és escoltar la ciutadania ni tan sols 

informar-la, és establir espais de cogovernança. 

Si això és important des del punt de vista ideològic pels plantejaments radicals 

democràtics, ho és molt més si es vol sortir d’unes crisis com les que encara patim, i més 

si volem afrontar un canvi de model econòmic, ecològic i social com el que ens 

plantegem. 

És imprescindible replantejar-se els models de vincles que generin sentiment de 

pertinença de la ciutadania, transformar consumidors passius en crítics i responsables. 

Generar capital social per transformar les fronteres entre el fet públic i privat i entre les 

persones, incrementant el sentit de responsabilitat individual i col·lectiva sobre espais i 

problemes compartits. 

No es pot transformar la societat tan sols des de la política, però tampoc sense ella i tan 

sols des del carrer. No es pot esperar la presa del poder polític per començar a canviar la 

societat. Això que sembla obvi no ho és tant i cal començar per assumir-lo 

col·lectivament. Són moltes, massa, les persones que s’impliquen des de la societat civil 
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i consideren la política un entrebanc, o les persones que des de la política menyspreen els 

moviments socials. 

Necessitam la palanca de les institucions, també els partits polítics i òbviament una 

societat civil potent i organitzada capaç de mobilitzar-se per canviar el poder establert, de 

potenciar l’apoderament democràtic de la població amb la creació d’estructures de 

participació i de control de contrapoder cívic i de presentar alternatives viables a la 

situació actual sense oblidar les limitacions del poder institucional, que han de suplir-se 

amb l’organització de la societat civil. 

En definitiva aquest camí no es pot recórrer solament per les administracions públiques o 

solament per la mobilització al carrer. Un canvi com aquest necessita consensos, no es 

poden imposar per decret. I això obliga a establir espais consolidats de participació 

ciutadana. Sense la participació activa de la societat civil organitzada no es pot avançar 

cap al canvi de model. 

Els darrers temps des de les distintes administracions públiques s’han creat molts d’espais 

de participació sectorial i s’ha donat un important protagonisme a la Mesa del Diàleg 

Social. 

També des de la societat civil s’ha donat una passa de gegant amb la creació del “Fòrum 

de la Societat Civil per la reconstrucció de les Illes Balears i Pitiüses” constituït per vint-

i-cinc entitats del món de l’associacionisme ciutadà, l’ecologisme, el sindicalisme i 

l’economia, superant antigues desconfiances i manca de diàleg. Treballen amb un 

document que proposa alternatives consensuades per la transició cap a un altre model 

econòmic, ecològic i social. 

Doncs bé, el Govern de les Illes Balears i els Consells Insulars han de donar la passa per 

cercar fórmules efectives i útils que possibilitin crear un sol espai de diàleg i coordinació 

de tot això que ja existeix. 

Per cert, a Mallorca tenim un bon exemple en el qual emmirallar-nos: la gran mobilització 

del 28 de setembre del 2013. Aquesta històrica i massiva mobilització fou possible perquè 

tenia un objectiu estratègic molt clar, que no era un altre que posar fi al Govern del PP 

presidit per Bauzá. Una plataforma reivindicativa majoritàriament acceptada, que tenia 

un seguit de propostes molt assumides per tothom, que anaven des de la derogació del 

TIL a la defensa del català, fins a peticions per la millora de l’educació i contra les 
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retallades. Però també, i no és manco important, tenia una certa estructura organitzativa 

des de baix, des dels pobles que havien organitzat molts d’actes, reunions i trobades que 

creaven un cos teòric i crític comú i feren possible la participació massiva a la 

manifestació, organitzant autocars i altres formes col·lectives de participar-hi. 

Les camisetes verdes aconseguiren el seu objectiu i acabaren amb la nefasta etapa Bauzá. 

Doncs anem per feina, ara ens cal anar dissenyant i consensuant un Pla de Transició per 

un canvi de model econòmic, ecològic i social. 

 

3.4. La planificació estratègica global  

Ens podríem lamentar que la passada legislatura el Govern no iniciàs les tasques afrontant 

l’elaboració d’un vertader pla estratègic, que partint d’una diagnosi acurada, es marcassin 

els objectius estratègics del nou model econòmic, ecològic, territorial i social, tot i 

reconèixer que un dels eixos estratègics fou la recuperació de tots els drets i serveis de les 

administracions públiques que el PP va eliminar. Però és molt més eficaç, reconeixent la 

deficiència que això suposa, valorar la planificació estratègica sectorial feta per les 

distintes Conselleries, així com pels Consells Insulars, i la implementació d’algunes 

d’elles, amb molt de casos amb cooperació amb els corresponents sectors socials. 

Els fons Next Generation, destinats a pal·liar els efectes de la COVID-19, han de suposar 

un impuls per a la transformació del model econòmic balear. En aquest sentit, han de ser 

els governs regionals i locals els qui decideixin com gestionar aquests fons de 

reestructuració per assolir els objectius de transició energètica, transformació digital i 

cohesió social, entre d’altres. 

També hem de valorar positivament la feina iniciada per la nova Conselleria de Fons 

Europeus de cara a capitalitzar amb visió estratègica els fons Next Generation. 

I partint d’aquesta realitat, ara sí ja és inajornable abordar una Planificació estratègica 

global que defineixi el camí que s’ha de recórrer durant els anys vinents, que cal prioritzar 

en el temps, com es pot finançar, etc. Que ens permeti continuar un procés de transició 

pels propers 10 o 15 anys, sabent que avançam en la direcció adequada. 
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Aquesta transició ha de ser liderada per l’Administració pública de forma coordinada, és 

a dir Govern, Consells Insulars i Ajuntaments i comptar amb la complicitat de la societat 

civil. 

 

A) Un nou estatus polític per les illes 

I això ens du a una altra reflexió que moltes vegades ignoram. La configuració territorial 

de l’Estat espanyol, amb les infradotacions competencials i financeres que li són 

inherents, s’ha demostrat un fre per al desenvolupament de tot el potencial del nostre país, 

que suposa una barrera fins i tot per a les modificacions més intranscendents. És per això 

que cal partir de l’assumpció que podrem oferir un futur il·lusionant i optimista si 

disposam de la sobirania necessària per poder decidir des de nosaltres mateixos les 

transformacions que necessitam per conquerir una vida millor. 

Fins i tot, si volem posar fre al creixement desbocat que porta la lògica del nostre model 

i optar clarament per un desenvolupament sostenible, ens hauríem de demanar com 

podem impedir el creixement continu de la petjada humana i l’entrada descontrolada de 

vehicles a cada illa, i que sectors productius claus del turisme o altres caiguin en mans de 

fons internacionals d’inversió, coneguts com a fons voltor per la seva capacitat 

depredadora. 

No podem obviar que vivim a un món capitalista i globalitzat que té lleis i dinàmiques 

pròpies. Però si volem capgirar la dinàmica que portem des dels anys seixanta del segle 

passat, dinàmica que han dirigit els touroperadors i els grans poders econòmics, i volem 

obrir camí a un model sostenible decidit per nosaltres, la ciutadania de les Illes, no podem 

deixar de pensar que aquests problemes existeixen. ¿Quin percentatge de la nostra 

economia (turística, alimentària, comercial, etc.) està en mans de grans capitals 

internacionals i, en molts casos, de fons voltor? Els darrers mesos aquests fons han 

comprat l’hotel Formentor i l’hotel Victòria, vaixells insígnia de la nostra hoteleria. 

Hem de procurar que mentre les nostres institucions, els partits polítics i entitats cíviques 

estem discutint com volem sortir de la crisi, com ha de ser Mallorca les dècades que 

venen, altres (capitals internacionals) ens estiguin construint, a la pràctica, aquest futur.  

Les actuals institucions autonòmiques tant des del punt de vista de les seves competències 

i, sobretot, des del seu finançament estan molt enfora de tenir poder per afrontar molts 
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dels problemes que hem enumerat. Tenim un “poder autonòmic” molt subordinat a l’Estat 

i a la UE, i que els poders econòmics internacionals que hem parlat abans ni tan sols el 

tenen en compte. 

No podem ignorar aquesta realitat ni tampoc creure que no tenim res a fer. Però no ens 

queda més remei que assumir, amb totes les seves conseqüències, que per dur endavant 

un canvi de model econòmic, ecològic i social necessitem més sobirania política i 

econòmica. 

No podem continuar fent plans de futur i propostes de govern tant des de les institucions 

com de partits polítics o des de la mateixa societat civil com si depengués exclusivament 

de la voluntat de les nostres institucions dur-les a terme. 

No podem, per exemple, seguir fent plans de reforma del model turístic sense contemplar 

que no tenim la més mínima capacitat de decisió amb els nostres ports i aeroports. No ens 

permeten ni tan sols canviar el nom de l’aeroport de Palma. 

Lluitar per canviar el model de societat que tenim passa inevitablement per aconseguir 

totes les sobiranies. 

Això implica definir nítidament la configuració de les nostres institucions, què volem dir 

quan parlem de més autogovern i de més finançament. 

Constatat l‘incompliment sistemàtic per part de l’Estat del pacte estatutari entre les illes 

Balears i Pitiüses i el Regne d’Espanya, s’ha de donar pas de forma immediata a una nova 

negociació per a trobar l’encaix del nostre País en el si de l’Estat sense que això suposi la 

renúncia a què la ciutadania illenca pugui exercir el seu dret a decidir lliurement el seu 

futur com a comunitat política si així ho vol. 

L’Estat no ha acomplert amb la disposició transitòria novena, que havia de suposar 

l’arribada de 2.800 milions d’euros i dels quals només se n’han fet efectius el 10%; l’Estat 

ha incomplert el seu deure d’aprovar un Règim Especial, i quan finalment ho ha fet de 

forma parcial ha suposat una burla a la ciutadania d’aquesta terra; l’Estat no ha transferit 

ni una de les competències explícitament previstes a l’Estatut; l’Estat ha envaït 

contínuament i sistemàticament les competències de les illes Balears i Pitiüses, retallant 

la nostra capacitat d’autogovern i atacant les senyes d’identitat col·lectiva que tenim com 

a poble; etc. A més d’això, l’infrafinançament, que assoleix quotes d’autèntic espoli 
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fiscal, suposa un maltractament sistemàtic de la ciutadania d’aquestes illes, i posa en perill 

el manteniment del nostre estat del benestar i de la nostra capacitat d’autogovern. Per tot 

això, MÉS per Mallorca considera que l’Estatut d‘Autonomia de les Illes Balears de 2007 

ha acabat el seu cicle, i que s’ha d’obrir la negociació d‘un nou pacte polític que blindi 

l‘autogovern, els drets, les llibertats i els interessos de la ciutadania de les illes Balears i 

Pitiüses. 

Paral·lelament cal treballar amb una “Agenda Balear” que formi part del nostre projecte 

de futur. Una agenda que delimiti quines són les coses que nosaltres podem abordar 

directament i les que hem d’exigir i negociar amb instàncies superiors, és a dir, amb altres 

Comunitats, amb l’Estat o amb la UE. Una Agenda que s’hauria de convertir amb un eix 

polític de referència per MÉS per Mallorca. 

En primer lloc, com entenem l’estructura interna de la nostra comunitat interinsular. I ara 

és un bon moment per debatre la propera llei de Consells Insulars, que hauria de passar 

per reafirmar una estructura confederal de les Illes basada estrictament en el principi de 

subsidiarietat. Per tant, reforçar política i econòmicament el paper dels ajuntaments i dels 

consells. 

Aquesta Agenda Balear haurà d’incloure la sobirania necessària per aplicar les polítiques 

que requereix la sortida de la crisi, la implementació d’un canvi de model econòmic i les 

mesures necessàries per combatre l’emergència climàtica. 

Aquesta agenda hauria de comptar amb un paquet de mesures que ens són comunes i 

negociar-les amb els territoris que conformen els Països Catalans, amb el Govern Central 

i amb la UE: 

 

A.1) Línies polítiques a coordinar en el marc dels Països Catalans 

Treballar conjuntament pel dret a decidir i autodeterminació dels nostres pobles. 

Negociar i implementar polítiques coordinades de normalització lingüística, d’educació, 

de defensa de l’ús del català a les institucions polítiques i culturals de l’Estat espanyol i 

la Unió Europea. Potenciar el mercat cultural en català i de les indústries culturals al 
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conjunt dels Països Catalans i la seva projecció exterior. Coordinació dels mitjans de 

comunicació públics de les Illes i reciprocitat amb els de parla catalana. 

La defensa aferrissada del nostre patrimoni històric, artístic, paisatgístic i cultural 

profundament amenaçat per algunes de les conseqüències de la mateixa globalització. 

Coordinar les polítiques referides a la construcció i implementació de l’Eix Mediterrani, 

així com polítiques encaminades a afrontar els reptes polítics, econòmics i socials que ens 

afecten de manera conjunta. 

 

A.2) Mesures a exigir a l’Estat 

La cogestió dels nostres ports i aeroports tal com estableix l’Estatut d’autonomia. Que no 

hauríem d’oblidar que és una llei orgànica de l’Estat, que des de fa anys i panys 

s’incompleix. 

Les transferències i el finançament suficient de les competències de justícia, seguretat, 

costes, normatives respecte al nostre model laboral i inspecció de treball, l’aeròdrom de 

Son Bonet, els terrenys del quarter de Son Busquets, l’ús del Palau de Marivent i la casa 

de la família Darder. 

Pel que fa al finançament i dèficit fiscal, necessitam recursos per ajudar a la nostra gent, 

uns recursos que la nostra societat genera en forma d’impostos. Per això la nostra 

organització política no renunciarà mai a un model de concert econòmic que ens permeti 

recaptar, gestionar, liquidar i inspeccionar tots els impostos que generam amb l’objectiu 

d’aconseguir la plena sobirania fiscal. 

Mentrestant, i en vista de la necessitat de teixir àmplies aliances de país al respecte, la 

línia vermella de MÉS ha de ser la d’assolir un model de finançament que contengui 

garanties constitucionals de respecte al principi d’ordinalitat i que incrementi la capacitat 

recaptatòria per part dels organismes autonòmics com l’Agència Tributària de les Illes 

Balears. 

La implementació immediata i completa del REIB, que contempli les partides necessàries 

per donar suport al transport de persones i mercaderies. El fons d’insularitat que tingui 
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com a objectiu fonamental compensar els costos d’insularitat i els recursos necessaris per 

implementar un ambiciós pla de transició energètica i de mobilitat ferroviària, que permeti 

vertebrar tot el territori de manera sostenible, potenciant especialment els autobusos 

llançadora i la combinació amb les bicicletes. A més de les mesures fiscals previstes. És 

absolutament escandalós constatar que la Constitució espanyola reconeix el fet insular i 

encara es posin entrebancs fins i tot a la implementació d’un REIB esquifit i parcial. 

Aquesta actitud no tan sols és un menyspreu cap als nostres pobles sinó que és la causa 

de la majoria de discriminacions que patim i que afecta negativament a la nostra 

ciutadania, convertida de facto en ciutadans de segona. 

La corresponsabilitat estatal amb el deute autonòmic i posar fi a la deficitària assignació 

del capítol d’inversions als pressuposts estatals destinades a les nostres Illes, a més de 

garantir que aquesta s’executi de manera efectiva i atenent a criteris socialment justos. 

La derogació immediata de la llei Montoro i tota la legislació d’estabilitat pressupostària 

i sostenibilitat financera de desenvolupament de l’article 135 de la Constitució espanyola, 

que impedeix als nostres municipis i Consells jugar un paper important en les polítiques 

anticrisi. 

La garantia de la plena igualtat lingüística entre totes les llengües de l‘Estat, mitjançant 

les mesures necessàries per a: 

1. Iniciar totes les accions perquè les llengües pròpies diferents del castellà gaudeixin 

reconeixement i els seus parlants els mateixos drets i deures que es reconeixen al castellà. 

2. Garantir el deure de coneixement per part del funcionariat que presti serveis en territoris 

amb llengua pròpia, així com impulsar les mesures adequades per estendre el coneixement 

generalitzat de les llengües als seus territoris respectius. 

3. Impulsar i donar suport a reformes estatutàries per a l‘oficialitat de les llengües pròpies 

que encara no són oficials en una part o la totalitat del territori on es parlen. 

4. Estendre els deures i drets dels quals ara només se n’ha beneficiat el castellà, com són 

la capacitació en llengües pròpies del personal de totes les administracions públiques, 

inclosa la de Justícia, el seu ús generalitzat a les pàgines oficials i el reconeixement en 

l’àmbit internacional en paritat amb el castellà. 
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5. Posar fi a la imposició legal exclusiva del castellà a la normativa estatal, que afecta de 

manera frontal a l’àmbit econòmic i singularment a l’’etiquetatge, i emprendre una 

política decidida per posar fi a les discriminacions lingüístiques i per difondre el 

coneixement i el respecte per totes les llengües de l’Estat. 

6. Permetre l’ús administratiu de les diferents llengües entre territoris del mateix espai 

lingüístic, dins i fora de les fronteres administratives, sense barreres i signant acords per 

a la recepció recíproca de mitjans de comunicació dins aquests espais lingüístics. 

Permetre que, en determinats temes, se senti la veu de les Illes a les institucions europees 

amb col·laboració amb els representants estatals, com fa Alemanya amb els seus länders. 

 

A.3) Mesures a exigir a la Unió Europea  

És del tot imprescindible impulsar, conjuntament amb la resta d’illes de la Mediterrània 

occidental, la negociació d’un canvi d’actitud vers la Unió Europea. Cal que deixi de 

prioritzar el seu caràcter continental i de mirar primer al nord i després al sud.  

És hora d’adonar-se de la importància estratègica que pren la Mediterrània a escala global 

i, en conseqüència, el paper que poden jugar les illes en el futur. La Unió Europea ha de 

tenir en compte les especificitats dels nostres territoris i ha de permetre un major marge 

a les nostres institucions per aplicar polítiques que afectin al transport, fiscalitat, règim de 

propietats i política comercial, entre d’altres, així com el repartiment del fons estructurals 

i d’inversió europeus. 

Cal defensar el criteri d’insularitat plenament. No podem acceptar que aquest criteri es 

mesuri en funció de la distància que existeixi entre les illes i els territoris continentals, i 

no en funció de l’aïllament del territori insular que òbviament mai podrà beneficiar-se de 

les polítiques d’infraestructures, transport i altres que sí tenen els territoris continentals. 

Però per elaborar una Agenda Balear de les reivindicacions que cal plantejar a la UE, 

hauríem de partir del Dictamen del Comitè Europeu de les Regions: “Cap un ús sostenible 

dels recursos naturals en el context insular mediterrani”, presentat pel Govern de les 

Illes Balears a aquest Comitè el passat mes d’octubre i actualment aprovat. 
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És un document molt complet. Parteix de “considerar les Illes de la Mediterrània com 

una àrea especial de la UE amb necessitats concretes, una cultura, un patrimoni i un 

medi ambient que s’han de gestionar i protegir”, i continua que “són territoris a tenir 

molt en compte per una política de veïnatge entre Europa i Àfrica”, per considerar-les 

“magnífics laboratoris pels processos de transició energètica”. 

Aquest dictamen ens indica el camí a l’hora de plantejar les nostres reivindicacions a la 

UE, fonamentades en la sostenibilitat dels recursos naturals en el context insular 

mediterrani. Un context específic i amb necessitats concretes, cultura i patrimoni pròpies 

i amb un medi ambient vulnerable a protegir. 

Les condicions insulars, comunes a les distintes illes, tal com indica el dictamen, 

destaquen per un territori escàs, energèticament dependent, amb recursos hídrics limitats 

i amb una estructura econòmica molt especialitzada en el turisme i el sector primari, 

dependent del transport marítim i aeri i, generalment, mal finançat en comparació als 

territoris del continent. 

Tenint en compte aquest diagnòstic s’han d’establir tot un seguit de mesures que han de 

conformar la nostra plataforma reivindicativa envers la UE, que donin resposta a cada un 

dels factors que caracteritzen el fet insular i que equiparin les polítiques que la UE aplica 

a les regions ultraperifèriques, que quasi totes són illes, a les quals s’haurien d’aplicar a 

les illes de la Mediterrània. 

L’Agenda Balear ha de sortir d’un gran Pacte de País que incorpori la majoria de les 

nostres institucions: interinsulars, insulars, municipals, dels partits polítics i de la societat 

civil. 

Caldrà combinar la negociació interinstitucional amb una forta pressió i mobilització 

ciutadana si volem avançar. 

En allò que fa referència als Països Catalans, caldrà transformar les bones relacions 

institucionals existents en l’àmbit bilateral en crear espais comuns i permanents de debat 

i coordinació. 

Per aconseguir traslladar aquesta Agenda Balear a les institucions europees, interpel·lar 

directament els diferents agents i influir de manera eficaç en les polítiques comuns, a més 
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de realitzar un treball de cooperació entres les illes de la Mediterrània occidental, cal 

garantir i reforçar la representació de les illes Balears i Pitiüses als espais clau en la presa 

de decisions, a través d’una delegació permanent. 

Respecte de l’Estat espanyol, cal aprofitar la conjuntura actual. La posada en marxa de la 

comissió mixta entre l’Estat i Catalunya i el País Basc, la taula de negociació política 

Catalunya-Estat i la proliferació de reivindicacions territorials i, fins i tot, provincials 

existents. 

Per començar la negociació d’aquesta Agenda Balear amb el Govern Central es podria 

utilitzar la “Comissió Mixta” entre el Govern Central i el de les Illes que reconeix el 

decret del REIB que va aprovar el Govern de Pedro Sánchez. Aquesta comissió és un 

reconeixement implícit de la necessitat de mantenir relacions bilaterals entre l’Estat i les 

illes Balears i Pitiüses, precisament perquè el nostre territori és insular i requereix un 

“Règim Especial Balear”. 

El nostre Govern hauria de tenir la intel·ligència d’aprofitar l’encletxa que reconeix la 

configuració d’aquesta Comissió Mixta per anar-la convertint en un instrument de 

negociació bilateral, que és la vertadera clau de volta per poder obrir un camí efectiu de 

negociació amb el Govern Central. 

El fet insular palesa la necessitat que el nostre País compti amb un estatus polític propi 

que s’atengui a aquesta realitat i que ens permeti actuar, sobiranament, en conseqüència. 

Mentre nosaltres restam a la cua en finançament i en transferències competencials, 

aquesta condició, amb la qual ja estan dotades moltes illes de la UE, hauria de ser la 

palanca necessària per emprendre les transforacions que ens són necessàries. 

 

3. 5. Una proposta per a la transició del model econòmic, ecològic i social 

Som plenament conscients que la nostra posició és molt feble respecte de la present crisi 

sistèmica de recursos materials i energètics, com ho demostren alguns exemples, entre 

d’altres, que cal tenir molt presents. 

Ja hem sobrepassat l’extracció màxima històrica de recursos energètics a escala mundial 

(petroli, carbó i urani). D’aquí poc arribarem a l’extracció màxima històrica de gas, tal 

com ho indicà l’Informe del Club de Roma a mitjan segle XX. 
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Els hidrocarburs són imprescindibles per a elaborar materials a dia d’avui insubstituïbles, 

entre d’altres el transport. Fins i tot les energies renovables no es poden sostenir sense 

hidrocarburs. 

Més a prop ens afecta la crisi del gas amb Algèria perquè les seves reserves han arribat a 

la seva extracció històrica màxima. Conseqüència d’això és que, malgrat que Algèria 

vulgui vendre’ns gas, i ho continuï fent, mai més podrà vendre’ns tant de gas com 

Espanya (i Mallorca i les illes Balears i Pitiüses) necessita. 

Així doncs, ens trobam davant d’un problema d’oferta (de petroli, gas, carbó i urani, així 

com d‘alumini i semiconductors —elaborats amb materials ja escassos o amb unes 

existències no suficients per a cobrir la demanda—). 

Els pròxims anys ens esperen tensions per la cada vegada reduïda oferta d’energia. Cada 

any el món (i les illes Balears i Pitiüses i Espanya) disposarà de menys disponibilitat 

energètica. Això implica tensions en el sistema, com ara la inflació i la reducció de la 

producció d’aliments. Cal tenir molt clar que els problemes de subministrament de 

productes i energia viscuts actualment no són conjunturals, sinó estructurals. I cada 

vegada aniran a més. 

Qualsevol tensió i element disruptiu dels explicats té un impacte greu sobre els altres, 

perquè tenim línies de subministrament llarguíssimes i una nostra absoluta dependència 

de les importacions de béns, mercaderies i energia. 

Per tant, és totalment necessari prendre mesures d’autosuficiència, de cohesió social i de 

decreixement. 

És urgent realitzar un Pla Estratègic que confronti la visió actual de què és i què ha de ser 

Mallorca, emmarcat en l’Agenda 2030. Perquè les illes Balears i Pitiüses no poden quedar 

al marge dels consensos internacionals i han d’apostar sense matisos per la coherència de 

polítiques, amb accions que avancin de forma clara i transversal cap a la consecució dels 

17 objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030. Un Pla dirigit pel 

govern autonòmic i participat i coordinat amb els consells insulars i els municipis. Un Pla 

en què la societat civil no sigui convidada de pedra, sinó protagonista activa amb dret a 

la informació, al seguiment i a la capacitat d’avaluació del Pla i amb possibilitats de 

proposta alternativa, si escau. Un Pla que aprofiti les distintes propostes estratègiques 

sectorials de les conselleries del Govern i dels Consells Insulars, les propostes d’actuació 
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contemplades en el dictamen del CES i les diverses propostes sorgides de les entitats 

socials i ciutadanes i molt especialment del Fòrum Ciutadà. Per aterrar als compromisos, 

a les prioritats, a les possibilitats reals d’actuació, a les necessitats de finançament. Per 

anar marcant les diferents etapes d’objectius a assolir i de les accions previstes per 

aconseguir-ho. Cal passar de l’etapa del voluntarisme sectorial en la gestió de govern, a 

la de la gestió integrada en una visió coherent de planificació estratègica. 

Per això, des de MÉS per Mallorca volem aportar una proposta en aquesta direcció. No 

pretenem fer un programa electoral per la legislatura vinent. Hi haurà temps d’elaborar 

els programes electorals pels municipis, el Consell i el Govern. El que volem és establir 

unes línies generals de cap a on pensam que ha d’evolucionar el País en els pròxims 10 o 

15 anys. 

Un element fonamental, si esperam construir un model confederal a les illes Balears i 

Pitiüses, és transformar les institucions de les Illes. Cal repensar la centralitat que suposa 

Palma en benefici de la Part Forana (reforçant també el paper dels ajuntaments) i de la 

resta d’illes. Tot això sense perjudici de la necessitat d’assumir el repte urbà que tenim. 

Els límits i les influències de Palma s’han modificat més enllà del municipi, de manera 

que han afectat l‘àrea metropolitana i altres grans poblacions de la Part Forana. Començar 

a pensar les polítiques estratègiques des de nous marcs institucionals en clau 

metropolitana és imperiós per assumir els reptes socials, econòmics i territorials que 

tenim a l’illa. Transferir competències del Govern als Consells insulars és imprescindible. 

Els Consells Insulars han de tenir un paper més actiu i guanyar protagonisme. Han de ser 

clau en l’estratègia de transició ecosocial, de manera que ha den de potenciar 

cooperatives, millorar el transport públic i la política d’habitatge. 

En aquest sentit, el Consell ha de jugar un paper fonamental de suport als ajuntaments 

que són les institucions que han de donar un servei més immediat a la ciutadania. 

Quan parlam de cogovernança i d’un Pla estratègic construït en comú, hem de ser 

conscients que no sols es tracta de comptar amb tothom, institucions i poble, sinó també 

de desenvolupar instruments d’intel·ligència col·lectiva perquè sigui possible la posada 

en comú. D’aquesta manera, Mallorca necessita fomentar a la UIB la investigació 

politològica i la ciència de l’administració; s’han de generar institucions transparents que 

assumeixin l’obertura de dades en totes les seves accions; es necessiten registres de grups 

d’interès i la seva activitat: hem de posar en funcionament instituts d’avaluació de 
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polítiques públiques, d’estudis d’opinió, de cartografia, etc. Hem de desenvolupar 

plataformes digitals i físiques que permetin la implicació ciutadana en els projectes i 

necessitats dels seus pobles i la seva illa (laboratoris ciutadans, softwares de participació 

ciutadana...); s’han de rompre les dinàmiques sectorialitzants dels diferents governs, etc. 

Possibilitar aquests instruments permetria crear els vincles necessaris entre comunitats i 

institucions, i augmentaria el nostre capital social. MÉS per Mallorca ha de liderar 

aquestes transformacions a tots els espais institucionals i civils on es trobi. 

Des de MÉS per Mallorca volem aportar les següents línies generals: 

a) Apostar pel decreixement. Limitar els sectors productius que són consumidors de 

recursos limitats. Repensar el turisme i apaivagar l’excessiva dependència del turisme de 

masses i de temporada. Establir un programa d’eliminació de places obsoletes i activitats 

indesitjables. Impulsar un programa valent de deconstrucció i renaturalització del litoral, 

amb vocació de permetre l’adaptació al canvi climàtic i als efectes devastadors sobre la 

costa. Cobrir els costos socials derivats d’aquestes decisions. Fer disminuir el pes relatiu 

de l’activitat turística en la conformació del PIB interinsular i insular i promoure una 

necessària diversificació econòmica, en la línia del document aprovat al Fòrum de la 

Societat Civil de Mallorca. 

b) Fomentar la diversificació econòmica, donant suport a les branques productives que 

empíricament ja han demostrat la seva solvència. Aconseguir que augmentin el seu pes 

relatiu en la conformació del PIB i que compensin la disminució relativa prevista pel 

turisme. Cal programar i incentivar les activitats entorn de: 

- El sector quinari de l’economia, amb la promoció i el foment de les polítiques de Salut. 

És del tot necessari treure conclusions de la pandèmia i seguir apostant decididament per 

una sanitat pública, eficient, suficient i de qualitat. 

- Educació, una eina bàsica per formar ciutadans lliures i responsables i imprescindible 

per afrontar seriosament un canvi de model econòmic. S’ha de seguir apostant per una 

escola pública, laica i en català, que contempli en el seu frontispici el diàleg, la 

participació i el consens. Implantar la coeducació a tots els àmbits educatius, amb especial 

atenció a la formació afectiva i sexual i contra la violència. Per la qual cosa caldrà 

incrementar substancialment la dotació de recursos que possibilitin, entre altres coses, la 

formació del professorat i la innovació educativa. 
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- Els serveis socials, que s’han de convertir de fet en un nou pilar de l’estat del benestar. 

La cura de les persones ha de ser una senya d’identitat d’una societat justa. Alhora, cobrir 

aquest sector es convertirà en un impuls important a la diversificació econòmica, així com 

a l’economia social i local. 

- Sostenibilitat i territori, és urgent que adoptem mesures valentes i efectives per a una 

transició ecològica que garanteixi el benestar de les generacions futures i salvaguardi el 

planeta. Hem de dur a terme un canvi de model econòmic, energètic i de forma de vida, 

de manera que hem d’avançar cap a un model de país que aposti decididament per la 

sostenibilitat, la minimització i la cultura de l’aigua per tal que la seva explotació sigui 

racional i sostenible. 

Apostam per una política integral de gestió del territori que possibiliti a la seva protecció, 

l’explotació racional i sostenible dels seus recursos naturals i garanteixi la sostenibilitat i 

el futur del planeta. 

Lògicament, apostam per dotar de les infraestructures que necessiten aquests sectors. 

- En el sector quaternari amb el foment de la investigació i recerca. Especialment en les 

ciències ambientals, terrestres i marines, infraestructures digitals, gestió de noves 

tecnologies i els processos d’economia circular. La universitat, que ha de tenir el suport 

necessari de l’administració i també de la societat civil, ha de jugar un paper decisiu en 

tot allò que faci referència a les polítiques de recerca. 

- En el sector terciari amb el paper dinamitzador de les administracions públiques i els 

efectes de les contractacions de realització d’infraestructures necessàries, vers les 

empreses privades. Fomentar els serveis especialitzats públics, que milloren la qualitat de 

vida de les persones i impacten poc en el territori. 

- Enfortir les polítiques de foment de la llengua catalana com a element de cohesió social. 

Impulsar la cultura i les indústries culturals com a sectors estratègics. 

- En el sector secundari, amb la promoció i bonificació fiscal del producte local i de 

l’economia social i solidària, desenvolupant les estratègies del Pla d’Indústria. Impulsar 

els clústers estratègics de les noves tecnologies i la bona feina dels altres clústers realment 

existents. Implantar les energies renovables previstes. Cuidar els sectors industrials 

resistents. 
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Impulsar, a més, la relocalització de les indústries de producció de béns de primera 

necessitat, reorientades a la producció de béns duradors i de qualitat, en línia als principis 

de l’economia circular. 

- En el sector primari, ajudant a la valoració social de la seva importància estratègica i 

impulsant les iniciatives proposades pel mateix sector. L’agricultura i la ramaderia, si 

també prenem nota de les conseqüències de la pandèmia, han de passar a jugar un paper 

essencial dins la nostra economia. 

c) Donar un fort impuls a la transició energètica bonificant fiscalment els habitatges i les 

naus industrials productores d’energia renovable amb excedents i que l’aboquen 

gratuïtament a la xarxa. Legislar per tal d’evitar que les comercialitzadores d’energies 

brutes les puguin subministrar al mateix preu que les energies netes, de manera que 

convertim les Illes en un territori descarbonitzat i que aposta pel consum exclusiu 

d’energies renovables. Alhora, apostar per un canvi radical en la principal font 

d’emissions i consum energètic de la nostra terra: la mobilitat terrestre, marítima i aèria. 

Es proposa reduir dràsticament l’ús del vehicle privat amb una millora notable del 

transport públic i del ferrocarril, teixint una xarxa de transport públic que serveixi per 

vertebrar el País, tant per la connexió entre els distints municipis i territoris com per 

facilitar el desplaçament i el desenvolupament dels més vulnerables en el pla de les 

comunicacions. L’aposta ferma per carrils BUS-VAO, el desincentiu a la mobilitat 

privada motoritzada via fiscalització vinculada a l’ús i la fi de la urbanització del sòl rústic 

de Mallorca, a més de l’aposta ferma per la mobilitat activa (bicicleta i a peu). Respecte 

de la mobilitat aèria, MÉS per Mallorca ha d’impulsar una revisió del Pla d’Ordenació de 

l’Aeroport que redueixi de forma important el nombre de vols, així com llançar un 

programa de reorientació dels fluxos aeris actuals amb futures línies marítimes 

interconnectades amb trens als ports del continent. Respecte dels vaixells, convé impulsar 

l’electrificació d’aquelles rutes que sigui possible, així com el canvi de combustibles per 

altres que siguin menys contaminants. 

d) Fomentar la investigació en el sector de la construcció vers els materials sostenibles, 

presents al mateix territori i per combatre els efectes de l’encalentiment global. Ajudar al 

sector de la construcció en programes de construcció d’habitatges socials, programes de 

rehabilitació d’habitatges i de reconversió de places hoteleres obsoletes. 
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e) Incorporar en tots els sectors productius el foment de la innovació vers la digitalització 

i les actuacions per mitigar i adaptar-nos a les conseqüències de l’encalentiment global. 

f) Implementar polítiques actives d’ocupació en els sectors productius a desenvolupar. 

Eliminar la bretxa salarial i l’economia submergida que tant afecten les dones. El paper 

de l’educació reglada i no reglada, el foment de la formació professional i la formació 

contínua són una tasca transversal inherent a tota estratègia de sostenibilitat integral. 

g) Si tot aquest pla estratègic pogués tenir el suport d’una Renda Bàsica Universal i 

Incondicional, els costos socials i econòmics derivats de tota transició econòmica serien 

molt més assumibles i entenedors pel conjunt de la societat. A més, ajudarien a 

neutralitzar als que argumentaran que sols el que coneixem ara, és el realment possible. 

 

4. LES PERSONES AL CENTRE 

És necessari un canvi de model de societat per posar les persones al centre 

MÉS per Mallorca aposta per la coherència de polítiques i s’alinea amb l’Agenda 2030, 

dues eines imprescindibles per avançar cap a un model de societat i de país. Posar les 

persones al centre de les nostres prioritats polítiques requereix implementar el canvi de 

model polític, econòmic, feminista, ecològic i social del qual hem parlat fins ara. Dins del 

model de creixement vigent és totalment impossible, però no basta. Si realment volem 

donar el protagonisme que cal a les persones i no a altres interessos espuris hem de 

garantir els següents eixos que no podran mai esser transgredits: 

 

4.1. Per la democràcia i contra el feixisme 

Vivim moments arreu de ressorgiment de l’extrema dreta i, en concret, a les nostres Illes 

del feixisme, del de sempre. Per això la defensa de la democràcia és la vertadera línia 

vermella que no podem permetre que ningú traspassi, així com no podem permetre 

consentir retrocessos en el que ja s’ha conquerit. En aquest sentit, hem de treballar per a 

derogar la Llei Mordassa i per la llibertat immediata de tots els presos per delictes 

d’opinió i expressió, així com per l’amnistia per Valtònyc i Pablo Hassel. 
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Aquesta torna a ser la ferma convicció dels que volem convertir les nostres illes en un 

paradís mediterrani per la seva ciutadania. 

Si volem lluitar amb eficàcia contra l’auge de l’extrema dreta, però, caldria esbrinar amb 

profunditat les causes d’aquest augment del populisme i plantejar-se els errors de 

l’esquerra que han possibilitat aquest augment. 

El creixement de l’extrema dreta i la difusió de la seva ideologia feixista, també a la nostra 

illa, és alarmant. L’aparició de partits feixistes i la seva consolidació a les institucions no 

és una anècdota que des de posicions demòcrates puguem ignorar. Cada dia aixequen amb 

més força consignes contra les llibertats en general i els drets conquerits per molts de 

sectors socials. Fan bandera del racisme, la xenofòbia, l’atac al dret de les dones o de les 

persones LGTBI, així com la denigració del nostre autogovern, la nostra llengua i cultura 

pròpia. 

Cal plantar-los cara. Cal unir a totes les forces antifeixistes, des dels que sempre ho han 

estat fins als nous col·lectius que defensen una democràcia real, que comença amb la 

implicació ciutadana i la construcció d’una vertadera cultura democràtica i el dret a 

decidir sobre totes les coses. Des del primer espai de participació que són els barris, pobles 

i ciutats, a l’esfera internacional, en què les grans decisions que afecten el conjunt del 

planeta, i també la nostra sobirania, es prenen a mida de les grans corporacions. En 

aquesta línia, consideram decisiva l’aportació del municipalisme. El municipalisme és la 

primera línia de defensa de la democràcia. 

A casa nostra, la reacció a l’auge de l’extrema dreta per part de moviments socials 

progressistes fou la creació de la Plataforma per la Democràcia a finals del 2018, que va 

iniciar la seva tasca de sensibilització antifeixista, sobretot en el rebuig a la normalització 

de coses com la negació de la violència masclista, el racisme sense complexos i el seu 

anticatalanisme. 

Des de MÉS per Mallorca hauríem de valorar molt positivament aquest front obert per la 

Plataforma per la Democràcia i donar-li tot el suport possible. 

 

4.2. Per un País feminista 

Posar fi a totes les formes de patriarcat és un objectiu prioritari de la nostra formació. És 

urgent aturar la xacra del terrorisme masclista en totes les seves expressions, des de les 
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més subtils (llenguatge, invisibilització...) fins a les agressions físiques i psíquiques i els 

assassinats, retroalimentades les unes amb les altres. 

El paradigma patriarcal, però, està arrelat profundament en la nostra societat i va molt 

més enllà de la violència. Tot el sistema social i econòmic està organitzat al voltant de les 

exigències i de les formes masculinitzades, prioritza els àmbits econòmicament 

productius i deixa de banda les necessitats (i els desitjos) dels àmbits considerats privats. 

Les desigualtats que pateixen les dones es veuen travessades i multiplicades per altres 

desigualtats, com la classe social, la identitat de gènere i l’orientació sexual, racialització, 

migració, etc. Per això, un feminisme transformador ha d’entendre que el capitalisme 

també perpetua l’opressió de les dones. Les carrega amb els costos de reproduir la força 

de treball que ell no vol assumir i, per tant, són tractades com a treballadores de segona. 

Cada any, milions de dones es veuen obligades a desplaçar-se per fer les tasques de cures 

que les famílies blanques i els estats del Nord Global no poden o no volen assumir. Un 

feminisme transformador per garantir les cures a tota la societat, entre tota la societat. 

Perquè no ens servirà de res trencar el sostre de vidre, si les de sempre són les que netegen 

els cristalls trencats. 

A MÉS per Mallorca som conscients que no es pot garantir la igualtat mentre no es treballi 

per facilitar i millorar la qualitat de vida a l’espai privat. Per això, totes les polítiques 

públiques han d’incorporar la perspectiva de gènere de manera transversal, de manera que 

fomentin la corresponsabilitat i equilibri dels biaixos de gènere que són presents en tots 

els àmbits, fins que desapareguin. 

Alhora, concebem el feminisme com quelcom més que avançar cap a la igualtat. El 

feminisme pel qual apostam suposa un canvi absolut de model de societat. No es tracta 

de substituir homes per dones per seguir fent el mateix, sinó de canviar de cap a peus la 

manera de fer: volem un canvi profund en la manera de funcionar, d’entendre el món i de 

prioritzar. Hem de passar de la competició a la col·laboració, del lideratge a l’equip i de 

la individualitat a la col·lectivitat, amb el diàleg, la participació, l’empatia i la solidaritat 

com a principals vectors de comportament, ja sigui internament com a formació, en la 

manera de fer polítiques o en la relació amb altres agents. 

El feminisme que defensam parteix de la base republicana de la no dominació, ni del 

capital, ni del patriarcat. I és per això que treballam per un feminisme que faci una defensa 

ferma de les necessitats i els drets de la majoria, però també per un feminisme que sigui 
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inclusiu i que abraci tothom en la lluita contra les desigualtats, que treballi contra 

l’exclusió social tenint en compte aquestes tres premisses fonamentals: 

- El dret a la diferència. Des de la col·lectivitat, hem de fer valdre que cada persona té 

una identitat diferent i hem de fugir de la idea d’igualtat que tracta de fer una assimilació 

de les persones esborrant-ne les diferències. Entenem la diferència com un dels elements 

enriquidors de la societat, sempre que no fomenti l’individualisme i perdi de vista els 

objectius col·lectius. És per això que ens referim sempre a una igualtat de drets i 

oportunitats dins de la societat. 

- L’obligació col·lectiva de la lluita per erradicar les desigualtats socials. Entenem que la 

societat actual classifica les persones i els atorga una posició dins d’una estructura 

piramidal de poder social i, des dels valors republicans, hem d’establir mecanismes que 

no permetin aquesta desigualtat de poder segons els grups de pertinença. 

- La sororitat com a eina per crear una xarxa comunitària que lluiti per l’apoderament 

individual i col·lectiu per erradicar qualsevol discriminació per raó de gènere. Lluny de 

les posicions del feminisme liberal, la sororitat no només qüestiona la rivalitat entre 

dones, sinó que també proposa teixir solidaritat, respecte i suport mutu per establir 

relacions positives que contribueixin a l’eliminació social del patriarcat. 

Trenar i treballar una economia feminista comunitària ens capacita per discutir els 

axiomes de l’economia convencional, neoliberal, que es veu representat amb la bretxa 

salarial, la manca de corresponsabilitat en la cura de les persones, precarietat laboral de 

les dones i la manca de serveis de cura. D’aquesta manera, ens ofereix una perspectiva de 

canvi on el fet social, les vides humanes i la vida natural ocupen la centralitat de la gestió. 

Una aposta per un altre model de relacions, sostenible a llarg termini, que no solament 

presta atenció al sistema de producció, al mercat o a l’adquisició de béns necessaris, sinó 

també al sistema reproductiu i de cures que sosté aquest model que, fins avui, s’ha basat 

en la divisió sexual dels treballs. 

L’orientació sexual encara és un motiu de discriminació i violència i cal lluitar per 

erradicar-la en les seves diferents formes. No podem concebre el feminisme sense 

reivindicar i promoure, des de tots els espais, els drets del col·lectiu LGTBI+ i de totes 

les minories discriminades pel sol fet de ser-ho. 
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Un punt en comú amb la lluita del col·lectiu LGTBI+ és la qüestió de la norma i el trontoll 

que genera en el sistema patriarcal, que ens imposa com hem de viure i com han de ser 

les nostres relacions. Cal posar fi a la cisheteronormativitat i amb aquesta idea d’amor 

que serveix per afavorir i justificar les violències i donar a conèixer models relacionals 

no monogàmics i no normatius. 

Finalment, és evident que la lluita pels drets del col·lectiu trans no pot anar deslligada de 

la lluita feminista, en tant que també desafia la norma i l’estricta divisió del gènere 

imposada pel sistema capitalista i patriarcal en què vivim. El gènere és la construcció 

social que s’atorga a les persones segons els genitals amb els quals ha nascut i provoca 

l‘existència d’estereotips perjudicials per al lliure desenvolupament de les persones. Des 

de MÉS per Mallorca, defensam la lliure expressió de gènere de les persones, de manera 

que s’avanci cap a l’abolició d’aquesta categoria. 

Fer un País en contra del patriarcat és també fer un país lliure de LGTBI+fòbies i de 

discriminacions racistes o capacitistes. Entenem que tots els eixos de discriminació estan 

interrelacionats i que els hem d’atendre a tots en peu d’igualtat. Així, des de MÉS per 

Mallorca ens posicionam a favor de desenvolupar un dret antidiscriminatori que ataqui 

les condicions estructurals i sistèmiques que ens menen a la desigualtat. Aquest dret s’ha 

de basar en un model comunitari davant el model punitivista imperant. Per això, 

necessitam desenvolupar instruments de justícia restaurativa i transformadora que neixin 

dels col·lectius de la societat civil amb un suport institucional ple i que s’orientin a ajudar 

les persones discriminades i no tan sols a perseguir l’agressor. 

Centrant-nos en la LGTBI+fòbia, i davant l’increment de les agressions a la nostra terra, 

hem d’assumir un compromís ple en l’acció per a aturar aquesta xacra social. Alhora, el 

nostre compromís feminista i antipatriarcal s’ha d’estendre al col·lectiu trans  davant la 

lluita per a tenir un marc normatiu complet que garanteixi els seus drets i els drets de 

totes. 

 

4.3. Per una prosperitat compartida 

Qualsevol projecte de País socialment just ha de basar-se lògicament en la idea d’una 

prosperitat compartida. Si creix la riquesa d’un País però continua havent-hi abismals 

diferències socials, no podem parlar de justícia social. Això és el que reflecteixen les 
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estadístiques i els indicadors que mesuren l’índex de pobresa a Mallorca, que afecta 

especialment a les dones i als infants. Per això és fonamental que continuem impulsant 

polítiques de redistribució de la riquesa, una palanca de canvi amb segell de MÉS per 

Mallorca que esdevé la via més eficient perquè les administracions públiques garanteixin 

unes Illes més equitatives. 

Però afrontar el debat de com caminam cap a una prosperitat compartida avui, és a dir, 

després de la pandèmia, no és igual que fer-ho abans del 2019. Les dades socials han 

empitjorat substancialment. I si volem situar les persones al centre, hem de ser conscients 

que partim d’una situació pitjor a la dels anys abans de la pandèmia. 

Si volem transitar cap a un nou model de desenvolupament sostenible, haurem de ser molt 

conscients que ho hem de fer col·lectivament. No podem deixar ningú pel camí. I això 

ens obligarà a ser molt curosos a l’hora de definir el camí a recórrer i, en molts de casos, 

a abordar solucions radicals. 

El món del treball és el que, en els darrers anys, ha estat més castigat tant per les diverses 

crisis com pel consens neoliberal. Refer la força combativa del treball és clau. No només 

per poder recuperar drets perduts (salaris, negociació col·lectiva, temporalitat, inestabili-

tat i precarietat...) i avançar en la conquesta de drets nous (jornada de 35 hores, ruptura 

de la bretxa salarial, polítiques actives d’ocupació...), sinó també perquè les armes del 

moviment obrer continuen essent les més importants per fer moure els poders fàctics (la 

força de la vaga). Per això, és una peça clau que no pot esser articulada pels interessos 

immediats de la classe treballadora, sinó que ha d’estar al servei d’una lluita àmplia de 

canvi de sistema. 

Tot i que els sindicats han desenvolupat una tasca molt important en defensa dels treba-

lladors i treballadores, especialment durant el confinament i els primers mesos de la pan-

dèmia, la repercussió de la crisi provocada per la pèrdua de la temporada turística de l’any 

anterior i la debilitat d’aquesta ha creat una situació dramàtica. Sort que els ERTO han 

pal·liat una mica les coses. Però l’increment de l’atur s’ha disparat de forma alarmant, 

que, sumat a les incerteses de la recuperació del nostre principal sector econòmic, afectarà 

d’una forma molt negativa les xifres de pobresa a casa nostra. 

Per això, recuperar la força dels sindicats tradicionals és essencial. Que MÉS per Mallorca 

sigui capaç d’articular-los, també ho és (millorant relacions amb CCOO, per exemple). 
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També és necessari articular les lluites laborals que, avui en dia, representa la majoria de 

la classe treballadora illenca: cambrers, dependents, Kellys, riders... són part de la classe 

treballadora, però els sindicats tradicionals han tingut dificultat per organitzar-los. És ne-

cessari que nosaltres ens hi impliquem. 

La conclusió és clara davant d’aquesta perspectiva. No es pot abordar cap pla de 

recuperació econòmica que es pretengui fer sobre les esquenes de la classe treballadora. 

Se’ls ha de reconèixer els sacrificis que han fet per la comunitat i ara toca respectar 

escrupolosament els seus drets. 

De la mateixa manera que els sindicats han de tenir els suport de les institucions 

democràtiques i de la ciutadania en general per jugar el paper que els correspon de defensa 

de la classe treballadora. Des de MÉS per Mallorca hem de combatre les campanyes 

conservadores i antidemocràtiques contra els sindicats i donar-los el suport que 

necessiten. Treballar la necessària complicitat entre el partit i els sindicats, que ens obrirà 

les portes als sectors que arribam amb més dificultat. 

De la mateixa manera, no podem oblidar els moviments socials que, des de fa anys, han 

guanyat força en la defensa i ampliació dels drets i llibertats. La lluita feminista i 

LGTBIQ+, la defensa de les persones migrades, els moviments en defensa del territori, la 

llengua o l’habitatge. MÉS per Mallorca ha de contribuir a articular tots aquests 

moviments, juntament amb el moviment obrer, per a generar una massa crítica i diversa, 

però coordinada i dirigida a la transformació de la societat. 

Si parlem de les dades de pobresa a casa nostra, la situació encara és més preocupant. Ja 

ho era abans de la pandèmia, però ara és molt pitjor. Un dels informes més complets 

dedicats a la nostra Comunitat, ja que recull multitud de fonts, tant qualitatives com 

quantitatives, és el publicat per l’Observatori Social de la UIB l’octubre del 2020. S’hi 

destaca que la pobresa relativa a les illes Balears i Pitiüses podria incrementar-se gairebé 

12 punts, fins a assolir un 26,5% de la població. 

Erradicar la pobresa és un compromís social i ètic indiscutible, i caldrà posar-li molt 

d’esforç i pressupost perquè les estratègies tradicionals (increment del PIB, de l’ocupació 

i del nivell educatiu, tots necessaris) es mostren insuficients. 

La reducció de la pobresa, a més, haurà d’anar acompanyada de polítiques fiscals 

redistributives, garantia d’ingressos (rendes bàsiques, prestacions per fills, pensions 
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dignes...), reforçament de serveis públics (salut, educació, serveis socials, transport 

públic) i pel que fa als serveis socials s’haurà de reordenar el mapa de prestacions socials 

a fi de facilitar l’accés i eliminar càrrega burocràtica. Avançar cap a una unificació de 

prestacions i reconeixements de situacions de necessitats avaluades; una clara aposta per 

l’habitatge i contra la pobresa energètica. Sense oblidar que caminam cap un escenari on 

no hi haurà feina per tothom i, per tant, el repartiment de la feina i el debat sobre una 

renda bàsica universal comença a ser un debat inajornable. Evidentment, tot això es farà 

en el marc del canvi de model econòmic, perquè l’actual s’ha demostrat fallit en termes 

d’equitat. 

Les polítiques socials per la dependència han de ser un eix central d’un nou model 

econòmic per posar les persones al centre i, en conseqüència, no deixar ningú enrere. 

També, però, perquè són un nou sector econòmic de clara projecció de futur, no 

deslocalitzable, clarament redistributiu, respectuós amb el medi ambient, d’exigència de 

professionals qualificats i a més permet que no recaigui sobre les dones el rol de curador. 

L’accés a l’habitatge és, des de fa anys, però darrerament i agreujat per la crisi de la 

COVID-19, el principal element d’empobriment de la nostra societat, alhora que genera 

rendes cada cop majors en grans tenidors. 

L’emergència habitacional que vivim a la nostra comunitat no és quelcom recent, sinó 

que ja la hem patit des de fa una dècada. Aquesta dècada, lluny de millorar ha empitjorat, 

conseqüència d’haver deixat en mans del mercat immobiliari i la iniciativa privada, la 

regulació d’un bé, tipificat com a dret fonamental i al que li és difícil d’accedir fins i tot 

a la classe treballadora. 

Aquesta dinàmica cobdiciosa acaba determinant, a més, un creixement urbanístic que 

consumeix el nostre territori i una construcció de l‘habitatge orientada a satisfer el mercat 

de luxe més aviat que el dret a l’habitatge. A la Mallorca d’avui hi conviuen persones 

amb desenes d’immobles i persones sense casa. La solució no passa per fer cada cop més 

pisos ni per seguir transferint rendes de classes populars a classes benestants. Si es vol 

evitar l’increment constant de la desigualtat i la urbanització infinita de Mallorca, cal 

plantejar-se d’una vegada per totes la desmercantilització de l’habitatge, establint límits 

quantitatius i qualitatius a la compravenda i la tinença i assegurant que tothom pugui 

accedir a un habitatge. 
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Per aquest motiu, MÉS per Mallorca aposta, en el curt termini, per una llei de regulació 

del preu dels lloguers de illes Balears i Pitiüses, assumint la sobirania sobre els drets de 

la nostra ciutadania, i demanam la intervenció directa del mercat immobiliari per part de 

les administracions públiques. En el llarg termini, apostam per la constitució d’un parc 

d’habitatge públic suficient per garantir que l’habitatge sigui un dret efectiu. Així mateix 

impulsarà una revisió del Dret Civil de les illes Balears i Pitiüses i la fiscalitat per fer 

possible aquestes mesures. 

Finalment, en aquest apartat cal contemplar que una societat equitativa que es valori com 

a tal no pot despreocupar-se de la infància. En primer lloc, s’ha de posar remei a les 

alarmants dades de pobresa infantil, s’ha de garantir una assistència de qualitat a infants 

sense el suport de la seva família i s’ha de garantir l’educació de 0 a 3 anys. 

La infància no es pot entendre sense la seva unitat familiar. Cal reconèixer els diferents 

models familiars i el repte immediat de la conciliació i la corresponsabilitat. 

Tampoc pel que fa a la joventut. És absolutament inacceptable que bona part de la nostra 

joventut altament qualificada se n’hagi d’anar fora per trobar feina, mentre que invertir 

amb noves tecnologies i diversificar el nostre model productiu és una necessitat 

imperiosa. Això, juntament amb l’elevat atur juvenil i l‘altíssim preu de l‘habitatge, són 

els entrebancs fonamentals perquè es pugui desenvolupar la nostra joventut de forma 

digna i es pugui generar un procés d’emancipació inherent en tot jove. 

Les crisis que hem patit durant la darrera dècada, agreujades per la COVID-19, han posat 

de manifest els reptes que suposa la salut mental de la nostra societat. Cada dia més i més 

persones han d’accedir a aquests serveis, saturats i amb llargues coes d’espera. Un 

problema que és encara més preocupant en el cas del jovent. Des de MÉS per Mallorca, 

hem d’assumir la salut mental com un problema generacional i estructural, fruit de les 

condicions vida precàries que el nostre jovent pateix dia a dia. El biaix d’edat cada dia 

escenifica més la discriminació, l’esgotament del marc del “si tu vols, pots” i la 

desigualtat intergeneracional, fet que resulta en ansietats, angoixes, depressions... Per 

aquest motiu, creiem amb una sanitat que ampliï els seus serveis per incloure tots els 

àmbits de la salut pública que fins ara han restat al marge, entre ells la salut mental. A 

més, volem que la salut mental sigui pública i universal. Ara bé, hem d’anar a les causes 

d’això. Així, s’ha d’acompanyar de la inclusió, de la veu jove al Pla estratègic que volem 

per la Mallorca del futur, per tal de posar les seves necessitats al centre i deixar al darrere 
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la precarietat juvenil. Totes les polítiques han de tenir una visió generacional per no 

provocar l’esmicolament de la vida social, ecològica i política de les generacions joves. 

També les persones jubilades necessiten pensions públiques dignes, però, sobretot, 

necessiten ser considerades necessàries per la societat. 

Donar empara a les persones treballadores autònomes i persones emprenedores, 

col·lectius en els quals, darrere l’etiqueta de treball suposadament còmode i benestant, 

sovint s’amaguen situacions d’important desprotecció i precarietat. 

 

4.4. Per la Cultura com eix vertebrador del País 

Això que sembla una veritat indiscutible o un dels molts eslògans buits als quals estam 

acostumats, si ens ho prenem literalment, és un compromís molt potent i difícil d’assolir 

i del que estam molt lluny. 

No tenim una xarxa pública mínimament potent d’educació de 0 a 3 anys. Ni molt manco 

és assequible per amplis sectors de la nostra població. Som la Comunitat amb major taxa 

d’abandonament educatiu i amb la menor matriculació universitària en el tram 

poblacional que va entre els 18 i els 24 anys. Tenim una formació professional molt 

deficient. Tenim una UIB amb manca de vinculació a la societat i a les seves necessitats, 

i mal finançada. Comptam amb una xarxa de cultura popular als municipis interessant 

però substancialment millorable, també amb unes polítiques culturals i de defensa del 

patrimoni de segona categoria i que no arriben a la majoria de la població, així com una 

xarxa de biblioteques públiques insuficient, equipaments cabdals per a garantir el dret a 

l’accés a la informació i a la cultura per part de la ciutadania. 

Per tant, queda molt de camí per recórrer. Si volem dur endavant el canvi de model que 

hem defensat anteriorment, basat en la diversificació productiva entre altres coses, sense 

un fort impuls a l’educació a través d’una escola inclusiva, pública, laica i en català, així 

com donar un fort impuls a la formació professional, és senzillament impossible. El nostre 

model educatiu i de formació professional està pensat per una economia de serveis 

massius i del totxo. 
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La millora substancial de l’educació és un requisit pel canvi de model de 

desenvolupament. La pandèmia ha demostrat com de fonamental és la cultura per al 

benestar de la societat. Per posar les persones al centre necessitam bastir un model social 

lliure, crític i participatiu en el qual la cultura tengui un paper essencial, en què els 

creadors i la resta de treballadors del sector siguin reconeguts i respectats i en què drets 

fonamentals com el de la llibertat d’expressió no siguin posats en qüestió. 

En el mateix sentit, també és necessari emfasitzar en la necessitat de potenciar la UIB en 

termes de recerca, desenvolupament i multidisciplinarietat científica. Un País potent 

necessita una universitat d’avantguarda, innovadora i que faci una aposta ferma per la 

generació de coneixement propi. Així, la necessitat d’avançar en el camp d’estudi de les 

Ciències Socials i Humanes rau en el fet que, sense inversió en els grups de recerca propis 

i en la promoció de nous grups, no es generen ni les sinergies ni les oportunitats ni el 

coneixement suficients per comprendre millor el País, avaluar de manera més rigorosa les 

polítiques públiques i poder dibuixar així un País més igualitari. 

Això suposa molt més finançament del que tenim i apostar clarament i decidida per aquest 

eix. Obviar l’eix de l’educació i la cultura en la transició cap a un altre model o deixar-lo 

en canvis cosmètics és fer-se trampes al solitari. Si realment parlam de canvi de societat 

i no d’un canvi lampedusià. 

 

4.5. Per l’ecologia com a eix fonamental del model de País 

Parlar d’ecologia no és sols parlar del model econòmic, sinó que és parlar de salut i del 

futur de les nostres Illes. No podem perdre de vista que ens serà una prioritat la 

conservació dels nostres recursos hídrics, la cura del litoral, la implementació de les 

energies renovables a tots els nivells, defensar la nostra terra de l’especulació 

immobiliària i promoure entre el sector primari l’agricultura ecològica. 
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4.6. La llengua catalana com llengua societària 

La llengua catalana ha estat històricament i és una senya d’identitat indiscutible per les 

mallorquines i els mallorquins, i una eina de cohesió del poble. La qual cosa no ha estat 

mai impediment perquè la gent d’aquesta illa hagi assumit el plurilingüisme i hagi 

mantingut una actitud inclusiva respecte dels nouvinguts. 

Des del Decret de Nova Planta, el primer gran atac a la nostra llengua per part del 

nacionalisme espanyolista, s’han sofert etapes de repressió cultural i lingüística, algunes 

de les quals molt dures, com la dictadura franquista. No obstant això, la resistència 

popular i la lluita de sectors que sempre han defensat la llengua catalana com un patrimoni 

històric, propi i indiscutible, ha mantingut viva la presència de la mateixa malgrat tots els 

entrebancs que ha hagut de superar. 

Una vegada superada la dictadura franquista, la normalització del català aconseguí 

importants victòries en la vida oficial i social, sense ignorar les dificultats que cada passa 

endavant suposava. 

El fet que l’Estatut d’autonomia del 1983 reconegui el català com la llengua pròpia de les 

nostres illes fou una primera gran fita que obriria el camí a la Llei de Normalització 

Lingüística (1986), l’ensenyament del català i en català a les escoles, que passàs a ser 

l’idioma utilitzat per totes les institucions a les illes Balears i Pitiüses i, en conseqüència, 

que s’exigeixi com a requisit per incorporar-se a treballar a les Administracions públiques 

i, per tant, que també fos l’idioma habitual dels òrgans autonòmics de premsa públics, 

ràdio i televisió. Tot això acompanyat de polítiques actives de normalització lingüística 

implementades per ajuntaments, Consell de Mallorca i Govern. 

El resultat d’això és un increment substancial de persones que coneixen l’idioma, ja sigui 

perquè l’han estudiat a l’escola o perquè l’han hagut d’aprendre per motius professionals. 

De tota manera, ens trobam amb un greu problema; creix el coneixement del català, però 

l’ús social de la llengua decreix. 

Pels que seguim convençuts no només del fet que volem preservar la nostra llengua, el 

català, sinó que també creiem que ha de continuar essent una eina imprescindible de 

cohesió pel País, hem de reconèixer que tenim un problema greu i no podem mirar cap a 
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una altra banda i seguir minimitzant la situació. Hem de reconèixer que ens trobam en 

una situació d’emergència lingüística i que s’hi ha d’actuar en conseqüència. 

Som conscients que ens trobam davant una confrontació desigual que hem tengut sempre, 

que suposa competir amb els grans mitjans de comunicació estatals, ràdios, cadenes de 

televisió, cinema... Tots ells en castellà. Ens haurem de demanar, però, per què una part 

de la població que ha estudiat català a l’escola no l’usa a casa seva o al carrer, per què es 

redueix la transmissió familiar de la llengua i perquè un percentatge significatiu 

d’assignatures de la UIB no té el català com a llengua vehicular. 

Caldrà obrir un debat profund per analitzar les causes de què passa. Probablement haurem 

d’arribar a la conclusió que cal incrementar les polítiques institucionals a favor de la 

normalització de la llengua i dedicar-hi un major pressupost, així com millorar les 

polítiques en matèria d’arrelament i cohesió social, a fi de fer del català la llengua 

societària de Mallorca i de tots els mallorquins i mallorquines. 

Si realment volem arribar al fons, però, no ens hem de conformar en analitzar les 

polítiques institucionals. Possiblement arribarem a la conclusió que el que falla és la 

consciència social de la importància de la llengua. 

¿No serà que els defensors del català, tant de partits polítics com d’entitats socials, hem 

delegat la responsabilitat de treballar per la seva pervivència a les institucions i de tant en 

tant feim una crítica i ens quedem tan contents? 

Hi ha dos moments en la història més recent que a Mallorca hem aconseguit una gran fita 

a favor del català. Una, l’hem anomenat abans, quan l’Estatut reconeix el català com a 

l’idioma dels illencs. L’altra és quan vàrem tombar l’ofensiva contra el català més forta 

després de la dictadura, quan Bauzá volgué eliminar tots els avenços dels anys anteriors. 

Cap dels dos reptes es varen assolir únicament des de les institucions. No oblidem que el 

partit majoritari quan es va aprovar l’Estatut d’autonomia eren els fills d’Aliança Popular, 

l’únic partit que no havia signat el Pacte per l’Autonomia el 1977, que, entre d’altres 

coses, reconeixia el català com l’idioma propi de les Illes. 

¿Algú té avui el més mínim dubte que això fou possible gràcies a les grans mobilitzacions 

a favor de l’autonomia i la llengua que es produïren entre finals de 1975 i 1978? 
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Impulsades per dues potents organitzacions socials d’aleshores, l’Obra Cultural Balear i 

la seva campanya per la cooficialitat del català i pel Congrés de Cultura Catalana, que va 

trepitjar tots els barris de Palma i tots els pobles de Mallorca. Campanyes que tingueren 

el suport dels sindicats, partits d’esquerres, associacions de veïns i moltes d’altres entitats. 

¿I què hem de dir del fracàs de Bauzá? ¿O algú dubta que sense “les camisetes verdes” 

això no hagués estat possible? 

Cal impulsar un debat en el si de la societat civil, enfortir les organitzacions socials 

defensores de la llengua, la cultura i el País i agafar-se aquesta tasca com a pròpia, amb 

el suport d’altres organitzacions, sindicats i partits polítics. 

Aquest procés, que inevitablement ha de posar els no catalanoparlants en el centre i no 

tractar-los com a mers subjectes passius, necessita obrir una reflexió sobre com s’ha 

arribat a l’actual situació i, també, ser capaços de culminar amb una oferta amb potencial 

per revertir la regressió. 

Aquest objectiu s’aconseguirà amb el suport necessari de les institucions democràtiques, 

però ho farà al carrer o no serà possible. 

Resulta una evidència, a la vegada que un fet contrastat, que el major i més bon ús social 

del català va íntimament lligat a la seva posada en valor per part de les institucions que 

tenen poder decisori real. Per tant, hem de ser ben conscients que la pervivència i 

normalització del català va de la mà de l’enfortiment del nostre autogovern, amb 

institucions que tenguin capacitat de legislar d’una manera àmplia i sense tuteles externes 

sobre l’ensenyament, l’economia o la comunicació. 

 

5. EL SOBIRANISME ENFRONT DEL MÓN 

El sobiranisme vol canviar el món començant per Mallorca  

La vocació de l’esquerra verda, feminista i sobiranista és inequívocament 

internacionalista. El nostre enfocament sobiranista l’afaiçona des del respecte a la 

pluralitat cultural, com una riquesa i al principi democràtic que exigeix el de 

subsidiarietat, Però no el nega en absolut. Les nostres propostes tenen la voluntat de 
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resultar extrapolables arreu i es desmarquen decididament dels nacionalismes excloents 

(que sovint confonen internacionalisme amb imperialisme i plutocràcia d’unes elits). 

També cal tenir clar que no es pot ser una força política que treballi per la transformació 

de la societat, per canviar el model econòmic, social i mediambiental de les illes Balears 

i Pitiüses, sense tenir política i voluntat d’incidència a escala estatal i europea. Perquè no 

es pot aconseguir una Mallorca plenament sobirana, feminista, igualitària i sostenible 

solament contra la posició de l’Estat espanyol i la UE. Necessitam saber quin model 

polític a l’Estat espanyol i a la Unió Europea és el més propici per aconseguir els nostres 

objectius i, a continuació, teixir les polítiques d’aliances necessàries per desenvolupar 

aquests objectius. 

Tampoc és una opció suficient que MÉS per Mallorca actuï com un sindicat o un lobby 

que es limita a presentar una llista de peticions territorials al Parlament espanyol o a 

l’europeu. L’acció política en l’àmbit supraterritorial no ha de consistir tant a fer 

propostes respecte del mateix territori, que també, com a orquestrar polítiques globals, 

justes, que, de retruc, afectin positivament el territori (o no tant, si és el que resulta d’un 

plantejament just). Tots dos plantejaments tenen resultats amb interseccions més àmplies 

del que sembla, i, tanmateix, són nítidament distints. 

Volem superar la nostra gran assignatura pendent: tenir representació al Parlament estatal, 

no solament per tenir una veu mallorquina que defensi les nostres reivindicacions 

territorials que altres no fan, sinó que volem, conjuntament amb els nostres aliats estatals 

i europeus, participar de la lluita per una societat millor, per un món millor, perquè és la 

millor forma de defensar els interessos de la nostra ciutadania. 

Això és el que va fer, i molt bé, el nostre company Pere Sampol quan va ser senador, i ara 

ho fa Vicenç Vidal també com a senador, duent les nostres propostes polítiques al Senat, 

fent visible en l‘àmbit estatal la nostra formació política i convertint-se en un gran 

ambaixador entre els partits amics de la perifèria estatal. 

S’ha de contemplar que els canvis produïts els darrers anys en els mapes polítics de les 

distintes nacions i del mateix Estat són significatius, clamen per una àmplia col·laboració 

entre les forces polítiques que s’enfronten al règim del 78 i aposten per un estat 

plurinacional i respectuós amb el dret a decidir lliurament dels pobles. 
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En primer lloc, cal tenir present que les forces sobiranistes d’esquerres al País Basc i a 

Galícia, EH Bildu i BNG, lideren l’oposició als seus respectius parlaments amb un alt 

percentatge de vots. A Navarra, EH Bildu manté una posició molt forta. Al País Valencià 

i a les illes Balears i Pitiüses, tant Compromís com MÉS per Mallorca formen part del 

Govern. I a Catalunya, ERC presideix la Generalitat després de més de 80 anys. En tots 

els casos aquests partits compten amb un important pes municipal. 

Per una altra part el pes de les forces sobiranistes d’esquerres al Parlament i al Senat s’ha 

vist substancialment incrementat, fins al punt que en molts de casos són imprescindibles 

per prendre decisions clau per la mateixa estabilitat de la legislatura. 

La composició de les Corts reflecteix aquests canvis. No solament pel pes dels 

sobiranismes d’esquerres, també dels nacionalismes de centredreta català i basc, així com 

l’aparició de formacions de caràcter regionalista i, fins i tot, provincials. Avui en dia, no 

tan sols el bipartidisme ha passat a la història, sinó que la governabilitat de l’Estat no 

depèn exclusivament de dos blocs, esquerra i dreta. Sense comptar amb les perifèries no 

es pot governar, de la mateixa manera que no es poden bastir veritables alternatives de 

ruptura amb el Règim del 78 si no parteixen de la perifèria de l’Estat. 

Tot això ha provocat que la participació activa dels sobiranismes amb la política estatal 

s’ha incrementat, així com el diàleg, la confluència i la col·laboració de les forces 

sobiranistes d’esquerres i configurant, en algunes ocasions, aliances més àmplies. 

També hauríem de valorar l’exemple del Fòrum Sobiranista, constituït per fundacions i 

entitats de pensament crític i sobiranista vinculades a sindicats, a partits polítics i 

independents. Des dels seus inicis, el desembre de 2016, s’han celebrat vuit trobades i 

s’han incorporat noves fundacions. S’ha creat una escola sobiranista, ja consolidada, i 

durant el mes de març es va celebrar l’Assemblea Constituent de l’Associació a escala 

estatal que va elegir una Junta Directiva i la Presidència, que va recaure amb el 

representant de les Fundacions Darder Mascaró. 

En aquest sentit, MÉS per Mallorca ha de tenir un plantejament nítidament confederal, 

vocacionalment confederal. Una confederació que duu al seu frontispici el dret a 

l’autodeterminació dels pobles, naturalment. Que cada comunitat política pugui decidir 

sobre les estructures polítiques que més li convenen, però sempre incardinant-se en 

estructures orgàniques a les quals cedeix gustosament i inevitablement, sobirania, i des 
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de les quals es generen missatges adreçats a tots els ciutadans del territori en qüestió. Des 

de la màxima sobirania per al mateix territori, naturalment, des del municipalisme i el 

principi de subsidiarietat. Assumint i apostant per regulacions supraterritorials, i hi vol 

participar, organitzant-se amb congruència en el repartiment de poder real. I no deim 

“participar”, en un sentit ateneista, de dir la teva, sinó en el vessant polític estricte de 

governar/controlar el govern. 

Òbviament, MÉS per Mallorca, com a partit de vocació confederal i europeista, ha de 

mantenir bones relacions amb tots els partits semblants i procurar sinergies i 

col·laboració, en la línia que s’ha apuntat, però constatam la insuficiència del vessant 

diplomàtic. L’objectiu polític ha d’anar més enllà: s’ha d’apostar per la generació d’un 

subjecte polític confederal, sobiranista, d’esquerres i republicà, amb marca pròpia, amb 

lideratges propis, amb un marc competencial propi, amb personalitat política. 

La identitat pròpia de la marca confederal potser contribuiria a superar les reticències de 

coincidir diversos partits amb trajectòries i personalitats lògicament diverses, en una 

simple suma de sigles, però conscients de les dificultats de l’operació, els avenços que es 

facin en el sentit de la confluència han de ser prou intel·ligents per a trobar fórmules de 

suma, no excloents. Per exemple, s’ha de ser sensible amb la necessitat de no transmetre 

que s’abandona l’objectiu de l’independentisme, que s’aigualeix en un projecte d’abast 

estatal. L’enfocament ha de ser sempre el de l’internacionalisme confederal apuntat, que 

no nega en cap cas l’aspiració a un Estat propi. Cal avançar, doncs, segons permeti el 

moment polític, combinant diversos ritmes, si cal, amb paciència, però sabent que s’ha 

d’apostar decididament per l’enfocament confederal. 

Emperò aquesta proposta confederal, estratègica, s’ha de complementar amb la solució 

tàctica que permeti a MÉS per Mallorca participar clarament dins la política estatal i 

europea. D’aquesta forma MÉS ha d’explorar la possibilitat de cercar un soci preferent 

dins la política espanyola. Un soci amb el qual arribar a un acord o protocol de 

col·laboració estable que ens permeti ser als debats que es donen al Congrés de Madrid i 

a les eleccions europees. 

Dins el ventall de possibilitats, Esquerra Republicana apareix com l’opció més adient, si 

tenim en compte que ER-Illes forma part de MÉS per Mallorca.  
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La Comissió Executiva i el Consell Polític hauran d’explorar aquesta possibilitat en el 

termini de dos anys. 

És clar que la relació de partits de les Illes Balears i Pitiüses ha de tenir un tractament de 

confederació específica i que les passes a donar en el marc suprainsular s’han de donar 

de mutu acord. És un camí que els partits sobiranistes de les Illes han de fer conjunt. 

Per altra banda, les organitzacions dels territoris de parla catalana haurien de constituir 

també alguna mena d’organització estable per aprofundir relacions i establir complicitats 

i sinergies de tota la catalanofonia, en l’àmbit lingüístic i cultural. També, però, 

naturalment, en el terreny purament polític i econòmic, apostant per alguna mena 

d’institució comuna. 

En l’àmbit europeu, MÉS per Mallorca ha de continuar enfortint i establint relacions amb 

la xarxa de partits que integren l’Aliança Lliure Europea i el Patit Verd Europeu.  

Al Parlament Europeu, cal continuar donant suport i treballant amb el grup parlamentari 

Verd-ALE i contribuir a fer que sigui més present i ampliï la seva composició. 

Caldria treballar per donar visibilitats al bon treball que duen a terme partits com el Partit 

Nacional Escocès i els Verds d’Escòcia, els corsos, irlandesos, flamencs, i Groenlàndia. 

I, lògicament, MÉS ha de mantenir molt alta la bandera de la solidaritat internacionalista 

i estar al costat de tots els pobles del món que lluiten per la seva emancipació. 


