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EQUIP DE REDACCIÓ

L’èxit d’una vaga

Nanda Ramon

La vaga d’ensenyants encetada dia 16 de setembre 
després de mesos de provocacions per part del Govern 
i de mobilitzacions de resposta per part  de la comunitat 
educativa, s’ha encetat amb un 90% de seguiment i el 
suport explícit dels alumnes i les famílies.

A més, des del primer moment, ha estat una vaga extre-
madament activa i participativa, amb actes i mobilitza-
cions diàries a tots els pobles i totes les escoles. Les 
assemblees multitudinàries, l’organització de les caixes 
de resistència (220.000 €!), les manifestacions massi-
ves (100.000 manifestants el 29 de setembre), la vitali-
tat 2.0, les 30.000 camisetes venudes (només a la 
Plataforma Crida), l’interès demostrat pels canals 
televisius estatals i internacionals, i la creativitat i sentit 
de l’humor dels vaguistes, han demostrat, des del 
primer moment, que aquesta no és una vaga més.

Tenim, per tant, dades –quantitatives i qualitatives– que 
són indicadors prou fiables de l’inapel·lable èxit de la 
convocatòria. Des de la primera setmana de vaga, ja es 
podia afirmar que els esforços havien valgut la pena i 
que l’extraordinària feina del Comitè de Vaga de 
l’Assemblea de Docents havia tengut els fruits que es 
mereixia.

Els temors, però, també han estat protagonistes de la 
vaga, abans fins i tot del moment de la seva convoca-
tòria: Quanta gent faria vaga? Durant quant de temps? 
S’aconseguirien els objectius de la vaga? Seria el 
Govern capaç de negociar? Quan s’atura una vaga si 
no s’aconsegueixen els objectius? Quin percentatge 
mínim de vaguistes és sostenible i significatiu? Qui 
decidirà si la vaga s’ha guanyat o s’ha perdut? Com és 
l’endemà d’una vaga?

Passat el torcebraç de les primeres jornades de vaga 
i sense poder saber encara quin serà el final de tot 
plegat, no és precipitat ni presumptuós  parlar d’èxit 
absolut i sense precedents. 

És cert que les dades de participació han anat dava-
llant des del primer dia –tal com es preveia, per altra 
part–, i també és cert que la maquinària repressiva i 
demagògica –menors detinguts, dades falsejades, 
serveis mínims abusius, acusacions de manipula-
ció...– ha desplegat tota la seva força sense cap tipus 
de mesura ni control.

I, tanmateix, la vaga ha estat un èxit. Podem afirmar-
ho rotundament. Fins i tot abans d’haver-se acabat i 
d’haver-ne pogut fer el balanç.

Per què? Perquè a Mallorca una vaga sectorial no 
havia estat mai tan transversal ni havia ocupat mai la 
centralitat d’una manera tan contundent.

Perquè una vaga tan delicada i complicada –vaga 
educativa indefinida a principi de curs– no havia acon-
seguit mai tants de suports, tantes complicitats i tantes 
sinèrgies positives. La gent identifica el seu malestar 
amb el nostre malestar, i lluita a través de la nostra 
lluita. Saben que som al mateix bàndol i això, tan obvi, 
de cop és una novetat revolucionària.

Perquè la vaga ha aconseguit el que semblava impos-
sible: tornar a la comunitat educativa la dignitat i el 
protagonisme que necessita per poder fer un bon 
servei al seu poble.

Perquè les jornades de mobilització han generat als 
centres una cohesió i un esperit de solidaritat i 
col·laboració que s’havia perdut o esmorteït per les 
dificultats i frustracions dels darrers anys.

I, sobretot, perquè la vaga ens deixa un moviment 
ciutadà tal com l’havíem somiat sempre: majoritari, 
participatiu, representatiu, conscient, compromès, 
solidari i esperançat.

Un camí. A la fi un camí. És o no és un gran èxit?
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l’ull crític
El foc no és el problema

Biel Vicens
Professor. Conseller de Medi Ambient i 
Ordenació del Territori (2007-2011)

Cada cop que hi ha un incendi forestal rellevant es 
genera un gran debat mediàtic que, posteriorment, es 
dilueix ben aviat en apagar-se les darreres flames i 
refredar el terreny. Aquest estiu el foc ha cremat 2.300 
ha d’Andratx-Estellencs, una zona ecològicament 
valuosa, els boscos de la Serra, amb una afectació molt 
greu (34% d’arbrat, presència de penya-segats, 55% 
paratge natural, 44% Xarxa Natura i zones amb alt risc 
d’erosió). Després, altres incendis importants com el de 
cala Torta (480 ha) han seguit castigant Mallorca.

Els incendis han esdevingut un greu problema a tota 
l’Europa mediterrània. En general, s’observa un incre-
mentat en la intensitat dels incendis (energia allibera-
da), la severitat (grau d’afectació), el risc d’ignició 
(càrrega de combustible), la superfície cremada i el 
nombre de grans incendis (de més de 500 ha). 

L’evolució d’aquests paràmetres reforça aquelles veus 
que consideren com a causes més importants els 
canvis d’usos del sòl, els boscs abandonats i la seva 
manca d’explotació. I probablement, en gran part, això 
sigui així. Però aquest plantejament, darrerament, ha 
estat aprofitat per impulsar els reduccionismes més 
perversos, dels quals sembla que el president Bauzà i 
el conseller Company en són alumnes exemplars. A tall 
de mostra, el mateix conseller que fa dos anys ens 
recordava que “una guarda d’ovelles fa més que una 
brigada forestal” ara, després del desastre ecològic, 
ens assegura que aquestes són les conseqüències de 
tractar el territori a base de “prohibicions”. La protecció 
del territori, per al nostre conseller i molts responsables 
polítics del PP, és el motiu cabdal pel qual els incendis 
cada cop són més i més preocupants.

Deixant de banda els simplismes més agosarats del 
nostre Govern, el cert és que es posa de manifest que 
molts espais protegits (i més encara els que haurien 
d’estar protegits) no tenen ni de bon tros els recursos i 
la gestió que seria necessària. 

I precisament per això són tan greus la retallades 
econòmiques que es duen a terme en matèria de gestió 
d’espais naturals i polítiques ambientals. Tot un contra-
sentit per a aquest Govern! 

La qüestió, però, sembla ser molt més complexa i la 
causa no just radica en l’abandonament del bosc o que 
estigui “brut” com es diu popularment. Al cap i a la fi, a 
molts indrets d’Europa els boscos han tornat a un estat 
natural, i com també s’ha apuntat moltes vegades la 
vegetació mediterrània està prou adaptada als incendis 
forestals. Segurament, l’augment en la recurrència dels 
focs forestals, l’increment del nombre de connats  i 
sinistres, que la negligència sigui la principal causa dels 
incendis i el vincle existent entre els incendis i l’ús urba-
nístic del territori tenen molt a veure amb aquesta 
problemàtica. 

Tal volta la principal causa dels incendis forestals sigui 
la mateixa concepció del territori i l’ús que se’n fa. Urba-
nitzacions dins zones forestals, xalets escampats per 
les muntanyes, usos comercials i d’oci inapropiats en 
sòl rústic, edificacions residencials disseminades, 
activitats de risc fent frontera amb espais forestals, 
acumulació de residus, abocaments, etc. Una banalit-
zació del territori que a més s’ha vist tradicionalment 
reforçada per unes polítiques ambientals que no 
valoren en absolut la funció i la importància dels espais 
agraris, rurals i naturals. Una administració ambiental 
que com a màxim pot valorar dels espais naturals, i si hi 
ha sort, únicament la visió recreativa o turística. Unes 
polítiques ambientals que a la llarga, indefectiblement, 
deriven en l’abandonament, la manca de recursos i la 
mínima inversió. 

Del desastre ecològic d’aquest estiu n’hauríem de 
treure serioses reflexions i, d’una vegada per totes, una 
actitud proactiva. La prevenció, basada en la cultura del 
risc, i els plans forestals aplicats amb els recursos 
suficients són absolutament necessaris. També ho és 
no deixar d’invertir en mitjans i recursos d’extinció. Però 
res no serà suficient si no acceptam que una de les 
causes importants d’aquests desastres són les actituds 
de banalització del medi natural, en particular, i del 
territori, en general. No valorar la importància ecològica 
que tenen els nostres boscos, el medi natural, rural i 
agrari ens porta a desenvolupaments gens intel·ligents 
i equivocats. És per això que són inadmissibles les 
polítiques ambientals de mirada curta que just 
atribueixen als espais naturals, rurals, agraris... una 
funció residual, paisatgística o purament recreativa. 

El foc no és el problema, ja que per altra banda ha 
existit sempre i és inherent a la vegetació mediterrània; 
el problema radica en la nostra actitud davant un 
desenvolupament territorial que es demostra cada cop 
més equivocat i que és el conreu perfecte per seguir 
alimentant les flames. 
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I ara? Dos consellers d'Educació, l'anterior, professor 
del president, bussejador de Cabrera per fer material 
didàctic, entre llagosta i llagosta, l'actual, una advoca-
da administradora de finques que reconeix que no en 
sap res d'allò que li encomanen, i sobretot, ara un 
Secretari d'Educació, Sr.Estarellas, antic secretari 
general del PP amb la Sra,Estaràs, disposat a tot, i ho 
dic bé a TOT per quedar bé, i fer quedar bé al Sr. 
Bauzà i la consellera Camps.

Una mobilització insòlita de tota la comunitat educati-
va, docents de tots els nivells, pares i mares, estu-
diants, i també, espectacularment, la ciutadania de les 
quatre illes al carrer per defensar l'escola pública, de 
qualitat, amb dignitat, devora els seus professionals.  I 
a més encara, solidaritat amb la vaga indefinida dels 
docents que es manifesta arreu de l'Estat, a Andalusia 
-les vuit capitals, a Galícia Santiago, al País Valencià, 
a Barcelona....Milers de persones al carrer el diumen-
ge 29 a les quatre illes.

I ara què feim, senyor President? Pot estar satisfet, ha 
aconseguit que el setanta per cent dels Ajuntaments 
hagin votat en contra del seu Decret-llei, ha aconse-
guit que molts pares i mares votants del PP hagin 
manifestat públicament que així no, que no és això... 
que un ex-president, el Sr Soler hagi manifestat públi-
cament que ha donat un ajut a la caixa de resistència 
i a més, hagi anat a la manifestació del diumenge. Miri 
la foto d'en Tòfol amb en Miquel Segura, tot dos vestits 
de verd!

I ara què feim? A més de la satisfacció pensi una mica, 
i reflexioni. Vol continuar per aquest camí? Les parau-
les del vicepresident Gómez del dilluns 30 les fa 
seves? Un deu per cent de la població de les quatre 
illes, no dels votants, Sr. Bauzà, que surt al carrer no 
significa res per un governant?

I ara què feim? Una passa enrere, senyor president. 
No es romprà cap cama, ni cap peu. Rectifiqui com a 
fet abans, retiri els expedients als directors de Menor-
ca, retiri el Decret-llei TIL, retiri el projecte de llei de 
convivència escolar i el de símbols -recordi que el 
Sr..Perera del Consell Consultiu li ha recomanat. 

Som moltes persones, Sr. Bauzà, que li han dit amb 
totes les maneres possibles i al carrer que així no, que 
la legitimitat d'unes eleccions, fa dos anys i quatre 
mesos, no li donen la credibilitat per posar-se en 
contra del deu per cent de la població, que li han donat 
una lliçó de capacitat de resposta per defensar la 
dignitat de tota una comunitat educativa, que sí vol, de 
bon de veres, un futur per als seus joves. 

Un futur democràtic, solidari, just, i digne, Sr.Bauzà, 
per tots i totes no només per als seus.

 I ara què feim senyor President?

Lila Thomàs i Andreu
Membre de l’Ateneu Pere Mascaró

Fa dos anys i  quatre mesos es celebraren les elec-
cions autonòmiques i municipals a les nostres Illes. 
Una fita històrica, el Partit Popular aconsegueix la 
majoria absoluta al Parlament de les Illes Balears, 34 
diputats i diputades d'un total de 59, majoria també als 
Consells de Mallorca, Menorca i Eivissa, no així 
Formentera, i també a Vila, Maó, Palma...

Dos anys i quatre mesos que han donat a conèixer 
“nous” dirigents d'aquest partit conservador i ultradre-
tà que havia “netejat” les llistes electorals dels cone-
guts i conegudes dirigents sotmesos a imputacions 
judicials. Nous dirigents des del punt de vista que no 
havien ocupat llocs de representació pública a algu-
nes institucions, com la senyora Aguiló diputada, però 
vells en altres, com els  batles senyor Gómez, antic 
batle d'Escorca o Sr.Bauzà antic batle de Marratxí. 
Aquest tàndem el tenim ara a les més altes instàncies, 
President i vicepresident del govern autonòmic.

Una legislatura moguda com feia anys que no vivíem. 
El partit popular fa una campanya electoral explicant 
que acabarà amb la crisi, amb l'atur, que farà autopis-
tes de l'educació per acabar amb el fracàs escolar, 
crearà ocupació...serà la vareta màgica que aconse-
guirà tot allò que es pot desitjar per sortir d'aquest 
estat d'ànim depressiu que ens han deixat les esque-
rres.

I que tenim ara? No vull repetir la cronologia de les 
accions polítiques d'aquest govern... mentides una 
darrera l'altra, dimissions de consellers -aquells que 
deien que serien els millors gestors! de Salut, en duim 
tres... hem de recordar que aquest govern només 
encerta quan rectifica? Això li deia el portaveu de 
MÉS, Gabriel Barceló: ...varen voler llevar els comple-
ments als jubilats d'IBSalut  i tornaren enrere, varen 
voler llevar els complements als metges, i tornaren 
enrere, varen voler tancar dos hospitals públics i 
tornaren enrere,I encara més, varen voler posar 
impostos nous sobre els consumidors i empreses i 
finalment han tornat enrere...

I encara hi hem d'afegir, el cessament de la impresen-
table Directora de l'Institut Balear de la Dona, i la recti-
ficació de nomenar una Consellera de Benestar Social 
i Família quan l'havien menystinguda dins una macro-
conselleria de Sanitat.
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Hem fet història! 

Toni Baos
Secretari General FECCOO Illes

Més de 100.000 persones participen en la manifesta-
ció contra la imposició i en defensa de l'educació. Que 
no, que no som uns radicals, que el TIL i la LOMCE 
molesten per allò que imposa a tota una societat 
democràtica que ha de participar i consensuar la 
futura educació. 

Que això s'ha de fer entre docents i famílies treballant 
juntes als consells escolars (que també s'ha carregat 
el TIL i la LOMCE). Qualsevol projecte educatiu 
necessita perdurabilitat, i aquesta només la procura el 
consens entre els docents, que són els que han 
d’aplicar els projectes pedagògics, i les famílies, que 
l’han de rebre. És tan mal d’entendre?

En educació sempre, tota la vida, han intervingut dos 
elements indivisibles: el que entrega i el que rep. Els 
docents i les famílies. Cap mestre pot educar si no 
coneix el context familiar. Cap família aprofita l’escola 
si no participa de la tasca dels seus docents.

Les societats que creixen són aquelles que han entès 
que l’educació és el camí de creixement, i per això 
contínuament el consensuen. Un camí que ha de 
nodrir de la suficient autonomia i coneixement de les 
llibertats als seus alumnes perquè puguin participar 
activament dins els llocs que cadascú ocupi en una 
societat que canvia constantment. 

Un Govern com el nostre, que dóna l’esquena a 
aquesta realitat i s'aferra a fórmules impositives amb 
la clara intenció d'eliminar els serveis públics univer-
sals, gratuïts i igualitaris, no mereix  governar. Un 
Govern que desobeeix al TSJB no mereix tenir cap 
poder legislatiu.

 

Un Govern que pretén imposar un model educatiu en 
què les persones ocupin un lloc en la societat que no 
vingui determinat per les capacitats que cadascun és 
capaç d’adquirir, sinó per l’arbitrarietat i la imposició. I 
pitjor encara, per la capacitat econòmica de cadascun 
per damunt de la igualtat d’oportunitats.

Aquest tsunami verd al qual té por el Govern, aquesta 
marea verda dins la que la Federació d’Enseyament 
de CCOO convoca i acompanya als docents i a les 
famílies, no és més que la resposta a més de 3 anys 
de retallades i menyspreus per part d’uns quants 
governants que es pensen que les majories absolutes 
són suficients i que justifiquen la imposició de qualse-
vol llei. Cap majoria autoritària és més forta que una 
societat que participa activament en la democràcia de 
forma organitzada i lliure.

A les CCOO també ens ha vingut bé recordar com 
vàrem néixer i quina és la nostra tasca. També apre-
nem i compartim esperances i lluites. També recupe-
ram el que som i el que pretenem ser. Un lloc on 
trobar-se per lluitar si ets un treballador o treballadora 
a qui un empresari o Govern no pren en consideració 
la seva dignitat i els seus drets laborals. 

Guanyant les imposicions incloses al TIL, guanyam la 
LOMCE.

el poble
té la veu
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Ses Feixes

Motius per a una vaga 

Xus Bibiloni Antich
Assemblea de Docents

El canvi de Govern a les Balears ha suposat el 
començament d'una època negra per a l'educació a 
les nostres illes. L'educació és la principal garantia de 
formació, d'inclusió, d'integració laboral i de cohesió 
social, sempre partint de la cultura i de la llengua 
pròpies. La situació, que ja era precària, s'ha agreujat 
per l'obsessió de l'Executiu d'esdevenir un alumne 
modèlic de les polítiques d'austeritat.

Durant els primers dos anys de legislatura han estat 
constants les mesures de degradació de l'educació, 
preses des del desconeixement de la seva importàn-
cia estratègica per a una societat del segle XXI. 
Sempre, a més, acompanyades del menyspreu i la 
desqualificació constants cap a la tasca dels docents i 
cap a la llengua catalana, una obsessió malaltissa 
dels nostres governants.

L'acumulació d'agressions per part del Govern ha 
acabat obligant l'Assemblea de Docents i tots els 
sindicats representatius a convocar una vaga indefini-
da que ha esdevingut ja, en aquests moments, una de 
les mobilitzacions més multitudinàries de la història de 
les Balears. Al llarg d'aquests dos anys s'han produït 
nombroses agressions a la tasca de mestres i profes-
sors. Entre elles cal destacar la reducció de 1.000 
professors interins i l' increment del nombre d'alumnes 
a les aules (fins a 30 a primària i fins a 36 a secun-
dària). 

A més, el Govern ha fet un concert per 400.000 euros 
anuals amb l'escola de l'Opus Dei, que segrega nins i 
nines; ha retallat els serveis complementaris dels 
centres educatius; ha eliminat els programes de 
suport i de reforç educatiu als alumnes amb dificultats 
d’aprenentatge (PROA, PRA, PISE, CAPI, PAIRE), i 
ha retallat personal d’atenció a la diversitat i d’atenció 
a l’alumnat amb necessitats educatives especials. 
També han estat una constant la reducció d' entre un 
20 i un 40% de la dotació econòmica i els retards i 
impagaments de les dotacions econòmiques als 
centres educatius; o la supressió d’inversions en la 
construcció i reforma d’infraestructures educatives.

A més, l'executiu ha suspès els ajuts a les vacances 
escolars i les ajudes econòmiques individuals i ha 
retallat les dotacions econòmiques a les Associacions 
de Mares i Pares i a les seves Federacions, que en 
posen en qüestió la viabilitat. 

Tot això ha contribuït a una degradació accelerada de 
l'educació a Balears, que ha estat denunciada reitera-
dament per les Associacions de Pares i Mares i pels 
sindicats del sector.

 L'obsessió del Govern Bauzá contra la llengua pròpia 
s'ha concretat en el Decret de Lliure elecció de Llen-
gua al primer ensenyament. Malgrat l'obsessió malal-
tissa del Govern, en dues ocasions els pares han fet 
una aposta clara pel model educatiu actual, amb majo-
ries de més del 90%. Aquest fracàs ha provocat la 
posada en marxa del TIL, que suposa una modificació 
dràstica en la legislació dels darrers anys, basada en 
el Decret de Mínims, que donava prioritat a la llengua 
catalana. El nou decret considera que cap llengua 
oficial ha de ser prioritària en el sistema educatiu i 
entén que cap es troba en situació de debilitat social.

 A més, proposa la implementació progressiva d’un 
model trilingüe, amb un terç de les matèries en català, 
un terç en castellà i un terç en una llengua estrangera, 
prenent com a referència l’anglès. Aquesta planifica-
ció progressiva ha d’afectar, des del curs 2013/2014, 
el nivell de 1r d’ ESO, amb la particularitat que exigeix 
la impartició d’un mínim de dues matèries en llengua 
estrangera, mentre que la resta de matèries s’han de 
distribuir a parts iguals entre el català i el castellà. 

El Govern de les Illes Balears va publicar aquest 
decret a dos mesos de l'acabament del curs escolar 
2012/2013, i ha anat publicant i modificant amb poste-
rioritat les instruccions sobre el seu desenvolupament. 
Les darreres, un mes abans que els centres hagues-
sin de presentar davant l’Administració els seus 
projectes lingüístics adaptats a la nova normativa. En 
aquest sentit, els òrgans de consulta, planificació i 
gestió dels centres (Comissions de Coordinació Peda-
gògica, Equips Directius, Consells Escolars) han 
disposat d’un marge de temps mínim per tal de planifi-
car l’adaptació de cada centre. Així mateix, la publica-
ció del decret i el seu desplegament mitjançant 
instruccions s’han dut a terme sense la realització de 
cap tipus de consulta, negociació o informació prèvia 
a la comunitat educativa (docents, pares i mares, 
sindicats, etc).

La situació de caos provocada pel TIL s'ha agreujat 
amb l'obertura d'expedients disciplinaris als directors 
dels tres instituts públics de Maó per haver defensat 
els projectes lingüístics aprovats pels respectius Con-
sells Escolars. 
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Uns expedients que han estat oberts d'esquena a la 
inspecció educativa. La suspensió de l'aplicació del 
TIL per part del Tribunal Superior de Justícia de 
Balears per no haver respectat el dret de participació 
dels sectors implicats (pares i mares, sindicats) i dels 
organismes consultius (Consell Escolar, Consell Con-
sultiu, Universitat de les Illes Balears) i el darrer acte 
d'autoritarisme antidemocràtic del Govern, l'aprovació, 
en menys de dues hores, d'un decret llei (figura desti-
nada només a situacions d'emergència) per aplicar 
acceleradament el TIL, han incrementat el suport a la 
vaga.

El conjunt de circumstàncies provocades pel decret ha 
generat un fort malestar i mostres de contestació per 
part de la comunitat educativa (associacions de mares 
i pares, claustres de mestres i professors, consells 
escolars, sindicats) contra les polítiques del govern 
autonòmic. En cap moment, però, les Administracions 
s’han acostat a l’opinió real dels qui treballen a les 
aules per conèixer de primera mà com afecten o 
poden afectar la qualitat de l’educació. Els mestres i 
professors estam en vaga perquè no podem consentir, 
ni com a treballadors ni com a ciutadans, la degrada-
ció de l'educació com a servei públic de qualitat.

Ens dol haver de recórrer a una mesura tan dràstica i 
hem intentat evitar-ho de totes maneres, però la Con-
selleria d'Educació no ha volgut ni negociar, ni tan sols 
parlar. Seria una irresponsabilitat per part nostra no 
defensar un sistema que permet a tots els alumnes, 
sigui quina sigui la seva situació econòmica familiar, 
tenir una educació igual i de qualitat. Perquè creiem 
en la igualtat d'oportunitats, i perquè nosaltres també 
som pares i mares, o ho serem, ens sacrifiquem per 
aquesta lluita i deixarem de cobrar el temps que faci 
falta. Perquè el Decret de Tractament Integrat de Llen-
gües no s'ha fet per consens, ni planificat, ni dotat amb 
recursos i professorat preparat. Els docents conside-
rem importantíssim que els alumnes aprenguin anglès 
però sabem que, així, no només no n'aprendran sinó 
que a més augmentarà el fracàs escolar.

A més, denunciam que en moments de greu crisi 
econòmica el Govern, en lloc d'ajudar les famílies dels 
alumnes, no concedeix beques de transport i de men-
jador efectives i no les convoca ni en temps ni en 
forma adient, ni dota un pressupost suficient per fer un 
programa de reutilització de llibres, però mentrestant 
ofereix una subvenció de 70.000 euros a les editorials 
perquè facin llibres en “balear”.

L'executiu ha retallat, amb l'excusa de la crisi, perso-
nal d'Atenció a la Diversitat, reforços i programes de 
suport, però mentrestant ha pogut destinar 400.000 
euros a concertar amb escoles de l'Opus Dei que 
separen els alumnes per sexe.

 I un altre motiu per fer vaga, també important, és que 
han trepitjat de manera insistent i repetida, com a la 
majoria de treballadors, els nostres drets laborals i la 
nostra dignitat. Les nostres reivindicacions tenen com 
a objectiu millorar el sistema educatiu, i això creim que 
ha estat entès pels pares i les mares que ens donen 
suport. Demanam la suspensió de tots els expedients 
sancionadors que s'iniciïn amb intenció repressiva 
abans i durant la vaga; la retirada del TIL, del projecte 
de Decret de Convivència i de la Llei de Símbols; la 
posada en marxa de beques de transport i de menja-
dor efectives i convocades en el temps i la forma 
adient, així com una dotació suficient per fer un bon 
pla de reutilització de llibres. 

També demanam la recuperació de les plantilles, del 
professorat d'Atenció a la Diversitat i de les ràtios 
anteriors a les retallades, la substitució immediata de 
les baixes i que estiguin 100% remunerades, així com 
la contractació dels interins durant els mesos de juliol 
i agost. Des del punt de vista salarial, demanam la 
recuperació dels complements perduts, el reconeixe-
ment de nous sexennis des de l'1 de juny de 2012 i 
l'acompliment de l'acord salarial de 2008 per a l'escola 
concertada. Els docents també demanam a la Conse-
lleria d'Educació a que insti al Govern central a retirar 
la LOMCE. La mobilització per una escola de qualitat 
no ha fet més que començar. Amb l'ajuda de la majoria 
social ho aconseguirem!. 

Taula de negociació entre docents i Conselleria
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Tots els colors del verd

Josep Valero
President APIMA IES Marratxí

Raimon, Lluís Llach, Maria del Mar Bonet...Com un 
revival dels anys setanta, les cançons de protesta i les 
referències a les mateixes, han acompanyat les 
diferents mobilitzacions del docents i del conjunt de la 
comunitat educativa.

Jo també me vull sumar a les mateixes recordant la 
cançó que Raimon dedicava al País Basc. Tots els 
colors del verd...Perquè així era la gran marea verda 
que inundà les places i carrers de Mallorca, Menorca, 
Eivissa i Formentera. A Mallorca el verd CRIDA era 
dominant i a Eivissa el verd PROFESSORAT PRE-
OCUPAT. I a totes bandes de les Illes, el color verd ha 
trencat i democratitzat els paràmetres oficials de la 
moda. S'han esgotat les samarretes verdes dels punts 
oficials de venda de la CRIDA, als comerços dels 
pobles, als supers gestionat pels xinesos...

Més de 100.000 persones a Mallorca, En torn a 9.000 
a Menorca, 10.000 a Eivissa i 500 a Formentera. El 
12'5% de tot el cens oficial d'habitants de les Illes 
Balears, s'ha posat de verd i ha sortit al carrer per dir 
NO A LA IMPOSICIÓ; SI A LA EDUCACIÓ. Si aquest 
12'5% parla i influeix amb tres persones més del seu 
entorn, quasi el 50% de la població illenca es pot dir 
que literalment està mobilitzada i en contra de la 
gestió educativa del govern. La majoria silenciosa de 
la que parla Bauzà, de moment és el Círculo Balear i 
el Instituto de Política Familiar, entitat barroera i extre-
mista, adherida a El Yunque, que es la versió mexica-
na i amb influència a tota l'àrea latinoamericana, del 
Tea Party dels Estats Units de Nordamèrica.

La FAES i el Tea Party estan darrera la filosofia de la 
LOMCE i de Wert. De l’esmena pactada entre el PP i 
UPiD de fer el castellà idioma vehicular a tot 
l'ensenyament i al conjunt de l'estat espanyol. I el 
Govern Bauzá, ha volgut fer d'alumne avantatjat. Amb 
la seva majoria absoluta, volia fer mèrits davant la 
nación que representa el seu PP amb seu a Madrid. 
S'inventa la immersió lingüística en català, com a 
causa del fracàs escolar a Balears. Es treu el TIL (El 
decret de Tractament Integrat de Llengües) com a 
solució. I es troba amb una de les manifestacions més 
massives de tota la història de la democràcia. 

Com molt bé assenyalava Miquel Àngel Llauger en un 
article, no tans sols és el català i ho és també el català. 
Com en la cançó de Raimon, “No només es la ràbia  i 
és també la ràbia...”. L'educació pública, la democrà-
cia, la dignitat de les persones i també la defensa del 
català. Tothom ha posat la seva peculiar aportació i 
visió en aquests gran mosaic verd que han dibuixat 
milers i milers de ciutadans anònims i presents.

Em va correspondre l'honor de portar la pancarta de 
capçalera a Mallorca, com a membre de la comunitat 
educativa de base de l'IES Marratxí. Una comunitat 
elegida per la seva trajectòria de lluita, i amb la qual es 
volia simbolitzar l'esforç i el treball de totes les comuni-
tats educatives de base, les que alimenten i donen 
suport, a les diferents plataformes i assemblees que 
han liderat la vaga de docents, i han treballat per 
garantir la complicitat del conjunt de les comunitats 
educatives i de la majoria de la població.

Mai he sentit el pes de tanta responsabilitat darrera 
una pancarta. Quan veies la mirada còmplice, 
l'aplaudiment agraït, les fotos a la consigna de la 
pancarta de la manifestació, sabies que en la capçale-
ra no te cercaven a tu ni a cap sigla coneguda, sinó a 
l’esforç col·lectiu, la satisfacció de lluitar per una causa 
justa i l'orgull d'un poble que se rebel·la contra la 
prepotència i l'abús de poder.

I entre tots els colors del verd, també el de 
l’esperança. El color d'intentar aconseguir una solució 
justa al conflicte. Queda encara molt per fer. Però ja 
mai res serà com abans. Afortunadament.



prebes de
cirereta

Per què no ens diuen si qualcú, llevat d’un jutge 
sense pecat original, podria creure que el PP conser-
varia intactes els ordenadors d’en Bárcenas?

Per què no vol sebre res del català que es parla a 
Catalunya i es mostra tan curós en parlar el castellà 
de Madrid?

Per què el Sr. Bauzá, posat que ho té tan bé amb 
Madrid, no du la Botella per reforçar el TIL?

Per què ens volen fer creure que els pares i profes-
sors actuen per ideologia i partidisme i, en canvi, ells 
-el Govern- ho fan perquè estimen els nins?
Per què ens diuen que l’estat del benestar 
per a tots els ciutadans és inviable mentre ells aixe-
quen un escandalós estat de luxe per a la seva com-
parsa, a costa de tots?

Per què amb el 27% dels vots tenen la desvergonya 
de dir que, en nom de la democràcia, no necessiten 
escoltar ningú?

Per què han de donar la culpa al padrí del Sr. Bauzá 
de què el seu nét sigui curt i caparrut?

Per què els grans corruptes fan una festa  perquè els 
fiscals que ells mateixos han col·locat no els troben 
proves , encara que “hi ha indicis”?

Per què els nostres peperos, tan donats a presidir 
misses quan els veu la gent, són tan fidels al guió del 
Papa Francesc: “empobreixen la gent perquè llavors 
la gent voti els qui l’han enfonsada dins la pobresa”?

Per què el Rotary Club de Balears no fa una campan-
ya de recerca de polítics i governants amb sentit 
comú i així faran molt més pels pobres que amb la 
recollida d’aliments?

La imatge
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la imatge
La Via Catalana

La cadena humana del passat 11 de setembre fou un 
èxit aclaparador. Un milió sis-centes mil persones 
agafades per les mans al llarg de 450 quilòmetres que 
unien el sud amb el nord del país, donaren una imatge 
de fermesa i convicció que donà la volta al món. Però, 
tal vegada, el més impactants de la impressionant 
cadena humana fou l'esperit de la mateixa, l'alegria de 
cada persona de sentir-se protagonista d'una de les 
pàgines més importants de la història de Catalunya. 
Espanya, Europa i tot el món pogueren veure un Poble 
clamant per la seva llibertat. 

Però, el més important de les fantàstiques imatges 
transmeses per televisió, fou l'alegria de tots els assis-
tent, l'aspecte festiu i lúdic de la demostració, el civis-
me trasmès per les imatges que llençaven un missat-
ge contundent: Som un Poble madur i pacífic, que sap 
el que vol, que no va contra ningú, però que no 
descansarà fins que pugui exercir lliurement el seu 
dret d'autoderminació.
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Lloguer turístic i prosperitat 
compartida

David Abril
Coordinador d’IniciativaVerds i diputat de MÉS

El passat mes d’agost va esclatar una polèmica, la de 
la prohibició o regulació del lloguer turístic particular, 
que des d’una mirada d’esquerres i alternativa no hem 
de permetre que quedi reduïda a una anècdota 
d’estiu, ans al contrari: és una bona excusa per replan-
tejar el sentit del canvi de model que la política turísti-
ca (en el cas de les nostres Illes, la mare de la resta de 
polítiques: econòmiques, socials, culturals...!) que 
s’està imposant, i apuntar alternatives inclusives i de 
prosperitat compartida, cap a un model diferent.

I això de la prosperitat compartida com a concepte ho 
introdueix un que ja duu moltes etiquetes que el dela-
ten (jo mateix), però és esmentat i destacat també a 
una carta signada per empresaris de diferents sectors 
i emparats per la Cambra de Comerç, que va ser la 
que va servir de detonant de la polèmica aquest estiu. 
I és que la tendència de les polítiques impulsades pel 
govern del tàndem Bauzá/Delgado en matèria turística 
d’ençà que va començar la legislatura tenen com a 
horitzó un canvi de model que sols beneficia una part 
del sector hoteler, gairebé identificat amb els grossos. 
I per a ells ha estat dissenyada la norma que és 
l’emblema d’aquest govern neoliberal d’executius 
agressius de grans empreses, en aparença i en 
actitud: la Llei del Turisme, traduïda al rus entre altres 
coses per afavorir la nova bombolla immobiliària facili-
tada per la reconversió de places hoteleres en aparta-
ments de luxe.

La mateixa Llei Delgado ja era restrictiva amb el 
lloguer turístic, limitat a blocs sencers d’apartaments o 
habitatges aïllats unifamiliars. Però no conformes amb 
això, els grans hotelers varen pressionar el govern de 
Madrid per modificar la Llei d’Arrendaments Urbans 
(LAU) per prohibir el lloguer de temporada, figura a la 
qual s’acollien bona part dels arrendataris que si més 
no, declaraven el lloguer turístic dels seus habitatges, 
arreu del nostre arxipèlag. Un cop modificada la LAU, 
per tant, porta tancada als petits propietaris o particu-
lars que vulguin llogar fins i tot (perquè no?) casa 
seva. Hotelers contents, particulars enfadats. 

Convertir hotels en habitatges sí, però no al contrari... 
Visca la llibertat de mercat! 

La Llei del Turisme ja havia deixat insatisfets, per no 
dir emprenyats, a bona part del sector de l’oferta com-
plementària, ja que també facilita que els hotels 
puguin oferir qualsevol mena de servei turístic obert al 
públic (excursions, restauració, festes, gimnasos...). 
Ara, amb la restricció del lloguer turístic particular, la 
polèmica ha arribat a incomodar una part important de 
l’electorat del  PP, i els batlles dels municipis turístics, 
com amb el TIL, es varen moure.

El resultat, malgrat la polèmica ja no és a la palestra 
mediàtica, no ha estat gens satisfactori: el conseller va 
prometre que des de la Conselleria de Turisme faran 
la vista grossa, és a dir, que els particulars poden 
llogar ca seva per a ús turístic, però que no ho diguin. 
Quina xapuça, per part de qui presumeix de ser un 
gran gestor! Des del grup MÉS ens vàrem pronunciar 
des del primer moment per la regularització (no 
confondre amb legalització) del lloguer turístic particu-
lar: ha de ser una peça més de l’oferta d’allotjament, 
complir amb uns mínims de qualitat, i estar integrada 
en l’entorn, tot posant un límit de places que afecti el 
conjunt de formes d’allotjament de forma equilibrada i 
permeti la convivència harmònica entre residents i 
turistes. Hi seguirem insistint.

El debat de la prosperitat compartida és obert. 
Avançam a marxes forçades cap a una caribització del 
sector hoteler (almenys a Mallorca i Eivissa, ja que 
Formentera i Menorca tenen models turístics i estruc-
tures empresarials que no concentren tant de poder),  
i això implica concentració de poder i riquesa en mans 
dels precursors d’aquest canvi de model, que són uns 
pocs, i moltes víctimes també, laborals i empresarials. 
I si no volem acabar amb les mateixes desigualtats, 
drets i llibertats d’una república bananera, hem de 
treballar de valent per plantejar alternatives econòmi-
ques, que pivotin amb la indústria turística al centre, 
però des de la responsabilitat social i mediambiental, i 
les sinèrgies amb la resta de sectors. Perquè a les 
Illes, el turisme és tot, i tot el que som també ho ha de 
tenir en compte el turisme. Això és la prosperitat com-
partida: no negar el negoci a ningú, però tampoc no 
permetre l’exclusió de ningú, d’aquesta societat.

què està
passant?
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III. Interpretacions sobre la crisi iniciada en 2007
La pregunta clau ací és per què s’ha produït aquesta 
falta d’aversió al risc per part dels responsables de les 
institucions financeres, i la resposta més plausible 
sigui perquè assabentats del volum colossal de la 
bombolla creada, el perill de risc sistèmic els hi ha 
obert les xarxes públiques de seguretat (la pràctica too 
big to fail).

IV. Els desequilibris territorials durant la crisi
És complicat resoldre el problema del deute dels 
països deficitaris sense expansionar les exportacions, 
i és difícil aquesta expansió si els països creditors, 
amb exportacions netes positives, no importen, i per 
això cal que augmenti la seva activitat econòmica 
interior. Aquest augment estimularà l’ increment de les 
seves importacions, contribuint així a la solució del 
problema dels països deutors (vegeu les cites a la 
ressenya completa a la web). 

V. Els problemes de la moneda comú europea
Aquests desajustos territorials s’han agreujat en el cas 
de la zona euro. Així, Alemanya, que és  la gran poten-
cia exportadora de la zona euro, és la que, a més a 
més, ha guanyat més competitivitat, si aquesta es 
valora per l’evolució dels seus costs laborals per hora 
treballada al llarg del període 2000-2010, amb un 
diferencial de creixement favorable a Alemanya 
respecte a la zona euro de (-1,6 punts percentuals), la 
qual cosa, li ha suposat un augment considerable del 
seu superàvit per operacions corrents, en contraparti-
da als dèficits creixents per part de França, Grècia, 
Itàlia, Portugal i, sobretot, Espanya . 

Mentre no s’acaben de resoldre les limitacions de 
l’arquitectura institucional de l’euro, es continuen fent 
continues apel·lacions a les reformes estructurals, 
especialment en relació al mercat de treball, als 
guanys de competitivitat i a resoldre els problemes 
derivats pel finançament de la crisi, a través de gene-
rar uns excedents comercials a través de les exporta-
cions, però s’oblida que “(...) no todos los países 
pueden ser exportadores al mismo tiempo, y las 
exportaciones netas de los unos se corresponden con 
las importaciones netas de los otros, con el caràcter 
depresivo que para estos últimos significa destinar 
una parte de la renta a un gasto exterior; es por lo que 
Keynes proponía que, en los desequilibrios internacio-
nales, también los países acreedores cargasen con 
una parte del ajuste a que estaban condenados los 
países deudores. Estos con su demanda mantienen 
una parte de la demanda mundial (el caso más claro 
es el papel desempeñado por el déficit norteamerica-
no en la economía mundial) (p.207)”.

Lamentam l’errada que a la revista 20 en pdf no 
apareixia aquest article, publicat si a la web.

Ressenya del llibre “Cinco ensa-
yos sobre la crisis y sus conse-
cuencias para el estado de bien-
estar” de Josep Maria Bricall.

Ferran Navinés
Economista

El passat mes de gener s’ha publicat el llibre del 
professor Josep Maria Bricall titulat “Cinco ensayos 
sobre la crisis y sus consecuencias para el estado de 
bienestar”, publicat per l’editorial RBA Libros, SA., 
Barcelona (2013). Presentem a continuació una 
ressenya breu1 dels principals punts tractats en 
cadascun dels cinc assaigs indicats.  

I. Sobre l’Estat de benestar i la crisis dels anys 
setanta
Sobre aquest punt el posicionament del professor 
Bricall és clar: la viabilitat o no de l’Estat de benestar 
respon més a una concepció política sobre un deter-
minat consens social més que a una qüestió tècnica 
sobre el qüestionament de la seva viabilitat (vegeu les 
cites a la ressenya completa). 

II. La transformació del sistema creditici
Sobre aquest punt s’indica que s’ha anat transformant 
l’actiu tradicional de la banca, el qual està subjecta als 
coeficients de caixa o de reserva i que generen un 
beneficis limitats pels marges reduïts d’intermediació, 
en nous actius en forma de títols negociables 
(securitization) fora de balanç i fora controls 
d’apalancament, amb la qual cosa, s’ha multiplicat 
sense límits el mercat financer i s’ha pogut generar 
uns beneficis especulatius en funció de les comissions 
i taxes sobre venda dels títols negociats, a més a més, 
dels guanys obtinguts per la compra venda d’aquests 
nous productes derivats en els mercats financers 
(carry trade, propiety trading).

En general, s’ha produït una financialització global de 
l’economia, la qual cosa, ha suposat el creixement 
d’una impressionant bombolla especulativa en els 
mercats financers, que per l’any 2005 es podia estimar 
a través de les transaccions interbancàries mundials 
per un valor total de 2.069 bilions de dòlars (quasi bé 
25 vegades el PIB mundial).

Sobre el sistema de la cobertura de risc, en la mesura 
que s’ha generat una enorme bombolla especulativa 
en els mercats financers i fora de balanç, s’ha compro-
vat que els mercats no s’autoregulen, sinó tot el 
contrari, i el risc sistèmic ha acabat de comportar una 
socialització de les pèrdues. 
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Alternatives energètiques a 
les Illes Balears

Lila Thomàs i Andreu
Membre de l'Ateneu Pere Mascaró 

Dins el cicle d'Alternatives a la crisi, organitzat per la 
Fundació Emili Darder i l'Ateneu, el dimecres 25 de 
setembre tingué lloc el debat al Club Diari de Mallorca 
amb la presència d'un nombrós públic interessat. Pere 
Sampol, director de la Fundació Emili Darder presentà 
els ponents i moderà el debat posterior.

Comptàrem amb la presència de Jorge Morales de 
Labra, expert en energies renovables, director general 
de GeoAtlanter i membre de la Plataforma per a un 
Nou model energètic. En la seva intervenció situà el 
moment històric dins el context internacional, de la 
situació del sector elèctric espanyol Analitzà exhausti-
vament la reforma del sector que vol dur endavant el 
Govern estatal i la qualificà com una vertadera contra-
reforma, que culpabilitza els energies renovables 
quan per primera vegada és més barat produir aquest 
tipus d'energia que comprar-la a la xarxa.

Explicà igualment que les nostres Illes estan a la coa 
en la implantació d'aquestes energies renovables, i 
explicà exhaustivament la realitat de les tarifes i les 
barreres administratives a l'autoconsum, amb la nove-
tat del “peatge de suport” que s'han creat.

A continuació Jordi Quer representant d'Intienergia 
explicà les dificultats que estan passant les empreses  
amb la nova normativa del govern del Sr Rajoy Reial 
Decret-Llei 1/2012 i RDL 9/2013 que canvien 
l'estructura tarifària i redueixen els ajuts que estaven 
rebent.

Sanjeev Bhardwaj de la cooperativa Som energia de 
producció i consum , explicà l'evolució d'aquesta des 
del seu naixement a finals del 2010 a l'actualitat.  A les 
Illes Balears s'ha crescut des de l'octubre del 2011 que 
contaven amb 4 socis a l'actualitat 625.

Damià Gomila de la cooperativa Biomassa Tramunta-
na d'Esporles, dedicada a la creació d'aquest tipus 
d'energia. Nasqué amb el model de la cooperativa Les 
Atxes de Vandellós, Catalunya.

A continuació hi hagué un debat molt ric entre els 
ponents i el públic molt interessat en aquestes expe-
riències.  

construint
alternatives
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 La cosa no està per perdre el temps en estructures de 
partit, amb la situació d’emergència social que vivim. 
Hem de treballar totes i tots a una, amb una sola veu i 
un sol cos a l’hora de lluitar per la terra i la seva gent.

La segona, que ajudarà a la primera, és que aquesta 
autonomia ha d’anar i anirà acompanyada de més 
democràcia: MÉS té la voluntat de funcionar de 
manera assembleària i oberta, experimentant amb 
totes les formes de participació política que permetin 
rompre les barreres existents i tan criticades d’ençà 
del 15M pel que fa a la manera de funcionar dels 
partits, que han perdut la connexió amb la gent.

I la tercera, la feina per una proposta i un projecte 
polític que tingui present, en primer lloc les necessitats 
de la gent no sols des d’una perspectiva electoral o 
electoralista, sinó que sigui capaç de prefigurar, amb 
el màxim de veus possibles (i mans també, a poder 
ser) un horitzó “Mallorca 2020”, que permeti compartir 
i construir amb el màxim de persones i col·lectius el 
canvi de model que planteja MÉS per Mallorca a mig 
termini, en matèria econòmica, social, cultural, institu-
cional,...; les condicions que posam per configurar 
governs progressistes; i sobretot, els mitjans i fites 
necessaris per poder transitar cap a la Mallorca que 
desitjam: solidària, sostenible, sobirana, i agermanada 
amb la resta de pobles de les Illes Balears i arreu.

Celebrarem aquesta Assemblea al calor de la mobilit-
zació més participada, més sentida i més transversal 
de la història democràtica de la nostra terra. Un tsuna-
mi ciutadà que marca un punt d’inflexió en una socie-
tat civil i una oposició política als governs del PP que 
fins ara ens havíem dedicat, sobretot, a resistir. Ara es 
tracta de recuperar espais, compromisos i solidaritats, 
i MÉS ha de ser una peça clau del somni que entre 
totes i tots farem possible.

Anam a MÉS 

David Abril
Coordinador d’IniciativaVerds i diputat de 
MÉS

El proper 26 d’octubre celebrarem l’Assemblea consti-
tuent de MÉS per Mallorca. Deixarem enrere la sopa 
de sigles que de forma exitosa va convertir la coalició 
PSM-IniciativaVerds-Entesa en la tercera força políti-
ca a les institucions mallorquines i al Parlament, per 
esdevenir una coalició de nou format, assembleària, 
oberta i útil, sense deixar enrere els valors que ens 
varen dur a conformar aquella coalició el 2011, els 
valors de les esquerres, l’ecologisme i el sobiranisme. 

L’esquerra nacionalista del PSM-Entesa i la gent eco 
socialista d’IniciativaVerds hem treballat amb bona 
sintonia per sintetitzar -cosa que no és fàcil ja que 
venim de cultures polítiques diferents-, aquests valors 
i posar per damunt la proposta política, el projecte de 
canvi que Mallorca i la seva gent necessiten avui, més 
que mai: un projecte alternatiu al projecte empobridor, 
depredador i autoritari del PP, que condemna els 
nostres joves i no tan joves a emigrar a altres països a 
la recerca d’oportunitats i una vida digna; que deixa 
morir éssers humans sense assistència sanitària; que 
renega de la pròpia cultura i llengua. Treballam per un 
projecte inclusiu, que permeti viure dignament i en 
equilibri amb el nostre malmès territori el milió de 
mallorquines i mallorquins que hi convivim.

La coalició ha anat evolucionant amb el temps, i ara 
volem donar-li una nova empenta, sobretot en tres 
qüestions. La primera, dotar-la de major autonomia 
política, és a dir, que els partits hauran de cedir sobira-
nia a la coalició i els seus òrgans de direcció conjunts, 
cosa que també és nova perquè fins ara tot ho deci-
díem per separat i després ens posàvem d’acord.
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Els representants de l’esquerra verda  de les terres de 
parla catalana reafirmaren el compromís amb la 
defensa d la llengua catalana i els  llaços culturals 
existents entre els Països Catalans, així com la defen-
sa d'un projecte de transformació social i ecològica 
per als respectius pobles, fonamentat en la defensa 
radical de la democràcia i la llibertat.

Laia Ortiz ha proposat la creació d’un fòrum europeu 
de les alternatives que acabi amb l'actual lògica de 
presa de decisions a Europa, en funció d'interessos 
molt concrets que només beneficien una minoria, i ha 
proposat celebrar una conferència sobre el deute al 
Sud d'Europa com una forma de sortir del cercle viciós 
que condemna els habitants dels nostres territoris a 
l'atur, la pobresa i l'exclusió, i al desmantetllament de 
l'Estat del benestar i de les conquestes socials acon-
seguides històricament mitjançant les polítiques 
d'ajustament.

La diputada alacantina Mireia Mollà ha apostat per un 
sud d'Europa “empoderat” com a palanca per a un 
altre model d'Unió Europea, i la necessitat de revisar 
els discursos i les pràctiques dels partits de l'esquerra 
tradicional perquè la tasca política respongui realment 
a allò que la gent viu i pateix quotidianament, i la políti-
ca no sigui com passa sovint un món apart de la reali-
tat de la gent, d'una ciutadania que ha de ser la prota-
gonista dels canvis que estan per venir.

Trobada anual de l’ Institut 
del Triangle de Mar Blava

Miquel Rosselló
President de l’Ateneu Pere Mascaró

L’ Institut del Triangle de Mar Blava ha organitzat 
aquest any la seva habitual Trobada a l’Alguer, a la 
seu de l’Obra Cultural, exercint d’excel·lent amfitrió el 
company Carlo Sechi. Assistirem a part dels com-
panys de l’Alguer, representants de la Fundació Nous 
Horitzons del Principat, de la Fundació Ateneu Pere 
Mascaró de les Illes Balears i companys i companyes 
del País Valencià. Lamentablement no pogueren 
assistir els companys i companyes de la Catalunya 
Nord i d’Andorra.

El programa de la trobada contava d’una taula rodona 
amb el suggestiu títol de “Propostes d’esquerra per 
una política Euromediterrànea” i amb la participació de   
la diputada al Parlament Espanyol per ICV  Laia Ortiz, 
la diputada de Compromís al Parlament Valencià 
Mireia Mollà, el diputat al Parlament Balear per MÉS 
David Abril i el Senador italià per Sinistra Ecologia i 
Llibertat (SEL) Luciano Uras. 

Assistents a la trobada de l’ITMB a l’Alguer



El diputat mallorquí David Abril ha recordat que fa 
només uns anys el “Sud” eren uns altres i ara som 
nosaltres, que cal mirar cap a les experiències eman-
cipatòries d'Amèrica llatina en els darrers anys per 
aprendre d'elles. I que qualsevol recepta passa per 
recuperar la democràcia a tots els àmbits, ja sigui a 
nivell local com internacional, i ha posat com a exem-
ple la mobilització a les Illes contra la política de la 
dreta que vol acabar amb el català com a llengua 
d'integració, en contra de tota la comunitat educativa.
Per la seva part, el senador Uras de Sardegna ha 
destacat la importància de rompre les regles del joc 
d'una Europa que tot ho sacrifica pel bé dels “mercats” 
i ha apostat per experiències ecosostenibles que 
permetin des de la pràctica i des del terreny local un 
model de desenvolupament diferent, centrat en les 
persones i el territori.

Després d’un interessant i viu debat es pot treure la 
conclusió que les esquerres ecologistes dels Països 
Catalans aposten decididament  per una aliança dels 
pobles de la mediterrània per fer possible una altra 
Europa.

Però també a la trobada es celebrà una reunió dels 
membres de l’ Institut Triangle de Mar Blava, a la qual 
els assistents valoraren  molt positivament l’activitat 
desenvolupada per  l’ITMB des de la seva constitució. 
Solament la coordinació i relació de col·lectius i perso-
nes dels territoris de l’àmbit dels Països Catalans i les 
jornades celebrades fins ara  suposen un balanç 
altament positiu. 

Així mateix la presentació de l’Institut a la Universitat 
Catalana d’Estiu a Prada, l’estiu del 2012, la posada 
en marxa d’una pàgina web o l’aparició de comunicats 
com a Institut sobre temes tant importants com l’atac a 
la llengua catalana sofert a la Franja de Ponent , 
enguany, suposen un pas endavant en la consolidació 
de l’ Institut.

Alhora es considerà que és un bon moment per donar 
un fort impuls a l’ Institut que avui està organitzat arreu 
dels Països Catalans amb una filosofia que parteix de 
la col·laboració mútua i del reconeixement i respecte 
per la realitat de cada territori i està en condicions per 
dur endavant una tasca de posada en comú 
d’experiències, d’elaboració de propostes i de cons-
trucció de projectes de futur, en base a tres eixos 
d’actuació: La defensa i promoció de la cultura i la 
llengua catalana, el reconeixement del català a la Unió 
Europea i la lluita per una Mediterrània de pau i  pros-
peritat social i ambiental
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Per tot això es va acordar transformar l’actual estruc-
tura de l’ITMB, que actualment està vinculat orgànica-
ment a la Fundació Nous Horitzons en una associació 
que permeti ésser membres de la mateixa tant a 
fundacions com a persones individualment, tant si són 
ciutadans de l’Estat espanyol o d’altres.

 

Per últim s’encarregà a la Fundació Ateneu Pere Mas-
caró que exercís com a Secretaria Tècnica fins la  
constitució definitiva de l’associació.
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Jorge Morales de Labra
Enginyer
Per Gabriel Pérez i Josep Valero

Expert en regulació elèctrica.  Té 37 anys, nascut a 
Madrid i resident allà mateix. Té catorze anys 
d’experiència, és  enginyer industrial i, ja abans 
d’acabar la carrera treballava en el sector elèctric. Ara 
és empresari del sector renovables. I membre de 
moltes associacions ...n’enumera una llarga llista. 
També pertany a una “think tank”, grup d’experts en 
energies renovables. I a la “Plataforma per a un nou 
model energètic” que té un caràcter més social, més 
horitzontal; aquí hi ha grups socials no vinculats al 
sector empresarial. Organitzacions ecologistes, sindi-
cats, molta gent.

Potser podríem aprofitar aquesta vinguda per a esta-
blir contactes amb aquesta Plataforma. Aquí encara 
no hi és. També és Director General de l’empresa 
GeoAtlanter. En realitat es tracta d’una mini elèctrica. 
En lloc de vuit milions de clients, com pot esser 
Endesa, nosaltres en tenim vuit mil...

Jordi, per començar: Estam segrestats?
Pel que fa a les elèctriques, sens dubte.

Uns mafiosos ens han caçat...
Més que uns mafiosos, jo diria que la connivència 
d’uns mafiosos amb el Govern ens impedeix tenir 
alternatives energètiques al nostre abast.

Per on podem cercar una sortida d’aquesta gàbia?
El primer que cal és prendre consciència  a nivell 
individual i a nivell social. Des de la base, des dels 
ciutadans comprendre la importància que té l’energia 
per a les nostres vides i tenir voluntat de canvi. Això és 
el primer. Per aquí hem de començar. I, a partir d’aquí, 
començar a enfrontar-nos a les rodes de molí amb què 
ens volen fer combregar. Però el primer, insistesc, és 
la voluntat. Hi ha molta gent, la immensa majoria dels 
ciutadans no té consciència del que significa cada 
vegada que endolla el llum; el que hi ha darrere això. 
Sovint ni ho volen sebre, perquè cada vegada es més 
mal d’entendre el que s’hi amaga darrere la factura del 
llum. La primera dificultat amb què ens enfrontam els 
del sector és la gent que no ho vol conèixer. Que es 
conforma amb el titular del gran mitjà de comunicació; 
que naturalment està molt influït per la posició de les 
grans companyies energètiques del país.

l’entrevista És imaginable un món sense energies fòssils?
No sols imaginable,és possible. Ja hi ha molts estudis 
que ens diuen  que sí, evidentment, ha d’esser un 
canvi gradual. Els canvis bruscs en l’energia no són 
factibles. Jo sempre recoman un estudi de Green 
Peace “Energia 3.0” que podeu trobar a la seva pàgina 
web. Crec que és dels millors que hi ha arreu 
d’Espanya. És un estudi bastant voluminós, em pens 
que són més de sis-centes pàgines, però analitza molt 
detalladament com es pot arribar un sistema energètic 
cent per cent renovable a Espanya. I que sí, que és 
viable. Parlam d’un termini de l’any 2040, però es pot 
fer.

Tenim algun model de referència? Hi ha qualcú que 
estigui en el bon camí?
És una gran pregunta; perquè nosaltres érem la 
referència. Espanya, no Balears que està a la coa de 
país, (si voleu llavors en parlam), era una referència 
internacional pel que fa al canvi del model energètic 
fins l’any 2010, aproximadament. Fa tres anys. Des 
d’aleshores s’ha començat a prendre mesures siste-
màticament en contra de les renovables que han 
aconseguit que perdem el tren. I ara mateix ja no som 
un país líder; com ho érem abans. Ara hem de seguir 
l’exemple d’Alemanya, a Europa, sens dubte, és el 
país capdavanter. Itàlia també ha fet uns grans esfo-
rços els darrers anys, malgrat no passàs pels millors 
moments. França va avançant. Aquesta mateixa 
setmana el President Hollande anunciava un impost a 
les emissions de CO2, a les centrals d’energies fòssils 
per un costat i a les nuclears per l’altre, per a finançar, 
per a afavorir el canvi de model energètic. És una 
mesura important en la qual hi tenim dipositada molta 
confiança. 
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A nivel internacional, per diversos motius, jo citaria el 
Japó. Aquest país s’ha vist obligat a realitzar un canvi 
energètic a partir del desastre de Fukushima, el març 
de 2011. Ara mateix està impulsant amb força les 
energies renovables. També podem parlar dels Estats 
Units, malgrat hi hagi gran diferències entre uns estats 
i els altres. El desenvolupament de l’energia foto-
voltaica per a l’auto consum, pel consum de la pròpia 
vivenda, la referència internacional, sens dubte, és 
Califòrnia. L’estat de Califòrnia té una legislació sobre 
l’auto consum que ja ve dels anys vuitanta i que està 
molt per davant de tot el que han fets els altres fins 
ara. Jo també citaria Llatinoamèrica. Allà, aquests 
darrers anys, s’hi estan realitzant projectes molt 
interessants. Per exemple, a Xile.

Sorprèn que no ens hagis citat Israel. Ja fa vint o 
trenta anys a la teulada de cada casa, per petita que 
fos hi havia plaques solars...
í, però una placa solar tèrmica. Allà el que tenen, és 
obligatori a moltes parts del món,  es encalentir l’aigua 
calenta amb energia solar. Però ara ja estam parlant 
d’una altra cosa. Mirau, l’Agéncia Internacional de 
l’Energia, les projeccions de canvi de l’energia per a 
l’any 2020, considera que el 94% d’inversions en reno-
vables es faran en el sector de la generació elèctrica.

Per tant, el gran vector pel canvi de model és l’energia 
elèctrica. El que s’està fent en aquests moments és, si 
em permeteu l’expressió,  renovabilitzar. És a dir, 
implementar renovables en el sector de la generació 
elèctrica. Aquí Israel té molt potencial. Hi ha coses 
molt interessants, també, arreu del Golf Pèrsic. Resul-
ta espectacular veure països que són grans exporta-
dors de petroli, pràcticament viuen d’això en exclusiva, 
però se n’han donat compte d’això.  Estan impulsant 
les renovables més que els altres. L’Aràbia Saudita té 
actualment un programa molt important de desenvolu-
pament de renovables que resulta molt explicable: 
cada barril de petroli que autoconsumeixen en el seu 
país és un barril menys que venen. I, com que cada 
vegada els queden menys barrils de petroli... Ells el 
que tenen són estudis interns que els diuen: vosaltres 
deixareu d’exportar energia, més o manco, entorn de 
l’any 2040. Però, si feis un canvi de model energètic 
on la seva energia interna sigui renovable d’aquí a 
2040, podreu allargar la vostra posició exportadora 
neta fins a 2050 ò 2055. Per tan, els dóna deu o quize 
anys més de poder esser un país exportador. Això fa 
que Aràbia Saudita acceleri la inversió en renovables.

I nosaltres?
Nosaltres estam fent tot el contrari. Un país que era 
líder en el món,  una de les poques indústries en les 
quals érem líders, el que hem fet ha estat aniquilar-la. 
Aquest és el verb: aniquilar. No n´hi ha un altre, no és 
que hi hagi una crisi, no és que l’hagin reduït; no, 
s’està atacant directament les renovables a la línia de 
flotació i de forma molt intensa. Com ho han fet? Va 
començar el ministre Sebastián amb el PSOE i ha 
seguit el ministre Soria.  Varen disparar a la seguretat 
jurídica: l’any 2007 dicten una llei (Reial Decret) que 
diu: si vostè intal·la una fotovoltaica, jo, durant vint 
anys, li pagaré tant pel quilowatt/hora que produeixi. 
Jo, a partir d’aquí faig una inversió i, quan just han 
passat tres anys, en què jo tot just he començat a 
pagar el préstec (perquè tenc deu anys per fer-ho), 
diuen “donde dije digo, digo Diego”. En lloc de pagar-li 
cent n’hi pagaré setanta. Així començaren. 

El darrer govern del PSOE va fer un retall d’ingressos 
(no de marge) del 30% a la fotovoltaica respecte del 
publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat. Això encara és 
pitjor que les “preferents”. Aquí no era entre els bancs 
i els inversors, sinó entre el Butlletí Oficial de l’Estat i 
els inversors!! És un escaló diferent. Molta gent s’ho 
havia plantejat com un pla de pensions: al cap de deu 
anys tindré això. Quan al tercer any et canvien les 
regles del joc, aquest senyor (que està jubilat o pre-
jubilat) en lloc de rebre doblers, hi ha de posar mil o 
dos mil euros. La situació és crítica. Les mesures 
legals posteriors han incrementat aquesta inseguretat 
jurídica. Per tant, dinamitant  i, en conseqüència una 
espantada dels inversors internacionals. A Espanya 
no li falten tecnologia ni recursos, el que li manca és 
seguretat jurídica per a què els inversors hi posin 
doblers.

I les Balears quin lloc ocupen dins Espanya en el tema 
de les renovables?
L’any passat, en energia primària, és a dir, abans de 
qualsevol tipus de transformació. A la Península 
estàvem entorn del 15% i Balears, ara no tenc la xifra 
exacta, però estic segur que estava per davant de 
l’1%.  O sigui, a anys llum. En generació elèctrica sí 
que tenc els números: va esser el 32% l’any passat a 
la Península i a Balears el 2%.
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Els camps solars, els grans molins, sovint aixequen 
polèmica a causa de l’impacte ambiental...
Totes les activitats humanes tenen impacte, no seré jo 
el qui digui que les renovables no en tenen. El que jo 
crec és que s’ha de fer activitats renovables sosteni-
bles. No es poden fer parcs eòlics a zones Z, a zones 
de protecció d’aus. No és el lloc adequat. De la 
mateixa manera que si una placa fotovoltaica enlluer-
na no es pot posar devora una carretera. Això no és 
impacte ambiental, això és sentit comú. S’han de 
cercar les ubicacions idònies perquè les renovables 
tenguin el menor impacte possible. Una vegada dit 
això, s’ha saber que qualque impacte han de tenir,  
l’impacte nul no existeix. 

Com és possible passar de forma tan ràpida d’una 
situació de lideratge a l’aniquilació?, Potser es volia fer 
un canvi des de dalt cap a baix i el poble no ho havia 
assumit?
Si l’opinió pública conegués amb profunditat com 
funciona el sector, estic convençut que no hauria 
permès l’aniquilació que s’està fent. Això ho compar-
tesc. Però jo crec que el problema no és tant el com 
s’ha fet sinó que les renovables han arribat en un 
moment històric. Per primera vegada en la història de 
la humanitat resulta més barat produir energia elèctri-
ca amb energia renovable que amb energies fòssils. 
Això no passava abans. Quan Espanya era líder, les 
renovables eren “alternatives” (el que havíem sentit 
tantes vegades: “energies alternatives”). Hi havia 
l’energia fòssil i, després, a part, hi havia les renova-
bles; una espècie d’investigació que s’ha de donar 
suport eren cares i les havien de subvencionar. Ara, 
que aquesta etapa ha passat i ja no fa falta això, 
l’Estat les frena. I no sols les frena, sinó que aniquila el 
que s’havia construït...

I això per què?
L’única raó que explica aquest canvi és que això està 
afectant un monopoli, o un oligopoli (segons el sector). 
En el tema de les elèctriques es tracta d’un oligopoli,  
d’unes empreses que estan pre establertes i que se 
n’han temut de què això ja no és un gra que els afecta 
de forma residual, sinó que ara mateix és una compe-
tència que s’ha de tenir molt en compte. Aquí el que hi 
ha és una resistència atroç, d’unes empreses que 
tenen una capacitat d’influència elevadíssima damunt 
els partits que governen. I, per tant, tenen la clau del 
Butlletí Oficial de l’Estat.

Crida l’atenció que polítics de primeríssima fila passin 
de la política a aquestes empreses...
A nosaltres no ens sembla una casualitat; ens sembla 
que caldria una investigació. Quan dic “nosaltres” em 
referesc a la “Plataforma per a un Nou Model Ener-
gètic”, aquest col·lectiu horitzontal on hi treballam 
actors molt diferents, no sols del sector elèctric, també 
molts altres sectors. 

El que hem fet enguany ha estat presentar una denún-
cia a la Fiscalia Anticorrupció denunciant precisament 
això: el que anomenam “portes giratòries”. ¿Com és 
possible que una sèrie de companyies es vegin afavo-
rides sistemàticament per les decisions que prenen 
els governs i, al cap de pocs anys, els responsables 
d’haver pres aquestes decisions estiguin asseguts en 
els seus consells d’administració amb uns sous que la 
majoria de la població troba escandalosos?

Energies renovables és equivalent a descentralització 
i petit consum?
Les energies reals són modulars; per tant permeten 
aquesta modalitat. El que siguin descentralitzades o 
no depèn de la política a través de la qual els governs 
afavoreixin la seva implantació. Ningú pot fer una 
central de fuel oil de 50 quilowats per a ca seva,  no 
existeix. Aquests tipus d’energia necessita una gran 
inversió. En canvi una persona es pot construir una 
petita placa per a ca seva,  en aquest moment costa 
150 euros. O pot fer una gran parc que costi una parell 
de milions d’euros. És modular, es pot fer, dependrà 
de com es dissenyi el sector. Això és molt important. 
Per exemple a Espanya, el sector foto voltaic, a 
diferència d’altres parts del món, hem fet gran horts. 
Aquesta política té l’avantatge que el cost és menor 
(perquè té major economia d’escala que les petites 
instal·lacions), però té algunes desavantatges. Per 
exemple, un dels beneficis que reporten les energies 
distribuïdes i les renovables en particular, és que 
disminueixen molt les pèrdues per la xarxa. A Espanya 
gasten més de mil milions anuals en energia que es 
perd pels cables, simplement en el transport.

Per tant, estalviar energia, produir més a prop del lloc 
on es consumeix, és un dels objectius energètics que 
es volen aconseguir. Quan parlam de grans horts 
solars no estam afavorint aquest estalvi, en canvi si 
que ho farien els petits. I un altre aspecte que a mi em 
sembla important: la conscienciació social. Això també 
ho hem vist a les petites instal·lacions. Quan una 
persona té una instal·lació d’autoconsum, de tres 
quilowatts, en el terrat de ca seva,  una instal·lació 
fotovoltaica que ocupa, posem, sis metres quadrats,  
no és una gran instal·lació. El que hem observat és 
que, el primer que et demanen és un sistema de moni-
torització. Si volen gastar un poc més, potser 200 
euros més, veure en el seu ordenador o a la tablet, en 
temps real el que està produint la planta. I, què fan? 
Desplacen el consum a les hores que hi ha sol. I això 
es fa de forma natural,  s’ha comprovat tant en estudis 
internacionals com a Espanya. La gent pren conscièn-
cia del que costa produir un quilowatt hora. Així valora 
molt més el consum que està fent.
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Actualment, ja és possible que cada família pugui 
esser productora d’energia?
Per suposat! No sols és possible, sinó que és molt 
senzill.

I vendre els excedents a la xarxa?
Bé, la venda ja és una passa més. Per suposat que 
tècnicament és possible, però ja requereix una regula-
ció addicional. Si parlam d’autoconsum, hi ha dos 
nivells d’autoconsum: el que deim “autoconsum 
instantani”, és a dir, jo produesc energia, però el volum 
d’aquesta energia sempre està per davall del que jo 
consumesc. Quan jo tenc una placa de 200 watts 
damunt la teulada, si tenc una gelera enxufada i un 
aparell en stand-by o poca més, ja està consumint 
això. Per tant, encara que tenguis la placa perfecta-
ment enfocada al sol, no produirà més energia que la 
que estàs consumint. Això és el “l’autoconsum instan-
tani”. Perquè s’entengui: el comptador que hi ha a la 
porta de la casa d’aquest senyor és incapaç de detec-
tar aquesta energia. Aquest comptador no sap si es 
tracta de què aquest senyor ha desconnectat la gelera 
o si es tracta d’una placa fotovoltaica. El que fa 
l’electricitat és cercar el camí més curt: surt de la placa 
i s’afica dins el frigorífic. El comptador, ni la veu. 

Una altra cosa és que jo en lloc d’una placa en posi 
cent. Si és així, jo, durant unes hores exportaré ener-
gia. Produiré més energia de la que consumiré. Això, 
a nivell internacional, com que els reguladors se n’han 
temut que això és molt positiu, el que han fet una regu-
lació i han establert el que es diu “balanç net”. Es 
tracta d’un sistema regulatori que diu: vostès no és un 
empresari, vostè no ha instal·lat això per fer la compe-
tència a Endesa o a Iberdrola venent energia,  sinó 
que el que vostè pretén és estalviar. Per això, jo, en 
lloc de fer-lo passar per les obligacions d’un empresari 
(pagar imposts, etc.), el que faig és reconèixer un 
crèdit a favor seu perquè els quilowatts hora que a 
vostè li han sobrat en un determinat moment, jo els  
compens quan vostè arribi el vespre a ca seva i resulti 
que el consum que vostè està fent és major que la 
producció que té a aquelles hores. Això és el “balanç 
net”, és utilitzar la xarxa com a matalàs: jo li inject uns 
quilowatts; no em pagui res,  simplement me’ls reco-
negui perquè quan em facin falta me’ls pugui 
descomptar. A més, nosaltres reconeixem que utilitzar 
la xarxa com a matalàs té uns costs que s’han de 
pagar. A molts de països no es paga,  és més, a 
països com Alemanya s’està fomentant. També a 
Anglaterra. Bonifiquen al que autoconsumeix, se´l 
subvenciona, perquè els beneficis que proporciona al 
conjunt són superiors. En altres països hi ha un petit 
cost de gestió; estic parlant de deu euros cada any. 

I Espanya?
El que ha fet el govern espanyol no té comparança, el 
que ha proposat el ministre Soria és el que anomenam 
“impost al sol”. Oficialment li diuen “peatge de respat-
lle”: si vostè té excedent, el regala a la xarxa,  no li pag 
res, no existeix el “balança net” a Espanya. Pel seu 
autoconsum instantani, pel que no surt en el compta-
dor li cobr un peatge, un impost d’un 27% superior al 
que vostè compra de la xarxa! Aquesta és la proposta 
del Sr. Soria de finals de juliol... Nosaltres reiem per no 
plorar. És una novetat mundial. Cap país s’acosta a 
una proposta tan boja com aquesta.

Això és dir: vostè no produeixi que el castigaré...
És la paràbola de les tomàtigues. Jo tenc un hort de 
tomàtigues, produesc les meves tomàtigues. Llavors 
ve un ministre i em diu: vostè té aquestes tomàtigues, 
bé, però jo tenc una carreteres, tenc uns camions, un 
mercat central, uns supermercats, per si un cas a 
vostè algun dia no li van bé les tomatigueres, o resulta 
que té convidats i no li basten les seves tomàtigues. 
Per tant, com que tenc un sistema de respatlle li 
cobraré un peatge. Ho justifiquen dient que han 
muntat un sistema per si al cas el meu desapareix. 
Aquesta és la proposta del Ministre d’Indústria. I això, 
per primera vegada en catorze anys, tant la Comisión 
Nacional de la Energia com la Comisión Nacional de  
la Competència han dit que és discriminatori i que no 
té en compte els beneficis que aporten les energies 
renovables a la xarxa. Han dit que no és objectiu i és 
discriminatori. Naturalment, aquests dos organismes 
estan en vies d’extinció. Ja sabeu que els organismes 
reguladors estan en “procés d’unificació” i, per tant, 
d’extinció.
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Com es podria pensar un pla de transició? Com 
passar a un escenari amb més protagonisme de les 
energies renovables?
Crec que el primer que s’ha de fer és començar pel 
sector elèctric, que es el vector principal d’implantació 
en aquest moment. El primer que s’ha de fer és una 
auditoria de costs. Em sembla essencial que els ciuta-
dans coneguem què costa produir un quilowatt hora 
nuclear, un de les centrals hidràuliques que es cons-
truiren en temps de la dictadura (per tant, estan més 
que amortitzades), i també el cost del gas que com-
pram a Argèlia, per exemple. Al sector li manca trans-
parència, i hem de començar per aquí. Quan cone-
guem els costs i puguem decidir quin volum de cada 
font volem, es tractarà de fer un pla. És una altra de 
les grans mancances del sistema energètic espanyol. 
Jo sempre he reclamat un pacte d’estat sobre 
l’energia. Les inversions en energia no es recuperen 
mai en un termini curt, són inversions a un mínim de 
deu anys. Per tant és essencial que no estiguin 
pendents dels vaivens polítics; pens que no hauria 
d’esser difícil arribar a un acord massiu a nivell polític 
sobre la ruta que hem de fer. 

I a les Balears?
Per descomptat, aquí, a les Balears, és urgent dissen-
yar un pla per a la substitució dels les centrals fòssils 
per energies renovables. A les Balears, qualsevol 
cosa que es faci en aquest sentit és bona. A la Penín-
sula el cost mitjà de generació  està en els 56€ per 
megawatt/hora, a les Balears està prop dels 150€. 
Tres vegades més car. El cost de generació elèctrica. 
Això, a la fi, es reparteix entre tots els espanyols. 
Perquè vos faceu una idea: la fotovoltaica està entorn 
dels 80€ i l’eòlica també a nivell majorista. Si llavors 
miram el que pagam a ca nostra veurem que està 
entre els 200 i 250. Els 56 de la Península es multipli-
quen en varis ordres de magnitud per arribar al cost 
final. Per això vos deia que ens trobam en una situació 
històrica respecte de la fotovoltaica. A una casa pot 
costar de cent a cent-vint; però, quan n’està pagant 
dos-cents o dos-cents cinquanta... té més d’un 40% 
d’estalvi. Per això no deixen fer autoconsum; perquè 
no es tracta d’un 2% que és el que t’ofereixen les com-
panyies entre l’una i l’altra. A més anirà millorant 
aquesta diferència avui és notícia l’augment d’un 3%. 
Cada vegada és més competitiva la fotovoltaica. 
Forma d’aturar-la: posar-li un peatge.

El manteniment d’aquest tipus d’energia? A nivell 
popular hi ha la creença que val més tenir l’empresa 
tradicional perquè quan sorgeixen els problemes, si no 
estàs amb ells, tens moltes dificultats.
Mirau, la suposada liberalització, que es va iniciar 
l’any 1998.

El que va fer va ser separar les activitats del sector en 
tres: la producció d’energia, la distribució -la propietat 
de les xarxes- i la comercialització -que no necessita 
tenir cap actiu físic, sols una oficina llogada,  es tracta 
d’un gestor d’energia: compra energia, paga un 
peatge per l’ús de les xarxes i ven al client. Quan una 
persona canvia de subministrador, sols canvia el 
comercialitzador. Llavors GESA diu: nosaltres tenim 
els cables, som els distribuïdors (monopoli), però 
l’energia vostè la rep de la companyia que vostè ha 
contractat. Per tant, si vostè té un problema de qualitat 
del servei , per exemple que no li arriba bé, del cable,  
és un problema meu, però si el problema és de la 
factura, vagi a la seva companyia, perquè és el comer-
cialitzador, no té res a veure amb mi com a distribuï-
dor.

Fixau-vos la importància que té l’autoconsum- Jo 
sempre he dit que la competència real en el sector 
elèctric vendrà de la mà de l’autoconsum, mai del 
canvi de subministrador. Perquè el marge de comer-
cialització ja s’han encarregat els oligopolis de què 
sigui el mínim. Ara està per davall del 5% i el domèstic 
en un 2%. Això vol dir que quan un canvia de compan-
yia elèctrica, encara que pensi que ha fet un canvi 
important, el més que ha fet ha estat canviar el 2% de 
la factura,  és l’únic que ha canviat de mans. El 98% 
restant va al mateix lloc.

Vaja!
Supòs que sabeu que la OCU està aglutinant els 
consumidors, ahir estava entorn dels 170.000 per a fer 
demandes conjuntes. Tenir molt de volum i poder 
negociar amb les companyies en millors condicions. 
Per desgràcia, el més probable és que no obtinguin un 
gran descompte. Malgrat tot, crec que aquesta cam-
panya, com altres, té una cosa bona i és que crea 
consciència social. Que la gent digui: Ja n’hi ha prou!  
No pot esser que seguim patint aquests abusos en la 
factura del llum. Quan té autoconsum ja s’allibera de 
tot això. A Califòrnia la companyia elèctrica és la que 
et finança la instal·lació: jo faré que li posin les plaques 
i, en lloc de fer una despesa inicial, jo li faré un 
descompte de la factura durant deu anys i llavors 
seran seves. Aquest és el model. Aquí els descomptes 
són molt importans  ja no són els tres o el quatre, sinó 
el 40% a la factura al cap de deu anys. Això és un 
canvi total de paradigma, no té res a veure amb el que 
tenim ara.
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I el manteniment?
Una placa fotovoltaica, normalment, amb una visita 
cada any , a no ser que es tracti d’un lloc amb molta 
arena o amb trànsit de molt vehicles pesats, n’hi ha 
més que suficient per estar en perfectes condicions, 
neteja del panell i revisió de les connexions.

Dius que aquí estam baix zero, coneixes algun siste-
ma insular que fos extrapolable a les Balears?
Hi ha un cas molt semblant, Mallorca està connectada 
amb la Península. Es tracta de l’illa danesa de Samso. 
Aquesta illa ja és cent per cent renovable, aquest pla 
va començar fa quinze anys. Coincideix amb la libera-
lització no s’ha torbat molt en ésser renovable al cent 
per cent. Té un cert parany, perquè en estar connecta-
da amb la península danesa, no és independent ,ener-
gèticament parlant.    hores li sobre energia i la injecta 
a la xarxa i en altres li manca i, per tant, la compra de 
la península. 

El balanç anual és nul, però instantàniament encara 
no és capaç de produir energia renovable al cent per 
cent en temps real. El que més m’agrada i em sembla 
importable a aquestes Illes: la forma amb què han 
involucrat la població. Allà, abans d’iniciar la 
instal·lació dels parcs eòlics, conscienciaren la pobla-
ció perquè els mateixos habitants invertissin els seus 
doblers. Prioritzaren la inversió local , les cooperatives 
locals, per a realitzar aquest projecte abans que 
arribassin les gran companyies. Sols desprès les 
deixaren entrar. 

Això ha permès cercar els llocs més adequats, reduir 
l’impacte ambiental, protegir l’entorn. No té res a veure 
en què vengui un de fora i actuï desconeixent-ho tot i 
sense estimar el lloc. A Canàries tenim El Hierro. 
Estam en el 7%, que tampoc és per amollar coets. És 
ver que a El Hierro hi ha un projecte singular, està 
gairebé acabat i hi ha autosuficiència al cent per cent,  
també n’hi ha un altre a La Graciosa. A El Hierro no 
tenen interconnexió amb altres illes. Tenen un parc 
eòlic i una central hidroelèctrica que els permet pujar 
l’aigua a un embassament quan els sobra  energia 
eòlica i aquesta aigua mou una turbina quan els 
manca energia eòlica. A la vegada passen l’aigua per 
una  dessalinitzadora de membrana i tenen aigua 
potable. A les illes la dessalació és crítica. 

I el cost?
Sempre s’ha dit que les renovables eren cares; ara 
això s’està acabant, perquè ja n’hi ha que són barates. 
Ara es diu que són intermitents i que això no funciona. 
És ver que algunes renovables són intermitents 
l’eòlica i la fotovoltaica, però hi ha sistemes de gestió , 
emmagatzamament hidràulic, biomassa, la geotèr-
mia... i, sobretot, la demanda és gestionable.  

Alguns usos de demanda, per exemple, la dessalació. 
Val la pena dessalar amb renovables durant les hores 
de sol o de vent i emmagatzemar l’aigua. És ver que té 
problemes: es gasten més les membranes, però ho 
compensa l’estalvi. Es tracta d’un canvi de mentalitat.

Quin paper juga la Plataforma per un Nou Model Ener-
gètic?

Només fa un any que funcionam. S’han duit endavant 
moltes iniciatives com la denúncia a la Fiscalia.  
Vàrem recollir més de 150.000 firmes en un mes per 
demanar una auditoria del sector elèctric. Hem man-
tingut vàries reunions amb la Comissió Europea, 
essent que el Govern espanyol no ens fa cas. Denun-
ciam a Brussel·les com el Govern espanyol s’està 
carregant les renovables. També intervenim a través 
d’internet; hi hem penjat el programa d’en Jordi Évole 
Salvados  “Oligopoli”  emès el novembre de l’any 
passat. A través d’un finançament col·lectiu 
realitzàrem una segona part d’aquest documental 
aprofundint en el tema de les renovables. Ha tengut 
més de 60.000 descàrregues a Internet “Oligopoli 2”. 
El més valuós de la Plataforma és la participació de 
distints agents socials (partits polítics -no tots- , sindi-
cats, associacions, col·lectius, i altres,  es tracta d’un 
clam de distints àmbits de la societat. Hi ha molts de 
llocs de treball en joc. A finals de l’anterior Govern, el 
2011,  es parlava que d’aquí a l’any 2020, entre 
eficiència energètica i renovables, es podien crear 
més d’un milió i mig de llocs de treball. En vuit anys no 
hi ha cap altre sector capaç de crear aquest volum de 
llocs de feina a Espanya. A més, està molt vinculat al 
treball local,  qui mantindrà les plaques si no és una 
empresa local? A una gran empresa no li interessa fer 
netes unes plaques un pic cada any, ni instal·lar quatre 
plaques per valor de 400 euros. Això és treball local i 
això es veu a la Plataforma. 

I a les Illes?
Avui animaré a què es creï també a les Balears. És tot 
treball natural, treball voluntari. Estam creant nodes 
per tota la geografia espanyola, i jo avui , al debat, 
animaré a que se’n creï un aquí. Això funciona d’una 
manera totalment assembleària. Ara estam treballant 
en l’elaboració d’uns estatuts,  intentam restringir el 
menys possible. Una persona un vot, sense cap discri-
minació. No hi ha òrgans de direcció ni de gestió, ni 
res.

Esperem que aquesta visita teva a Mallorca, Jordi,  
signifiqui  l’inici o el major desplegament de la nova 
cultura de les energies renovables. Moltes gràcies!
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Preguntes sobre Síria

Pere Sampol i Mas
Director de la Fundació Emili Darder
La primera pregunta que em faig és qui són aquests 
rebels que, a diferència de les pacífiques i lúdiques 
primaveres àrabs d'Egipte i de Tunísia, empren la 
violència (franctiradors i atemptats terroristes) contra la 
població civil amb l’objectiu de conquerir el poder. Doncs 
bé, segons han admès fons governamentals dels EUA, 
bona part d'aquests rebels pertanyen a Al Qaeda. No 
entenc que el món occidental vulgui enderrocar un 
règim laic, en un país on fins ara han conviscut diferents 
religions, i que promogui l'accés al poder d'integristes 
islàmics els quals, abans de conquerir el poder, han 
assassinat ciutadans practicants d'altres religions, com 
han denunciat diverses organitzacions no governamen-
tals.

També em deman perquè Qatar i Aràbia Saudí financen 
els rebels. Si les intencions d'aquestes dues “democrà-
cies” són enderrocar un dictador, perquè no comencen 
per implantar la democràcia en els seus respectius 
països, començant per tractar les dones com a iguals.
Tampoc no entenc com al-Assad, en un moment que 
pareixia tenir la situació més controlada que mai, 
traspassà les “línies vermelles” que li havien marcat els 
EEUU, atacant amb armes químiques la població civil. 
Em sap greu, però no puc oblidar que ja ens enganaren 
una vegada amb les armes de destrucció massiva 
—inexistents— a Iraq, una excusa que serví per justifi-
car l'agressió militar de l'OTAN. I els meus recels 
augmenten quan hi ha testimonis, com el de la destituï-
da, per incòmoda, fiscal del Tribunal Penal Internacio-
nal, Carla del Ponte, la qual ha declarat que els autors 
dels atacs amb armes químiques varen ser els mateixos 
rebels.

I no puc deixar de tenir ben present les declaracions 
del general nord-americà Wesley Clark, en una 
cadena de televisió nord-americana, el 2 de març de 
2007, quan mostrà a la càmera els plans del govern 
nord-americà d'envair, “en els propers anys”, Iraq, 
Somàlia, Sudan, Líbia, Síria, Líban i, finalment, Iran. 
Els quatre primers ja han caigut, i la mecànica sempre 
és la mateixa: promocionar un grup rebel que, amb el 
pretext de reivindicar la democràcia, provoca el terror 
i el caos, fins que el govern el reprimeix. 

Aleshores, els mitjans de comunicació de tot el món es 
fan un ampli ressò de les víctimes civils, fins que 
l'opinió pública exigeix una intervenció humanitària. 
Aquesta tècnica ja es feu servir a Iran, l'any 1953, per 
enderrocar el president Mohammed Mosaddaq, com 
s’ha denunciat en un magnífic documental televisiu i 
com han reconegut el director de la CIA i el president 
Obama —una vegada que s'han desclassificat els 
documents secrets—. Una tècnica que continuà a 
Ruanda, a principis dels anys 90, on quatre anys de 
terrorisme del Front Patriòtic Ruandès i l'assassinat 
dels presidents hutus de Burundi i de Ruanda desen-
cadenà una onada de violència que serví perquè el 
dictador sanguinari Kagame, format als EEUU, es fes 
amb el poder, envaís l'est del Congo i provocàs més 
de sis milions de morts.

I no puc evitar pensar que tots aquests conflictes 
tenen el mateix fil conductor: acabar amb els governs 
que tenen la gosadia de comerciar els seus recursos 
naturals amb països que paguen dignament o, en el 
cas de l'Orient Mitjà, d’enderrocar els governants que 
han intentat vendre el petroli en una moneda que no 
sigui el dòlar i, d’aquesta manera, guanyar més d'un 
25% més que si el venen en petrodòlars.

altres veus
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Després d’una estona de mar i serenor pens que el 
que ara està passant ha passat tota la vida, de diver-
ses maneres. Moltes institucions, molts grups, neixen 
plens de bones intencions,  mogudes per ideals enci-
sadors que aportaran millores a la societat. Però, 
passa el temps i, a mesura que els grups 
s’engrandeixen i es carreguen de complexitat, també 
es fan grosses les mancances que quan eren unes 
poques persones molt motivades gairebé no es nota-
ven. Rivalitats, enveges, lluites pel poder, cobdícia... 
corquen la puresa inicial. I constantment sorgeixen 
nous retorns al més sa del ser humà, que també hi és, 
per a retrobar la salut del col·lectiu humà.  Religions, 
esglésies, partits, sindicats, associacions, i altres, en 
tenen una llarga i dolorosa experiència.  Que en surti 
un que ens digui que això no li ha passat! Amb un 
agreujant: la majoria del poble gairebé no en sabia 
res.

 

Avui s’hi afegeix un fet ambigu. Resulta molt difícil 
guardar secrets. En qualsevol moment tenim accés a 
una quantitat d’informació com fa pocs anys no 
podíem imaginar; sabem més coses que mai. Però 
també aquí es mescla la realitat humana. Es fa indis-
pensable fer un discerniment; entre la informació s’hi 
mesclen la mentida, la manipulació, els interessos, les 
opinions, la propaganda... Ja se n’han cuidat els pode-
rosos de fer-se seus els mitjans i d’apoderar-se de les 
millors tècniques per rentar el cervell dels possibles 
receptors de les comunicacions.

Com l’heura
Gabriel Pérez Alzina
Membre de l’Ateneu Pere Mascaró

Confés, un poc empegueït, que som un dels privile-
giats que durant aquest estiu ha pogut passar uns dies 
a un poblet de vorera de mar i passar estones a la 
fresca. Vaig començar aquesta temporada d’estiu amb 
un corc: els amics de l’Altra Mirada em proposaren 
que escrivís qualque cosa sobre ètica i política. I això, 
que ho tens tan clar quan fas una conversa informal, 
es complica quan ho vols posar per escrit. El fet és 
que aquest corc potser em va fer estar més atent al 
que succeïa al meu voltant.

Cada horabaixa passava per davant ca nostra quan 
estaven a la fresca una treballadora de la cuina d’un 
hotel de 700 places. Ha vengut de Jerez, allà hi ha 
deixat la seva filla, i aquí li paguen una misèria; tot just 
li deixen una estona per dinar i ja li han dit que l’any 
que ve es cerqui una altra empresa perquè aquesta no 
vol repetir el contracte als treballadors. Ella ho té molt 
clar: “yo echaría a la calle a todos estos políticos; que 
se busquen la vida como yo...!”.

Hem aprofitat per llevar una heura que ens ha foradat 
la cisterna, ha rebentat les parets, torçut els ferros, ha 
cruixit el  pedrís i ha tret ulls pertot arreu. Talment la 
corrupció, deia el mestre d’obres que l’arrabassava. 
Mentre, uns dels picapedrers menor de trenta anys 
xiulava el “Cara al sol” (on l’ha après?) i un altre 
comentava que els hotelers són els amos. Tanquen 
l’hotel i, de portes endins, fan el que els dóna la gana 
(pintar, fer obres, etc.) sense que ningú s’afiqui amb 
ells i sense respectar cap norma laboral.

El bolivià que acompanya l’al·lota que ve unes hores a 
ca nostra, fa feina a una finca de fora vila; oficialment 
cobra un sou, baix, però fa moltes hores i rep unes 
compensacions baix mà. Per a ell “desde su amo 
hasta todos los políticos, de aquí y de allá, se llenan 
los bolsillos a costa del pueblo...”.

Mentre, cada dia llegia el diari: Bárcenas, EROs, 
farmàcies, llistes d’espera, TIL, fiscalies, tribunals, 
Parlaments, decrets... talment l’heura del nostre 
corral: en el lloc més insospitat hi apunta el brot de la 
corrupció que ho clivella tot. Em fugen les ganes 
d’escriure i em pugem les ganes i la por de què tot faci 
un tro. 
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Coneixem homes i dones que podrien viure 
tranquil·lament del seu treball segur i es compliquen la 
vida implicant-se en la tasca de tirar endavant la gestió 
dels assumptes comunitaris, en la política. I no en 
treuen profit personal; al contrari, davant molta gent 
queden tacats per la brutícia que interessadament 
escampen els corruptes.
 
Precisament en aquests moments en què sembla que 
el poder del mal és imparable, es fa més necessari 
que mai retrobar-nos amb el nucli més profund de les 
nostres motivacions -polítiques, religioses, socials- 
per seguir construint un món, una societat, que sigui la 
vertadera casa de tots. Això suposa esforçar-se en fer 
anàlisi, destriar el just de l’injust, destriar la mentida i 
la calúmnia de la veritat. Ser prou honests i autocrítics 
per descobrir i corregir quan les petites ramificacions 
de la corrupció intenten reverdir per qualsevol escletxa 
dels nostres grups o de la nostra actuació personal, 
talment l’heura del nostre corral.

Em sembla que, en aquests moments més que mai, 
resulta indispensable el suport del poble a les perso-
nes que honradament segueixen gestionant els 
assumptes públics. I plantejar-nos sèriament si ens hi 
implicam a bastament. Goso reproduir les paraules 
d’un personatge tan polèmic (referència per a uns, 
rebuig per altres) com el Papa: “La política és una de 
les formes més elevades de la caritat perquè serveix 
el bé comú”. “Qui governa ha d’estimar el seu poble; 
un governant que no estima no pot governar: com a 
molt podrà regular, posar una mica d’ordre, però no 
governar”. “Els ciutadans no poden fer cas omís de la 
política, cap de nosaltres pot dir ‘jo no tinc res a veure 
amb això’”.

No podem deixar els assumptes comunitaris en mans 
dels qui només s’estimen a ells mateixos o a mercè de 
la dialèctica de la lluita d’interessos. Qui no estima el 
poble... Si no hi ha un plus de valors... Cal cercar 
aquestes persones i donar-los suport. I, potser, 
implicar-nos-hi nosaltres una mica més.

Als que ens roben descaradament amb aparença de 
democràcia els interessa que tot sembli brut. I bé que 
procuren que es difongui com més millor l’opinió que 
tots els polítics són iguals; que tothom fa mangarrufes, 
que no és possible el joc net ni la generositat. Curiosa-
ment, això que afirmen, i per desgràcia molta gent 
s’empassola, que tots els polítics són iguals, no es diu 
de cap altre professió. I dins tots els col·lectius 
humans podem trobar-hi persones que no juguen net, 
però n’hi ha moltes altres que intenten actuar amb 
honestedat i responsabilitat. Gràcies a això hi ha 
moltes coses que funcionen.

Tots coneixem moltes  persones en tasques polítiques 
que no són així com els corruptes ens volen fer creure. 
Que treballen honradament, que actuen amb solidari-
tat, que s’indignen davant les injustícies. I que 
segueixen en el seu lloc en temps tan poc favorables. 
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Des de l’inici de la legislatura, Biel ens explica que 
s’han trobat una herència econòmica molt paupèrrima 
i amb un deute molt gran. Així, aquests dos primers 
anys han servit més per eixugar el deute, en part per 
pagar la rehabilitació de la plaça del poble, i assentar 
unes bases financeres estables que per aplicar el seu 
programa. Afirma que mentre que al principi pagaven 
els proveïdors de l’Ajuntament a un any vista, ara ja 
només ho fan en un mes.

Participació ciutadana i transparència democràtica
Els Independents fan una gran aposta per la participa-
ció ciutadana. En un poble on tothom es coneix fa que 
la participació no sigui un concepte buit. Participació 
pot també ser una paraula buida si no s’omple de 
significat. D’aquesta manera, el gran projecte munici-
pal d’aquesta legislatura és la rehabilitació i aprofita-
ment de la casa del famós empresari i enginyer Felicià 
Fuster que cedí en el poble en herència.

A partir de la voluntat de Fuster la casa ha de tenir un 
ús cultural i ambiental. Des de l’Ajuntament s’està 
demanant a tots els ciutadans que aportin idees per tal 
d’aprofitar aquest espai. Així, després d’haver fer una 
jornada de portes obertes, ara tothom pot passar per 
l’Ajuntament i fer les seves aportacions, fins i tot es 
farà una assemblea en què tothom podrà dir la seva i 
preparar presentacions pels seus projectes.

De la mateixa manera es preparen les festes locals i 
les activitats esportives. El Patronat municipal de 
cultura convida a què tots els veïnats puguin ajudar a 
configurar les festes, això sí, des del respecte, la 
tolerància i que no s’oblidi la defensa als animals. 
Finalment, en allò que s’està treballant és en fer pres-
supostos municipals participatius.

Serveis socials
Malgrat ser un poble petit la crisi també ha passat pel 
poble. Així, la gent també la pateix i també hi ha puig-
punyetins en perill d’exclusió social. En virtut del pacte 
municipal, el PSOE és qui té les competències. Des 
de la batlia s’inverteixen vint mil euros i si cal, se n’hi 
invertiran més, recalca el batle. Això sí, aquí és on en 
Biel apunta maneres de gran gestor, no li agrada 
aquesta manera de fer pressupostos.

En Biel defensa que el pressupost no és una xifra, 
d’aquesta manera de treballar en ve en gran mesura la 
crisi, sinó que ha de respondre a uns estudis previs, a 
unes necessitats. En aquest punt encara no s’acaben 
de posar d’acord amb el PSOE, però tant com és de 
caparrut en Biel i tan carregat d’arguments com està, 
segur que acabarà convencent els seus socis. 

Biel Ferrà, batle de Puigpun-
yent, la gestió participativa
Llorenç Carrió
Ens trobam amb Biel Ferrà davant del Mercat de Santa 
Catalina (Palma). Biel hi té una paradeta i coneix 
tothom, des del primer moment ens adonam que és una 
persona feinera i propera que comparteix una rialla amb 
tots els que hi treballen.

Tots plegats aprofitam per fer un cafetet al Cafè Zanzí-
bar amb un bon sol, típic de l’estiuet de Sant Miquel. Biel 
ens parla del municipi, la primera cosa que afirma és 
que ell encara que sigui el batle de Puigpunyent és 
galileu. Aquest fet encara que no ho sembli és de vital 
importància i si és acceptat per puigpunyetins i galileus 
per igual, ens diu molt d’ell com a persona.

De seguida ens parla del poble, Puigpunyent amb 
Galilea i Son Serralta és un municipi petit que no arriben 
als dos mil habitants. Això fa que veïnats, amics i fami-
liars moltes vegades siguin mots difícils de discernir. 
També ens parla dels Independents de Puigpunyent i 
Galilea el partit al qual pertany i que forma part de la 
Federació PSM. Els Independents primer foren una 
agrupació d’electors i s’imposaren a les primeres 
eleccions municipals del setanta-nou en què Antoni 
Colom en fou el batle.

Els Independents varen perdre la batlia quan es va 
consolidar un pacte PSOE-PP l’any 1999 i el batle 
PSOE amb el suport dels independents el 2003.  Aques-
ta situació es va rompre en les darreres eleccions que 
varen anar molt justes. A dia d’avui, el partit són un grup 
de quaranta afiliats que es reuneixen cada quinze dies 
per parlar del que afecta al poble i per pensar quines 
actuacions s’han de dur a terme.

Així, l’any 2011, hi va haver un triple empat a tres 
regidors, però els Independents tornaren a ser la forma-
ció més votada. Amb el PSOE s’ha pogut fer un pacte 
estable en què la batlia és per en Biel durant tota la 
legislatura com també Hisenda, Patrimoni, Educació, 
Cultura i normes urbanístiques; en canvi, el PSOE 
s’encarrega de Manteniment, Gent gran, Afers socials i 
Esports.

trinxera
municipal
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Polítiques mediambientals
Una proposta interessant i que tot just comença és la 
conversió de terrenys municipals en horts urbans i que 
en poden ser usuaris tant les associacions del poble 
com particulars.  

A més, i aquest és un dels punts més delicats de la 
legislatura és la recollida porta a porta i el Punt verd 
que se n’encarrega l’Ajuntament. A l’anterior legislatu-
ra i mitjançant l’Agenda Local 21 s’aprovà fer un 
projecte pilot mitjançant la recollida selectiva per fer 
compostatge orgànic. Amb aquest propòsit es llogaren 
la maquinària necessària i s’habilità el Punt verd que 
hi ha enmig del poble per aquest ús.

Aquest projecte no ha funcionat, no es va fer una 
previsió i ara és insostenible. El lloguer de la 
maquinària és massa elevat, només es pot aprofitar 
un terç del compost orgànic i la resta se’n va a Son 
Reus, sense parlar de les males olors que suposa.
Davant això, complint una promesa electoral i amb el 
suport dels populars ja que els socialistes s’hi neguen, 
s’ha intentat revisar i transformar el projecte. Això ha 
suposat dos anys de conflicte encara no resolt amb 
l’empresa propietària i la trobada d’una no solució.

La solució prové de canviar els usos del Punt verd i en 
lloc de fer compost orgànic, fer compost verd de les 
restes vegetals de la poda i del bosc i que es podrà 
emprar per a fer biomassa. La idea és que aquesta 
biomassa pugui aprofitar-se com a combustible per a 
la caldera de l’escola. 

Educació i cultura
En Educació, i sent pare per tant part implicada, ens 
explica que s’ha donat suport absolut a les reivindica-
cions dels docents: fent actes per la Caixa de resistèn-
cia del CP Puig de na Fàtima, aprovant una moció 
contra el TIL des de l’Ajuntament, penjant el llaç quatri-
barrat i la camiseta verda, participant de la manifesta-
ció... I afegeix que tot el poble hi ha col·laborat, a 
l’escola de cent vuitanta alumnes que són, només hi 
han anat cinc alumnes.

D’altra banda, el gran equipament educatiu que ha 
impulsat el consistori i que té un impacte social impor-
tant ha estat la creació de L’Escoleta municipal. 
Malgrat la nova Llei municipal imposada per Rajoy que 
impedeix contractar personal propi en matèries que 
els Ajuntaments no tenen competència, s’ha impulsat 
una cooperativa que ho permet i que s’encarrega de 
l’escoleta.

Pel que fa a cultura, ens indica que la crisi hi ha tengut 
un gran impacte. El Festival que es feia cada any ha 
hagut de canviar de format. Així, per pagar els 
concerts, l’Ajuntament segueix finançant part de 
l’espectacle, ja no ho pot pagar tot, però també s’ha 
creat una caixa de solidaritat en què els espectadors 
hi poden participar i que serveix per acabar de pagar 
als músics. L’Ajuntament intenta portar el poble les 
novetats teatrals i musicals, però ara els espectadors 
també s’han d’adonar de la seva importància. 

Biel Ferrà, batle amb els autors.
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Cultura, cultura i cultura

Antoni Noguera Ortega
Regidor de MÉS a l'Ajuntament de Palma

«No hi ha més que un mitjà per fer ciutadans, que és 
la cultura. Resulta que la tasca bàsica és fer cultura, 
cultura i cultura» aquestes foren les paraules del batle 
Emili Darder durant l'acte inaugural de Joventut Esco-
lar l'any 1931.  Una gran fàbrica de ciutadans amb 
motors culturals il·luminava el pensament del republi-
cà amb una mostra més de lucidesa, avantguarda i 
sobretot de vigència en l'actualitat política.

Traslladar a dia d'avui aquesta idea de n'Emili Darder 
significaria un canvi substancial, per no dir radical, 
respecte les polítiques actuals de les administracions 
del país. En aquest context de crisi econòmica el rol 
dels polítics que tenen l'honor de gestionar àrees de 
cultura hauria de facilitar al món cultural plataformes 
de creació i difusió culturals. Simplificar aquesta qües-
tió a una simple cessió d'espais és un error. Es tracta 
de connectar necessitats amb oportunitats i concertar 
les polítiques culturals públiques amb els diferents 
agents culturals. La gran oportunitat que tenim és 
deixar participar i empoderar en les polítiques públi-
ques els artistes i gestors culturals per crear autèntics 
centres de recursos en formats de projectes coopera-
tius i socialitzats d'alt nivell cultural. Una autèntica 
forma de dinamitzar un país.

Fins i tot podem afirmar amb tranquil·litat que la indús-
tria cultural pot i ha de ser el principal motor social, 
econòmic i turístic per sortir de la crisi. Tenim tots els 
ingredients per aconseguir-ho: un tresor patrimonial 
amb una riquesa i diversitat singular, experiències 
musicals, escèniques i literàries molt emprenedores i 
innovadores amb una potencialitat infinita, una identi-
tat cultural definida i inclusiva vertebrada per una 
llengua agosarada i viva, un gran plató de rodatges 
que és Mallorca, sectors emergents com el Còmic, 
símbols amb una qualitat de primer nivell com la 
Simfònica... tots els ingredients amb només un sol i 
perillós enemic: la ignorància.

Perillosa perquè aquesta ignorància contempla única-
ment la cultura com una simple activitat extraescolar  
de l'agenda política. Perquè canvia la paraula inversió 
per la de despesa. Perquè ens vol fer creure que per 
sortir de la crisi aplicarem les mateixes receptes que 
ens hi dugueren de cap. Perquè vol alienar la identitat 
del poble. De fet, aquesta ignorància creu més amb la 
curtura que amb la cultura.

Certament, ara que la desconnexió i la desconfiança 
dels ciutadans amb les institucions és manifesta, 
anem a aplicar el mètode Darder per conciliar política 
i ciutadania i combatre la ignorància i l'estafa que és la 
crisi: facem cultura, cultura i cultura. 

cultura

Concert de l’Orquestra Simfònica al Rafal Vell
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Recomanacions per a un any de 
centenaris i altres celebracions

Nanda Ramon
Professora

El començament de curs –com el començament de 
l’any– és el moment dels bons propòsits, de marcar-se 
objectius, d’atrevir-se amb les assignatures pendents 
de cadascú.

Si una de les vostres metes d’aquest curs és la poesia, 
estau de sort, ja que l’atzar ha propiciat una bella coin-
cidència: el centenari dels naixements de Salvador 
Espriu, Bartomeu Rosselló-Pòrcel i Marià Villangó-
mez; i els aniversaris de la mort de Vicent Andrés 
Estellés i Josep M. Llompart. 

En realitat, no va ser casual que l’any 1913 fos tan 
fecund i ens donàs la que havia de ser la primera 
generació literària moderna en català, un cop grellada 
i superada la Renaixença; ja redimit el Modernisme; 
ben descambuixat el Noucentisme; i un poc esbrava-
des les alegres avantguardes. Després de segles de 
tradició literària interrompuda i subsidiària, esclata una 
generació nova, de personalitat definida i actitud 
desacomplexada davant la vida i davant el fet literari i 
cultural. I precisament –ai las!– aquesta generació de 
grans horitzons havia de ser també, en gran part, una 
generació perduda.

Si sentiu curiositat per la complexa personalitat de 
Salvador Espriu, no deixeu de llegir la biografia que 
n’ha publicat Agustí Pons (Espriu, transparent) a Proa. 
També és un bon moment per repassar la seva poesia 
–però també el prosa narrativa– a les assequibles 
edicions (gairebé) completes que ha editat La Butxa-
ca, a cura d’Oliva Gassol, Gabriella Gavagnin i Víctor 
Martínez-Gil.

Una recomanació especial seria una aproximació a 
l’univers del mite de Fedra a través de la comparació 
de les versions d’Espriu –peça teatral i narració breu– 
i de Llorenç Villalonga, a més de les notes i comentaris 
literaris de Jaume Vidal Alcover sobre les tres obres. 

L’Any Bartomeu Rosselló-Pòrcel no s’ha traduït en 
iniciatives de reedició, compilació o estudi crític de les 
seves obres. De fet, la celebració s’ha concretat en 
ben poques coses. 

Així i tot, la seva obra (“Un bell prefaci del que hauria 
pogut esser”, en paraules de Vidal Alcover) ens arriba 
fresca i punyent. 

No deixeu passar l’ocasió de rellegir Imitació del foc 
–el primer poemari mallorquí pròpiament del segle 
XX– i l’estudi específic de Vidal Alcover, dins Estudis 
de literatura catalana contemporània; o els de Miquel 
Dolç i Joan Vives.  I, parlant d’estudis canònics, no 
podem oblidar els clàssics de les Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat: L’àngel adolescent: vida i 
poesia de Bartomeu Rosselló-Pòrcel, de Roberto 
Mosquera; o Bartomeu Rosselló-Pòrcel i Blai Bonet, 
de Pere Rosselló Bover.

Rosselló-Pòrcel sí que ha inspirat, però, una important 
revisió multidisciplinar. Especialment recomanable és 
el disc Fira Encesa, de Maria del Mar Bonet; el muntat-
ge escènic de dansa Imitació del foc d’Aina Pasqual, 
Miquel Àngel Torrens i Jaume Manresa, de pròxima 
estrena; i l’exposició Imitador del foc, del Consell de 
Mallorca i la UIB, comissariada per Josep Campubrí 
visitable a la Misericòrdia de Palma fins al 31 
d’octubre.

L’amistat entre Salvador Espriu i Bartomeu Rosselló-
Pòrcel ha estat tradicionalment objecte de fascinació i 
estudi. 

Bartomeu Rosselló-Pòrcel

http://www.vilaweb.tv/per-primera-vegada-la-narrativa-i-la-poesia-completes-de-salvador-espriu
http://www.youtube.com/watch?v=0-Pv28E_Law
http://www.uib.es/som/Arxiu/La-UIB-i-el-Consell-de-Mallorca-reten-homenatge-a.cid302919
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Així ho demostren les obres En llunyanies de foc i de 
llum, de Maria Isabel Pijoan i Picas: i La mort com a 
intercanvi simbòlic. Bartomeu Rosselló-Pòrcel i Salva-
dor Espriu: diàleg intertextual (1934-1984), de Rosa 
M. Delor i Muns, totes dues a Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat.

Sens dubte, però, la novetat editorial més celebrada 
sobre aquesta mítica amistat és la novel·la Dos amics 
de vint anys de Sebastià Alzamora a Proa.

No podem oblidar tampoc l’edició de l’Obra poètica 
completa (Editorial Viena) de Marià Villangómez, que 
es presentà el mes de juny a la seu del IEC de Barce-
lona amb la presència d’Àlex Susanna, Isidor Marí i 
Laura Borràs.

Vicent Andrés Estellés també travessa un any una 
mica deslluït, que ha tengut, tanmateix, exposició a 
Burjassot i diversos actes organitzats per la Universi-
tat de València i la Càtedra Joan Fuster. Les celebra-
cions repunten una mica a Xàtiva aquest mes de 
setembre.

Tanmateix, Estellés (i els altres poetes amb aniversari 
destacat) té un racó específic a les pàgines de l’AELC
i de Mag de Poesia.

A Música de Poetes de la web de la UOC, en trobareu 
desenes de versions musicades. Com a exemple, 
teniu aquí dues meravelloses versions d’Els amants 
de Llunàtiques; i d’Ovidi Montllor. O una perla de Marià 
Villangómez en la versió d’Uc.

I encara un altre tresor a la xarxa: la pàgina de la Càte-
dra Màrius Torres compta amb una impressionant 
fonoteca digital. Hi trobareu, entre d’altres joies, la veu 
de Salvador Espriu recitant l’Assaig de càntic en el 
temple.

I, si encara sou 
fidels al paper i a la 
lectura pública, a la 
Biblioteca de Cultu-
ra Artesana de 
Palma (La Miseri-
còrdia), trobareu 
una guia de lectura 
específica sobre 
Rosselló-Pòrcel, 
que detalla els 22 
d o c u m e n t s 
( b i b l i o g r à f i c s , 
audiovisuals i 
documentals) que 
hi podeu consultar 
en sala o a través del servei de préstec.

Salvador Espriu

Vicent Andrés Estellés

Marià Villangómez

http://www.grup62.cat/llibre-dos-amics-de-vint-anys-113129.html)
http://www.grup62.cat/llibre-dos-amics-de-vint-anys-113129.html)
http://www.vilaweb.cat/noticia/4099309/20130327/quan-vint-anys-mort-vicent-andres-estelles.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4099309/20130327/quan-vint-anys-mort-vicent-andres-estelles.html
http://www.escriptors.cat/autors/andresv/
http://www.mallorcaweb.com/magteatre/estelles/index.html
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Titol?autor=21&titol=79)
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Titol?autor=21&titol=79)
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Titol?autor=232&titol=1810
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Titol?autor=232&titol=1810
http://www.catedramariustorres.udl.cat/materials/fonoteca/visor.php?acronim=rmas&acr_autor=espr&tipus=_autors&pos=1
http://www.catedramariustorres.udl.cat/materials/fonoteca/visor.php?acronim=rmas&acr_autor=espr&tipus=_autors&pos=1
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El fill dels militants

Miquel Àngel Llauger
Professor i escriptor

Com és la vida dels fills dels militants? Com viu un 
infant la vida de militants dels seus pares? Potser 
seria millor fer la pregunta en passat: com era la vida 
dels fills de militants? Perquè parlam dels militants 
d’abans: els que no només s’havien d’enfrontar a 
circumstàncies tan dures com les de l’exili i la clandes-
tinitat, sinó que posaven la història i la política al 
centre absolut de les seves existències, en una 
mesura que nosaltres no podem imaginar. D’alguns 
dels relats dels dos darrers llibres de Sergi Pàmies, La 
bicicleta estàtica (2010) i Cançons d’amor i de pluja 
(2013),  se’n desprèn una resposta a aquestes 
preguntes. O si més no, la resposta a la pregunta de 
com va ser en el cas del fill de dos militants del PSUC 
tan històrics i tan significats com Gregorio López 
Raimundo i Teresa Pàmies. Ho fa amb excel·lent 
literatura: de plomes de prosista com la de Sergi 
Pàmies no n’hi deu haver ni mitja dotzena, al país.

Alguns dels contes del recull que s’acaba de publicar 
fan un ús gens amagat de la biografia familiar de 
Pàmies. A “Fu Manxú”, el narrador explica com la 
mare, ja en la vellesa, li conta una anècdota dels anys 
de la guerra. Teresa Pàmies entra en un cinema on fan 
“Fu Manxú” i interromp la projecció per arengar els 
espectadors. La majoria se’n van i la resta semblen 
impacients per continuar amb la pel·lícula. El narrador 
del conte, que és també el fill de la protagonista, ens 
confessa que el relat li fa sentir més simpaties pels 
espectadors que per la seva mare. És el fill dels 
militants, ja adult, que encara arrossega l’enyorança 
d’una vida normal, alliberada d’heroismes i 
d’urgències històriques: una vida de gent que va al 
cinema a veure “Fu Manxú”. En un altre conte oberta-
ment autobiogràfic, “El nínxol”, Sergi Pàmies conta el 
propòsit que va fer, com a pare, de no donar als seus 
fills una vida en què haguessin de competir, en condi-
cions d’inferioritat, amb el partit i amb la causa: “mai 
no supeditaria una festa infantil a una reunió del 
comitè central, no canviaria un partit de futbol per 
l’aniversari de la revolució soviètica, els estalviaria 
sopar amb la ministra d’Agricultura de Ceacescu…” 

La reacció dels fills davant l’univers dels pares segueix 
diversos patrons, tots ben coneguts: hi ha el de 
l’adhesió i hi ha el del rebuig frontal, i hi ha, enmig, un 
amplíssim ventall de matisos. Sergi Pàmies ens en 
transmet un cas particular, viscut per homes i dones 
de fesomia particular i condicionat per unes coordena-
des històriques també ben particulars. És un testimoni 
sobre les ambivalències de la vida i sobre els equili-
bris, o els desequilibris, entre els compromisos amb la 
història i els compromisos amb els més propers. Ho 
escriu amb gràcia i amb intel·ligència. I amb afecte 
contingut I, ja ho he dit, amb literatura de primera 
divisió.

Cançons d’amor i de pluja
Sergi Pàmies

Quaders Crema S.A.U
2013
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