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1. MÉS per Mallorca, un projecte en marxa.
A mode de balanç.

A les darreries del mes d’octubre de l’any 2013, MÉS per Mallorca es posava a caminar
oficialment. Es culminava així el procés de confluència iniciat el 2011 amb les coalicions
15 PSM-IV-E tant al Parlament, al Consell i a alguns municipis, així com al Congrés dels
Diputats. El moment en què es va donar aquesta passa no era un moment qualsevol;
ens trobàvem enmig d’una de les pitjors, sinó la pitjor, legislatura de la recent història autonòmica. Un govern, el de Bauzá, que va centrar la seva acció política en atacar
els drets socials, les nostres senyes d’identitat i la protecció territorial de les nostres
20 illes. Però aquestes polítiques es van trobar amb una ciutadania decidida a defensar-se
d’aquestes agressions amb la conformació de moviments de resposta arreu i per part
tots els sectors de la nostra societat -en especial del món educatiu-.
Aquest context es podia copsar perfectament al document de diagnosi que es va fer
25 a l’assemblea fundacional, en la qual es catalogava la situació en aquell moment
d’emergència social, nacional i ecològica. A això cal afegir l’acció del govern espanyol
així com també de les institucions europees al servei de la Troika i dels poders financers,
que apostaven i aposten pel desmantellament de l’estat del benestar i les retallades no
només de drets sinó també de la sobirania popular, fet que allunya la gent de les insti30 tucions democràtiques.
MÉS va néixer per fer front a aquesta situació, amb l’objectiu d’esdevenir l’instrument
polític de la ciutadania per a reapropiar-se de la política en el seu màxim sentit: empoderar a la gent per poder decidir sobre tot allò que ens afecta. L’objectiu primordial
35 llavors era configurar un espai polític alternatiu al bipartidisme dinàstic espanyol per
a configurar un pol d’esquerres, en clau de país, sobiranista, ecologista i radicalment
democràtic per a disputar l’hegemonia política a les forces del règim, sobretot al Partit
Popular.
40 Tot això es donava enmig d’una enorme crisi de legitimitat de les estructures polítiques
clàssiques i la irrupció de noves formes d’entendre la gestió d’allò públic caracteritzades per l’assemblearisme, la participació, l’horitzontalitat i la transparència. Aquests

1

1

corrents de fons van cristal·litzar en les protestes del 15-M, l’ocupació de places i en el
cas de Catalunya amb el sorgiment de l’ANC i les grans mobilitzacions en pro del dret a
decidir i la independència.

En aquest camp, el de la renovació de les formes de fer política, vam saber adaptar-nos
a les noves demandes de la societat ja que pocs exemples hi ha d’experiències de confluències polítiques del nostre espai arreu de l’Estat que hagin aprofundit tant en aquest
qüestió. Els partits integrants donaven una important passa al costat i cedien bona part
de la seva sobirania i protagonisme a la coalició que adquiria, amb l’aprovació d’un nom
10 sense sigles, unes normes de funcionament que han actuat com a «protoestatuts» i
una comissió executiva paritària i elegida directament per l’assemblea conjunta i sense
quotes, la major part de rellevància. A més, hem aplicat aquests mateixos principis en
la configuració de les llistes electorals al Consell, al Parlament i al Congrés i Senat: primàries obertes a la ciutadania, en que qualsevol es va poder presentar i votar per elegir
15 a tots els membres de les mateixes, en una autèntic èxit de participació i d’implicació de
centenars de militants i ciutadans del nostre país.
5

A través d’aquest procés vam esdevenir el referent polític únic de dues tradicions polítiques que ja venien col·laborant els darrers anys: el sobiranisme d’esquerres del PSM i
Entesa i l’ecosocialisme d’IniciativaVerds. A més hi hauríem d’afegir una tercera pota:
20 el municipalisme, amb la integració de partits independents locals com el Bloc per Felanitx, els Independents de Sencelles i Biniali-ISIB i els Independents per Can Picafort,
Santa Margalida i Son Serra, l’Assemblea de Sant Joan o els Independents d’Artà. També
ha estat positiva la incorporació a MÉS dels companys i companyes de Demos+, avalats
per la seva intensa tasca de defensa dels drets de treballadores i treballadors públics. A
25 més, i és un fet que ens ha d’enorgullir, molta gent s’ha afegit al projecte directament
com a militant de MÉS i no de cap partit membre, gent independent i que ha vist en MÉS
l’eina útil per a transformar i millorar la societat.
Si hem de fer un balanç d’aquests dos anys i mig de funcionament com a projecte polític
30 sobirà i unitari el resultat és clarament positiu. Però no hem d’obviar alguns episodis
negatius que ens han de servir en un futur per millorar. A nivell intern sense cap dubte
el fet menys positiu va ser el conflicte amb la direcció d’ERC-Mallorca arran de les eleccions primàries per elegir les llistes al Parlament de les Illes Balears i al Consell i que va
acabar amb l’expulsió del partit de la coalició. Aquest fet va ser una passa enrere pel que
35 fa a la incorporació dels partits polítics de l’espai polític de MÉS, però alhora va servir
per posar en valor un dels punts forts de la coalició: que aquest cop la unió va de veres
i funciona com un ens unitari i assembleari i no en base a quotes de partits. En altres
temps un esdeveniment similar hauria pogut debilitar el projecte per tornar a fórmules
fallides com el BLOC, però va significar tot el contrari ja que es va reforçar l’espai com40 partit, sense renunciar a l’experiència i al capital polític i humà dels partits. En resum,
hem sabut combinar arrels i ales, passat i futur, tradició i innovació.
Un altre aspecte del qual hem de fer autocrítica han estat els resultats de les eleccions
Generals de desembre passat així com la no participació a les europees de 2014. Pel
45 que fa als comicis comunitaris es va evidenciar la incapacitat dels diferents actors de
l’esquerra sobiranista de l’estat i l’ecologisme d’ajuntar esforços com fan al Parlament
Europeu i presentar una candidatura conjunta. Davant la impossibilitat de trobar un
referent únic per a tot l’espai que representa MÉS vam concloure que la postura menys
dolenta era no concórrer als comicis. Pel que fa a les Generals, es va decidir presentar50 s’hi solament amb MÉS per Menorca amb el clar objectiu d’obtenir un diputat al Congrés. Tot i que es va obtenir una lleugera millora pel que fa a vots, el resultat final va
quedar molt enfora de l’objectiu que s’havia fixat.
Aquests dos episodis vénen a exemplificar el que avui és una de les majors febleses del
55 nostre projecte polític: ésser percebuts com una opció útil i amb propostes per a àmbits
més enllà de les Illes Balears: l’Estat i la Unió Europea. Aquest fet haurà de ser analitzat
en profunditat i debatut pels propers organismes de la coalició per trobar la millor fórmula per resoldre aquesta mancança.
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Però si en aquests casos els resultats no van ser els esperats, tot el contrari es pot dir de
les eleccions municipals, insulars i autonòmiques de maig de 2015, que van representar
una fita històrica pel sobiranisme i l’esquerra mallorquines. Avui som la primera força
en nombre de batlies a Mallorca (17) i segona força en nombre de regidors (en sumam
5 prop de 200 amb les diferents candidatures), vam pràcticament multiplicar per dos el
nombre de vots al Parlament i al Consell respecte a la coalició del 2011 i vam obtenir un
gran resultat a zones on tradicionalment teníem dificultats com són els municipis de
la Badia de Palma: Calvià, on per primer cop comptam amb regidors; Marratxí on vam
esdevenir segona força i en tenim la batlia; Llucmajor en que es van millorar resultats
10 i també tenim batlia i Palma, en que es van casi duplicar els vots i regidors i obtindrem
la batlia els dos darrers anys.
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Aquests grans resultats ens van dur, després del procés de negociació amb la resta de
forces progressistes, a la conformació dels #AcordsPelCanvi i amb ells a entrar a governar tant al Consell -on tenim la presidència de la institució- com al Govern -tenim
la vicepresidència i tres de les nou conselleries-. En poc més de mig any ja hem pogut
dur endavant bona part de les principals iniciatives que presentàvem als nostres programes electorals: hem tornat la targeta sanitària a tothom, hem derogat el TIL i la Llei
de símbols, hem restituït la obligatorietat del coneixement de la llengua catalana com
a requisit per optar a un lloc de feina a l’administració pública autonòmica, hem posat
en marxa la Renda social garantida (cream nous drets), la llei de fosses, la llei de drets
LGTBi, la llei d’igualtat, l’impost per un turisme sostenible, un decret-llei de mesures
urgents de protecció del territori per aturar la depredació de l’època Bauzá. Hem recuperat la recepció dels canals catalans i la reciprocitat d’ib3 a Catalunya, i hem impulsat
un nou REB que reculli una tarifa plana per als vols interilles. Des del Consell, que hem
reforçat com a institució de govern de l’illa al servei de la ciutadania i dels Ajuntaments,
hem prioritzat clarament els serveis socials i la participació, hem aprovat la norma cautelar per posar fre a les grans superfícies comercials i hem aturat la importació de fems.
I ens hem implicat amb la solidaritat amb els refugiats i les illes gregues que els estan
rebent com Quios.

Aquest fet ha portat una situació insòlita ja que mai havíem tengut tanta presència institucional en mans de representants del nostre àmbit polític. Això és alhora un gran
repte per a nosaltres, ja que ha implicat en molts casos un transvasament de quadres de
35 la coalició cap a les institucions amb el perill latent de deixar a la organització mancada
del múscul necessari per a complir el seu paper com a subjecte polític de transformació
social.
A causa d’aquest fet l’actual estructura de MÉS, fruit d’un procés de confluència inci40 pient, s’ha d’adaptar a les noves circumstàncies i reptes que té la nostra organització
per poder superar els reptes que a dia d’avui té per poder construir una estructura de
treball i de lluita ideològica i política que ens posi en situació d’assolir el nostre objectiu
a mitjà i llarg termini: assolir l’hegemonia social i política per consolidar el canvi iniciat
cap a unes Illes sobiranes, justes i sostenibles.
45
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2. De la legislatura Bauzá als Acords pel Canvi: el
paper de més i el pacte
1

MÉS va arribar a les eleccions autonòmiques amb un programa de govern propi i amb
l’objectiu d’il·lusionar i implicar tothom amb la idea d’una Mallorca social, sobirana i
sostenible. Un canvi de govern era necessari i urgent, en tots els àmbits, però plantejàvem un canvi real de polítiques, no només de persones. Parlàvem de dos models: el dels
5 partits que defensen el sistema econòmic i social que ens ha duit a aquesta duríssima
crisi i el que proposàvem des de MÉS: un canvi progressiu de model econòmic assentant
les bases cap a una economia basada en un turisme de qualitat, la indústria exportadora i el coneixement. Reivindicàvem l’educació, la salut i els serveis socials no com una
despesa sinó com els pilars imprescindible d’aquest canvi. Reclamàvem un debat social,
10 no només polític, sobre aquest model, un debat que havia de girar inevitablement sobre
el model de finançament de la nostra comunitat, les polítiques d’austeritat practicades
des del govern central, impulsades des de les institucions internacionals, i la ineficàcia
d’un sistema que només genera prosperitat compartida en les pèrdues.
15 Aquest discurs d’impuls de canvi de model va estar present en les negociacions dels
anomenats “Acords pel canvi” des del primer minut i forma part de l’estratègia a seguir
en aquesta legislatura, no només de MÉS per Mallorca sinó de totes les institucions on
governa. MÉS per Mallorca ha estat clau en aconseguir la majoria històrica d’esquerres
en les eleccions autonòmiques i municipals i ha assumit aquest paper impulsor del
20 canvi.
Canviar implica decidir, governar, debatre i fins i tot lluitar amb els socis per mantenir posicions o arribar a acords, assumir responsabilitats i també errors, una posició
molt més compromesa que romandre com espectadors del canvi. Això és el que feim en
25 aquesta legislatura com a MÉS per Mallorca des de totes les institucions on governam
amb majories de govern, llevat del cas de l’Ajuntament de Calvià. Altres opcions eren
possibles i probablement més còmodes, de fet a l’Assemblea de MÉS els i les militants
varen deixar clar que l’opció òptima era un govern amb totes les forces del canvi, on
Podem i MÉS sumàvem més que el PSIB. En qualsevol cas, MÉS ha optat per banyar-se
30 amb el canvi, i assumim que la gent ens ha votat per canviar les coses des d’ara i des de
dins, i en funció d’això se’ns valorarà.
MÉS per Mallorca ha portat a les institucions balears i també a als altres partits d’àmbit
balear el seu discurs. El Govern parla de prosperitat compartida, el Consell de Mallorca
35 planteja repensar aquesta institució de dalt a baix i el govern de Cort insta els ciutadans
i ciutadanes a pensar diferent i actuar per canviar el model de ciutat per fer una Palma sostenible. Ecotaxa o impost turístic sostenible, finançament injust, renda social
garantida, precarietat laboral, paritat, memòria democràtica, prosperitat compartida,
repensar Mallorca... Tots aquests conceptes, totes aquestes accions, són iniciatives (i
40 programa) de MÉS per Mallorca. Hem aconseguit introduir-los en l’agenda política dels
pactes i també en el debat social: és gràcies a MÉS per Mallorca que avui es parla de
posar un sostre al nombre de visitants a les nostres illes, de diversificar l’economia a
partir d’un turisme responsable i solidari amb la resta de sectors, o s’assumeix per part
de la resta de partits la necessitat d’un REB i un finançament just per a les nostres Illes.
45
En qualsevol cas, la nostra és una posició responsable però contradictòria, en el sentit
que compartim govern amb un PSIB a qui li costa assumir les relacions d’igual a igual
que han imposat democràticament les urnes, i suport extern amb Podem, que sembla
que es vol construir l’espai polític a costa del desgast dels qui gestionen el canvi.
50
Per això val la pena que facem una breu diagnosi a partir de la situació en què ens trobam, convençuts que el pacte progressista sintetitzat als Acords pel Canvi no sols és
necessari, sinó que hauria d’anar més enllà d’una legislatura, i aquest hauria de ser un
objectiu compartit amb la resta de forces d’esquerres, sobretot si ens creiem de veres
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que els canvis profunds que ha de menester la nostra societat van molt més enllà de
quatre anys, i fins i tot van més enllà de la gestió de les institucions.
Llavors, entre les nostres febleses cal destacar:
- el transvasament d’efectius humans a les tasques de gestió a les diferents institucions
on governam, en detriment de MÉS com a projecte polític que encara ha de consolidarse i créixer.

10 - Les dificultats per assolir presència política i mediàtica (sobretot televisiva) més enllà
de l’esfera local, insular i autonòmica, en un marc polític i social on la influència de les
grans corporacions audiovisuals és indubtable.
- La insuficiència del projecte a nivell interinsular, malgrat les bones relacions amb
15 MÉS per Menorca, Gent per Formentera i Guanyem Eivissa.
Hi ha altres mancances que poden esdevenir amenaces, si no hi posam remei:
- El desgast de l’acció de governar, que ens pot passar factura si no som capaços de co20 municar bé què volem, què feim i com ho feim. No són suficients les xarxes socials, no
es pot descuidar el contacte directe i continu amb els moviments i les entitats socials,
així com amb tot el nostre entorn social i militant.
- La competència ideològica i política entre les forces d’esquerres: coincidim en part de
25 l’espai polític amb Podem i PSIB i sovint ens veim abocats a una relació de competència per demostrar qui és més d’esquerres, qui és més “eco” i, fins i tot, qui representa
més “la gent”. Entre totes hem de defugir d’aquest joc, ja que el renou ni ens beneficia
electoralment, ni contribueix a què els Acords pel Canvi vagin més enllà d’aquesta legislatura. Cal substituir competència per cooperació i posar en valor tot allò que estam
30 aconseguint, que en bona mesura són apostes i propostes de MÉS.

35

- L’assumpció d’una part del discurs sobiranista per bona part de les forces polítiques,
des d’El Pi fins a Podem i el PSIB, especialment pel que fa a elements concrets i estratègics com el finançament.
No obstant, disposam de fortaleses i hem de ser capaços de convertir les mancances en
oportunitats per anar a MÉS:

- La fortalesa que representa ser la primera força municipalista de l’esquerra mallor40 quina, que evidencia que MÉS és l’única força que dóna sentit a allò de fer política «des
d’abaix».
- La presència amb capacitat de decisió i influència als tres nivells institucionals: municipal, insular, autonòmic, que no ens fa dependre d’una sola línia d’acció institucional
45 pel que fa a les possibilitats d’acció política i de discurs.

50

- El fet de ser una força sobirana i l’única que dins l’espai de l’esquerra, ha estat capaç
no sols de sumar espais, sinó de fer síntesi del que representen l’esquerra, el sobiranisme, l’ecologisme i el feminisme.
- Disposam de líders, de dones i homes de MÉS ben valorats a tots els nivells, que ens
garanteixen no sols capacitat de feina, sinó recanvi i adaptació a les circumstàncies.

MÉS és un projecte obert i en permanent construcció, i com a tal ha d’actuar. S’ha
55 d’adaptar a cada espai i a cada moment, i compta amb una estructura capaç de fer
aquesta adaptació mitjançant la participació, el debat i el coneixement de la realitat
més propera, el municipalisme.
Pel que fa a les «oportunitats», que ens marquen d’alguna manera la prioritat de les
feines pendents, caldria remarcar:
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- el fet que governam i decidim: per a MÉS per Mallorca, governar significa decidir, no
significa dirigir ni tenir poder. No dirigim perquè creim en els processos participatius i
en el debat, i sabem que el camí cap al canvi que volem no és únic ni inequívoc. Per això
plantejam els problemes, obrim debats, proposam solucions, discutim les propostes de
tothom, decidim i actuam allà on governam.

- MÉS per Mallorca es va concebre per articular políticament i electoralment l’espai
autònom d’esquerres, ecologista i sobiranista, i les relacions amb Podem i el PSIB les
10 hem d’abordar des d’aquesta autonomia: les relacions amb les altres forces són un altre
espai on fer-nos forts i construir hegemonia.
- La crisi com a oportunitat per afavorir el canvi de model: la crisi ha permès comprovar la feblesa del nostre model econòmic, social, laboral i fins i tot educatiu. No podem
15 sortir de la crisi sense prendre’n nota i cercar com enfortir la nostra societat amb polítiques i mesures que evitin que en temps de crisi uns hagin patit molt més que uns altres
que fins i tot s’han enriquit per la desigualtat ja existent. És el moment de visibilitzar
les nostres propostes i, sobre tot, el nostre objectiu d’un canvi social i econòmic que
generi prosperitat compartida.
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3. Model, hegemonia i transformació
1

5

Les persones que conformam MÉS per Mallorca proclamam que el nostre no és un projecte nou: beu de les lluites -parafrasejant la cançó- antigues i molt llargues, de gent
que va alçant-se des del fons dels segles, de gent que anomenen classes subalternes.
Ens declaram hereus dels agermanats i de les antifranquistes, de les sufragistes i dels
contraris a l’OTAN.

MÉS per Mallorca pretén ser molt més que una eina electoral. Pretén esser un moviment de rebel·lia i transformació constant al servei del poble de Mallorca. Volem guanyar eleccions, no només per canviar governs sinó per fer governs de canvi; els nostres
10 representants han de gestionar bé les realitats circumstancials, però sobretot han de
transformar les realitats a partir d’uns posicionaments ideològics ferms i clars.
Sabem que aquest camí no el feim sols: el compartim amb associacions, entitats, altres
partits i molta gent. No en som gelosos ni volem copar els espais de lluita: volem ser-ne
15 els seus altaveus a les institucions i compartir-hi carrers i places. Els canvis polítics han
de ser profunds per sostenir-se en el temps, i per això cal que vagin acompanyats d’una
transformació cultural que ansiï el nou model social, econòmic, ecològic i nacional que
defensam. Es tracta, en el fons, d’aconseguir l’hegemonia cultural i de pensament.
20 Volem una Mallorca sobirana, sostenible i solidària.
Des de MÉS per Mallorca proclamam que les nacions polítiques, enteses com a comunitats humanes que s’autoreconeixen i s’autoreafirmen com a ens diferenciats amb voluntat d’autogovernar-se, tenen el dret inalienable a decidir sobiranament el seu futur,
25 i declaram inacceptables les ingerències -polítiques, econòmiques o militars- que vagin contra aquest dret. Per a MÉS per Mallorca el dret a decidir del poble no es circumscriu a l’organització política que ha de tenir el seu país, sinó que també ateny al model
econòmic, ecològic i social.
30 MÉS per Mallorca defensam el dret a decidir del poble de Mallorca, per tal que defineixi
sobiranament quines relacions ha de tenir amb la resta de pobles del món i s’autogoverni
sense cap altra limitació que la que el poble mallorquí decideixi; ho feim des de la ferma
convicció que això beneficiarà al conjunt de la societat illenca, i per això no interpel·lam
únicament els que se senten únicament mallorquins sinó la pluralitat de sentiments i
35 identificacions nacionals que hi conviuen.
En el camí cap a la plena sobirania, MÉS per Mallorca lluitarem per augmentar progressivament les competències de les Illes Balears i de Mallorca. Per això, ens oferim a la
ciutadania que creu en l’autogovern de Mallorca -des dels autonomistes fins als inde40 pendentistes com l’opció electoral més útil i compromesa.
Evidentment, aquesta lluita l’hem de fer coordinant-nos amb la resta de territoris de
l’Estat que reclamin el seu dret a decidir, de forma molt especial amb els pobles de Menorca i Eivissa i Formentera.
45

MÉS per Mallorca treballarem amb les forces transformadores d’aquests territoris i
també del conjunt d’Espanya, per tal de convertir-la en una república federal o confederal entre els pobles que la conformen i on es respecti el dret a l’autodeterminació.

50 Pel que fa al propi model autonòmic, defensam un unes Illes Balears en què els consells
acabin essent els vertaders governs de cada illa, amb capacitats executives i legislatives, i on el Govern funcioni com a coordinador. L’autonomia s’ha d’exercir de forma
honesta i valenta, amb defensa de l’interès general i la justícia social, tot creant un
model propi eficaç i adaptat a la nostra realitat; així aconseguirem que la demanda de
55 major autogovern sigui hegemònica. Cal denunciar amb contundència la corrupció de
la dreta illenca i espanyola, intrínsecament lligada al model econòmic que propugnen, i
contraposar-hi la voluntat de servei públic de MÉS per Mallorca.
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Defensam apropar la capacitat de decidir a la gent, i per això assumim el municipalisme
com un dels nostres trets identitaris: el nostre full de ruta sempre comença a les viles,
als barris i a les ciutats, on les problemàtiques i les transformacions són percebudes de
forma molt més directa pels ciutadans.
Denunciam el dèficit fiscal que han patit i pateixen les Illes Balears, que consideram
un autèntic espoli. Defensam la reforma del finançament autonòmic, permetent que
la riquesa es gestioni i decideixi en el lloc on s’ha recaptat, reservant una part per a la
solidaritat interterritorial i per a sufragar les despeses comuns del sistema.

MÉS per Mallorca defensam la llengua catalana com a pròpia de Mallorca, no en contraposició a cap altra ni com l’element de divisió en què sovint cerquen convertir-la els
sectors espanyolistes: ha de ser una eina de cohesió social i d’identificació comuna, a
més de la nostra més genuïna aportació col·lectiva a la humanitat. Per a garantir-ne
15 la plena normalització cal assegurar que tots els ciutadans -independentment del seu
origen- la sentin com a pròpia, i sigui necessària per viure a Mallorca; tot això sense
menystenir la riquesa que suposen les altres llengües i cultures que conviuen a la nostra
illa i són pròpies de moltes mallorquines i molts mallorquins.

20 Evidentment defensam la democràcia en tots els nivells de la política i de l’economia, i
per això rebutjam la monarquia, xacra heretada pròpia l’Antic Règim. MÉS per Mallorca lluitam per la recuperació de la república, no només com a forma d’elecció del cap
d’estat, sinó en la globalitat de la noció de res pública sorgida de la Revolució francesa,
entesa com a garantia de la construcció d’un projecte sòlid, en contraposició a les ten25 dències i moviments líquids propis de les noves concepcions liberals dels afers públics;
la consolidació del nostre projecte s’ha de produir a través d’enfortir el republicanisme
modern i els valors que li són propis: llibertat, laïcisme, igualtat i fraternitat entre tots
els humans. Hem de fer, a més a més, que la democràcia sigui paritària, o no serà.
30 D’ençà dels anys 70 i 80 del segle XX, amb l’auge del neoliberalisme i la progressiva implantació de les tesis de l’Escola de Chicago, la crisi i caiguda del bloc soviètic, l’esquerra
majoritària -especialment la socialdemocràcia- ha sofert una profunda crisi, incapaç
de ser propositiva en el camp econòmic i esdevenint únicament reactiva; això s’ha materialitzat en contínues pèrdues de drets de les classes populars, sovint beneïdes pels
35 partits socialdemòcrates majoritaris: el Tractat de Lisboa, la reforma constitucional espanyola, el TTIP, el CEPA... I tanmateix, l’actual crisi econòmica ha demostrat que els
postulats neoliberals són falsos i just permeten el major enriquiment d’una minoria ja
privilegiada.
40 Les dades de l’informe Oxfam són demolidores: al 2015 a l’Estat espanyol, les 20 persones més riques tenen tant com les 14.031.000 persones amb menys recursos; al món
aquesta equiparació és de 62 a 3.600.000.000. I això just fa que aguditzar-se: en els
darrers 15 anys, els actius del 30% de la gent més empobrida han crescut un 3%, mentre
que els del 10% més rica es disparaven un 56%.
45
MÉS per Mallorca proposam reinventar l’esquerra des dels seus propis fonaments. Propugnam el socialisme democràtic, per tal d’aconseguir una societat sense classes estratificades o subordinades les unes a les altres.
50 En el camí cap a aquest nou model econòmic sostenible més just i igualitari, alternatiu
al capitalisme, indubtablement democràtic i multipartidista, MÉS per Mallorca volem
ser-hi majoritaris, i per això cal ser prou transversal i tenir vocació de governar. Les
majories no s’aconsegueixen en base a renúncies, sinó gràcies a la capacitat de convertir el propi discurs en hegemònic, de captar l’atenció ciutadana i il·lusionar-la amb el
55 projecte que s’ofereix: és la creació d’una èpica de lluita compartida.
En aquest camí MÉS per Mallorca apostam per l’economia del bé comú, per tal de modificar el model actual de funcionament monetarista i mercantilista. També afavorirem
altres models empresarials que tenguin els valors d’autoajuda, d’autoresponsabilitat,
de democràcia, d’igualtat, d’equitat, de solidaritat, d’honestedat, de transparèn-
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cia i de vocació social: l’economia social i solidària, les empreses petites i familiars,
l’autoocupació. Aquests models actualment són majoritaris tot i un sistema que els és
advers, i quasi en la seva totalitat s’han mostrat respectuós amb el medi ambient, coneixedor i defensor de la nostra identitat, basat en la innovació, i obert al creixement
econòmic, però sostenible, equilibrat i generador de prosperitat compartida.
En aquest procés, també propugnam una fiscalitat progressiva i justa (amb predomini
dels impostos directes sobre els indirectes), que permeti redistribuir la riquesa i assegurar el manteniment dels serveis públics.
Entre els serveis públics cal destacar l’educació, la salut i els serveis socials, per als
quals MÉS per Mallorca defensam un model plenament públic i universal, així com en
els àmbits de l’aigua, dels residus, dels tributs... L’educació ha de ser laica i arrelada al
país, i ha de tenir una vocació de transformació social i d’afavorir el progrés comú.

I evidentment defensam la propietat pública dels sectors estratègics de l’economia, on
la doctrina liberalitzadora no ha anat acompanyada d’un millor servei ni una major accessibilitat per al gruix de la població, més aviat al contrari: s’han imposat els criteris de
guany empresarial per sobre de l’interès general. En aquest sentit, cal destacar el sector
20 financer i el sector energètic com dos en els quals apostam per intervenir.
MÉS per Mallorca fixam la lluita contra l’atur com una de les nostres prioritats; l’atur ha
arribat a percentatges insuportables en la nostra societat, especialment entre els més
joves i d’una forma dramàtica en la gent de més de 50 anys. La redistribució de la rique25 sa i la democratització de l’economia amb tota seguretat reduirà la desocupació, però
a les Illes Balears s’ha de d’anar més enllà i revisar el monocultiu turístic que resulta
empobridor i que cal repensar ja que ha arribat a nivells de quasi col·lapse. Cal apostar
per la diversificació de l’economia, amb especial menció a l’agricultura, la pesca, la ramaderia, l’artesania i la indústria, la recerca, el coneixement i la innovació, atenent a
30 criteris de sostenibilitat, així com la redefinició del sector de la construcció. Cal que es
compensin les importacions productives i les exportacions per a què els productes mallorquins siguin competitius.
Altres drets que es conculquen de forma insuportable i que MÉS per Mallorca fixam com
35 una de les seves lluites principals són el dret a l’habitatge, a l’alimentació i al mínim
confort.
Volem trencar amb totes les eines d’explotació i submissió social seculars: des de
l’heteropatriarcat a la confessionalitat, passant per la xenofòbia o el racisme. Defen40 sam el compliment dels drets humans, i que les llibertats col·lectives siguin les garants
de les individuals. També ens proclamam pacifistes, i rebutjam les guerres com a forma
de solucionar els conflictes entre els pobles, car en realitat sempre amaguen interessos
econòmics que paguen els més desafavorits.
45 MÉS per Mallorca lluita també fixa la sostenibilitat com una de les seves màximes ideològiques; davant l’actual crisi ecològica mundial, apostam per l’establiment d’una economia verda i per la filosofia del decreixement en el primer món.
Lluitarem contra l’especulació que ha convertit el territori, el nostre principal bé, en
50 una mercaderia; apostam per un creixement controlat i concentrat.
Defensam el manteniment de la biodiversitat i en el potenciament de l’agricultura
ecològica, la pesca sostenible, la gestió eficient dels espais protegits, les energies renovables, una nova política de residus i un model de mobilitat que primi el transport
55 col·lectiu de persones. Apostam, a més, per l’establiment d’una fiscalitat verda que
permeti transformar ecològicament la nostra economia i la nostra societat.
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4. Reforçar més: prendre partit pel canvi
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4.1. MÉS per Mallorca: una aposta estratègica.
Des del primer moment, i amb només tres anys d’existència, MÉS per Mallorca s’ha
guanyat una veu pròpia en el context polític illenc. S’ha dotat de formes i instruments
clarament democràtics en el seu funcionament, ha anat incorporant col·lectius polítics
locals, ha crescut i s’ha estès territorialment.

Després de les eleccions municipals, a les que se presenta a tots els municipis de l’Illa
menys tres, i autonòmiques MÉS per Mallorca se converteix en un projecte engrescador
10 i gaudeix d’una important representació al Parlament de les Illes i al Consell de Mallorca. Participa als governs de les Illes, del Consell, de l’Ajuntament de Palma i de molts
ajuntaments. De fet se consolida com com la primera força municipalista de l’esquerra.
En aquests moments MÉS per Mallorca ja és un subjecte polític fort, potent, en constant
construcció, radicalment democràtic i obert a la participació activa de la ciutadania. És
15 un projecte que ha funcionat i funciona basat en la confiança mútua i la cessió de sobirania dels partits membres cap al subjecte comú.
Però lògicament queda molt de camí per recórrer per consolidar-lo com la força pròpia
de l’esquerra de la terra, ecologista, sobiranista, feminista i capaç d’afrontar la com20 plexa però necessària tasca de transformació de la nostra societat.
Les importants responsabilitats de govern que la ciutadania ens ha encomanat, tant
a les institucions autonòmiques com municipals que ens enorgulleixen i que hem de
complir amb el màxim d’eficiència no ens poden despistar de la necessitat de continuar
25 enfortint MÉS per Mallorca com un instrument de govern i de lluita. Si volem evitar que
ens torni a passar que després d’una experiència de govern progressista torni la dreta
cal tenir molt clar que no basta una gestió des de les institucions ben feta: aquest és un
requisit indiscutible, però ha d’anar acompanyat de la consolidació d’una nova majoria
social de progrés i de País. I per això també fa falta un referent polític fort i sòlid.
30 Per tant cal que totes i tots els militants tinguin clar que l’enfortiment de MÉS per Mallorca és una absoluta prioritat, tant a la direcció de l’organització, com a les agrupacions territorials com als espais de treball sectorial. Amb una advertència: enfortir MÉS
no ha de ser en el sentit d’enfortir un partit com a fi en si mateix, sinó com un partit en
moviment en uns temps polítics i històrics carregats d’incerteses.
35
Reforçar la direcció política amb les mesures preses a la passada Assemblea amb la
ponència d’organització representa una primera passa important: podrem comptar amb una Executiva àgil encarregada de la direcció quotidiana, de dur el dia a dia de
l’organització, i amb un Consell Polític ample que debati i dissenyi les estratègies, les
40 prioritats i les línies polítiques concretes que seguirà l’organització en cada tema i a
cada moment, sempre des del respecte a les directrius assenyalades per l’Assemblea
general de MÉS.
Si el municipalisme és una de les senyes d’identitat de MÉS per Mallorca, les Assem45 blees Territorials son el seu principal capital polític, que cal que se mantinguin vives
políticament per donar suport a la nostra presencia als ajuntaments però també amb el
debat polític necessari per exercir de referent polític al municipi.
Els Espais de Treball sectorial han d’esdevenir una altra eina imprescindible de
50 l’organització, com a òrgans d’elaboració de les polítiques sectorials, però alhora com
l’espai on fer l’osmosi de MÉS amb la societat civil i el teixit associatiu, tot impregnantnos mútuament de propostes i polítiques de canvi real, que alhora alimentin l’acció
institucional desplegada pel conjunt de càrrecs públics.
55 MÉS per Mallorca, que lluita per construir una nova societat postcapitalista, ha d’ésser
prou conscient que sense l’hegemonia de les idees de progrés no es pot canviar la societat. Podem introduir canvis, a vegades fins i tot molt positius però si l’hegemonia és
de les idees conservadores tard o prest aquests canvis es tornaran reversibles. És per
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això que dedicar esforços a la formació permanent i a la lluita d’idees no se pot agafar
com una qüestió banal sinó més bé com una tasca molt important. Donar suport i cercar complicitats amb les Fundacions Emili Darder i Ateneu Pere Mascaró pot facilitat
aquesta tasca.
Però per enfortir MÉS per Mallorca cal seguir incorporant noves persones. L’afiliació a
MÉS s’ha de convertir amb una de les tasques organitzatives més importants a la que cal
dedicar els esforços necessaris.

10 Així mateix cal considerar MÉS per Mallorca com un subjecte amb constant construcció
i això suposa seguir treballant per incorporar nous col·lectius. S’ha d’estar obert a tots
els projectes polítics col·lectius i personals que se situïn dins el mateix espai sociopolític i que acceptin la concepció oberta, plural, sobirana i democràtica de la qual s’ha
dotat MÉS.
15
Així mateix és imprescindible protegir l’alt grau d’unitat interna, una altra de les nostres principals fortaleses. Cal avançar, sempre prioritzant el debat i la construcció de
consensos, tot desterrant les pràctiques històrica de les esquerres, caricaturitzades a
«La vida de Bryan» però malauradament massa repetides.
20
Per últim, si volem una organització forta i potent per poder desenvolupar els objectius
que ens hem marcat, cal ésser molt conscients que necessitem els recursos materials i
econòmics suficients per aquest objectiu. Els pressupost i balanços de MÉS han de ser
decidits democràticament per l’òrgan corresponent i han d’ésser totalment transpa25 rents i públics. La nostra militància i els nostres amics i amigues no han de tenir cap
dubte que MÉS administrarà la seva economia des de criteris estrictament ètics però a
la vegada han de saber que també serà necessari dedicar intel·ligència i imaginació per
finançar el nostre projecte polític, però sobretot el suport econòmic i compromès de
militants i amics, una de les nostres garanties d’independència.
30
4.2. Les relacions polítiques i socials de MÉS per Mallorca
MÉS per Mallorca, com el seu nom indica és una formació política insular i insularista.
35 De fet defensem el dret a decidir del poble de cada una de les Illes però això no treu perquè siguem conscients que una de les grans assignatures pendents és bastir un projecte
polític interinsular.
Un projecte interinsular que haurà de sorgir de la confluència de distintes forces in40 sulars. MÉS per Mallorca no se planteja organitzar una sucursal seva a cap de les altres illes, però sí volem tenir forces germanes amb les quals compartir política a nivell
d’illes i més enllà.
Les relacions de germanor entre MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca són una primera i important passa en aquesta direcció. Les dues organitzacions mantenim estretes
45 relacions polítiques però mai de subordinació d’una vers l’altra. Cada una d’elles te la
darrera paraula alhora de prendre les seves respectives decisions polítiques. Aquests és
el model que defensem per totes les illes. Una confederació o cooperativa política que
uneixi les distintes forces insulars d’esquerres, verdes i sobiranistes, mantenint el dret
de cada una d’elles a decidir la seva política. Caldrà que MÉS per Mallorca i MÉS per Me50 norca dediquin esforços a configurar aquest projecte.
Per una altra part i essent obvi que apostem per MÉS per Mallorca com un projecte de
majories, com una opció de govern i de lluita, això no lleva que cal una política d’aliances
molt definida i a l’ofensiva. Més bé al contrari, sense política d’aliances no és possible
55 un projecte polític amb vocació de majoria.
Si volem un canvi que comporti transformacions profundes al nostre País cal una majoria política progressista que forçosament serà plural i MÉS ha de formar part i jugar
un paper principal dins aquesta nova majoria. Això suposa estar oberts a la col·laboració
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amb les altres forces de l’esquerra i ésser capaços de construir complicitats i sinèrgies
que possibilitin governs progressistes i de canvi a les nostres Illes.
Alhora som conscients que no es pot transformar la societat tant sols des de la política: se necessita la implicació i l’impuls de la societat civil organitzada. La lluita dels
moviments socials contra les injustícies del sistema i les seves propostes alternatives
de canvi són imprescindibles per avançar cap una societat nova. Ben igual que totes
aquelles organitzacions i entitats que construeixen projectes econòmics, socials i medi
ambientals que connecten amb la societat post capitalista.
MÉS ha de teixir complicitats i aliances amb aquest ampli ventall de moviments socials i
coneixent la seva pluralitat i diversitat ha de propiciar la feina amb unitat d’aquest univers assumint les discrepàncies i evitant que aquestes es converteixin en irresolubles.
4.3. MÉS per Mallorca i l’estat espanyol.

Caldria partir d’una premissa que podem considerar indiscutible: no se pot aspirar a
ser una força política amb responsabilitat de govern a les institucions autonòmiques i
20 municipals i mantenir un important resultat electoral sense vocació i voluntat explícita
de tenir i fer política a l’estat espanyol i la UE.
MÉS per Mallorca treballa amb propostes polítiques per a l’estat espanyol i per a Europa, però cal visibilitzar-les molt més, perquè arribin a la ciutadania i no tant sols en
25 etapa de campanyes electorals sinó de manera ordinària. Espanya es troba davant una
gran crisi econòmica, moral i política originada per tres factors: la submissió del poder
polític a les oligarquies econòmiques; la corrupció que s’ha convertit en sistèmica; i la
negativa a admetre la plurinacionalitat de l’Estat. Vivim un final de cicle i cal apostar
per un canvi de règim. Per obrir un nou procés constituent fet aquesta vegada de baix a
30 dalt, a diferència de la transició del 78.
Per això cal apostar per una política d’aliances nítidament definida i establir les relacions polítiques i les complicitats que aquesta defineixi. Caldria establir aliances amb
totes les forces polítiques que assumeixin la crisi de l’estat espanyol i la necessitat del
35 canvi de règim.
Podríem distingir distints nivell dins aquesta mateixa política d’aliances. En primer lloc,
les aliances estratègiques amb totes les formacions polítiques sobiranistes i d’esquerres
de l’àmbit dels Països Catalans i de l’estat espanyol. Amb aquestes forces caldria tre40 ballar per establir un programa comú front a l’estat espanyol i un full de ruta concret.
En segon lloc, caldria treballar aliances amb les forces polítiques de l’esquerra espanyola que assumeixin la necessitat d’un canvi de règim i acceptin el dret a decidir dels
pobles.
45 I tercer, establir aliances tàctiques amb forces polítiques nacionalistes i/o regionalistes
que assumeixin la necessitats de canvis en el sistema vigent i defensin el dret a decidir.

50

4.4. MÉS per Mallorca i Europa.

La Unió Europea ha deixat aparcats els seus objectius fundacionals, i l’aposta per una
Europa democràtica, federal i solidària amb la resta del món. El dèficit democràtic continua essent el mateix sinó pitjor , els interessos dels estats nacionals continuen pesant
més que el projecte unitari. I què hem de dir de l’Europa solidària? ...Per contra, creixen
55 la xenofòbia, puja l’extrema dreta i la crisi dels refugiats és una prova de foc per a la
continuïtat mateixa de la Unió.
Volem una altra Unió Europea, que es construeixi a partir dels pobles i es basi en els
principis de la democràcia i la transparència. Rebutjam la primacia de cap estat en la
Unió, ni que s’empri per a garantir el model econòmic liberal. Proposam una Unió Me-
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diterrània, com a pont entre els tres continents que miren a aquesta mar i per a permetre un desenvolupament dels països del sud i de l’est. MÉS per Mallorca s’alinea amb les
forces polítiques que encara continuen lluitant per una altra UE. Forces polítiques que
s’agrupen en els següents grups parlamentaris europeus: el grup ALE, els Verds europeus i l’esquerra unitària europea.

I hem de participar activament en els moviments ciutadans i socials que estan sorgint
com el “pla B” o DIEM (democràcia en moviment) que encapçala l’exministre de finances grec Varoufakis, perquè l’Europa del futur o serà democràtica i dels pobles, o no
10 serà.

15

Ens proclamam internacionalistes, i assumim com a pròpies totes les lluites per la justícia social, l’alliberament dels pobles i la sostenibilitat ecològica es produeixin allà on
es produeixin, amb una mirada especialment solidària i fraterna amb els països del Sud.
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