MANIFEST DEL MÓN CULTURAL
EN SUPORT DE LES CANDIDATURES DEL
PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA
Mallorca viu una situació política, social i econòmica de notable gravetat, sacsejada de ple per
la crisi econòmica internacional, per l'esgotament del model turístic de masses i per la fi de la
preponderància de l'activitat constructora.
Aquesta situació de gravetat s'uneix als nombrosos casos de corrupció que han provocat el PP i
UM durant anys dins les institucions d'autogovern, cosa que ha comportat no tan sols dificultats
per dur endavant les imprescindibles polítiques progressistes en clau de país, sinó que també
han creat molta frustració i indignació entre la ciutadania.
Enmig d'aquest panorama, els homes i dones que han representat el nacionalisme progressista,
l'esquerra oberta i l'ecologisme transformador dins les institucions públiques (Parlament, Govern,
Consell i molts d'ajuntaments) han destacat com a polítics honrats, gestors eficaços i representants
institucionals acostats a la ciutadania.
Com a ciutadans que ens sentim responsables del present i el futur de Mallorca, pensam que:
1. Cal fer una gestió honrada, eficaç i participativa de les institucions públiques, cosa que
seria impossible amb un retorn de la dreta al capdavant del Govern, el Consell i els
ajuntaments.
2. Cal desplegar una política de lluita contra la crisi en clau progressista i, per tant, en favor
de les classes mitjanes i populars de Mallorca, cosa que no és factible amb els plantejaments
neoliberals al servei de grups de pressió privilegiats ni amb les polítiques dictades des del
centralisme.
3. Cal aprofundir en l'autogovern de les Illes Balears i cal defensar-lo davant les temptacions
centralitzadores que tenen els partits espanyolistes. És imprescindible que les Illes Balears
tenguin una fiscalitat justa que acabi amb l'espoliació de recursos que patim.
4. Cal millorar la vida dels ciutadans de les Illes Balears fent un pacte de drets i deures de
la ciutadania i un desplegament de serveis socials i sanitaris, amb la potenciació de transports
públics eficients, amb el manteniment de l'entorn urbà i la protecció dels recursos naturals
i el medi ambient. L'atenció a la població nouvinguda ha de ser una prioritat de les polítiques
públiques, amb l'objectiu de perseguir la integració econòmica i cultural i la cohesió social.
Per aquest motiu, s'han d'impulsar iniciatives d'acolliment cultural i lingüístic.
5. Cal fer un gran esforç de millora de l'educació, atès que les Illles Balears no podran sortir
de la crisi ni afrontar un futur més just i millor si no invertim en formació en tots els àmbits
i totes les etapes, inclosa la formació permanent. L'educació és fonamental per lluitar contra
la crisi i les desigualtats que provoca, i per augmentar el nivell cultural i formatiu del país.
6. Cal treballar per la cultura, ja que és una peça clau de les polítiques públiques a favor de
les persones i del país normal, civilitzat i amb personalitat nacional que volem. Mallorca
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té uns reptes culturals als quals no es pot renunciar i per això cal treballar en tots aquests
camps: la preservació del patrimoni monumental i històric; l'impuls a la creació en tots els
camps; el foment de la investigació i la ciència; el manteniment de la cultura d'arrel
tradicional; la col·laboració amb els gestors culturals i les institucions de referència per a
la conservació, investigació i difusió de la cultura; el suport a la independència i qualitat
dels mitjans de comunicació. És necessari un pacte entre institucions, creadors i públic per
desplegar els equipaments culturals necessaris.
7. Cal potenciar el turisme cultural i ecològic. El gran motor de la nostra economia s'ha d'adaptar
a la personalitat geogràfica, mediambiental, patrimonial i cultural de Mallorca, i n'ha de
saber treure partit econòmic. L'activitat turística ha de convertir-se en aliat del manteniment
de l'equilibri ecològic, de la qualitat del paisatge i d'una vida cultural rica, variada i viable
econòmicament. Aquest és l'únic camí per sortir del model turístic de masses ja caducat.
8. Cal tenir sempre present que la nostra personalitat col·lectiva està indestriablement lligada
a la llengua catalana. Per això és necessari convertir-la en l'eix central de la vida pública,
defensant la lletra i l'esperit de la Llei de normalització lingüística i tota la normativa que
se'n deriva. S'han de donar les garanties perquè tothom sàpiga i pugui usar el català en tots
els àmbits i s'ha de fer incidència en l'aprenentatge de la llengua de Mallorca entre els
nouvinguts. Els mitjans de comunicació públics han de ser elements actius en la promoció
de l'ús social del català.
Per tot això, demanam al PSM-Iniciativaverds-Entesa que dugui endavant:
a) La regeneració democràtica de les institucions públiques.
b) La defensa i aprofundiment de l'autogovern que ens reafirmi com a país.
c) La lluita contra la crisi i la defensa de l'Estat de benestar; l'impuls als emprenedors; el
suport a persones i grups desvalguts.
d) La millora de l'entorn natural i de la qualitat de vida de les persones.
e) L'impuls a una política educativa integral i de qualitat.
f) El compromís per una política cultural i lingüística ambiciosa i pactada amb la societat
que sigui eix central de les polítiques públiques.
Com a persones implicades en el món de l'educació, la cultura i el patrimoni històric
• Atesa la nostra convició que la materialització d'aquestes polítiques passa per l'èxit electoral
del PSM-Iniciativaverds-Entesa,
• Atesa la confiança que ens mereixen els seus candidats i les seves candidates,
Donam suport a les candidatures del PSM-Iniciativaverds-Entesa al Parlament de les Illes Balears i
el Consell de Mallorca en els comicis que se celebraran dia 22 de maig de 2011.
Mallorca, maig de 2011
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