Les afiliades i afiliats als partits integrants de la coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa
Conscients que
El moment polític i històric que vivim reclama la suma d’energies i voluntats per afrontar la incertesa i canvis
de models en la nostra societat. Una societat colpejada per unes polítiques que desmantellen l’Estat del
benestar i els serveis públics; que trepitgen drets individuals i col·lectius; ataquen la llengua catalana,
malmenen el territori i el medi ambient i menystenen l’autogovern mentre aposten per un nou procés de
recentralització que ens retrotreu a l’etapa franquista. Amb l’excusa de la crisi, s’imposen mesures que
empobreixen la majoria de la població, amb un creixement exponencial de les desigualtats socials i un
agreujament de la crisi ecològica.
El Partit Popular cerca això, i calca receptes dictades per la troika i per Rajoy, perquè el seu model és elitista i excloent, a favor d’una oligarquia que és la que governa de ver. Com excloents són les traves que
posen a la nostra llengua o al nostre dret a decidir com a poble allò què ens convengui, tantes vegades
negat com ara el tractament profundament injust de l’Estat amb les Illes Balears: seguim essent
l’autonomia que més aporta i menys rep, minant la possibilitat de desplegar les polítiques que exigeix el
moment.
Ni les retallades ni la legislació a mida per facilitar el retorn a l’especulació i a la política del ciment són la
solució a les penúries de centenars de milers de mallorquins i mallorquines. Primer començaren a emigrar
els i les joves universitaris; ara ja són els cambrers i treballadors de la construcció, i això no té aturall. Fins
i tot les temporades amb més turistes ja no es tradueixen en nous llocs de feina, ans al contrari, la temporada s’acurça i les condicions laborals empitjoren.
Un poble on la seva gent no té la possibilitat d’un futur de vida digna mereix i necessita uns altres polítics,
uns altres governants.
El PSM-EN, IniciativaVerds i Entesa per Mallorca conscients que calia sumar esforços i fer-ho amb garanties de cohesió i estabilitat, ja confluírem a les eleccions autonòmiques i generals del 2011 en una coalició
electoral que avui és la tercera força política del país, l’única que, al Parlament, al Consell de Mallorca i a
Cort trenca el gris bipartidisme PP-PSOE. Reivindicam per tant el bagatge i les aportacions que han fet
cadascun d’aquests partits, els seus integrants i la coalició en el panorama polític illenc, una feina feta des
del compromís amb la terra i la seva gent.
És possible perquè:
- Som molts de ciutadanes i ciutadans, cada vegada més, que pensam que això no pot seguir així.
- Som molts, cada vegada més, els i les qui ens indignam quan cada dia es fa palès que bona part d’aquest
desastre és per pagar el forat que han deixat banquers i especuladors.
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- Som molts els que creiem que la política és una eina útil per canviar les coses si es posa al servei del
poble i que el “tercer espai” diferenciat dels grans partits del poder, l’espai polític d’esquerres, sobiranista i
ecologista és la clau per als canvis necessaris.
- Som molts més els qui estem disposats a lluitar per la nostra dignitat i el nostre futur
Per això, l’actual coalició entre PSM, IniciativaVerds i Entesa
ACORDA treballar per fer una passa més en la suma d’organitzacions i promoure un moviment polític al
qual convidam a participar el conjunt de la societat illenca, un moviment al qual cediran sobirania de les
organitzacions, a fi de construir plegats un nou actor de la política mallorquina i amb la intenció d’esdevenir
un subjecte d’abast interinsular, obert i plural, amb una incidència que volem decisiva.
1.- Un projecte polític basat en els següents grans eixos:
- L’aposta per un model econòmic i social centrat en les persones, intel·ligent i solidari, fonamentat en la
innovació per a la recerca del bé comú: aquest és el punt de partida per a la revisió del nostre model turístic,
perquè la nostra indústria principal pugui seguir essent puntera i alhora generi sinèrgies amb les microempreses i el teixit productiu local, que té molt camí a recórrer, juntament amb l’economia social i verda, generadora de llocs de treball estables i de qualitat per fer front al major problema social de Mallorca i de Balears
en aquests moments, que és l’atur. Un model que defensi la gent treballadora, que estimuli a la gent emprenedora i que promogui la petita i mitjana empresa.
- La defensa d’una democràcia real on la ciutadania sigui el motor de la presa de decisions polítiques,
enfront de l’actual deriva autoritària i encara mancada de transparència a massa nivells. Una democràcia
que comença als pobles i als barris, basada en el municipalisme i fonamentada en el dret a decidir en les
petites i les grans qüestions que ens afecten. En aquest sentit, defensarem els valors republicans i l’elecció
democràtica del o la cap d’Estat.
- La defensa al dret a decidir del pobles de les Illes Balears, amb l'objectiu irrenunciable d'apostar per les
cotes més altes d'autogovern i d'aquelles estructures que caracteritzen un estat modern. Aprofundint amb
els vincles d'identitat i nacionalitat comunes des d’una visió lliure i confederal amb la resta de territoris que
conformen els Països Catalans.
- La defensa a ultrança dels serveis públics essencials (educació, sanitat, serveis socials, justícia), que han
de ser protegits per Llei perquè independentment d’oscil·lacions polítiques o pressupostàries, se garanteixin els drets socials de la ciutadania. Una ciutadania que aspiram a què gaudeixi d’una renda bàsica
universal com a element de llibertat i d’equitat.
- Un territori protegit, la custòdia del qual ha de ser el valor de la nostra presència a l’exterior des de la
responsabilitat de la seva preservació per a les generacions futures, i on el retorn a la terra i la recuperació
dels usos agroecològics que formen part del bagatge de la pagesia dignifiqui la vida d’una nova generació
d’agricultors i agricultores. Un territori que és el nostre medi, i que ha de definir des del compromís amb la
seva defensa, la dimensió ambiental del conjunt de la nostra activitat.
- Una cultura viva, on la llengua catalana ocupi el lloc que li correspon com a llengua pròpia del país, on el
patrimoni cultural i històric, així com la nova producció cultural i audiovisual, siguin elements d’atracció i
apertura al món. La cultura entesa com un element central d’una cohesió social que hem de preservar dels
atacs fanàtics i demagògics del PP, de manera molt especial contra el català.
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- L’equitat de gèneres, garantint mitjançant polítiques actives d’igualtat tant la millora de les condicions de
vida de les dones (que pateixen especialment els efectes de les retellades) com l’accés equitatiu a tots els
llocs de responsabilitats, tant en l’àmbit privat com el públic. I, en general, les polítiques d’equitat que
permeti el lliure desenvolupament de la personalitat de tots els ciutadans i ciutadanes.
- Una solidaritat internacional que s’ha de traduir en la defensa d’una cultura de pau i en polítiques actives
de cooperació al desenvolupament amb els països empobrits, una de les principals víctimes de les retallades. Una cooperació que cerqui enfortir els processos de canvi social i l’autonomia dels pobles, des de la
clara defensa dels drets humans, l’equitat de gènere i la solidaritat.
- Un concert econòmic solidari que tot reconeixent la nostra condició insular permeti cobrir les nostres
necessitats i desplegar les institucions d'autogovern, deixant enrere dècades d'un sistema de finançament
injust que ha llastrat les possibilitats de crear un estat de benestar on els drets socials siguin una realitat
per a tots els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears.
- Apostam per una Europa qui impliqui una transformació democràtica de les seves institucions amb capacitat de decisió en aquells aspectes realment fonamentals i amb la voluntat clara d'avançar cap a una
harmonització social, econòmica i política. Volem una Europa que defensi l'estat de benestar i que sigui
solidària amb la resta de la humanitat.
És un moment històric, difícil però ple de reptes que ens ha d’impulsar a treballar per tombar entre totes i
tots la Mallorca que no ens agrada i construir la Mallorca que volem la majoria.
2n.- Un projecte polític que, sota el nom que haurà decidit l’assemblea, comptarà amb mecanismes democràtics de presa de decisions, definits en primer terme en una Assemblea constituent oberta a totes aquelles persones i col·lectius que comparteixen els principis anteriors, una Assemblea que s’haurà de celebrar
durant la primavera del 2013 (la nostra primavera), per tal de:
Construir un projecte polític ampli i obert, un projecte que suma els partits que iniciàrem la coalició el 2011
i que s’obri a totes i tots aquells que vulguin adherir-s’hi directament, els quals participaran en peu d’igualtat
amb els militants de les organitzacions actuals, i coincidiran en una assemblea conjunta sense distincions.
Participar plenament en l’elaboració de les propostes i la presa de decisions fonamentals amb transparència i democràcia.
Escollir una direcció plural, unitària i oberta d’aquest projecte.
Aportar idees, energia i voluntat de canviar les coses…
Per fer possible que les majories socials favorables a aquestes polítiques aconsegueixin el pes democràtic
que els hi correspon.
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