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MÉS POLÍTICA
El diagnòstic que comparteix la coalició MÉS amb la majoria de mallorquines i mallorquins
és un relat d'indignació, que assenyala uns responsables de la situació actual i sobretot la
necessitat de dignificar la política com a instrument per combatre el que està passant. Ara
més que mai, cal més política, cal polititzar la societat i connectar les lluites: per un
sostre, per una feina digna, per la terra, per la llengua, pel dret a decidir sobre totes les
qüestions que ens afecten.
No podem permetre que el malestar social, a més de ser criminalitzat des de les estructures
de poder, sigui aprofitat per noves formes de populisme que només suposaran més del
mateix, o suposi una negació de la política (i al capdavall, de la democràcia) com a
possibilitat d'elegir i decidir, de poder canviar les coses. La feina de la PAH per aturar els
desnonaments i la manera com s'han guanyat el suport de l'opinió pública i estan provocant
canvis en el terreny institucional són la demostració que perquè els canvis polítics siguin
profunds i viables, com el que desitjam des de MÉS, cal que les demandes
ciutadanes i la tasca política vagin de la mà i s'alimentin mútuament.
MÉS vol ser, més enllà del debat ideològic, un moviment polític de propostes que
permetin viure amb dignitat i felicitat a la majoria dels mallorquins i mallorquines a
qui ara mateix se'ls nega tant el present com el futur. Propostes obertes, que impliquen
un canvi profund d'un sistema absolutament injust, però alhora persegueixen
millores de les condicions materials de la vida de la gent ja, en el moment de major
atac a la cohesió i els drets socials i les llibertats des de la dictadura.
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MÉS ECONOMIA AL SERVEI DEL BÉ COMÚ
La primera prioritat de qualsevol programa d'acció política a qualsevol nivell avui ha de ser
la feina, negada ja per a més de 100.000 persones i precaritzada per a tota la resta, ja
siguin persones assalariades, autònoms o gent emprenedora. Per a MÉS l'única política
econòmica que serveix és aquella que es posi al servei d'aquest objectiu, condició
necessària per a la cohesió social: tota l'economia ha d'obeir al bé comú, un plantejament
que passa per la democratització de les decisions econòmiques, que no poden ser
només patrimoni d'una elit quan el que hi ha en joc és la dignitat de la majoria. Cal diàleg
obert i permanent amb tots els agents econòmics i socials i sobretot, una planificació
estratègica de la Mallorca que volem per al 2020 elaborada des del màxim consens social i
ciutadà.
Des del reconeixement del turisme com el sector estratègic de les nostres Illes, cal iniciar
una transició ecològica cap a un altre model, que contribueixi a reduir les dependències i la
fragilitat d'un sistema cada vegada més estacionalitzat i precari, que concentra beneficis
cada vegada en menys temps i en menys mans, i que des d'una altra mirada pot significar
una oportunitat per a la necessària reconversió verda de l'economia. La reconversió
turística no pot ser reduïda a un replantejament de l'oferta hotelera, sinó que ha de plantejar
sinèrgies amb la construcció, l'energia i l'agricultura locals que s'alimentin entre elles.
A més de potenciar el diàleg, cal que des del sector públic es lideri aquest canvi de
model, afavorint la inversió pública (la més baixa de l'Estat en aquests moments),
especialment en R+D+I, i l'aposta per una economia productiva i amb talent.
MÉS es compromet a impulsar polítiques econòmiques de desenvolupament local i totes
les iniciatives de l’economia social i solidària. Així mateix treballar per crear instrument
financer de caire públic vinculats al nostre País, per això cal donar suport a les experiències
de Caixes d’estalvi que han sobreviscut a l’ofensiva neoliberal en el terreny de les finances i
a la Banca Ètica.
L’economia, ha d’estar al servei de la creació de benestar per a la ciutadania, i no de
benefici econòmic d’uns pocs en perjudici de la majoria. Cal defensar, per exemple, el dret
a l’habitatge per sobre dels interessos financers, tot promovent polítiques per garantir l’ús
social dels habitatges.
MÉS SOBIRANIA
Però a més de voluntat política, cal possibilitat de fer. I si defensem el dret a decidir dels
pobles, un dret al qual no podem renunciar és el dret a decidir com gestionam els
nostres propis recursos. Per això rebutjam un sistema de finançament que cada any ens
fa perdre 3.000 milions d'euros en forma d'imposts que es generen aquí però se'ls queda el
govern central i no retornen quan tenim un dels índexs més baixos de l'Estat en despesa
per habitat pel que fa als serveis públics. Defensem un concert econòmic que ens permeti
gestionar els nostres propis imposts, basats en una fiscalitat progressiva i ecològica,
posats al servei de la prosperitat social i que tot compensant la nostra condició insular,
contemplin la solidaritat amb altres territoris.
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Per altra banda, des de la coalició MÉS rebutjam el deute il·legítim de les
administracions illenques, fruit no sols d'aquest sistema de finançament, sinó també del
malbaratament de recursos públics per part dels governs de la dreta en megainfraestructures deficients i inservibles que no necessitem, així com la despesa associada a
la corrupció i malversació de fons públics. Defensem una auditoria d'aquest deute
il·legítim, que ha de ser bestret del deute públic real i assumit pels poders econòmics i
financers que van afavorir aquelles operacions: no devem, no paguem.
I davant la deriva recentralitzadora del govern Rajoy, des de la coalició MÉS defensem
la plena sobirania dels pobles de les Illes Balears, expressada en el dret a decidir sobre el
marc polític propi de convivència, tot apostant pel desplegament progressiu de les
estructures que caracteritzen un Estat propi, modern i basat en els valors republicans de
solidaritat, igualtat i fraternitat. Així mateix, proposem aprofundir en els vincles d'identitat i
nacionalitat comunes, des d'una visió lliure i confederal, amb la resta de territoris que
conformen els Països Catalans.
L'atac als municipis I al municipalisme com el primer esglaó de l'Estat democràtic és per a
nosaltres igualment rebutjable: el que cal és un finançament just també per als
municipis, d'acord amb les competències que gestionen, que són moltes perquè és
l'administració més propera a la ciutadania I també aquella que permet una vertebració
democràtica més directa.
I en l'actual marc de l'Europa de l'austeritat i del capitalisme salvatge, promovem una
reforma de democratització i obertura de les institucions de la Unió Europea (Comissió,
Consell Europeu, BCE) que permetin una participació directa de la ciutadania en els
processos de presa de decisions, a la vegada que apostem per la cooperació amb la resta
de pobles del Sud d'Europa amb els quals compartim els anhels d'un marc de convivència
europeu profundament diferent de l'actual, radicalment democràtic i defensor dels drets
socials i la solidaritat entre els pobles del vell continent i amb la resta de la humanitat, molt
especialment amb els països empobrits.
MÉS SALUT
MÉS salut universal: MÉS estarà a la primera línia de la defensa de la salut pública
universal, un dret inalienable del qual ningú no pot ser exclòs, per una qüestió
humanitària i perquè els següents podem ser nosaltres. Sols uns serveis de salut de
proveïment i gestió pública poden garantir els nostres drets socials i promoure riquesa
saludable. Això sí, amb un finançament suficient i, juntament amb l'educació i els serveis
socials, els tres pilars de l'Estat del benestar que defensem, blindat pel que fa al seu
pressupost mínim per garantir l'atenció universal.
Cal mantenir i millorar els nivells assistencials perquè l’Atenció Primària sigui la porta
d’entrada sense límits al sistema, formada per equips multidisciplinaris, articulada amb els
nivell hospitalari, serveis socials, sistema educatiu i la comunitat i que la seva prioritat sigui
la prevenció, promoció, detecció i assistència precoç dels problemes de salut. De la
mateixa manera que l’Atenció Hospitalària ha de mantenir els seu estatus de atenció
especialitzada i garantir l’atenció humanitzada així com vetllar per assegurar la coordinació
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amb els altres nivells. La Salut Mental ha d’estar integrada en tots els nivells i serveis de
Salut i ha d’anar adreçada a tota la ciutadania tenint especial cura en les situacions de
major risc psicosocial i amb problemes d’addiccions.
MÉS salut comunitària: cal tenir present que les condicions perquè hi hagi més salut no
les creen sols el sistema sanitari i els governs, sinó també les comunitats. Per això
plantejam la importància d'intervenir en els àmbits del medi ambient, l'alimentació, l'exercici
físic i l'escola, identificant alhora els actius propis de la comunitat que són positius per a la
salut. I involucrant la ciutadania en l'elaboració i control de Plans de Salut concrets, així
com en l'elaboració de diagnòstics que permetin treballar la prevenció i la vigilància
epidemiològica.
MÉS polítiques de salut: La salut ha de ser un eix transversal a totes les polítiques,
promovent espais de coordinació entre administracions i de participació ciutadana, i ha de
comptar amb una gestió transparent. L'actual deriva que provoca situacions de desigual
accés a la salut ha de ser aturada amb sistemes de vigilància i plans de salut que
considerin l'equitat en la salut a les avaluacions d'impacte de les polítiques públiques, que
només miren per la reducció de costos oblidant la centralitat i la importància del dret a la
salut. La salut no està sobre-finançada, ans al contrari, però òbviament és una política
prioritària que s'ha d'avaluar i revisar permanentment, sense malbaratar recursos.
Des de la coalició MÉS també som partidaris d'impulsar un debat públic que afronti de
manera seriosa el dret a una mort digna.
MÉS EDUCACIÓ I CULTURA
La coalició MÉS creu en l'educació com una eina bàsica per a la construcció de
ciutadanes i ciutadans lliures i responsables. Consideram que l'educació és sempre una
inversió de futur, i que cada euro invertit en educació és un euro invertit en la prevenció
de l’exclusió social.
Dins les escoles s'han de crear i consolidar vertaderes xarxes de professionals de
l'educació on no manquin figures com les orientadores i orientadors; educadores i
educadors de carrer; policies-tutors; i programes de mediació escolar i convivència
El sistema educatiu no necessita retallades com les que estan ofegant els centres
educatius, ni inquisidors del que es fa a les escoles, ni falsos debats partidistes que rompin
la convivència escolar com els que afavoreix el PP de Bauzá, Bosch i Wert.
La despesa en educació és fonamental per a qualsevol societat, perquè és a partir de
l'educació (des de la infantesa a l'edat adulta) que es resolen les diferències socials
malauradament cada cop més presents. Per això cal dotar econòmicament els centres
educatius, tant pel que fa al seu manteniment i funcionament, com per investigar i innovar
en matèria educativa. Es tracta de garantir l'autonomia dels centres i la seva correcta
dotació independentment dels canvis polítics, fent cas a les decisions democràtiques de la
comunitat educativa aglutinada entorn als Consells escolars. De la mateixa manera que cal
dotar de recursos humans per atendre la diversitat de l'alumnat a les aules, perquè cadascú
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pugui aprendre segons les seves necessitats, perquè tothom se senti inclòs i gaudeixi de
les mateixes oportunitats, i reprendre el consens sobre el model d'immersió lingüística
en llengua catalana, garantia d'integració i cohesió social i cultural. No podem deixar de
banda la millora de l’aprenentatge de les llengües estrangeres potenciant l'ús dels projectes
que ja han demostrat la seva efectivitat (Comenius, seccions
europees,...) però sense que això signifiqui anar en detriment de l'ensenyamentaprenentatge de la nostra llengua pròpia.
MÉS defensa la construcció d'un ample consens social entorn a l'educació, que passa
per escoltar els agents educatius dels diferents àmbits: sindicats, federacions
d'associacions de mares i pares, professorat de centres públics i concertats, universitat,
escoletes... i per dignificar l'educació, recuperar la confiança i el prestigi cap a cap als
docents i les docents, al capdavall recuperar el prestigi social de l'educació, posant l'èxit
escolar de totes les alumnes com a primer objectiu comú, que passa per una aposta
inclusiva i no segregadora.
MÉS fa una aposta decidida per la cultura en sentit ample, partint de la defensa de la
cultura pròpia i la llengua catalana, i aposta per situar-la al centre de les polítiques
públiques.
MÉS treballarà per l’existència d’uns mitjans de comunicació públics, democràtics,
transparents, independents dels poders econòmics i polítics, i en català. Així mateix donarà
suport a totes aquelles iniciatives cooperatives o autogestionàries que impulsin mitjans de
comunicació i difusió cultural en aquest mateix sentit.
MÉS ECOLOGIA
La fragilitat del territori en què vivim hi té en el nostre cas el handicap afegit de l'atractiu del
nostre paisatge i la pressió que significa la nostra principal activitat econòmica, que és el
turisme. Per això, i perquè a més tenim el dret a viure en un medi ambient protegit i sa,
i el deure de preservar-lo per a les generacions futures, les polítiques de medi ambient
han de tenir un caràcter transversal, i ser presents a tota política pública que es desplegui,
començant per la política econòmica i l'aposta per un turisme responsable, i per una
reducció progressiva de les nostres dependències energètica i alimentària, que fan
que no siguem ni competitius ni sostenibles. Hem d’anar cap a un turisme que apreciï el
nostre privilegiat entorn natural.
Pel que fa al territori, MÉS vol desplegar al màxim nivell les eines institucionals per a la
protecció dels espais naturals públics i privats, tot apostant per una Llei del Sòl que integri
totes les Lleis i normatives existents en una perspectiva de sostenibilitat i una lògica
decreixentista pel que fa al planejament urbanístic, sobredimensionat en els darrers anys
per la lògica de l'especulació i la bimbolla immobiliària. Cal retirar la Llei Delgado i la Llei
Company i impedir una nova onada especulativa conscients que el retorn al ciment no ens
portarà res de positiu.
En els tres vectors ambientals que són l'aigua, l'energia i els residus, proposem:
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- Pel que fa a l'aigua, preservar la seva gestió pública i sostenible i un consum
responsable d'aquest recurs que és la base de la vida, gravant de forma progressiva l'ús
lucratiu i intensiu de la mateixa de forma que es permeti renovar en els propers anys les
xarxes tant d'abastiment com de sanejament i els sistemes de depuració d'aigües. Posar fre
immediat a l'explotació addicional d'aqüífers que de forma irresponsable planteja el govern
del PP.
- En matèria energètica, aposta decidida per les energies renovables, amb l'aprovació
immediata d'un decret d'autoconsum que acabi amb el sistema tancat i basat en energia
bruta del règim monopolístic existent, tot afavorint la generació social d'energia renovable i
la seva aportació al sistema, fora traves burocràtiques. S'ha d’implantar el "balanç net" com
a sistema comú de gestió de l'energia en xarxa.
- En matèria de residus, revisió de l'actual sistema que pivota entorn de la incineració
apostant per una gestió sostenible, descentralitzada i responsable dels residus, amb
polítiques actives de prevenció, reducció, reutilització i reciclatge. Prohibir expressament la
importació de residus i afavorir el seu tractament en origen, poble per poble i illa per illa,
així com sistemes de devolució I retorn d'envasos, el residu més abundant.
Finalment, des de la coalició MÉS reconeixem la centralitat del camp mallorquí i d ela
pagesia que en té esment en la preservació mediambiental de la nostra illa, un
reconeixement que ha de comportar per part de les administracions compensacions per la
seva aportació paisatgística, a la mitigació del canvi climàtic i a la sobirania alimentària.
MÉS proposa un gran pla d'accés social a la terra, mitjançant bancs de terres i la seva
explotació en base a l'agroecologia i l'agricultura ecològica, com una fórmula necessària de
creació d’ocupació.
MÉS COHESIÓ SOCIAL
Per a MÉS, els serveis socials són el quart pilar del benestar social, juntament amb el
dret a la salut, l'educació i les pensions. Per això han de ser universalistes i de garantia
pública. És immoral que en ple segle XXI cada dia centenars de persones hagin de recórrer
als menjadors socials i la beneficència, i no tenguin molts dies ni on dormir ni què menjar:
aquesta és la realitat de la Mallorca darrera la façana del paradís turístic.
Els serveis socials, com la resta de sistemes de protecció social, tenen valor però no
preu: la vida d'una persona, l'educació i el futur d'un infant o l'atenció a les persones majors
i les persones dependents no poden ser objecte de negoci, i han de quedar fora de la lògica
del "mercat", que en l'actualitat retalla recursos, en uns casos, i en altres els rebaixa en
qualitat i cobertura.
Tota persona que viu a la nostra terra té dret a la cobertura de les seves necessitats
bàsiques de manutenció, vestit i allotjament, tal i com va quedar expressat a la Llei de
Serveis socials impulsada al darrer pacte. Una Llei que s'ha de fer efectiva i garantir a tot
ciutadà i ciutadana de les Illes uns ingressos mínims de subsistència que garanteixin la
cobertura d'aquestes necessitats, avançant a mig termini cap a una renda bàsica de
ciutadania com a element de llibertat i cohesió social, finançat amb una fiscalitat
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progressiva.
Entre les línies d'acció de MÉS pel que fa a les polítiques socials, a més de la cobertura de
les necessitats bàsiques per part de les administracions, destaquem la prioritat de donar
garanties en l'accés a la informació necessària pel que fa als serveis socials i els recursos
existents, una qüestió bàsica per assolir la igualtat de condicions entre les persones. Per
això, exigim i promourem encara que sigui des del terreny de la desobediència civil,
l'assistència sanitària gratuïta a dones i infants immigrants , sense discriminació.
Calen polítiques de suport actiu a les famílies, enteses com un dret a viure en un nucli de
convivència estable, divers i lliure, que cobreix les necessitats més bàsiques de les
persones; juntament amb el suport a l'acció comunitària, espai de suport mutu i creixement
personal i col·lectiu que permet identificar i abordar les necessitats i els problemes socials
tot d'una que sorgeixen, de forma efectiva i solidària.
Son necessàries també, polítiques actives de suport a la gent gran, establint unes
pensions dignes i valoritzant el paper que poden jugar els majors en la nostra societat, com
element de cohesió familiar i de transmissió d’experiències i coneixements.
I és important igualment garantir una ciutadania plena a les persones immigrants que
viuen a Mallorca, com a part bàsica del nostre teixit social, econòmic, productiu, cultural i
també polític.
MÉS IGUALTAT
Des de la coalició MÉS apostem per desterrar el patriarcat en totes les seves
manifestacions, començant pel govern d'homes que tenim a les Illes, un insult a les
dones i l'esforç dels col·lectius feministes per fer efectiva durant molts anys la igualtat entre
dones i homes.
MÉS inclourà la perspectiva de gènere a tota la seva estratègia política, als documents
i el llenguatge de la coalició, i assegurarà la presència efectiva de les dones en les
estructures i la presa de decisions mitjançant la paritat i els co-lideratges com a forma
efectiva d’avançar cap a la igualtat real.
Així mateix, MÉS es compromet a:
- Impulsar una Llei d'igualtat entre dones i homes, i a recuperar tots els recursos i
polítiques de gènere i contra la violència masclista suprimits o retallats pel PP, com ara els
serveis de prevenció i atenció a les dones víctimes de violència de gènere, CIADones i
serveis d'assistència jurídica, entre d'altres;
- Promoure polítiques que impliquin l'equitat també a l'àmbit privat, adequant els serveis
públics al cicle de vida de les persones i millorant els serveis de suport a les persones, fent
polítiques de temps; i afavorint mesures com els permisos de paternitat obligatoris i
intransferibles, així com polítiques actives de conciliació entre la vida familiar i laboral.
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- Garantir el dret de les dones a decidir sobre la maternitat i el seu propi cos, amb
garanties per part dels poders públics, tot rebutjant el projecte de llei impulsat pel govern de
Rajoy contra la interrupció voluntària de l'embaràs, que fa retrocedir dècades aquest dret
històricament defensat per les dones.
MÉS DEMOCRÀCIA, MÉS TRANSPARÈNCIA
Des de la coalició MÉS defensem una segona transició democràtica per avançar cap a
una societat que combini mecanismes de democràcia representativa, participativa i
directa. Només amb una revisió en profunditat, de caràcter constituent, de les estructures
polítiques i de poder existents podrem lluitar contra els abusos de poder dels governs
autoritaris aliats amb interessos privats.
No ens podem permetre continuar amb un sistema polític bipartidista que és còmplice de la
gran estafa de la crisi que pateix la immensa majoria de ciutadanes i ciutadans. Per això cal
reformar la Llei electoral, i obrir i democratitzar al màxim les forces polítiques, perquè la
ciutadania se pugui re-apropiar de la política i tocar amb les mans les possibilitats de canvi
de les condicions materials de la gent que aquesta ha de dur implícites.
Pel que fa a les mesures de transparència i contra la corrupció, cal:
- Establir mesures clares d'incompatibilitat entre activitat pública i negocis privats, tot
regulant els lobbies i el transvasament de responsabilitats entre governs i multinacionals de
les finances o l'energia, protagonitzat tantes vegades pels grans partits.
- Mesures de transparència i finançament públic dels partits polítics, eliminant la
dependència de donacions o de l'activitat institucional.
- Impuls de mecanismes de participació i control social a les institucions públiques, amb
mesures com pressuposts participatius, consultes populars i referèndums vinculants en
temes rellevants, tot reduint les traves existents, per exemple, pel que fa les recollides de
signatures per a la iniciativa legislativa popular.
- Treballar pel dret a decidir de la gent en tot allò que afecta a les nostres vides, des de la
regulació agroalimentària, les retallades, el marc de convivència o la forma de l'Estat, entre
d'altres.
- Aturar la deriva autoritària i repressora dels actuals governants a tots els nivells, els
intents de criminalitzar la protesta cívica i els abusos policials davant qüestions i problemes
que s’haurien d’atendre i resoldre socialment, com ara la convivència escolar o el consum
de drogues.
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