Estem segurs i avancem si actuem junts i no només d'un en un.
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Les dones i els homes de MÉS per Mallorca estam compromesos amb una lluita que ve
des del fons dels segles, de la dignitat dels desposseïts i de les ànsies de llibertat de les
persones i els pobles sotmesos. Ens declaram hereus dels agermanats i de les
antifranquistes, de les sufragistes, de l’ecologisme que ocupa sa Dragonera i dels
contraris a l’OTAN.
Som conscients que no som els primers que transitam per aquesta sendera, però és aquí
on som i on volem estar, dempeus per a crear els fonaments d’una Mallorca sostenible,
justa i lliure en un món sostenible, just i lliure. Volem construir una relació de respecte
entre els humans i els pobles i d’integració amb la resta de la naturalesa.
A MÉS per Mallorca volem ser molt més que una eina electoral. Volem esser un moviment
de rebel·lia i transformació constant al servei del poble de Mallorca, un altaveu popular
agermanat amb forces transformadores d’arreu de les Illes, de l’Estat, (del Sud d’Europa)
la Unió Europea, l’àrea mediterrània i el món.
Compartim aquesta ànsia amb associacions, entitats, altres partits i molta gent. No en
som gelosos ni volem copar els espais de lluita, sinó ser un espai permanentment obert,
permeable, a disposició de la ciutadania, capaç de col·laborar i incorporar permanentment
persones i moviments.
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 faci possible el nou model social,
econòmic, ecològic i nacional que defensam. A MÉS per Mallorca, que lluita per construir
una nova societat postcapitalista, som conscients que sense l’hegemonia de les idees de
progrés no es pot canviar la societat. És per això que consideram una tasca principal

dedicar esforços a la formació permanent i a la lluita d’idees, tasca que feim de la mà de
les Fundacions Darder-Mascaró.

1. Balanç de dos anys i mig de pactes: gestió no és revolució
El maig de 2015 es va expressar a les urnes el desig de canvi de la gent arreu de les Illes,
després d’una de les etapes més fosques amb un Govern autoritari i uns Consells i
Ajuntaments que no feien altra cosa que seguidisme de la manera tirànica de governar de
Bauzà, del seu fanatisme anticatalanista i de la seva doctrina de les retallades.

Només han passat dos anys i mig i el balanç que feim des de MÉS per Mallorca ha estat
positiu des del primer moment, sobretot quan veiem com avança arreu d’Europa i del
nostre entorn el fantasma del feixisme, o les dificultats perquè les esquerres a Espanya
arribin a acords perquè no ens governi la dreta més corrupta del continent. Posats en
context, els Acords pel Canvi són un oasi de transformació, però també de responsabilitat,
davant aquestes circumstàncies. Però arribats a l’equador de la legislatura és hora també
de passar de la valoració a l’avaluació, amb perspectiva crítica, i als diferents nivells.
Pel que fa al Govern, aquest va recuperant a bon ritme la dràstica retallada de
treballadors i treballadores públics als serveis públics, especialment a salut i educació, i
medi ambient imprescindibles per garantir els drets bàsics. Els Acords pel Canvi s’estan
complint a bon ritme tant pel que fa als serveis socials -amb fites històriques com la
Renda Social-, com les polítiques mediambientals i de protecció del territori, amb la
protecció de milers d’hectàrees tant de territori com de fons marins i de posidònia, per
exemple. I en matèria turística tot i la bona feina -l’impost de turisme sostenible va ser una
de les primeres mesures aprovades, parlam del primer executiu que s’atreveix a destinar
zero euros a la promoció del «sol i platja», o que considera necessària la reducció de
turistes, i ho diu-, ens enfrontam al debat social de la massificació, com a conseqüència
tant del fenomen del lloguer turístic -en procés de regulació i contenció gràcies a la recent
modificació de la Llei de Turisme- com de la conjuntura de la Mediterrània, que desvia cap
aquí turistes d’altres destinacions considerades menys segures. En conjunt, el pacte al
govern ha funcionat bé sense la subordinació al «germà gran» que en altres pactes
representava el PSIB, amb una diferència de vots i escons importants respecte a les altres
esquerres. Ara, i malgrat la sortida del govern de MÉS per Menorca arran de la «crisi dels
contractes» i el suport extern de Podem -amb un excés de renou, a vegades-, la relació
entre socis fa que les polítiques que es despleguen siguin molt més equilibrades i
consensuades que en altres moments, tant a nivell de grups polítics com de societat civil, i
aquesta darrera també és una gran diferència respecte a altres pactes.
Des del Consell de Mallorca treballam perquè aquest sigui el vertader govern de l’illa, com
ja ho són la resta de Consells a les altres illes, tot i la situació en què ho deixà el PP de
Maria Salom la passada legislatura, en què el va convertir en una eina de convocatòria de
misses i actes folklòrics, absolutament subordinat als dictats de Bauzá. S’ha consensuat

amb el Govern un calendari de traspàs de competències que, en paral·lel a la reforma de
la institució, han de fer del mateix l’òrgan de referència dels mallorquins, útil per resoldre
els seus problemes i implementar les principals polítiques, com ja ho és en bona mesura
de cara als Ajuntaments, que han trobat en el Consell de Mallorca un gran aliat, entre
d’altres front a la Llei Montoro. El gran repte, que traspassa les nostres fronteres, és una
reforma legal a nivell d’Estat que faci que el Consell deixi de funcionar amb les limitacions
d’una corporació local i sigui vertaderament considerat -com assenyala el propi Estatutadministració autonòmica. Tot i així, s’han assolit fites importants, com un gran suport als
municipis, l’aturada de la importació de fems de l’estranger, el rescat del túnel de Sóller, el
31 de desembre com a Diada de Mallorca o la Llei de camins públics que s’acaba de
proposar, entre d’altres.
Als municipis, MÉS per Mallorca va esdevenir el 2015 la primera força municipalista a
l’illa, la qual cosa diu molt de la manera de ser i funcionar del partit. Quan parlem de fer
política des de baix, parlem d’això: de què la nostra concepció de sobirania comença
municipi a municipi, barri a barri, del primer esglaó de construcció democràtica del país.
Tant des del Govern com des del Consell hi ha hagut un esforç important per dotar de
recursos uns Ajuntaments condicionats pel Ministeri d’Hisenda a l’hora de desplegar les
polítiques públiques necessàries, i tots i cadascun dels nostres regidors i regidores, batles
i batlesses, han treballat de valent i ho seguiran fent per millorar les condicions de vida
dels seus veïns i veïnes, amb pocs recursos i molta feina i implicació personal. I ho
seguiran fent. El repte, a nivell municipal, consisteix en posar en valor les bones
experiències desplegades municipi a municipi per la gent de MÉS per Mallorca que
sobretot en matèria de participació ciutadana, medi ambient o serveis socials, no sols ha
servit per millorar els serveis, sinó per construir pobles i ciutats més cohesionades i
empoderades.
A Palma hi conflueixen capitalitat, centralitat i concentra el 50% de la població de
Mallorca. El 2015 vam aconseguir uns resultats històrics i un pacte de govern que ens va
dur a la batlia. Més per Palma ha articulat un projecte per transformar-la en una ciutat més
moderna, més igualitària, més sostenible i més estimada. Un projecte que es gestiona des
de la proximitat als barris, escoltant la gent, i amb un lideratge d’Antoni Noguera valent i
ídecidit, però també cohesionador i integrador.
Gestionar Palma sols és possible amb la implicació de tots els agents socials i
institucionals. L’oportunitat que ens ofereix liderar l’Ajuntament exigeix corresponsabilitat,
cohesió i coordinació de les polítiques que impulsa Més per Mallorca i que tenen impacte
en la ciutat.
MÉS per Mallorca romp clixés, avançant a partir dels fets cap a una visió del sobiranisme
illenc d’esquerres, ecologista i feminista com una força amb vocació majoritària i amb
voluntat de construir majories socials per canviar el país, i aquest és el camí a seguir per
guanyar les eleccions de 2019, o si més no ser la força hegemònica en la necessària
aliança amb la resta de forces d’esquerres del país, PSIB i Podem. I sobretot és important
guanyar perquè les polítiques iniciades en tots els àmbits, es consolidin i apuntalin el

concepte de transició cap a una Mallorca republicana, digna, verda i lliure, aquella que
somiàrem als nostres documents fundacionals.
La gestió, així com el creixement d’una força política que passa de ser minoritària a
hegemònica, no és un camí exempt de contradiccions: justament d’això es tracta a l’hora
de construir majories socials. En la gestió a tots els nivells hem comès encerts i
desencerts, però en la tradició de les esquerres euro-cèntriques, de posar l’accent en el
20% de coses no resoltes enlloc del 80% de fites aconseguides.
S’ha iniciat decididament el debat social i polític per al canvi de model econòmic i turístic,
però la crítica i l’autocrítica només poden ser assumibles si les situam en el marc cognitiu
de la transició cap a una altra societat, i de les limitacions de l’acció de govern d’unes
institucions locals, insulars i autonòmiques amb menys poder de decisió que no fa una
dècada. Això vol dir que l’optimisme de la voluntat dels canvis i fites assolides no ens pot
fer caure en l’autocomplaença, i també reconèixer des del pessimisme de la raó que amb
la gestió no farem la revolució, però sí podem fer passes decidides cap a la transició, i que
en tot cas per fer més i millor, també cal avançar en termes de sobirania, i això implica
necessàriament confrontació amb l’Estat. I no l’haurem de cercar: ens hi topam cada dia.
Per validar si les polítiques públiques impulsades serveixen per transformar en la
perspectiva desitjada, ens hem de fer preguntes com ara: aquesta política serveix per
millorar la qualitat de vida de la gent i reduir els nivells de desigualtats? Aquesta mesura
contribueix a limitar el poder de les oligarquies o el reequilibra en benefici de les majories?
Aquesta decisió permet protegir la nostra malmesa terra? Amb qui hem comptat, més
enllà de l’entorn polític, per dur aquesta política endavant? Això que feim serveix per
incrementar la consciència social i el somni compartit d’una altra Mallorca necessària?
2. La nostra proposta: idees per guanyar el futur
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, i
declaram inacceptables les ingerències -polítiques, judicials, econòmiques, policials o
militars- que vagin contra aquest dret. Per a MÉS per Mallorca la concepció de sobirania
que defensam i 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.
MÉS per Mallorca defensam el dret a decidir del poble de Mallorca, per tal que defineixi
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 identitats 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
independentistes- 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,
Eivissa i Formentera i de la resta dels Països Catalans.
MÉS per Mallorca treballarem amb les forces transformadores del nostre país i de la resta
de pobles d’Espanya, perquè s’iniciïn processos constituents simultanis arreu de l’estat. El
nostre objectiu és la república mallorquina, confederada amb Menorca i les Pitiüses, i amb
vocació d’establir els llaços fraterns que la nostra ciutadania consideri convenients amb
Catalunya i el País Valencià. El dret a l’autodeterminació ha de ser la base democràtica
des de la que treballar i desfer l’edifici del règim del 78.

Pel que fa al propi model actual 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 als pobles, als barris i a les ciutats, on les problemàtiques i les
transformacions són percebudes de forma molt més directa pels ciutadans. Apostam per
un model de gestió descentralitzada per tal de que esdevingui més flexible als canvis,
més propera i més eficaç en la satisfacció dels interessos generals i, més concretament,
dels sectors populars.
Dins l’àmbit interinsular defensam un unes Illes Balears enteses com una comunitat
d'interessos, 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, malgrat les seves limitacions, ha donat les majors quotes de benestar als
pobles illencs; per això propugnam que 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, àgil,
modern i adaptat a la nostra realitat; així aconseguirem que la demanda de 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.
Denunciam el finançament injust que han patit i pateixen les Illes Balears, que és un
autèntic espoli. Defensam la reforma del finançament autonòmic, permetent que la riquesa
es gestioni i decideixi en el lloc on s’ha recaptat, negociant-ne 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
alguns sectors: 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 la plena
normalització cal assegurar que tots els ciutadans -independentment del seu origen- la
sentin com un patrimoni enriquidor al seu abast, 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.
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 tendències 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.
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
partits socialdemòcrates majoritaris.
MÉS per Mallorca proposam reinventar les esquerres 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.
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 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 transparència i de
vocació social: l’economia social i solidària, les empreses petites i familiars, les
cooperatives, l’autoocupació. Aquests models actualment tenen un pes significatiu 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 a
un major benestar, 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 privatitzadora 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
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 riquesa
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 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 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
una de les seves lluites principals són el dret a l’habitatge, a l’alimentació i al 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. Defensam el
compliment dels drets humans, i que les llibertats col·lectives siguin les garants de les
individuals.
Volem subratllar i destacar com a prioritat la lluita per la igualtat entre els homes i les
dones des del feminisme; no hi haurà democràcia ni sobirania popular ni justícia social
autèntiques si no vencem la discriminació i les dificultats que encara pateixen les dones
en tots els àmbits, començant en el nostre propi projecte i en tots els àmbits de la societat.
De forma molt especial cal denunciar els assassinats de milers de dones, i atacar totes les
formes de violència sistèmica que pateixen en tots els aspectes socials.
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.
MÉS per Mallorca 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 i paisatge, el nostre principal bé, en una mercaderia; apostam per un
paulatí decreixement en el consum de territori i recursos.
Defensam el manteniment de la biodiversitat i 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 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.
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.
La nostra aposta europeista és la que ens fa demanar una altra Unió Europea, que es
construeixi a partir de la ciutadania i dels pobles i es basi en els principis de la democràcia
i la transparència. L'actual proposta, basada en els estats i el model econòmic
privatitzador, empobridor, depredador i austericida just ha servit per a crear recels entre
els pobles, alimentant la xenofòbia d'ultradreta, amb la crisi dels refugiats com a màxim
exponent. Des de Mallorca, territori d’acollida, manifestam que és una vergonya que els
capitals flueixin amb més facilitat que les persones. En aquest mateix sentit, proposam
una Unió Mediterrània, 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.
3. El 2019, el repte immediat de futur
La consolidació del canvi iniciat el 2015 i la possibilitat de seguir avançant cap al model de
justícia, solidaritat, sostenibilitat i sobirania que ens proposam passa per revalidar una
majoria progressista el 2019 en la qual MÉS per Mallorca tengui un pes decisiu. Rompre
amb la dinàmica turnista dels darrers vint anys de l’autonomia és clau, especialment en un
moment d’auge conservadora i recentralitzadora arreu de l’Estat i del món.
L'objectiu prioritari durant els propers anys ha de ser el de redistribuir la dependència
econòmica del turisme, lluitar per la nostra sobirania plena, assolir un model
mediambiental més sostenible i avançar cap a un model social més equitatiu,
especialment entre homos i dones.
D’aquesta forma, MÉS per Mallorca ha de treballar per assolir una sèrie de fites,
realistes però ambicioses, en els propers anys. Així:
1. Recaptarem tots els imposts mitjançant el sistema de finestreta única, potenciant
l’ATIB.
2. Reduirem la desigualtat mitjançant una política pública decidida (com la Renda
Social Garantida) i uns imposts progressius. L’objectiu és situar a Balears dins la
mitja de la UE del coeficient de GINI.
3. Introduirem el català a la Justícia. També dins les grans corporacions. Impulsarem
un Pla de Foment de l’Ús del Català amb l’objectiu d’alfabetitzar al 100% de les
persones que parlen la nostra llengua (ara aproximadament hi ha un 25% de gent
que diu que sap parlar-ne el català que no el sap escriure).
4. Durem a terme una gran transferència de competències autonòmiques als Consells
Insulars (tot el que pugui fer l’illa no ho ha de fer el Govern Balear). Es

desenvoluparà l’Estatut, assumint les competències pendents (policia autonòmica,
telecomunicacions…)
5. Augmentarem el territori protegit del 23% actual (dades Red Natura 2000) al 33.3%
(apropant-nos al grau de protecció d’altres territoris de l’Estat, com Canàries).
6. Augmentarem la despesa en I+D+I en un 100%. Crearem un gran pol de recerca
com alternativa al turisme, prenent com a base el Parc BIT i projectes d’èxit com
l’IMEDEA o el Grup de Relativitat i Gravitació de la Universitat de les Illes
Balears (que va participar en la recerca del darrer premi Nòbel de Física), entre
molts d’altres.
7. Reduirem la barrera electoral al 3% i impulsarem una nova Llei Electoral que iguali
les oportunitats de totes les opcions polítiques. Més transparència, menys
corrupció.
8. Augmentarem el consum de renovables, del 2% actual fins a la mitjana estatal
(aproximadament 40%).
9. Avançarem cap a un canvi de model de mobilitat. Farem el tramvia a Palma i el tren
de Manacor a Artà. Així mateix, tot el parc de lloguer de cotxes serà elèctric.
Eliminarem els vehicles que més contaminen, com els dièsel, potenciant els híbrids
i elèctrics.
10.Impulsarem una Llei de Reforma Agrària que faci del nostre camp un model
sostenible, de proximitat i èxit.
11.Multiplicarem per quatre el nombre d’empreses cooperatives (objectiu: superar els
10.000 socis).
12.Crearem una banca pública de les Illes Balears.
13.Crearem una Llei Balear de Diversificació Econòmica i Sostenibilitat amb l’objectiu
de redistribuir la riquesa, potenciar alternatives al monocultiu turístic i fomentar la
participació dels treballadors en la presa de decisions i els beneficis de l’empresa.
14.Crearem una xarxa de municipis LGTBI per tal de dur les polítiques autonòmiques
al món local.
15.Posarem en marxa la comitè de desenvolupament de rutes, com a passa cap a la
plena participació del GOIB dins AENA.
Per això MÉS per Mallorca sortim a guanyar, ens tornam a posar a disposició de la
ciutadania i tornam obrir el nostre projecte als moviments de progrés i a la majoria social
del país. Perquè si és junts, guanyam el futur.

