
Ciutadania, Estat i Democràcia partcipatva i paritària

1. La ciutadania, la base d’una societat plural, cohesionada i més igualitària. Tots i totes 
partcipam a la construcció i al progrés de la nostra societat i per això cal que tnguem 
els  mateixos  drets  i  els  mateixos  deures.  Cal  fomentar  una  ciutadania  actva,  amb 
capacitat i possibilitat de partcipar a la presa de decisions polítques i ambientals. Una 
ciutadania crítca, amb capacitat i possibilitat de partcipar en la vida pública, ha de ser 
la base del sistema democràtc. Donam suport a la Renda Bàsica de Ciutadania, entesa 
com a instrument per avançar cap a una societat més igualitària, de ciutadans de ple 
dret.

Cal  aproftar  el  potencial  de  les  noves  tecnologies  com  a  mitjans  que  permeten 
aprofundir en la partcipació ciutadana.

Replantejar el sistema electoral en el sentt de reforçar el seu caràcter proporcional i 
d’afavorir la democràcia interna i la partcipació al si de les formacions polítques.

2. Una polítca d’immigració orientada a la plena integració. La plena integració i  el 
reconeixement dels drets han de ser els objectus de tota polítca d’immigració. Volem 
l’extensió del  dret  a  vot per a totes  les persones amb residència legal.  Compromís 
insttucional de lluita contra tota forma de racisme i xenofòbia. No a la conversió de la 
polítca d’immigració en polítca policial i penitenciària d’excepció.

3.  Dignifcar  els  serveis  públics.  Hem de defensar el  sentt  clàssic  de  servei  públic, 
retornar al concepte dels serveis públics com a eines de gestó per a cobrir els drets i 
les  necessitats  bàsiques  dels  ciutadans  (educació,  transport,  sanitat,  eliminació  de 
residus, etc), desvinculant-los de les idees de lucre o de gestó privada.

Els serveis públics han d’estar guiats per la responsabilitat i per l’efcàcia en el servei als 
ciutadans,  perseguint  la  seva  millora  contnua,  estmulant  el  treball  individual  i  en 
equip, dinamitzant el seu funcionament i perseguint la corrupció a tots els nivells. 

Els  serveis  públics  es  guien  pel  principi  de  la  universalitat.  Al  mateix  temps,  hi  ha 
d’haver la fexibilitat necessària perquè l’administració pugui treballar amb diferents 
col·lectus de manera diversa, segons les necessitats de cadascun.

És essencial que la transparència en la gestó dels fons públics sigui absoluta. Per això 
calen mesures com registres públics de factures i contractes de les administracions, la 
publicitat de les subvencions i les bonifcacions concedides per les administracions, o la 
publicitat de les actes dels diferents òrgans de govern de les insttucions.

Algunes  de  les  nostres  propostes  en  relació  als  principals  serveis  públics  son  les 
següents:

- Educació. Volem construir una escola compromesa amb els valors de la igualtat, 
les llibertats, el respecte a la diversitat i la preservació del planeta, i per això apostam 
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per una sola xarxa pública d’educació universal, pública i gratuïta. Per això és necessari 
dotar el sistema educatu dels mitjans necessaris i que s’hi dediqui un mínim del 6% del 
PIB. Cal garantr l’educació laica, car la religió, en qualsevol de les seves expressions, no 
ha  de  formar  part  del  currículum  educatu  obligatori.  En  el  camp  de  les  matèries 
optatves, proposam substtuir l'ensenyament confessional de la religió a l'escola per 
l'ensenyament laic i cientfc de la història de les religions. 

- Salut. El nostre objectu és assolir els màxims nivells de qualitat en els serveis 
públics de salut. Aquests no es centraran exclusivament sobre la recuperació de la salut 
si  no molt  especialment  en la prevenció  i  la  salut  comunitària.  Lluitarem contra la 
privattzació  d’aquests  serveis.  Volem impulsar  un  debat  obert  i  racional  sobre  les 
drogues,  que  permet  explorar  mecanismes  d’educació  sobre  el  seu  ús  i  efectes  i 
determinar les mesures legals a prendre més adients.

- Serveis socials. És el nostre propòsit  avançar cap al reconeixement dels  drets 
subjectus. Els serveis socials han d’estar dirigits a tot el cicle vital de la persona que es 
pot  trobar  en  situació  de  vulnerabilitat  i  risc,  de  manera  especial  els  menors,  les 
persones majors i les persones amb discapacitats.

- Justcia.  S’ha  de promoure un bon funcionament de la  justcia,  donant  més 
mitjans a la fscalia i creant més jutjats.

Seguretat i emergències. Volem un sistema de seguretat i emergències integral. A part 
d’un cos de policia estatal i en conseqüència federal, que lògicament hauria d’ésser 
desmilitaritzat,  apostem  per  una  policia  autonòmica  democràtca  i  al  servei  dels 
ciutadans i les ciutadanes que hauria d’estar coordinat i ésser complementari de les 
policies locals. És necessari també un nou servei d’emergències del país que unifquí en 
un sol  cos els  bombers  de cada Illa  i  de l’Ajuntament de Palma a més dels  equips 
d’extnció d’incendis de l’IBANAT. Així mateix cal crear una estructura que coordini tots 
els serveis d’emergències, baix la responsabilitat d’una única autoritat, en aquest cas 
del  Govern.  Haurien  de  dependre  d’aquest  organisme  de  coordinació  de  les 
emergències: l’112, la protecció civil, el cos de bombers, la policia autonòmica i el cos 
estatal de policia responsable en la matèria

4. Dignifcar la polítca. Els representants polítcs exerceixen la seva funció en nom de la 
sobirania popular: aquesta hauria de ser una tasca de màxim orgull i responsabilitat, 
que està essent desvirtuada a causa dels  casos de corrupció.  Cal  aprofundir  en els 
mecanismes de partcipació i control ciutadans, cosa que suposarà la millor garanta 
contra els abusos de poder.

Al  mateix  temps,  s’ha  d’avançar  en  l’aplicació  de  mesures  contra  la  corrupció: 
inhabilitació per exercir qualsevol càrrecs públic i expulsió de la funció pública a les 
persones  condemnades  per  corrupció,  més  mitjans  a  les  fscalies  antcorrupció, 
reglaments  insttucionals  contra  el  transfuguisme,  cessament  temporal  dels  càrrecs 
públics  en  situacions  processals  incompatbles  amb  el  prestgi  de  la  polítca, 
transparència absoluta dels ingressos i patrimonis de les persones que es dediquen a la 
polítca. Els càrrecs públics han de retre comptes a la ciutadania de la seva gestó, i per 
això cal impulsar els mecanismes de transparència.
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5. Federalitat i partcipació.  El principi de federalitat vertebra la nostra concepció de 
l’arquitectura insttucional,  des del  nivell  municipal  fns la Unió Europea.  Federalitat 
equival a construcció des de baix cap a dalt i a màxima proximitat a la ciutadania.

El municipalisme és una senya d’identtat del nostre projecte polítc. S’ha d’avançar en 
l’autonomia  municipal,  tant  en  l’assumpció  de  noves  competències  com  en 
fnançament: s’ha de revisar el sistema de subvenció entre administracions, per anar 
cap a un sistema sòlid de fnançament municipal.

És imprescindible canviar la Llei de Règim Local de 1985, que, a la pràctca, en les seves 
posterior  modifcacions,  sols  ha  allunyat  el  poder  del  poble  (ha  anat  donant  més 
potestat  al  batle  i  minvant  el  poder  dels  plenaris)  i  ha  afavorit  la  privattzació  de 
serveis.

El  municipi  és  un  espai  privilegiat  per  l’aprofundiment  democràtc.  S’han  d’establir 
formes de co-govern entre l’administració local i la ciutadania. Promoure els diferents 
consells de partcipació ciutadana. Promoure l’elaboració de pressuposts partcipatus i 
altres fórmules de democràcia partcipatva.

Cal  avançar  en  el  reconeixement  de  la  plurinacionalitat  de  l’estat.  És  necessari 
replantejar del marc consttucional. Apostam per una República Federal, que reconegui 
el dret de les nacions a decidir sobre el propi futur, a partr d’una concepció inclusiva 
de la  ciutadania.  En qualsevol  cas,  el  dret  a  decidir  no es pot  limitar  únicament a 
qüestons  nacionals  sinó  que  cal  insertar-lo  dins  una  concepció  àmplia  de  la 
partcipació democràtca.

El  procés  d’avanç  de  l’autogovern  a  les  Illes  no  està  acabat.  Cal  assumir  més 
competències de l’Estat i un sistema de fnançament basat en un concert econòmic 
solidari.  El  desenvolupament  de  l’actual  estatut  d’autonomia  és  una  necessitat 
inajornable per avançar cap a una administració  de Les Illes  Balears vertaderament 
federal,  on els Consells Insulars ostentn la representació sobirana de cada illa.

Volem  una  reforma  del  Senat  per  convertr-lo  en  una  vertadera  cambra  de 
representació  territorial,  amb  poder  de  decisió  sobre  les  qüestons  que  són  de 
competència  de  les  comunitats  autònomes.  Presència  de  totes  les  comunitats  als 
organismes estatals (RTVE, Tribunal Consttucional, Consell d’Estat, etc). Un Govern que 
no dupliqui Ministeris en matèries que són competència de les comunitats.

Apostam  igualment  per  una  Unió  Europea  Federal  que  cerqui  la  complicitat  de  la 
ciutadania en la seva consolidació que sigui un actor i un espai de pau i de promoció 
dels drets humans, d’una nova forma d’entendre les relacions internacionals.  Volem 
una Europa forta  polítcament,  sostenible  i  social,  que defensi  la supervivència  i  el 
perfeccionament  de  l’estat  del  benestar  i  que  sigui  solidària  amb  la  resta  de  la 
humanitat

6. Laïcisme. Defensam els valors dels laïcisme com a fonament de la convivència en una 
societat plural. Separació estricta entre l’àmbit privat de les creences i l’àmbit públic: a 
l’Estat li correspon promoure una ètca laica, mentre que les religions corresponen a 
l’àmbit privat de les famílies i les esglésies.
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Cal trencar l’actual concordat amb el Vatcà i,  si  escau, fer un nou  conveni amb les 
diverses esglésies, considerant la seva funció social (ONG) i el seu patrimoni d’interès 
general. L’escola, pública o sostnguda amb fons públic, no ha de contemplar dins el seu 
horari lectu l’assignatura de religió.

7. Igualtat de gènere: la igualtat de gènere consttueix un element imprescindible de la 
democràcia  partcipatva  i  paritària,  establint  tres  objectus  fonamentals:  1)  la 
consecució  de  la  igualtat  efectva,  2)  evitar  fer  passes  enrere  i  3)  acabar  amb  les 
estructures  patriarcals,  androcèntriques  i  heterosexistes  i  les  relacions  de  poder 
desigual  que  produeixen,  especialment,  però  no  únicament,  en  els  àmbits  de  la 
sexualitat, l’educació, la cultura, els mijtans de comunicació i el llenguatge. Impulsar i 
protegir la paritat i els pressupostos amb perspectva de gènere.

Nou model econòmic i social

8. L’Objectu de l’economia ha de ser aconseguir el benestar de les persones, basat en 
l’equitat  i  l’ús  sostenible  dels  recursos  naturals.  El  model  actual  productu  és 
insostenible, tendeix a perpetuar-se, xoca frontalment amb la garanta del benestar de 
les generacions futures i vulnera els drets de les persones. Proposam el “Green New 
Deal”, un nou pacte verd, com a model superador de les contradiccions entre el capital 
i el consum dels recursos naturals així com la contradició actual entre el capital i les 
relacions de treball.  És el  moment d’expandir  la democràcia  ja no sols  dins l’àmbit 
polítc sinó també en l’àmbit econòmic , ja que aquest té de cada cop més importància 
en el món actual i minva cada cop més les iniciatves vingudes del camp de la polítca. 
Volem  treballar  cap  al  decreixement  de  la  petjada  ecològica  i  plantejar  indicadors 
econòmics  alternatus.  Altres  mesures  que  s’han  de  prendre  són lluitar  contra 
l’exclusió, protegir els col·lectus en situació de més vulnerabilitat,  afavorir la inserció 
laboral en la lluita contra l’exclusió, implantar la Renda Bàsica de Ciutadania, assegurar 
el compromís insttucional de fer efectus els drets universals a l’alimentació, al sostre i 
a la roba. Objectu Pobresa Zero.

9.  Diversifcar l’economia, superar la dependència del turisme i transformar el model 
destructu  i  insostenible  de  la  balearització.  Hem  d’acabar  amb  el  model  de 
desenvolupament  dels  darrers  50  anys,  basat  en  el  creixement  urbanístc  i  turístc 
incontrolat,  que  ha  generat  indicadors  d’insostenibilitat  en  tots  els  sectors  (aigua, 
residus, energia, transport), ha provocat precarietat laboral i desigualtat social i ens ha 
portat aculturació i baix nivell educatu. Per enriquir-nos realment, el turisme, ha de ser 
un turisme de qualitat,  que permet valoritzar  i  desenvolupar les riqueses naturals, 
culturals,  gastronòmiques,  etc,  de  les  nostres  illes.  Hem  de  començar  a  veure  la 
Mallorca del futur sobre els fonaments de la reconciliació amb la naturalesa i la cohesió 
social.  La nostra economia depèn gairebé exclusivament del turisme de masses, la qual 
cosa ens fa molt més vulnerables que altres comunitats autònomes. 

Cal garantr la transparència i la partcipació de tota la societat en la presa de decisions 
sobre polítca turístca. El futur turístc no l’han de dictar els hotelers o els grups de 
pressió sinó tota la  ciutadania per tal de poder decidir sobre el turisme amb la vista 

29 propostes pel segle XXI 4

129

132

135

138

141

144

147

150

153

156

159

162

165

168

171



posada en la preservació de l’entorn, en la feina de qualitat i en la construcció d’una 
societat cohesionada.

Ens cal iniciar un procés de transició cap a un nou model econòmic, impulsant el paper 
del sector públic i de les administracions públiques en el lideratge d’aquest procés. Així 
mateix, hem d’orientar als empresaris a invertr en els sectors de l’economia verda i en 
els serveis, especialment  en els apartats d’ innovació, investgació, educació, sanitat, 
serveis socials, oci, cultura, esports, com a dinamitzadors del nou tpus de serveis que 
necessita la ciutadania i amb més potencialitat de creixement econòmic. Apostam per 
la  bio-construcció  en harmonia amb l’entorn  fsic,  per   la  rehabilitació  i  millora  de 
l’habitatge existent reduint el consum de territori. Volem impulsar la sostenibilitat de 
les  industries  promovent  la  seva  modernització  i  compettvitat  i  apostam per  una 
generació de recursos, productes i serveis social i ambientalment responsables, com a 
concepte  de  nova  democràcia  econòmica  i  vinculada  al  desenvolupament  del  seu 
entorn local.

10.  Menjar bé per viure bé. Apostam per la producció local per impulsar l’economia, 
creant nous llocs de feina, revitalitzant el camp i alleugerint la motxilla ecològica d’allò 
que  menjam.  Promovem  l’agricultura  ecològica  com  a  resposta  a  l’agricultura  i  la 
ramaderia  industrialitzades.  Cal  apropar  la producció  al  consumidor  fnal  i  educar  i 
promoure el bon menjar entre la ciutadania (escoles, menjadors, llocs públics, etc...). 
Son  necessàries  polítques  que  garanteixin  la  sobirania  alimentària.  Defensam  la 
prohibició del cultu de transgènics i l’enfortment de la seva traçabilitat.

11. El concepte estratègic del desenvolupament local. Pensam l’espai local i municipal 
com l’eix central a on s’ha de concretar  la transició cap a un mou model econòmic. 
L’administració municipal ha de començar a pensar a exercir un lideratge  en aquest 
sentt, i  fer partcipar a tots els agents econòmics i socials del seu municipi cap a un 
concepte integral i sostenible del seu territori local. Les Agendes Locals 21 o el Pacte de 
Batlles són exemples d'iniciatves que ajuden a desenvolupar aquesta tasca.

Apostam pel desenvolupament d’iniciatves i la recerca de nous jaciments d’ocupació 
lligats  al  territori  que  permetn  el  desenvolupament  de  l'economia  local  com  a 
mecanisme  de  lluita  contra  l’atur  a  nivell  local,  promoció  de  Pactes  Locals  per 
l'Ocupació.

12. Feina digna. La crisi no pot ser un pretext per fer la feina més precària. Ens oposam 
al retard de l’edat de jubilació i a l’augment de la jornada laboral i donam el nostre 
suport  a  les  formes de treball  de l’economia  social.  Cal  millorar  les  inspeccions  en 
matèria de treball,  medi ambient i fscalitat per garantr els drets dels treballadors i 
evitar el creixement de les empreses a costa d’aquests, o de la depredació del medi. 
Per  això  recolzam  les  iniciatves  de  genuïna  responsabilitat  social.  Cal  reformar  el 
mercat  de  treball,  orientant-lo  a  garantr  un  salari  just  i  sufcient  per  a  tots  els 
treballadors i treballadores així com garantr la seguretat del lloc de feina i avançar cap 
a la reducció de la jornada de treball  amb una ordenació alternatva dels temps de 
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feina que permetn una vertadera conciliació igualitària del treball i de la vida personal, 
familiar i social.

13.  Necessitat d’unes fnances públiques potents. Reforma fscal progressista i verda. 
Les administracions  públiques necessiten els  recursos adients  per  dur  endavant  les 
reformes necessàries i els serveis que demanden la població. Necessitam el concert 
econòmic  solidari.  Mentre  no  s’aconsegueixi,  ens  cal  reclamar  el  REB  com  a 
reconeixement explícit als costos de les insularitats, i actuar en els trams autonòmics 
d’imposició. També cal implicar a les enttats fnanceres que actuen preferentment a 
les  Illes  en  el  fnançament  dels  programes  públics  estratègics.  Apostam  per  la 
recuperació de l’esperit fundacional de les caixes d’estalvi i per la fscalitat tendent a la 
redistribució: recuperació de la progressivitat de l’IRPF, creació d’un impost sobre les 
grans fortunes, major control sobre l’especulació fnancera i aposta per la implantació 
de  la  taxa  Tobin  a  les  transaccions  fnanceres.  La  eco-fscalitat  que  volem  ha 
d'internalitzar els costos totals dels productes i serveis que gravi. Qui contamini, ha de 
pagar, i amb aquests recursos s'ha de fnançar un canvi de model perquè en un futur 
proper produir no suposi contaminar.

14.  Impulsar l’economia social i les noves formes d’economia i fnances ètques. Una 
altra  economia  és  possible. L’afany de guany privat  il·limitat  no és l’únic  motor  de 
l’economia, però sí que és el causant principal del desastre social i ecològic del planeta. 
L’economia social i solidària ha posat en pràctca uns altres valors en l’organització, les 
relacions  laborals  i  les  fnalitats  de  la  producció  econòmica,  a  la  vegada  que  ha 
demostrat  també  la  seva  efcàcia.  Cal  potenciar  l’interrelació  entre  les  diferents 
branques  d’aquestes  economies  i  donar-los  suport  des  de  les  administracions 
públiques. Les fnances ètques i alternatves són una aposta estratègica de futur, tant 
pel  que  fa  al  suport  autònom  a  les  xarxes  d’economia  social  i  solidària,  com  per 
demostrar a la societat que hi ha alternatves al monopoli de les grans corporacions 
fnanceres internacionals. 

D’altra banda, el tercer sector, l’atenció a les persones i el model cooperatu d’empresa 
son àmbits i iniciatves als quals cal donar suport.

Serveis Públics

15. Educació. Volem construir una escola compromesa amb els valors de la igualtat, les 
llibertats, el respecte a la diversitat i la preservació del planeta, i per això apostam per 
una sola xarxa pública d’educació universal, pública i gratuïta. Cal garantr l’educació 
laica, car la religió, en qualsevol de les seves expressions, no ha de formar part del 
currículum  educatu  obligatori.  En  el  camp  de  les  matèries  optatves,  proposam 
substtuir l'ensenyament confessional de la religió a l'escola per l'ensenyament laic i 
cientfc de la història de les religions. 

16.  Salut.  El  nostre  objectu és  assolir  els  màxims nivells  de  qualitat  en els  serveis 
públics de salut. Aquests no es centraran exclusivament sobre la recuperació de la salut 
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si  no molt  especialment  en la prevenció  i  la  salut  comunitària.  Lluitarem contra la 
privattzació d’aquests serveis.

17.  Serveis  socials.  És  el  nostre  propòsit  avançar  cap  al  reconeixement  dels   drets 
subjectus. Els serveis socials han d’estar dirigits a tot el cicle vital de la persona que es 
pot  trobar  en  situació  de  vulnerabilitat  i  risc,  de  manera  especial  els  menors,  les 
persones majors i les persones amb discapacitats.

Mobilitat i gestó del territori

18.  Ciutats  i  pobles  per  conviure.  Volem ciutats  i  pobles  vius,  amb dinàmiques  de 
partcipació, espais per als vianants i per als infants. Ciutats i pobles dissenyats per a la 
cohesió  social  i  per  a  la  integració  de totes  les  persones,  sigui  quina  sigui  la  seva 
procedència.

19.  Un  altre  model  de  mobilitat.  Impulsarem  nous  mitjans  de  transport  poc 
contaminants i col·lectus i adoptarem mesures valentes a favor del transport públic: 
limitacions  de  velocitats,  carrils  d’ús  exclusiu  per  transport  públic  a  les  entrades  a 
Palma i completar la xarxa ferroviària. D’altra banda, promourem els desplaçaments a 
peu i en bicicleta a tota l’illa. Volem combatre el model de predomini del cotxe privat: 
no més autopistes i autovies. També volem impulsar el transport marítm, tot regulant 
els costos de l’ insularitat de les mercaderies no produïbles a les Illes. Finalment, és 
important analitzar els impactes ecològics del transport aeri i la seva repercussió de 
cara al futur model econòmic de les Illes.

Medi ambient

20. La Terra, l’únic planeta que tenim. Defensam el medi ambient com la casa comuna 
de tots els éssers vius. Assumim seriosament els objectus de protecció del clima: el 20-
20-20 (20% de reducció de gasos hivernacle, 20% de reducció de consum energètc, i 
20% de producció d’energia mitjançant energies netes per a l’any 2020) com a mínims 
irrenunciables, amb l’ambició d’anar més enllà, i per tant cal dissenyar les polítques 
energètques  i  de  transport  en  funció  d’aquests  objectus.  En  aquest  sentt,  s’ha 
d’elaborar  un  pla  de  substtució  de  les  energies  contaminants  per  sistemes  de 
producció amb una major efciència energètca i s’ha de multplicar la producció amb 
energies renovables. És igualment necessari un canvi progressiu del model actual de 
gestó de residus a les Illes, a través d’una polítca coherent de residus que passa per 
unifcar competències (ara repartdes entre ajuntaments, consells i govern), facilitar la 
reutlització  dels  envasos/vidres  (sistema  de  retorn),  assegurar  el  tractament  dels 
perillosos (piles, electrònica, químics,...), etc. Aquest és un tema d’interès general, en 
el qual cal invertr recursos públics, fns que no tenguem un sistema que veritablement 
equilibri el cost del servei i l’ús que en fa determinat partcular o empresa.
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21.  Respectar i  defensar els drets dels animals. És necessari  canviar la relació entre 
l’ésser humà i la resta d’animals, amb els quals compartm el planeta, reconeixent-los 
com éssers dotats de sensibilitat fsica i psíquica, i per tant mereixedors d’uns drets 
propis de la seva condició animal. Manifestam el nostre compromís amb els principis 
que emanen de la Declaració Universal dels Drets dels Animals de 1978, especialment 
amb els principis ètcs, socials, mediambientals i els que lluiten contra el patment dels 
animals i per això impulsarem un corpus legislatu de protecció animal, per avançar en 
el reconeixement legal d’aquests drets i que ajudin a acabar amb la “cosifcació” que 
pateixen a la societat actual. És important destacar que l’abús de l’explotació industrial 
i comercial dels animals s’ha convertt en un dels majors factors de contaminació del 
planeta.

22. Espais naturals. La protecció dels espais naturals és una garanta de la preservació 
de la biodiversitat, que cal fer a favor de la qualitat de vida de la població resident i 
com  a  garanta  del  nostre  valor  com  a  dest  turístc.  Impulsarem  fórmules 
d’harmonització entre l’actvitat humana i la protecció dels ecosistemes.

Relacions Internacionals

23. Cooperar amb el Sud, construir societats justes. Les relacions internacionals han 
d’estar basades en la igualtat i en aquest sentt les relacions amb els altres pobles s’han 
de construir a partr de la no dominació i la no explotació. Cal, per això, posar l’èmfasi 
en  la  denúncia  dels  mecanismes  que  creen  desigualtat  (allò  que  s’ha  anomenat 
“antcooperació”): l’enorme poder de les empreses transnacionals, les polítques de les 
insttucions fnanceres internacionals, el comerç global, les despeses i les intervencions 
militars,  etc...  S’ha de lluitar  per les mesures adoptades a escala global que puguin 
contribuir a redreçar l’actual ordre desigual, com la condonació del deute extern dels 
països empobrits, o l’aprovació d’una taxa sobre les transaccions fnanceres.

La cooperació s’ha de basar en una acttud d’autèntca solidaritat, que suposa la lluita 
compartda contra la injustcia. Una cooperació de qualitat ha d’estar basada en les 
prioritats  fxades  pels  països  i  comunitats  receptores,  per  això  donam  suport  a  la 
cooperació  que  enforteix  l’autonomia  dels  països  i  comunitats  del  sud.  A  més, 
promovem la cooperació atenta al teixit  associatu local, als drets de les dones i als 
drets  dels  pobles  indígenes.  Rebutjam  la  visió  paternalista  i  etnocentrista  de  la 
cooperació.   La  cooperació ha de ser  de doble sentt,  ja que tots tenim coses que 
aprendre  dels  altres.  Així,  la  cooperació  implica  responsabilitat  de  totes  les  parts. 
Donam  suport  a  la  consolidació  d’una  cooperació  ciutadana  dinàmica  basada  en 
aquests principis a través d’un teixit associatu viu i complementari, amb capacitat de 
treball conjunt. Impulsam el 0’7% i més i  la cooperació descentralitzada.

24. Construir la pau. Cal potenciar la multlateralitat i els mecanismes de prevenció i de 
resolució pacífca de confictes. Defensam la reducció dels pressuposts militars així com 
l’aplicació estricta dels codis sobre transferències d’armament a països que vulneren 
els drets humans o consttueixen amenaces a l’estabilitat internacional. Promovem la 
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cultura de pau i, en conseqüència, la cooperació lligada al suport als processos de pau, 
inseparable de la defensa dels drets humans. 

25. Les Illes en el diàleg euromediterrani. La Mediterrània és una zona clau del planeta, 
tant pels riscs de convertr-se en escenari d’un conficte bèl·lic global  com pel fet de 
ser  un   espai  cruïlla  de  diàleg  i  convivència  entre  civilitzacions  i  cultures.  Les 
administracions locals i  regionals,  així  com les enttats de la societat civil,  tenen un 
paper molt important a jugar, per desenvolupar relacions constructves de pau, diàleg i 
col·laboració  entre les diferents ribes de la Mediterrània.  Les Illes  han de jugar un 
paper  actu  en  la  construcció  d’aquesta  polítca,  ja  sia  des  de  la  partcipació 
insttucional  en  els  òrgans  de  l’espai  euromediterrani,  en  els  projectes  de  feina 
compartts amb altres administracions locals i  regionals   de l’àrea mediterrània,  així 
com amb la partcipació actva de les enttats de la nostra societat civil  amb altres 
enttats de la societat civil d’altres països de la Mediterrània. 

Llengua i Cultura

26. El català, llengua de vertebració social.

Impulsam polítques lingüístques  actves, encaminades a l’aplicació real i efectva de 
plans  de  normalització  lingüístca  transversals,  que  abastn  tots  els  àmbits  socials: 
l’administració,  l’educació,  els  mitjans  de comunicació,  etc,  per  aconseguir  la  plena 
igualtat de la llengua catalana.

Entenem el  català  com a  llengua  d’  acollida  i  integració  de  la  diversitat  lingüístca 
present a la societat balear.

Seguirem lluitant perquè el català pugui ser una llengua de reconeixement ofcial  a 
totes les instàncies de la Unió Europea, així com també el seu coneixement i promoció 
en instàncies d’àmbit internacional.

27. Accés universal a la cultura  , cultura en favor de la democràcia  

La polítca cultural ha de tenir com a objectus l’accés universal al coneixement i a les 
obres  de  creació  (xarxa  de  biblioteques  i  altres  equipaments)  i  donar  suport  als 
creadors artstcs. 

Els mitjans de comunicació públics han de tenir vocació de servei públic, han de guiar-
se  pels  principis  de  professionalitat  i  objectvitat,  han  de  ser  un  instrument  de 
normalització  lingüístca,  i  han  de  complir  una  funció  de  suport  a  les  produccions 
locals.

Les  administracions  han  d’afavorir  l’accés  universal  a  les  noves  tecnologies  del 
coneixement, i  han d’impulsar els sistemes operatus i  el programari  de codi  obert. 
Demanam la derogació del cànon digital. 
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Joventut

28  . Oportunitats per als joves.  

Les polítques públiques dirigides als joves no s’han de centrar únicament en l’oci i el 
temps lliure.  Cal aprofundir en polítques d’emancipació dels joves en tots els àmbits 
de la seva vida (laboral, d’habitatge, de formació, etc. )

Des del  compromís pel  reconeixement dels  valors positus  de la joventut,  lluitarem 
contra els valors principalment consumistes que la societat capitalista intenta inculcar 
en aquestes etapes de transició a la vida adulta.

Perspectva LGTB

29  .  Incorporar  la  perspectva  LGTB   (col·lectu lesbià,  gai,  transsexual  i  bisexual)  de 
manera estructural i fomentar la seva transversalitat a totes les polítques públiques i 
propostes de govern per tal d’avançar cap a la igualtat real. Lluitam per eliminar els 
estereotps que produeixen rebuig i violència social.
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