PROPOSTA DE MESA, REGLAMENT I HORARI (9:52hrs)
Mesa del Congrés
Proposta composició Mesa del Congrés: Natalia Castaño, Miquel Ángel
Llauguer, Fina Santiago, Neus Truyol (presidenta).
Acceptació de la proposta de la Mesa per unanimitat
Votació sistema d’elecció d’órgans interns
Es proposa canviar el sistema de llistes ofertes per un sistema de llistes tancades,
on sols es votaria a favor o en blanc del conjunt de les persones presentades.
a. Votació a mà alçada sobre la nova fórmula de votació dels òrgans de
coordinació:
A favor (34) / En contra (9) / Abstencions (2)
b. Votació a mà alçada sobre canvi estatutari : vice-coordinador com a figura no
obligada:
A favor (35) / En contra (1)/ Abstencions (4)
ESMENES TÈSIS POLÍTIQUES 1,2,3 i 5 (10hrs)
Defensa tesis polítiques per David Abril.
Debat de les esmenes:
1. Tornar enrere és impossible. Iniciem una nova transició.
ESMENA 1 Assemblea Pla. Títol. ACCEPTADA. Nou títol “Iniciam una nova transició. Tornar
enrere és impossible”.
ESMENA 2 Assemblea Pla. Línia 11. ACCEPTADA.
TEXT DE L’ESMENA: Suprimir tot el paràgraf primer o, si més no, que segueixi a un text
afirmatiu, situat en el primer lloc de la tesi, de la societat que volem i, de fet, anam construint, del
model polític, democràtic, econòmic, territorial, ecològic, cultural, etc. No representam tant una
alternativa com una realitat a fer cada vegada més necessària i possible. Crec que si la paraula
“dreta” compareix en el primer rengló, la situam com a contra- referent, tot cedint hegemonia
ideològica al mot. Cedeixo a la mesa o, a qui correspongui, la redacció del proposat text
afirmatiu.
ESMENA 3 Comarca Raiguer. Últim paràgraf. ACCEPTADA.
TEXT DE L’ESMENA: Canviar l’últim paràgraf per: On es respecti els límits ecològics del planeta,
amb un decreixement econòmic global i una major cohesió social. On l’alternativa econòmica,
social i cultural, es plantegi com una síntesi entre el paper del sector públic i la millora dels seus
serveis i la potenciació d’alternatives d’altre tipus d’economia i autogestió social, sorgides des de

la societat civil i l’economia local i de proximitat. Cal introduir una lògica de prioritats als valors
dominants a l’economia. El dret a garantir l’existència de les persones, hauria d’ésser un valor
predominant i propostes com la Renda Bàsica, haurien d’albirar un millor futur d’esperança per a
tothom, a la vegada que situen a les relacions laborals en unes millors condicions pel més
desfavorits.

2. Democràcia real per revisar-ho tot en clan de reapropiació.
ESMENA 4 Assemblea Pla. Línia 11. ACCEPTADA.
TEXT DE L’ESMENA: allà on es diu: “...està sobrepassant es seus propis límits” es proposa
“...està sobrepassant tots els límits admissibles” (o semblant)
ESMENA 5 Comarca del Raiguer. Línia 26. ACCEPTADA
TEXT DE L’ESMENA: Al segon paràgraf a partir de: “En coherència..” ha de dir: IniciativaVerds ha
d’aprofundir en la perspectiva integral de gènere en el desplegament de totes les seves polítiques
una tasca que requereix l’esforç conjunt de les dones i els homes de l’organització per tal que
ambdós siguin presents en les iniciatives i la presa de decisions.
ESMENA 6 Comarca del Raiguer. Línia 36. ACCEPTADA
TEXT DE L’ESMENA: Canviar el quart paràgraf per: Davant l’ofensiva de la dreta per dominar els
mitjans de comunicació públics hem de treballar per garantir la pluralitat i democràcia d’aquests.
Treballar per disposar d’un mitjà de comunicació alternatiu a les nostres Illes al servei de la
resistència i la transformació social. Així mateix hem d’incrementar la presència a les xarxes
socials de les opcions polítiques i socials progressistes i de la nostra formació.
ESMENA 7 Assemblea Pla. ACCEPTADA.
TEXT DE L’ESMENA: “...un mitjà de comunicació alternatiu..” Substituir “alternatiu” per allò que,
sintèticament, volem d´aquest medi com per ex. : democràtic, verídic, influent, etc. I afegir un
text en el sentit de millora en les pautes de comunicació d ´IniciativaVerds, a criteri de la mesa o
de qui correspongui.

3. Un partit en moviment, amb els moviments i en el conflicto
ESMENA 8 Assemblea Pla. Línia 47, primer paràgraf. ACCEPTADA TRANSACCIONAL
TEXT DE L’ESMENA: Substituir “resistència i la transformació” per “resistència i l’emancipació”.
ESMENA 9 Assemblea Pla. Línia 8. ACCEPTADA
TEXT DE L’ESMENA: Intercalar a “....lluita social oberts a Mallorca en aquest moments”, “i a
Menorca i les Pitiüses”
ESMENA 10 Ignasi Barjau. Línia 13. ACCEPTADA
TEXT DE L’ESMENA: Substituir text original per: “La lluita social volem lligar-la a la defensa dels
serveis públics per a la immensa majoria, i no podem permetre que (a través de processos de
privatització d’allò que és públic) només siguin per a benefici privat d’uns pocs empitjorant
alhora els propis serveis, i per tant volem lligar-la a la democràcia que sustenta el contracte social
i la convivència;…”
ESMENA 11 Assemblea Pla. Línia 20
TEXT DE L’ESMENA: 2on. p. Darrer r. Substituir “.....identitat..” per “l´autogovern”.
ESMENA 12 Comarca del Raiguer. Línia 22

TEXT DE L’ESMENA: En el tercer paràgraf canviar “ la lluita de classes que ressorgit...” per “la
lluita de classes s’ha accentuat”.
ESMENA 13 Lourdes Martín. Línia 25. ACCEPTADA
TEXT DE L’ESMENA: Afegir i la lluita del feminisme
ESMENA 14 Assemblea Pla. ACCEPTADA
TEXT DE L’ESMENA: 3er. p. Esmentar l’històric expoli/dèficit fiscal patit crònicament per les
Balears, que ha causat una major feblesa en la capacitat d’enfrontament a la crisi. Deixo, si
s’accepta l’esmena, a criteri de la mesa o a qui correspongui, situar el lloc del text en el lloc del
paràgraf que s’estimi més adient.

5. Un partit líquid i cooperatiu per afrontar les incerteses
ESMENA 17 Francisco J. Castilllo. Línia 18. ACCEPTADA TRANSACCIONAL
TEXT DE CONSENS: Substitució del paràgraf “Pel que fa a les aliances amb altres partits polítics
de l'esquerra, com ERC, EU o el PSIB...” per “Pel que fa a les aliances amb altres partits polítics
de l'esquerra, se cercarà la manera de construir una força progresista àmplia, potenciant les
afinitats ideològiques de la nostra formació. D'altra banda, des d'IniciativaVerds no descartem
que la positiva i necessària unitat d'acció en el marc de les mobilitzacions socials i polítiques en
les quals coincidim en aquests moments, amb ells i amb la societat civil progressista, pugui
quallar en aliances electorals en el futur, que hauran de ser plantejades i debatudes en tot cas en
el marc de la nostra coalició.”

ELECCIÓ ÒRGANS INTERNS
COORDINADOR
SÍ (49) 98% / BLANC (1) 2%

50 VOTS

EXECUTIVA
SÍ (46) 90% / NUL (1) 2% / BLANC ( 4) 8%

51 VOTS

CONSELL POLÍTIC
SÍ (48) 94% / BLANC (3) 6%

51 VOTS

COMISSIÓ GARANTIES
SÍ (47) 94% / BLANC (3) 6%

50 VOTS

PAUSA CAFÈ
PRESENTACIÓ VÍDEO ANUNCI NET
MKLab ens porta i ens presenta els 2 premis guanyats gràcies al vídeo de
l’”anunci net” de la campanya electoral estatal del 2011: premi a la millor
projecció social i al millor mitjà com a suport publicitari.

BENVINGUDA CONVIDATS/DES
Convidats/des presents a la sala:
ICV: Joan Saura
IPV: Mireia Mollà
CHA: Juan Campos
Eivissa pel Canvi: Marian Suàrez
Equo Menorca: Oscar Garcia
PSM: Magí Moranta
Entesa per Mallorca: Mercè Bujosa i Aina Bernard
ERC: Josep Serra i Cati Sweeney
PSIB: Aina Rado i Conxa Obrador
Sineuers Independents: Pep Florit
Alternativa per Pollença: Pepe Garcia
Bloc per Felanitx: Marc Ordinas
Esquerra Oberta de Bunyola: Agustina Villaret
Front Polisari saharaui: Mohamed Tleimidi
CCOO: Katiana Vicens
STEI-i: Sebastià serra i Xisco Alomar
USO: David Diaz
SPIB: Toni Gomila
Palma en bici: Stefan Nolte
Unió de Pagesos: Mateu Morro
Unitat Cívica per la República: Miquel Mascaró
AnimaNaturalis: Guillermo Amengual
Ben amics: crstina Alvarez, Julio Alvarez i Jaime Borras
Lobby de dones: Esperança Bosch
Fiare: Josep Valero
OCB: Tomeu Martí
Salutacions especials desde: Ecogalegistas, IAbierta i CGT.
Intervenen per saludar i animar a IniciativaVerds: Mireia Mollà (IPV) i Joan Saura
(ICV)
RESULTATS ELECCIONS ÒRGANS INTERNS
Presentació a càrrec de Miquel Àngel Llauger de la comissió de garanties, del
Consell Polític, de l’Executiva i del Coordinador d’IV.
Membres de cada òrgan elegit:
Comissió de garanties:Nofre Bisbal, Pep Suàrez, Lluïsa Thomàs.
Consell Polític: Josep Benedicto, Maria Bonnin, Pep de Vilchez, Apol·lònia
Miralles, Maria Orts, Josep Valero.
Executiva: Rafael Borràs, Natalia Castaño, Àlex Charles, Armando Chulià,

Alfonso Corbalán, Pau de Vilchez, Catalina Esteva, Marisol Fernández, Pep Florit,
Biel Frontera, Toni Fuster, Ignasi Gàlvez, Carles Gonyalons, Lourdes Martin,
Xisca Mas, Guillem Mesquida, Magdalena Moreno, Bel Nora, M Magdalena
Obrador, Magdalena Palou, Miquel Rosselló, Fina Santiago, Toni Seguí, Neus
Truyol, Marilena Tugores, Tomeu Tugores.
Coordinador: David Abril
ESMENES TÈSI POLÍTICA 4
Defensa tèsis polítiques per Fina Santiago.
4. Un “tercer espai” polític diferenciat del PP i el PSIB
ESMENA 15 Assemblea Campanet. NO ACCEPTADA
TEXT DE L’ESMENA: A la tesis es dona per decidit el fet d’una major unificació dins la coalició
amb el PSM i Entesa, nosaltres plantejam més bé aconseguir una major visualització d’IV tant al
carrer com als mitjans de comunicació i així arribar a diferenciar-mos com a Partit, fora i també
dins la coalició amb el PSM.
ESMENA 16 Comarca del Raiguer. Línia 47. ACCEPTADA
TEXT DE L’ESMENA: En el segon paràgraf canviar “l’entrant està mandatada...” per “l’entrant
rep el mandat”...

ESMENES TÈSI POLÍTICA 6
Defensa tèsis polítiques per Pau de Vilchez.
6. Cap a un projecte estatal i europeu coherent
ESMENA 18 Francisco J. Castilllo i Armando Chuliá. Línia 26. TRANSACCIONAL.
TEXT DE CONSENS: Substituir: “Els resultats electorals d'Equo posteriorsal20-N i a les eleccions
andaluses i asturianes han deixat en evidencia les dificultats objectives per construir un tercer
actor polític a nivel d'Estat, basaten l'ecologisme polític i diferenciat alhora d'una IU entestada en
ser l'element aglutinador d'una pluralitat de les esquerres que cada vegadaés més gran i que IU
ha demostrat històricament ser incapaç ni de comprendren i de gestionar.” Per “Els resultats
electorals d’Equo posteriors al 20-N i a les eleccions andaluses i asturianes han deixat en
evidència les dificultats objectives d’iniciar la necessària construcció d’un tercer actor polític a
nivell estatal basat en l’ecologisme polític i aglutinador d’una pluralitat de les esquerres més gran
i diversa; una tasca que IU ha demostrat ser incapaç de realitzar.”
ESMENA 19 Comarca del Raiguer. Línia 31.Queda anul·lada per Transaccional esmena 18.
ESMENA 20 Assemblea Pla. Línia 37. ACCEPTADATEXT DE L’ESMENA: 1er. p. r. 11è. Suprimir “perifèriques”.
ESMENA NÚMERO: 21 Assemblea Pla. Línia 41. TRANSACCIONAL
TEXT DE CONSENS: Substituir “...a nivell autonòmic” per “a nivell d’Illes Balears”

ESMENA 22 Comarca del Raiguer. Línia 42. ACCEPTADA
TEXT DE L’ESMENA: Després del primer paràgraf afegir: “Així mateix, des d‘IniciativaVerds
apostem per una altra Europa, que no solament és necessària sinó possible. Considerem el
Partit Verd Europeu com el nostre refent polític europeu i alhora creem que dins Europa calen
polítiques unitàries amb les distintes esquerres, les forces verdes i sobiranistes per capgirar el
rumb neoliberal de l’actual Unió Europea.”
ESMENA 23 Assemblea Pla. Línia 54. ACCEPTADA
TEXT DE L’ESMENA: Substituir “espanyol” per “de l´estat espanyol”
ESMENA 24 Joan Groizard. Final. ACCEPTADA
TEXT DE L’ESMENA: Afegir paràgraf final “Al mateix temps, veiem com decisions en cada
vegada més àmbits es prenen a nivell europeu. Un mercat comú fa necessària una política
comuna que el pugui regular, i hi ha batalles que només tindran èxit si es lluiten a nivell europeu,
com ara la regulació dels mercats financers, l'acció contra el canvi climàtic, o la defensa dels
drets humans més enllà de les nostres fronteres.
Els objectius de sostenibilitat i justícia social només es podran assolir amb una Europa forta,
democràtica i legítima. Per això des d´IniciativaVerds, dins el marc del Partit Verd Europeu, i en
col·laboració amb les altres forces ecologistes de l'estat, apostam per una Europa social davant
de l'actual Europa dels mercats; una Europa que dialogui amb la ciutadania enlloc d'una que es
reforma a les seves esquenes; una Europa reforçada política i democràticament.”

VOTACIÓ 6 TESIS POLÍTIQUES
SÍ (36 ) / ABSTENCIONS (0) / NO (0) → APROVADES PER UNANIMITAT
DINAR

ELECCIÓ DELEGATS CONGRÉS EQUO
Es passa a l’elecció dels delegats/des al congrés Equo estatal amb fórmula de
llistes obertes. Cada participant ha de marcar 5 dones i 5 homes. El resultat de
les votacions és una priorització de les persones que han d’anar al Congrés
estatal, i depenent del nombre de delegats/des que ens pertoquin, aniran unes
persones o unes altres.
Resultats de les votacions:

DONES
Neus Truyols
Fina Santiago
Lourdes Martín
Natalia Castaño
Magdalena Palou
Marilena Tugores

(39)
(38)
(33)
(32)
(25)
(15)

HOMES
David Abril
(38)
Pau De Vílchez
(37)
Biel Frontera
(34)
Carles Gonyalons (22)
Josep Valero
(22)
Tomeu Tugores
(10)
Armando Chulià (9)
Xisco Castillo
(7)
Juan Antonio Sanz (7)

DEBAT DE LES ESMENES DELS DOCUMENTS EQUO ESTATALS
Més enllà del debat de les esmenes s’han consensuat alguns punts que hem
considerat important reflectir:
Important introduir, de cara al futur, el “plurilingüisme” com a eix de treball dins
Equo.
Com a IniciativaVerds-Equo crearem un sistema de votació d’aprovació de cada
un dels documents de debat al congrés Equo del 7 i 8 de juliol 2012
(independent al d’Equo estatal), per tal de conèixer el nivell d’acceptació
d’aquests a Mallorca.
Dins el protocol d’integració o relació amb l’organització federal, s’ha de
reconèixer la insularitat.
Es llegeixen les esmenes presentades pels companys del País Valencià i
s’aproven per unanimitat.
Les esmenes següents són les aprovades, que es remetran a l’organització
federal Equo per a ser debatudes al congrés Equo estatal.

Carta constituent EQUO
ESMENA NÚMERO: 1 Comarca del Raiguer
TIPUS D’ESMENA Addició
LLOC DE L’ESMENA Paràgraf 29 bis
TEXT DE L’ESMENA
Al final del paràgraf 29 afegir un altre paràgraf que seria el 29bis y diria:
“Por todo ello es urgente levantar una alternativa a las políticas noeliberales y al modelo
bipartidista de representación política que pasaria por construir un nuevo espacio político de
cooperación social y electoral que aglutinara a las diferentes fuerzas representativas de la
izquierda alternativa, verde y soberanista, a partir de la realidad plurinacional del estado español.
En cosecuencia EQUO deberia proponer y liderar una política amplia de alianzas basada en estos
criterios.”
ESMENA NÚMERO: 2 Pau de Vilchez
TIPUS D’ESMENA Addició
LLOC DE L’ESMENA Paràgraf 30
TEXT DE L’ESMENA
A la primera línia, quan diu “En este contexto se ha constituido EQUO, formado por personas”
afegir “y organizaciones”.
ESMENA NÚMERO: 3 Pau de Vilchez
TIPUS D’ESMENA Addició
LLOC DE L’ESMENA Paràgraf 34
TEXT DE L’ESMENA
Quan diu “Desde su arranque, EQUO ha movilizado a miles de personas y a decenas de
organizaciones y partidos verdes” afegir “y de izquierdas”
ESMENA NÚMERO: 4 Comarca Raiguer
TIPUS D’ESMENA Addició
LLOC DE L’ESMENA Paràgraf 35
TEXT DE L’ESMENA
Després de “obtenidos”, afegir .”en las candidaturas presentadas por EQUO en solitario,, ....
ESMENA NÚMERO: 5 Comarca Raiguer
TIPUS D’ESMENA Addició
LLOC DE L’ESMENA Paràgraf 35

TEXT DE L’ESMENA
Al final del paràgraf 35 afegir: “En otros territorios donde las fuerzas ecosocialistas han logrado
hacer coaliciones con otras opciones de izquierda alternativa y/o nacionalista, el pensamiento
que quiere representar EQUO ha logrado una presencia institucional y social relevante. La
construcción del proyecto de cooperativa política que quiere impulsar EQUO valora
positivamente estas experiencias. La reconstrucción de un espacio alternativo al bipartidismo en
la realidad plurinacional del estado español, es un proceso complejo y en el que EQUO debe
encontrar su propia ubicación, desde la autonomia de su propio proyecto y con una voluntat de
diálogo constructivo con otras fuerzas con las que compartimos elementos importantes de
programa ideológico y político
ESMENA NÚMERO (*): 6
Comarca del Raiguer
TIPUS D’ESMENA Addició
LLOC DE L’ESMENA Paràgraf 37
TEXT DE L’ESMENA
Al final del paràgraf 37 afegir: “ Y el derecho de los pueblos a decidir libremente su futuro”.
ESMENA NÚMERO (*): 7
Comarca del Raiguer
TIPUS D’ESMENA Addició
LLOC DE L’ESMENA Paràgraf 37bis
TEXT DE L’ESMENA
Al final del paràgraf 37 afegir el paragràf 37 bis que diria: EQUO pretende articular y facilitar una
voz unitaria en un estado que constitucionalmente es unitario y descentralizado en comunidades
autónomas, pero que políticamente es un realidad plurinacional y en donde hay nacionalidades
que reclaman su derecho democrático a decidir su futuro a través de la autodeterminación.
EQUO respetará una construcción interna federal de su organización, a partir de la realidad
soberana de cada territorio, que libremente así lo considere.
ESMENA NÚMERO (*): 8
Pau de Vilchez
TIPUS D’ESMENA Modificació
LLOC DE L’ESMENA Paràgraf 38
TEXT DE L’ESMENA
Substituir “balance de genero” per “equilibrio de genero”
ESMENA NÚMERO (*): 9
TIPUS D’ESMENA Addició
TEXT DE L’ESMENA
Al final agefir “y soberanas”

Comarca Raiguer
LLOC DE L’ESMENA Paràgraf 38

ESMENA NÚMERO (*): 10
Pau de Vilchez
TIPUS D’ESMENA addició
LLOC DE L’ESMENA Paràgraf 38
TEXT DE L’ESMENA
Al final afegir “y partidos que lo componen”
ESMENA NÚMERO (*): 11 Comarca Raiguer
TIPUS D’ESMENA Modificació
LLOC DE L’ESMENA Paràgraf 40
TEXT DE L’ESMENA
Canviar el text del paràgraf 40 per: “ Asimismo EQUO reconociendo la realidad plurinacional y
territorial del Estado Español, trata de construir una verdadera cooperativa política capaz de
vertebrar las diversas experiencias territoriales que lo forman, en un sentido federal y basado en
el principio de subsidiariedad.
ESMENA NÚMERO (*): 12

Pau de Vilchez . RETIRADA

Estatuts EQUO

ESMENA NÚMERO: 1 Comarca del Raiguer
TIPUS D’ESMENA Addició
LLOC DE L’ESMENA Art 1. Apartat 7
TEXT DE L’ESMENA
Añadir al final de párrafo: “Las organizaciones y partidos federados mantendran su propia
inscripción legal y su relación con la estructura federal de Equo se reflerarà en los protocolos de
adhesión.
ESMENA NÚMERO (*): 2
Comarca Raiguer
TIPUS D’ESMENA Modificació LLOC DE L’ESMENA Art 2. Apartado 2
TEXT DE L’ESMENA
Equo es un partido que se conforma como una organización federal que desde un marco
ideológico y político común se articula a través de federaciones territoriales o Partidos de
ámbito autonómico o insular. Igualmente otras organizaciones políticas y sociales pueden
asociarse o integrarse en Equo mediante los correspondientes protocolos de adhesión. Los
estatutos de estas organizaciones no contendrán elementos de incompatibilidad con los
presentes estatutos.
Los Partidos autonómicos o insulares que forman parte de Equo tendrán como ámbito de
actuación el territorio propio y serán los únicos representantes de Equo en ese territorio. Dichos
Partidos comparten con Equo su Carta Constituyente, fines y objetivos, así como el referente
verde europeo y global, y se rigen por sus propios estatutos y subsidiariamente por los de
Equo. Determinarán su propia denominación, que incluirá la palabra Equo.
ESMENA NÚMERO (*): 3 Lourdes Martín (ET Igualtat)
TIPUS D’ESMENA Modificació LLOC DE L’ESMENA
TEXT DE L’ESMENA
Substituir 3.c por texto alternativo del mismo documento con una modificación: “Defender la
necesaria y enriquecedora interrelación entre ecologia y feminismo. Promover la igualdad real y el
repeto a la diversidad. Erradicar cualquier forma de discriminación y violencia sobre la mujer”
ESMENA NÚMERO (*): 4
Lourdes Martín (ET Igualtat)
TIPUS D’ESMENA Modificació
LLOC DE L’ESMENA Article 3-h)
TEXT DE L’ESMENA
Añadir ”y reproductivas”
ESMENA NÚMERO (*): 5 Comarca Raiguer
TIPUS D’ESMENA Addició LLOC DE L’ESMENA Art 3. Apart 1 subapart r)
TEXT DE L’ESMENA
Añadir. r) Respetar la igualdad jurídica de las lenguas existentes en el estado español.
ESMENA NÚMERO (*): 6 Comarca Raiguer
TIPUS D’ESMENA Addició
LLOC DE L’ESMENA Art 3. Apart 1 subapart s)
TEXT DE L’ESMENA
Añadir: s) Defender el derecho de los pueblos a la autodeterminación. Fomentar la cooperación
federal y libre de los pueblos en el marco del Estado Español y la Unión Europea.
ESMENA NÚMERO (*): 7 Comarca Raiguer
TIPUS D’ESMENA Supressió
LLOC DE L’ESMENA Art 3. Apartado 4,5,6
TEXT DE L’ESMENA
Suprimir los apartados 4, 5 i 6 i subtituir-lo por : “3bis. Las organizaciones y los partidos
federados en Equo regularan su participación en Equo a traves de los protocolos de adhesión
correspondientes.”
ESMENA NÚMERO (*): 8

Comarca Raiguer

TIPUS D’ESMENA Addició
LLOC DE L’ESMENA Art 7. Apartado 2
TEXT DE L’ESMENA
Añadir al final del parrafo: “Las organizaciones y partidos federados tendran su propio libro de
registro de afiliados. Los protocolos de adhesión regularan la forma de compartir la información
de dichos registros.”
ESMENA NÚMERO (*): 9 Comarca Raiguer
TIPUS D’ESMENA Supressió LLOC DE L’ESMENA Art 12. Apartado 1
TEXT DE L’ESMENA
Suprimir: “ y acepten voluntariamente sus estatutos” por “y acepten los principios del ideario de
la organización así como las bases organizativas recogidas en estos Estatutos”.
ESMENA NÚMERO (*): 10 Comarca Raiguer
TIPUS D’ESMENA Addició
LLOC DE L’ESMENA Art 12. Apartado 1
TEXT DE L’ESMENA
Añadir subapartado: “d) Podran presentarse a las primarias para ser candidato o candidata en las
listas electorales de Equo, siempre que su candidatura venga avalada por el grupo territorial en el
que esté registrado” (nota verda)
ESMENA NÚMERO (*): 11 Comarca Raiguer
TIPUS D’ESMENA Supressió LLOC DE L’ESMENA Art 12. Apartado 3
TEXT DE L’ESMENA
Suprimir apartado 3
ESMENA NÚMERO (*): 12 Comarca Raiguer
TIPUS D’ESMENA Modificació
LLOC DE L’ESMENA Art 16. Apartado 1
TEXT DE L’ESMENA
Substituir el apartado 1 por: “Podran solicitar su asociación a Equo aquellas organizaciones o
partidos políticos que se comprometan a asumir y compartir la carta constituiente y regir su
funcionamiento interno por sus propios estatutos que no deben entrar en contradicción con los
federales de Equo. Las personas afiliadas a dichas organizaciones seran consideradas afiliados/
as a Equo segun los acuerdos establecidos en los protocolos de adhesión.
ESMENA NÚMERO (*): 13 Comarca Raiguer
TIPUS D’ESMENA Supressió LLOC DE L’ESMENA Art 16. Apartado 4
TEXT DE L’ESMENA
Suprimir: “ Dicho protocolo detallarà el procedimiento y los plazos necesarios para la integración
completa de la militancia de la organización que se federa:”
ESMENA NÚMERO (*): 14 Comarca Raiguer
TIPUS D’ESMENA Modificació LLOC DE L’ESMENA Art 17. Apartado 2
TEXT DE L’ESMENA
Substituir por: “ La federalidad se entiende como la unión voluntaria de soberanias. Se organiza
dicha federalidad con el siguiente principio competencial:”
ESMENA NÚMERO (*): 15 Comarca Raiguer
TIPUS D’ESMENA Supressió
LLOC DE L’ESMENA Art 17. Apartado 2A
TEXT DE L’ESMENA
Suprimir sub apartado e)
ESMENA NÚMERO (*): 16 Comarca Raiguer
TIPUS D’ESMENA Modificació LLOC DE L’ESMENA Art 17. Apartado 2B
TEXT DE L’ESMENA
Substituir en el sub apartado c): proponer por aprobar

ESMENA NÚMERO (*): 17 Comarca Raiguer
TIPUS D’ESMENA Supressió
LLOC DE L’ESMENA Art 18. Apartado 3
TEXT DE L’ESMENA
Suprimir apartado 3
ESMENA NÚMERO (*): 18
Comarca Raiguer
TIPUS D’ESMENA Addició
LLOC DE L’ESMENA Art 24. Apartado 1
TEXT DE L’ESMENA
Añadir al final del párrafo: “o los previstos en los protocolos de adhesión.”
ESMENA NÚMERO (*): 19
Comarca Raiguer
TIPUS D’ESMENA Addició
LLOC DE L’ESMENA Art 24. Apartado 3
TEXT DE L’ESMENA
Añadir después de “...y locales” : aprovar los acuerdos y alianzas con otras organizaciones
políticas”
ESMENA NÚMERO (*): 20 Comarca Raiguer
TIPUS D’ESMENA Addició LLOC DE L’ESMENA Art 24. Apartado 4
TEXT DE L’ESMENA
Añadir un nuevo apartado : “4. Las organizaciones territoriales autonòmicas de Equo y los
partidos federados regularan su estructura organizativa autonòmica, insular o provincial y local
según sus normas de funcionamiento o estatutos propios.”
ESMENA NÚMERO (*): 21 Comarca Raiguer
TIPUS D’ESMENA Supressió
LLOC DE L’ESMENA Art 25, 26 y 27
TEXT DE L’ESMENA
Suprimir los artículos 25, 26 y 27.
ESMENA NÚMERO (*): 22
Pau de Vilchez
TIPUS D’ESMENA Supressió
LLOC DE L’ESMENA Article 31
TEXT DE L’ESMENA
En lugar del segundo guión del texto en verde, añadir punto “8. Se establecerán mecanismos
periódicos de rendición de cuentas para que las personas con responsabilidades políticas
puedan compartir de forma transparente el trabajo desempeñado y éste pueda ser evaluado.”
ESMENA NÚMERO (*): 23
TIPUS D’ESMENA Supressió
TEXT DE L’ESMENA
Suprimir article 31 bis

Pau de Vilchez
LLOC DE L’ESMENA Article 31 bis

ESMENA NÚMERO (*): 24
Pau de Vilchez
TIPUS D’ESMENA Supressió
LLOC DE L’ESMENA Article 32
TEXT DE L’ESMENA
Suprimir segona nota en color verd d’Art 32
ESMENA NÚMERO (*): 25
TIPUS D’ESMENA Supressió
TEXT DE L’ESMENA
Suprimir article 34 bis

Pau de Vilchez
LLOC DE L’ESMENA Article 34 bis

ESMENA NÚMERO (*): 26
Comarca Raiguer
TIPUS D’ESMENA addició
LLOC DE L’ESMENA Article 42 apartado 1
TEXT DE L’ESMENA
Añadir: “La aportaciones de las organizaciones y partidos federados”

ESMENA NÚMERO (*): 27
Pau de Vilchez
TIPUS D’ESMENA addició
LLOC DE L’ESMENA Annex II Glossari- cooperativa política
TEXT DE L’ESMENA
Afegir que la cooperativa política és tant de persones com d’organitzacions

Carta financera EQUO
ESMENA NÚMERO: 1 Lourdes Martin i Neus Truyol
TIPUS D’ESMENA Modificació
LLOC DE L’ESMENA Pag 1, paràgraf 5
TEXT DE L’ESMENA
Substituir paràgraf actual per aquest:
“La recaudación de la cuotas será realizada por cada organización territorial y/o partido federado.
Éstas remitirán el % que corresponda a la UARC que será la encargada de recibir y administrar
las contribuciones territoriales aportadas.”
ESMENA NÚMERO: 2 Lourdes Martin i Neus Truyol
TIPUS D’ESMENA Modificació
LLOC DE L’ESMENA Pag 1, paràgraf 6
TEXT DE L’ESMENA
Substituir paràgraf actual per: “80% para la Mesa territorial donde tenga fijada su residencia les
personas afiliadas y el 20% para la estructura federal.”
ESMENA NÚMERO (*): 3
Comarca Raiguer
TIPUS D’ESMENA Addició LLOC DE L’ESMENA Final carta financera EQUO
TEXT DE L’ESMENA
Añadir al final de la Carta Financiera un nuevo apartado: “ LAS ORGANIZACIONES Y PARTIDOS
FEDERADOS REGIRAN SUS RELACIONES FINANCIERAS CON EQUO EN BASE A LOS
RESPECTIVOS PROTOCOLOS DE ADHESIÓN.”

Economia EQUO
ESMENA NÚMERO (*):1 Cati Esteva
TIPUS D’ESMENA Modificació
LLOC DE L’ESMENA Pag 13, punt 4.5.1
TEXT DE L’ESMENA
En el primer párrafo, dejar la opción 1) y suprimir la opción 2). Así, el texto quedaría de la
siguiente manera:
“La renta básica de ciudadanía que proponemos es un ingreso universal, incondicional e
individual, que dota a toda persona beneficiaria de la posibilidad de satisfacer las necesidades
básicas para llevar una vida digna.”

Democràcia i drets humans EQUO
ESMENA NÚMERO: 1 ET Participació
TIPUS D’ESMENA Modificació
LLOC DE L’ESMENA Subtítol
TEXT DE L’ESMENA
Substituir subtítol actual per: “Hacia una democracia de alta intensidad”
ESMENA NÚMERO: 2 ET Participació
TIPUS D’ESMENA Modificació
LLOC DE L’ESMENA
TEXT DE L’ESMENA

Subtítol

Substituir subtítol actual per: "Hacia un sistema democrático global"
ESMENA NÚMERO (*): 3 ET Participació
TIPUS D’ESMENA Modificació
LLOC DE L’ESMENA Apartat Democracia y reformas políticas, paràgraf 1
TEXT DE L’ESMENA
Substituir: “modelo económico” por “modelo capitalista”
ESMENA NÚMERO (*): 4 ET Participació
TIPUS D’ESMENA Addició
LLOC DE L’ESMENA Apartat Democracia y reformas políticas, paràgraf 2
TEXT DE L’ESMENA
Després de “ La sumisión del poder político a los dictados de la economía financiera” afegir:
“y especulativa y las organizaciones poco democráticas”
ESMENA NÚMERO (*): 5 ET Participació
TIPUS D’ESMENA Modificació
LLOC DE L’ESMENA Apartat Democracia y reformas políticas, paràgraf 3
TEXT DE L’ESMENA
Substituir pàrrafo 3 por: “En EQUO vemos la necesidad de superar aquellas formas
participación política de baja intensidad que se han mostrado claramente insuficientes.
trabaja para que la participación politica sea realmente democràtica y responda a
necesidades de la ciudadania, así defiende todos los mecanismos y estructursas
democracia participativa y de representatividad social."

de
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ESMENA NÚMERO (*): 6 ET Participació
TIPUS D’ESMENA Modificació
LLOC DE L’ESMENA Apartat Democracia y reformas políticas, paràgraf 4
TEXT DE L’ESMENA
Substituir : “Desde EQUO debemos generar mayorías sociales y políticas sólidas que además
de respaldar y sentir como propios los cambios que proponemos, resistan los chantajes de
los mercados financieros.”
por: "Desde EQUO debemos trabajar de forma cooperativa con las personas y organizaciones
que demandan a pie de calle y a pie de urna un cambio de modelo social, econòmico y
político, sin ceder a los chantages del mercado capitalista."
ESMENA NÚMERO (*): 7 ET Participació
TIPUS D’ESMENA Addició
LLOC DE L’ESMENA Apartat Democracia y reformas políticas, paràgraf 5
TEXT DE L’ESMENA
Afegir al final del paràgraf: “Avanzar hacia un estado confederal y descentralizado es la mayor
garantía de que la ciudadania se vea más y mejor representada y los mecanismos de
participación son más àgiles y operativos.”
ESMENA NÚMERO (*): 8 Cati Esteva
TIPUS D’ESMENA Addició
LLOC DE L’ESMENA Reforma de la justicia, paràgraf 3
TEXT DE L’ESMENA
Aferir el text subratllat: “Ello conforma un reto de interés general que debe ser afrontado con un
proyecto global, que acometa decidida y sistematicamente el fondo de los problemas y dote
de coherencia, estabilidad y permanencia a las múltiples reformes que resultan precisas. La
Justicia entendida como servicio público de proximidad, ya que es la única garante de los
derechos de los ciudadanos y el límite de la arbitrariedad institucional. Un nuevo modelo de

conjunto que trascienda intereses coyunturales y excluyentes, y se asiente sobre soluciones
integrales y perdurables, con el norte puesto en las necesidades de los ciudadanos y en los
desafíos de la sociedad avanzada y democrática española del Siglo XXI.”
ESMENA NÚMERO (*): 9
ET Participació
TIPUS D’ESMENA Addició
LLOC DE L’ESMENA Apartat Apuesta por la Transparencia, paràgraf 3
TEXT DE L’ESMENA
Després de:” Por lo que también es necesario implementar mecanismos donde rindan
cuentas.” afegir “Dentro de los pliegos de condiciones para poder acceder a la gestión de
servicios públicos por parte de empresas tendría que haber la condición de: rendir cuentas
anualmente de la gestión realizada así como el estado de sus cuentas (balance)”.
ESMENA NÚMERO (*): 10
ET Participació
TIPUS D’ESMENA Addició
LLOC DE L’ESMENA Apartat Gobernanza y Derechos, paràgraf 2
TEXT DE L’ESMENA
“La apuesta pasa por la cimientación de un proyecto de gobernanza global basado en la
extensión del desarrollo humano y sostenible” i afegir: “y la democratización de las
instituciones internacionales que como se ha demostrado son las que verdaderamente
gobiernan y dictan las reglas de juego a los estados soberanos.”
ESMENA NÚMERO (*): 11
ET Participació
TIPUS D’ESMENA Addició
LLOC DE L’ESMENA Apartat Gobernanza y Derechos, paràgraf 4
TEXT DE L’ESMENA
Després de “Y además el Gobierno”, afegir “actual”
ESMENA NÚMERO (*): 12
ET Participació
TIPUS D’ESMENA Addició
LLOC DE L’ESMENA Apartat Gobernanza y Derechos, paràgraf 4
TEXT DE L’ESMENA
Afegir al final del paràgraf: “EQUO promoverà un proceso de debate parlamentario a nivel
estatal y extenderlo a la UE y posteriormente a la ONU sobre la revisión de la situación de los
derechos humanos, la inclusión de nuevos derechos y el compromiso de su cumplimiento.”
ESMENA NÚMERO (*): 13
ET Participació
TIPUS D’ESMENA Addició
LLOC DE L’ESMENA Apartat Participación social, pag 2
TEXT DE L’ESMENA
Després de “En EQUO entendemos ésta como una práctica de transformación social arientada
desde la acción y la reflexión” afegir “crítica”.
ESMENA NÚMERO (*): 14 ET Participació
TIPUS D’ESMENA Addició
LLOC DE L’ESMENA Apartat Anexo, pag 8, paràgraf 5
TEXT DE L’ESMENA
Després de “Equo, ante una democracia” afegir “política de baja intensidad”
ESMENA NÚMERO (*): 15 ET Participació
TIPUS D’ESMENA Addició
LLOC DE L’ESMENA Apartat Anexo, pag 8, paràgraf 5
TEXT DE L’ESMENA
Després de “La globalización” afegir “neoliberal”
ESMENA NÚMERO (*): 16
ET Participació
TIPUS D’ESMENA Addició

LLOC DE L’ESMENA Apartat Anexo, pag 8, paràgraf 6
TEXT DE L’ESMENA
Afegir al final del paràgraf: “La lucha contra el déficit público no debe pasar tan solo por recortes
del gasto público sino que también se debe replantear el concepto de los ingresos y buscar
fuentes de ingresos alternativas y progresivas (impuesto ecológico, impuesto sobre
transacciones bancarias especulativas, impuesto sobre capitales en paraisos fiscales...).”
ESMENA NÚMERO (*): 17
ET Participació
TIPUS D’ESMENA Addició
LLOC DE L’ESMENA Apartat Anexo, pag 9, punt 1
TEXT DE L’ESMENA
Després de : “queremos hablar de derechos: a la alimentación, al agua segura y limpia y al
saneamiento,” afegir “a los medicamentos y vacunas,”
ESMENA NÚMERO (*): 18 ET Participació
TIPUS D’ESMENA Modificació
LLOC DE L’ESMENA Pag 9, punt 4
TEXT DE L’ESMENA
Afegir el subretllat: continuaremos invirtiendo en una democracia más representativa,
participativa, paritaria, redistributiva e intercultural, reclamando la reforma....
ESMENA NÚMERO (*): 19
ET Participació
TIPUS D’ESMENA Addició
LLOC DE L’ESMENA Apartat Anexo, pag 9, punt 6
TEXT DE L’ESMENA
Afegir el text subratllat: seguiremos apostando por una política exterior y de cooperación basada
en derechos, no solo en oportunidades para nuestras empresas y reclamaremos el 0,7% de la
RNB como adicional a los compromisos en materia de financiación climática. Así mismo
trabajaremos para implantar mecanismos de control del comercio de armas para la prevención
de conflictos y de vulneración de derechos fundamentales.
ESMENA NÚMERO (*): 20 ET Participació
TIPUS D’ESMENA Modificació
LLOC DE L’ESMENA Pag 10, punt 6
TEXT DE L’ESMENA
Modificar el subratllat: Junto con los movimientos LGTB, las organizaciones...

SEGUIMENT TREBALL INSTITUCIONAL
CONSELL DE MALLORCA: MAGDALENA PALOU
PARLAMENT ILLES BALEARS: FINA SANTIAGO (documentació repartida al
Congrés adjunta)
PROPOSTES RESOLUCIÓ APROVADES
Presentades per BARÓ MIRALLES
APROVADA PER UNANIMITAT. “Articular com a propostes d’ideari d’IVEquo la demanda de fort ressò social, d’estalvi de doblers públics i de
replantejament de l’estructura representativa democràtica:
-La dissolució del Senat
-La dissolució de les delegacions del govern central a les C.C.A.A.”
NO APROVADA. “A la història inicial dels moviments representants de

l’ecologisme polític sempre s’han provat d’activar mecanismes per controlar
i minvar la patrimonialització de la representativitat institucional en
interessos personals. Un càrrec institucional obtingut pel vot sobirà ciutadà
no pot esdevenir el modus vivendi de ningú.
Proposta: la durada dels representants d’IV-Equo al Govern, al Consell i als
Ajuntaments serà de màxim UNA LEGISLATURA(igualment, si és el cas, al
Congrés dels Diputats i al Senat).”
Presentada per ASSEMBLEA TRAMUNTANA
“Som un partit jove i com a tal hem dedicat aquesta any de vida a
organitzar-nos, a reflexionar sobre l’espai que volem ocupar i a definir els
grans eixos ideològics que han de guiar la nostra tasca.
A partir d’ara ha arribat el moment de concretar quin és aquest nou Món
possible que desitjam i com el volem construir.
És per això que proposam la realització d’una CONFERÈNCIA
PROGRAMÀTICA dins el primer trimestre del 2013 on la tasca que estan
portant a terme els diferents Espais de Treball quedi recollida i explicitada en
un recull de propostes programàtiques que donin desposta als reptes de la
nostra societat.”
10 VOTS A FAVOR DE LA PROPOSTA ORIGINAL
5 ABSTENCIONS
13 VOTS A FAVOR DE QUE LA CONFERÈNCIA PROGRAMÀTICA SIGUI
ABANS DEL 3ER CONGRÉS O AL 3ER CONGRÉS. LA PROPOSTA DE
RESOLUCIÓ ÉS APROVADA AMB LA MODIFICACIÓ PER 13 VOTS A
FAVOR.
Presentada per ASSEMBLEA CAMPANET
“Exigir al PSOE que es comprometi a derogar, en cas que torni a millorar els
seus resultats electorals, les lleis, decrets,…aprovats pel PP durant aquesta
legislatura (tancament d’hospitals, inversió en educació, restriccions
sanitàries, supressió ajudes llei de dependència,…).”
Es considera que no és el moment d’aprovar una resolució d’aquest tipus.
La mesa proposa que el text es plantegi positivament i identificant el
compromís com IV, es proposa el text següent: “IniciativaVerds ens
comprometem, quan governem, a derogar les lleis, decrets, etc…aprovats
pel PP durant aquesta legislatura (tancament d’hospitals, inversió en
educació, restriccions sanitàries, supressió ajudes llei de dependència,…)”.
PROPOSTA TRASACCIONAL APROVADA PER UNANIMITAT
Proposades per FRANCISCO JOSÉ CASTILLO I ARMANDO CHULIÀ

Aquest compromís ja està assumit per IniciativaVerds, però es llegeix el text
com a recordatori. “Desde INICIATIVAVERDS-EQUO, nos sumamos a la
petición de demanda de compromiso por el medio ambiente efectuada por
las 5 grandes organizaciones ecologistas: amigos de la tierra, ecologistas en
acción, Greenpeace, SEO/Birdlife y WWF que plantean 40 aspectos
ambientales englobados en los siguientes capítulos: Cambio climático y
energía, Transporte y movilidad, Calidad del aire, Residuos, Biodiversidad,
Medio marino, Agua, Medio rural y Fiscalidad ambiental.
Como forma no solo de cuidar el medio ambiente y los escasos recursos
naturales con los que contamos sino como medio de facilitar la creación de
empleos viables para poder salir de la crisis económica, ecológica y social
que vivimos.”
APROVADA PER UNANIMITAT: “Pobreza intensa, extensa, crónica y
permanente. El número de personas que se ven afectadas por la
disminución de ingresos aumenta de una forma considerable, esto está
trayendo aquí un incremento de las familias con todos los miembros en
situación de desempleo (sin ingresos) y muchas/os niñas/os por debajo del
umbral de la pobreza.
Asimismo, en territorios a nivel global, los casos de pobreza extrema de
desplazados, explotados y desaparecidos por conflictos bélicos traen
consigo mayores casos de malnutrición infantil y cientos de miles de
muertes diarias, fundamentalmente mujeres y niños. Todo ello debido a la
falta de voluntad política para solucionar esta situación.
Lo que parece un derrumbe sobre lo que conocemos, debe convertirse en
un periodo que nos abra las puertas a una realidad social, sostenible y
solidaria, por y para las personas.
Que esta crisis capitalista no nos haga olvidar este drama humano y
medioambiental y desde IV-Equo proponemos retomar con fuerza los
objetivos del milenio como estrategia fundamental para reducirlo.”

En relació a aqeusta proposició, en Pau de vilchez vol fer constar en acta que ell està en contra
de la “dissolució del Senat”, pel que fa a la resta d ela resolució, hi està a favor.

Acta II Congrés IniciativaVerds-Equo
Teatre de CCOO, Palma. 16 de juny de 2012
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