30 Propostes pel segle XXI
Ciutadania, Estat i Democràcia participativa i paritària
1. La ciutadania, la base d’una societat plural, cohesionada i més
igualitària. Tots i totes participam a la construcció i al progrés de la
nostra societat i per això cal que tinguem els mateixos drets i els
mateixos deures. Cal fomentar una ciutadania activa, amb capacitat i
possibilitat de participar a la presa de decisions polítiques i
ambientals. Una ciutadania crítica, amb capacitat i possibilitat de
participar en la vida pública, ha de ser la base del sistema
democràtic. 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 aprofitar el potencial de les noves tecnologies com a mitjans que
permeten aprofundir en la participació ciutadana.
Replantejar el sistema electoral en el sentit de reforçar el seu
caràcter proporcional i d’afavorir la democràcia interna i la
participació al si de les formacions polítiques.
2. Una política d’immigració orientada a l’adquisició de la condició de
plena ciutadania. La plena ciutadania comporta el reconeixement dels
drets i l’exigència dels deures inherents a aquesta condició. Volem
l’extensió del dret a vot per a totes les persones amb residència legal.
Compromís institucional de lluita contra tota forma de racisme i
xenofòbia. No a la conversió de la política d’immigració en política
policial i penitenciària d’excepció.
3. Dignificar els serveis públics. Hem de defensar el sentit clàssic de
servei públic, retornar al concepte dels serveis públics com
instruments que contribueixin a la redistribució de la riquesa i
compensació de les desigualtats socials, com a eines de gestió per a
cobrir els drets i les necessitats bàsiques de la ciutadania (educació,
transport, sanitat, serveis socials, habitatge, eliminació de
residus, ...), desvinculant-los de les idees de lucre o de gestió privada.
En aquells casos en què sigui necessari la participació de serveis o
empreses externes, exigir el compliment de la responsabilitat social i
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ambiental, i prioritzar les empreses del tercer sector i empreses de
model cooperatiu.
Els serveis públics han d’estar guiats per la responsabilitat i per
l’eficàcia en el servei als ciutadans, perseguint la seva millora
contínua, estimulant 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 flexibilitat necessària perquè l’administració
pugui treballar amb diferents col·lectius de manera diversa, segons
les necessitats de cadascun.
És essencial que la transparència en la gestió 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 bonificacions concedides per les administracions, o la publicitat de
les actes dels diferents òrgans de govern de les institucions.
Algunes de les nostres propostes en relació als principals serveis
públics son les següents:
-

l'Educació ha de constituir un dels eixos vertebradors de la
societat plenament democràtica a la que aspiram. Això significa
impulsar polítiques que contrarestin el sentit que ha pres
actualment la deriva educativa.
Es tracta de garantir una educació gratuïta de forma universal
des de l'etapa inicial, dels 0 als 3 anys i fins als 18 i més enllà,
possibilitant i potenciant l'accés a l'educació superior. Ara bé,
no es tracta tan sols d'entendre-la com a servei públic sinó que
també ha de ser el lloc d'empoderament d'una ciutadania
crítica, cal dotar-la d'un sentit plenament públic.
Es tracta de dotar l'ensenyament públic del professorat i dels
mitjans necessaris per assolir els seus objectius, dotar-lo
d'infraestructures suficients, per això és necessari que s’hi
dediqui un mínim del 6% del PIB i, també, eliminar els concerts
educatius, un dels problemes que està causant la progressiva
precarització de l'ensenyament públic.
I també es tracta d'anar més enllà: garantir el finançament de
la Universitat i afirmar l'autonomia universitària, des del
convenciment que les relacions entre societat i Universitat no
han
d'estar
marcades
per
vectors
mercantils
ni
mercantilitzables. Rebutjam, per tant, el model que s'està
imposant en el procés que ha vengut a anomenar-se “de
Bolonya”.
És per això que Iniciativaverds ha de desenvolupar una feina
que sigui
capaç de concretar mesures polítiques que
desenvolupin aquest sentit inicial i de promoure els debats
necessaris en la comunitat educativa per establir, junts,
alumnes, professors i famílies, posicions conjuntes en defensa
de l'Educació des de:
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- el potenciament de l'educació pública com el principal
referent del sistema educatiu;
- la dotació de qualitat a l'escola pública, mai entesa en
termes d'excel·lència mercantil sinó d'atenció als factors que
provoquen el fracàs escolar i la resposta als mateixos;
- la presa com a referent de la laïcitat, derogant els acords
subscrits amb l'Estat Vaticà, i foragitant l'adoctrinament
religiós a les escoles;
- l'atenció a la Formació Professional pública des del
convenciment de la seva utilitat social, i no només
empresarial;
- l'aprofundiment de les pràctiques democràtiques en
l'educació, fomentant la participació i l'acció conjunta;
- la garantia de l'autonomia de la Universitat pública però
que a la vegada assumeixi també el sentit públic de
l'educació superior.
-

Salut. El nostre objectiu 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. Cal
impulsar una cultura de sexualitat responsable perquè la
maternitat i la paternitat sigui volguda i garantir la interrupció
voluntària de l’embaràs al servei públic de salut. Lluitarem
contra la privatització d’aquests serveis. Volem impulsar un
debat obert i racional sobre les drogues, que permeti explorar
mecanismes d’educació sobre el seu ús i efectes i determinar
les mesures legals a prendre més adients.

-

Serveis socials. Augment de la inversió per poder aconseguir
uns serveis socials de qualitat que contribueixin a la reducció
de les desigualtats socials des de la generació de drets socials
garantits per a tota la ciutadania. És el nostre propòsit avançar
cap al reconeixement dels drets subjectius. Aquests serveis
públics han de ser universals, de proximitat i amb un caràcter
més preventiu i de promoció social. 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.
Treballarem per a que la medicina alternativa sigui reconeguda
i assumida de forma progressiva dins el Sistema Balear de Salut

-

Justícia. S’ha de promoure un bon funcionament de la justícia,
donant més mitjans a la fiscalia 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
democràtica i al servei de la ciutadania que hauria d’estar
coordinada i ésser complementaria de les policies locals.
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4. Dignificar la política. Els representants polítics 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
degut als casos de corrupció. Cal aprofundir en els mecanismes de
participació i control ciutadans, cosa que suposarà la millor garantia
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 fiscalies anticorrupció, reglaments institucionals contra
el transfuguisme, cessament temporal dels càrrecs públics en
situacions processals incompatibles amb el prestigi de la política,
transparència absoluta dels ingressos i patrimonis de les persones
que es dediquen a la política. Els càrrecs públics han de retre
comptes a la ciutadania de la seva gestió, i per això cal impulsar els
mecanismes de transparència.
5. Federalitat i participació. El principi de federalitat vertebra la nostra
concepció de l’arquitectura institucional, des del nivell municipal fins
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’identitat del nostre projecte polític.
S’ha d’avançar en l’autonomia municipal, tan en l’assumpció de
noves competències com en finançament: s’ha de revisar el sistema
de subvenció entre administracions, per anar cap a un sistema sòlid
de finançament municipal.
És imprescindible canviar la Llei de Règim Local de 1985, que, a la
pràctica, en les seves posteriors modificacions, sols ha allunyat el
poder del poble (ha anat donant més potestat al batlle i minvant el
poder dels plenaris) i ha afavorit la privatització de serveis.
El municipi és un espai privilegiat per a l’aprofundiment democràtic.
S’han d’establir formes de co-govern entre l’administració local i la
ciutadania. Promoure els diferents consells de participació ciutadana.
Promoure l’elaboració de pressuposts participatius i altres fórmules
de democràcia participativa.
Cal avançar en el reconeixement de la plurinacionalitat de l’estat. És
necessari replantejar del marc constitucional. Apostam per una
República Federal, que reconegui el dret de les nacions a decidir
sobre el propi futur, a partir d’una concepció inclusiva de la
ciutadania. En qualsevol cas, el dret a decidir no es pot limitar
únicament a qüestions nacionals sinó que cal inserir-lo dins una
concepció àmplia de la participació democràtica.
El procés d’avanç de l’autogovern a les Illes no està acabat. Cal
assumir més competències de l’Estat i un sistema de finançament
basat en un concert econòmic solidari. El desenvolupament de
l’actual estatut d’autonomia és una necessitat inajornable per
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avançar cap a una administració de Les Illes Balears vertaderament
federal, on els Consells Insulars ostentin la representació sobirana de
cada illa.
Volem una reforma del Senat per convertir-lo en una vertadera
cambra de representació territorial, amb poder de decisió sobre les
qüestions que són de competència de les comunitats autònomes.
Presència de totes les comunitats als organismes estatals (RTVE,
Tribunal Constitucional, 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
políticament, 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 ètica laica, mentre que les religions corresponen a l’àmbit privat
de les famílies i les esglésies.
Cal trencar l’actual concordat amb el Vaticà 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
sostinguda amb fons públic, no ha de contemplar dins el seu horari
lectiu l’assignatura de religió confessional.
7. Igualtat de gènere: la igualtat de gènere constitueix un element
imprescindible de la democràcia participativa i paritària, establint tres
objectius fonamentals:
1) la consecució de la igualtat efectiva,
2) evitar fer passes enrere
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 mitjans de comunicació i el
llenguatge. Impulsar i protegir la paritat i els pressupostos amb
perspectiva de gènere i potenciar els organismes administratius
i polítics d’igualtat.
Nou model econòmic i social
8. L’Objectiu de l’economia ha de ser aconseguir el benestar de les
persones, basat en l’equitat i l’ús sostenible dels recursos naturals. El
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model actual productiu és insostenible, tendeix a perpetuar-se, xoca
frontalment amb la garantia 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 el conflicte
capital-treball i les relacions de treball. És el moment d’expandir la
democràcia ja no sols dins l’àmbit polític 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 iniciatives vingudes del camp de la
política. Volem treballar cap al decreixement de la petjada ecològica i
plantejar indicadors econòmics alternatius. El nou model econòmic ha
de garantir la no exclusió, protegir els col·lectius en situació de més
vulnerabilitat, afavorir la inserció laboral en la lluita contra l’exclusió,
implantar la Renda Bàsica de Ciutadania, assegurar el compromís
institucional de fer efectius els drets universals a l’alimentació, al
sostre i a la roba. Objectiu Pobresa Zero.
9. Diversificar l’economia, superar la dependència del turisme i
transformar el model destructiu i insostenible de la balearització. Hem
d’acabar amb el model de desenvolupament dels darrers 50 anys,
basat en el creixement urbanístic i turístic 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 educatiu. Per enriquir-nos
realment, el turisme, ha de ser un turisme de qualitat, que permeti
valoritzar i desenvolupar les riqueses naturals, culturals,
gastronòmiques de les nostres illes. S’han d’engegar processos de
reconversió de les zones turístiques més degradades i tanmateix hem
de començar a veure la Mallorca del futur sobre els fonaments de la
reconciliació amb la naturalesa i la cohesió social. Un model que ens
permeti avançar i a la vegada respectar els límits ambientals. El repte
que tenim davant és: “viure millor amb menys” perquè tothom pugui
viure. La nostra economia depèn gairebé exclusivament del turisme
de masses, la qual cosa ens fa molt més vulnerables que altres
comunitats autònomes.
Cal garantir la transparència i la participació de tota la societat en la
presa de decisions sobre política turística. El futur turístic 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 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 invertir en els sectors de l’economia verda i en els
serveis, especialment en els apartats d’ innovació, investigació,
educació, sanitat, serveis socials, oci, cultura, esports, com a
dinamitzadors del nou tipus de serveis que necessita la ciutadania i
amb més potencialitat de creixement econòmic. Apostam per la
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bioconstrucció en harmonia amb l’entorn físic, 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 competitivitat 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. Potenciar la pesca tradicional. Potenciar i facilitar
els projectes encaminats a re valoritzar els productes autòctons com
és el cas de l‘ametlla i altres, especialment els projectes empresos
per joves o cooperatives, afavorint així la creació de llocs de feina. Cal
apropar la producció al consumidor final i educar i promoure el bon
menjar entre la ciutadania (escoles, menjadors, llocs públics, etc...).
Son necessàries polítiques que garanteixin la sobirania alimentària.
Defensam la prohibició del cultiu de transgènics i l’enfortiment 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 sentit, i fer
participar 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'iniciatives que ajuden
a desenvolupar aquesta tasca.
Apostam pel desenvolupament d’iniciatives i la recerca de nous
jaciments d’ocupació lligats al territori que permetin 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. Ens oposam al retard de l’edat de jubilació, a
l’augment de la jornada laboral i a la precarietat laboral. Cal millorar
les inspeccions en matèria de treball, medi ambient i fiscalitat per
garantir 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 iniciatives de genuïna responsabilitat social. Cal
reformar el mercat de treball, orientant-lo a garantir un salari just i
suficient per a totes les treballadores i treballadors així com garantir
la seguretat del lloc de feina i avançar cap a la reducció de la jornada
de treball amb una ordenació alternativa del temps de feina que
permeti una vertadera conciliació igualitària del treball i de la vida
personal, familiar i social.
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13. Necessitat d’unes finances públiques potents. Reforma fiscal
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 de forma
progressiva en els trams autonòmics d’imposició. També cal implicar
a les entitats financeres que actuen preferentment a les Illes en el
finançament dels programes públics estratègics. Apostam per la
recuperació de l’esperit fundacional de les caixes d’estalvi i per la
fiscalitat tendent a la redistribució: recuperació de la progressivitat de
l’IRPF, creació d’un impost sobre les grans fortunes, major control
sobre l’especulació financera i aposta per la implantació de la taxa
Tobin a les transaccions financeres. La eco-fiscalitat 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 finançar 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
finances ètiques. 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 pràctica uns altres valors en
l’organització, les relacions laborals i les finalitats de la producció
econòmica, a la vegada que ha demostrat també la seva eficàcia. Cal
potenciar d’interrelació entre les diferents branques d’aquestes
economies i donar-los suport des de les administracions públiques.
Les finances ètiques i alternatives 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
alternatives al monopoli de les grans corporacions financeres
internacionals.
D’altra banda, el tercer sector, l’atenció a les persones i el model
cooperatiu d’empresa son àmbits i iniciatives als quals cal donar
suport.
Mobilitat i gestió del territori
15. Ciutats i pobles per conviure. Volem ciutats i pobles vius, amb
dinàmiques de participació, espais per als vianants i per als infants.
Amb una oferta comercial de proximitat que ajudi a conservar el
caràcter mediterrani dels nostres pobles i ciutats. Ciutats i pobles
dissenyats per a la cohesió social i per a la integració de totes les
persones, sigui quina sigui la seva procedència.
16. Un altre model de mobilitat. Impulsarem nous mitjans de
transport poc contaminants i col·lectius i adoptarem mesures
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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 marítim, tot regulant els costos de l’ insularitat de les
mercaderies no produïbles a les Illes. És imprescindible la immediata
cogestió, amb caràcter públic, dels aeroports de 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
17. La Terra, l’únic planeta que tenim. Defensam el medi ambient
com la casa comuna de tots els éssers vius i per això recolzam el
concepte de democràcia ecològica. La democràcia ecològica no es
pot aconseguir sense democràcia de base i econòmica.
El planeta es un únic i gran ecosistema interdependent i no podem
donar resposta local a les qüestions ambientals sense una anàlisi i
visió global de la situació. El segle XX s'ha caracteritzat per una
evolució de la capacitat de l'home per danyar greument els
ecosistemes mundials (guerres, sistemes de transport i grans
infraestructures, sobreexplotació dels recursos, producció industrial a
gran escala, desforestacions, increment exponencial de la
urbanització, canvi climàtic, agricultura química, pesca i silvicultura
mecanitzada...). Aquesta situació planteja a la societat del segle XXI
el major repte que s'hagi conegut: trobar una forma de
desenvolupament social global que salvaguardi el que ens queda de
l’herència biològica del planeta i proporcioni a les poblacions de tot el
món un ampli conjunt de feines estables, bens i serveis que satisfacin
les necessitats humanes de manera que es promogui l'equitat,
l’eficiència i la protecció medi ambiental.
Per començar s'haurien de prendre una sèrie de passes intermèdies a
nivell internacional que han de donar els estats per lluitar contra la
crisi ecològica.
Sense perdre de vista aquesta realitat, a nivell de les nostres Illes,
hem de desenvolupar una sèrie d'accions en diferents àmbits del
medi ambient (residus, espais naturals, agua, energia, urbanisme i
territori...) que han d'anar encaminades a donar resposta al repte
mencionat anteriorment.
18. Energia i canvi climàtic. Per poder combatre amb èxit el canvi
climàtic necessitam urgentment una revolució en la forma de produir,
consumir i distribuir l’energia. La única solució real al problema del
canvi climàtic és la substitució completa dels combustibles fòssils per
energies renovables junt a l'estalvi i l'ús eficient de l’energia. Per
això, ens marcam uns objectius ambiciosos de reducció d'emissions,
estalvi energètic i energies renovables. Al 2020 haurem d’haver
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reduït com a Illes Balears en un 30% les emissions i augmentat en un
30% l’estalvi energètic i el 20% de l'energia produïda hauria de ser
renovable. Al 2050 el 100% de l'energia produïda hauria de provenir
de fonts renovables.
19. Residus. Les politiques de residu cero són les úniques compatibles
amb la lluita contra el canvi climàtic, per això hem d'exigir un canvi
en les tècniques de gestió que suposin la reducció d'emissions
(Reducció, Reutilització, Reciclatge). Hem de canviar la concepció
dels residus i entendrer-los com a recursos: matèria prima que es pot
tornar a usar per fer nous productes. Hem d'arribar a reciclar el 60 %
del residus produïts. S'ha d'implantar la recollida selectiva de la
fracció orgànica per donar-li una altra sortida que no sigui la
incineració (aprofitament energètic, compostatge...), també es
necessària la implantació progressiva de sistemes de dipòsit,
devolució i retorn com a prioritat en la gestió dels envasos. S'ha de
Desenvolupar una estratègia integrada dels residus i responsabilitat
real del productor durant tot el cicle de vida del seu producte, i les
administracions han de tenir un coneixement exacte de quant i quins
tipus de residus es generen, on es tracten, quin tractament reben, qui
realitza aquests processos, i els aspectes econòmics associats a
aquesta activitat. Dins d'aquest model la incineració de residus no te
sentit per ser cara, i ambientalment i sanitàriament insostenible.
S'han d'implantar els sistemes de recollida selectiva porta a porta i
els pagaments per generació.
20. Aigua L'administració pública ha de ser la guardiana d'un ús just i
sostenible d'un recurs natural tan important com l'aigua. S'ha de
recuperar la gestió pública de l'aigua potable, i establir per llei
l'obligatorietat de les tarifes progressives de consum i una política
d'estalvi. És necessària una gran inversió per recuperar de les aigües
residuals per altres usos i ajustar el creixement urbanístic i el
desenvolupament agrícola als recursos hídrics disponibles, plantejar
l'agricultura ecològica com alternativa per evitar la contaminació
d’aqüífers i recuperar les zones contaminades.
21. Espais naturals. La protecció i conservació en unes condicions
òptimes dels espais naturals és una garantia de la preservació de la
diversitat biològica i del nostre futur.
Per això defensam: L'ampliació de la superfície natural integrada a la
Xarxa Natura 2000 a tots els hàbitats susceptibles d'aquesta
protecció.
L'Ampliació dels espais naturals protegits (parcs, paratge, reserves)
de les balears, sobretot a la zona del llevant de Mallorca.
L'Elaboració i aplicació de plans de conservació dels hàbitats protegits
amb mesures per a restaurar-los o mantenir-los en un estat favorable.
L'augment de la vigilància i del control ambiental d'aquests hàbitats i
les seves especies, fent caure tot el pes de llei a aquelles persones
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que hagin dut a terme activitats que hagin destruït o degradat
hàbitats protegits.
22. Urbanisme i territori. Els Plans Generals d’Ordenació Urbana, i
altres documents d'ordenació urbanística (ex. Pla Territorial de
Mallorca) fins ara han estat usats per “ordenar” el territori amb
criteris expansivistes. L’urbanisme ha de cercar resposta a les
necessitats, no a la demanda econòmica i molt manco si aquesta
demanda es fa amb criteris consumistes. Els planejaments urbanístics
s'han de fer donant molta importància i protecció als espais naturals
que tenen els municipis, amb participació ciutadana i criteris de
sostenibilitat econòmica i social. Aquestes planificacions han de ser
també una oportunitat per enfortir la identitat intercultural i enfortir
les estructures socials. És de vital importància per al nostre futur que
els planejaments mantenguin la població dins els límits de la nostra
capacitat de càrrega. El sòl rústic no hauria de tenir permès l'ús
residencial per motius de rendibilitat agrícola i protecció paisatgística.
Les nostres illes estan plagades de construccions i urbanitzacions
senceres il·legals a zona rústica, per a que això no segueixi passant
les administracions han de fer complir fil per randa la llei de disciplina
urbanística i millorar la vigilància i la tramitació dels expedients
sancionadors i de demolició. S'ha d'obligar als infractors a restablir
l'ordre urbanístic, les administracions locals tenen el deure de fer
complir la legalitat urbanística, la no tramitació dels expedients
d'infracció és prevaricació per omissió i així ho defensarem.
Una gestió del territori per un desenvolupament sostenible. Impulsar
la participació ciutadana, la responsabilitat social per no hipotecar les
generacions futures. L’urbanisme sostenible i participatiu és clau per
un futur de canvi. En el darrer segle a les Illes Balears s’ha crescut
molt consumint irracionalment el territori, però en termenes de
cohesió social i equitat ens hem desenvolupat molt menys. Per això
és imprescindible una intervenció potent dels poder públics per
aconseguir una gestió del territori que afavoreixi a la majoria de la
població, considerant el territori com un be públic i, per tant,
qüestionat la propietat privada.
En aquesta direcció consideram necessari:
1.- Un re equilibri territorial, amb una llei autonòmica del sòl que
garanteixi una radical protecció del sòl rural, racionalitzi els usos
territorials per a les activitats econòmiques amb l’objectiu de facilitar
la vida, les comunicacions i l'activitat productiva als pobles, per
contenir el creixement i evitar la cada vegada major concentració
d'habitants en macro àrees metropolitanes.
2.- Preservar el territori i fonamentalment evitar la pressió urbanística
als territoris sensibles. Protecció de tots els espais d'interès natural.
La política ambiental ha de fer compatible la gestió dels recursos
naturals i el reconeixement i protecció de la diversitat biològica de les

30 propostes pel segle XXI

11

illes. Pressionar per fer una política coherent pels espais costaners.
Volem uns Plans Insulars Costaners.
23. Respectar i defensar els drets dels animals. Manifestam el nostre
compromís amb els principis que emanen de la Declaració Universal
dels Drets dels Animals de 1978, especialment amb els principis ètics,
socials, mediambientals i els que lluiten contra el patiment dels
animals i per això impulsarem un corpus legislatiu de protecció
animal, per avançar en el reconeixement legal d’aquests drets i que
ajudin a acabar amb la “cosificació” que pateixen a la societat actual.
És important destacar que l’abús de l’explotació industrial i comercial
dels animals s’ha convertit en un dels majors factors de contaminació
del planeta.
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Relacions Internacionals
24. Cooperar amb el Sud, construir societats justes. Les relacions
internacionals han d’estar basades en la igualtat i en aquest sentit les
relacions amb els altres pobles s’han de construir a partir 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 “anticooperació”): l’enorme poder de les empreses
transnacionals, les polítiques de les institucions financeres
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 financeres.
La cooperació s’ha de basar en una actitud d’autèntica solidaritat,
que suposa la lluita compartida contra la injustícia. Una cooperació de
qualitat ha d’estar basada en les prioritats fixades 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 associatiu 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 sentit, 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 associatiu viu i complementari,
amb capacitat de treball conjunt. Impulsam el 0’7% i més i la
cooperació descentralitzada.
25. Construir la pau. Cal potenciar la multilateralitat i els mecanismes
de prevenció i de resolució pacífica de conflictes. 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 constitueixen amenaces a l’estabilitat internacional.
Promovem la cultura de pau i, en conseqüència, la cooperació lligada
al suport als processos de pau, inseparable de la defensa dels drets
humans.
26. Les Illes en el diàleg euromediterrani. La Mediterrània és una zona
clau del planeta, tan pels riscs de convertir-se en escenari d’un
conflicte 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 entitats de la societat civil, tenen un paper
molt important a jugar, per desenvolupar relacions constructives de
pau, diàleg i col·laboració entre les diferents ribes de la Mediterrània.
Les Illes han de jugar un paper actiu en la construcció d’aquesta
política, ja sigui des de la participació institucional en els òrgans de
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l’espai euromediterrani, en els projectes de feina compartits amb
altres administracions locals i regionals de l’àrea mediterrània, ja
sigui amb la participació activa de les entitats de la nostra societat
civil amb altres entitats de la societat civil d’altres països de la
Mediterrània.
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Llengua i Cultura
27. El català, llengua de vertebració social. Impulsarem polítiques
lingüístiques actives, encaminades a l’aplicació real i efectiva de
plans de normalització lingüística transversals, que abastin 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
lingüística present a la societat balear.
Seguirem lluitant per a que el català pugui ser una llengua de
reconeixement oficial a totes les instàncies de la Unió Europea, així
com també el seu coneixement i promoció en instàncies d’àmbit
internacional.
28. Accés universal a la cultura, cultura en favor de la democràcia. La
política cultural ha de tenir com a objectius l’accés universal al
coneixement i a les obres de creació (xarxa de biblioteques i altres
equipaments) i donar suport als creadors artístics.
Els mitjans de comunicació públics han de tenir vocació de servei
públic, han de guiar-se pels principis de professionalitat i objectivitat,
han de ser un instrument de normalització lingüística, de potenciació
cultural 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 operatius i
el programari de codi obert. Demanam la derogació del cànon digital.
Joventut
29. Oportunitats per als joves. Les polítiques públiques dirigides als
joves no s’han de centrar únicament en l’oci i el temps lliure. Cal
aprofundir en polítiques d’emancipació dels joves en tots els àmbits
de la seva vida (laboral, d’habitatge, de formació, ...).
Des del compromís pel reconeixement dels valors positius de la
joventut, lluitarem contra els valors principalment consumistes que la
societat capitalista intenta inculcar en aquestes etapes de transició a
la vida adulta.
Perspectiva LGTB
30. Incorporar la perspectiva LGTB (col·lectiu lesbià, gai, transsexual i
bisexual) de manera estructural i fomentar la seva transversalitat a
totes les polítiques públiques i propostes de govern per tal d’avançar
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cap a la igualtat real. Lluitam per eliminar els estereotips que
produeixen rebuig i violència social.
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