
Temes especialment rellevants de cara al Congrés d’IniciativaVerds

El Congrés d’IniciativaVerds és el moment de trobada, debat i proposta política 
més important de l’any. És el moment en que tots i totes ens juntam per a construir 
les pràctiques i les polítiques que ens identifiquen com a força ecosocialista, 
radicalment participativa i transformadora.

Per tal de facilitar el debat i la proposta, hem establert un procés precongressual 
durant el qual es realitzaran assemblees comarcals obertes a totes les persones 
que recolzam aquest projecte o fins i tot a aquelles que s’hi poden interessar.

Son moltes les qüestions que haurem de tractar, però n’hi ha tres que tenen 
especial rellevància i que ens hauríem assegurar de tractar  a aquestes trobades 
precongressuals. 

Es tracta de :

1. Enfortiment de la Coalició 

Fa més d’un any que vam començar a construir una coalició àmplia, d’esquerres, 
ecologista i sobiranista, que ha permès establir una tercera força en el panorama 
polític balear, capaç de fer l’oposició que cal al desgovern del PP i de fer les 
propostes que el PSOE no s’atreviria a fer per defensar els treballadors i les 
treballadores, un altre sistema productiu i de consum, un medi ambient saludable 
per a tots i totes, un serveis públics  gratuïts i universals...

Tot aquest temps treballant junts ens ha permès arribar a més gent, elaborar 
millors propostes i tenir més pes per a canviar les coses, i per això pensam que és 
important enfortir aquest projecte plural, millorant la coordinació de les persones i 
els partits que el composen, aprofundint la feina conjunta dels nostres militants i, 
especialment, obrint-nos a la societat mallorquina, a totes aquelles persones i 
moviments que no estan d’acord amb el món en què viuen i volen participar en la 
construcció d’una alternativa real. 

Al nostre congrés haurem de decidir si continuam apostant per aquest 
aprofundiment i, sobretot, de quina manera volem fer-ho: espais de treball i de 
coordinació comuns, apertura a gent i moviments independents, participació 
conjunta de les bases, etc...

2. Projecte Estatal i EQUO

IniciativaVerds no només és un projecte de transformació local, sinó que té una 
clara vocació internacionalista i aspira a participar en la transformació de l'Estat 
espanyol. Per això, participam en diverses inciatives que intenten coordinar i 
aglutinar les forces de l'esquerra verda i alternativa arreu de l'Estat. 

Dos son els projectes en els quals estam participant més activament a hores d'ara: 
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Espai Plural i Equo.

Espai Plural és un lloc de trobada per a forces similars a IniciativaVerds de la resta 
de l'Estat: Iniciativa per Catalunya, Iniciativa del Poble Valencià, Chunta Aragonesa, 
Paralelo 36,... S'han fet algunes trobades que han servit per a elaborar un discurs 
comú que pugui servir per a mostrar la necessitat d'un projecte polític i de societat 
alternatiu, que tengui en compte la pluralitat de l'Estat.

D'altra banda, IniciativaVerds ha participat des del principi en el llançament d'Equo, 
juntament amb moltes altres organitzacions ecologistes i ecosocialistes. Aquest 
projecte ha servit per engrescar molt gent nova en la política i per impulsar els 
principis d'horitzontalitat democràtica i de l'ecologia. Ara be, hi ha diverses visions 
sobre com s'hauria d'estructurar aquest nou moviment.

Per alguns, Equo hauria de ser un partit únic a nivell estatal, en el qual es diluïssin 
la resta de partits que ara l'integren o que el vulguin integrar, i amb un nivell 
d'autonomia territorial moderat.

Per altres, Equo hauria de ser un projecte ampli, plural, capaç d'acollir una 
diversitat de projectes confluents que no tenen perquè renunciar a la seva 
existència per impulsar el projecte comú. En aquest sentit, l'estructura federal 
hauria de servir com a mecanisme de coordinació de les actuacions a nivell estatal, 
però el gruix de la feina se faria a nivell autonòmic i local, amb total autonomia de 
funcionament.

Estretament lligat a aquest debat hi ha la qüestió del paper d'Equo en la 
reconstrucció de l'esquerra verda estatal. En aquest sentit, n'hi ha que pensen que 
Equo ha de ser un projecte en si mateix, deslligat de la resta, mentre que n'hi ha 
d'altres que pensam que el projecte té sentit en la mesura que permeti sumar 
esforços a un moviment més ampli de canvi.

3. Acció política i participació a la lluita

Vivim un procés de regressió molt greu, tant en termes polítics, com socials, 
mediambientals, culturals i socials. La contrarevolució conservadora que està duent 
endavant el PP a Espanya és una mostra de l'estratègia que s'està seguint arreu: 
l'excusa de la crisi serveix per a desmantellar conquestes socials que formen part 
de la dignitat humana: salut, educació, vivenda digna...

A Mallorca i a Balears s'han organitzat múltiples activitats de resistència i protesta, 
liderades per organitzacions de la societat civil o per grups de persones afectades. 
A Mallorca, concretament, s'ha creat el Consell de la Societat Civil, que agrupa a 
bona part de la societat civil i serveix com a eina de coordinació i enfortiment mutu 
de les respectives lluites.

IniciativaVerds és un partit amb presència institucional, i les nostres representants 
fan una feinada d'investigació, denúncia i proposta, sempre en contacte amb les 
entitats socials. 

L'agreujament de la crisi i de les reaccions ciutadanes davant les mesures 
draconianes del govern, ens obliguen a plantejar-nos com millorar les nostres 
estratègies de lluita, com tenir major i millor presència al carrer, com traslladar tota 
aquesta indignació a les institucions i com treballar per a promoure la unitat de tots 
aquells i aquelles que volem un món més just.
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