
SIS TESIS PER A UNA ALTRA SOCIETAT A MALLORCA I ARREU
En transició cap a una societat Solidària, Sostenible i Sobirana

El present document de tesis polítiques té com a objectiu debatre dins i fora 
d'IniciativaVerds, a un any i mig del nostre naixement com a força ecosocialista, i 
l'estratègia a compartir per poder fer avançar el nostre projecte de societat 
solidària, sostenible i sobirana, en un context d'hegemonia neoconservadora i de 
fortes regressions del sistema democràtic, de l'anomenat Estat del benestar i de 
la cohesió social i cultural de la nostra societat, aquí i arreu.

Aquí van sis tesis sobre el que pensam i plantejam, per afrontar el moment 
històric, en clau ecosocialista:

1. Iniciam una nova transició. Tornar enrere és impossible.
Amb l’excusa de la crisi, el model social que hem treballat per millorar i 
transformar en benefici de les persones i el medi ambient es desmantetlla, obrint 
camí a l’exclusió i a la destrucció. Ni les retallades, ni el desmantellament dels 
drets socials i els serveis públics, ni tampoc un retorn a les polítiques del ciment i 
l'especulació impulsades per la dreta no suposaran cap solució al patiment de 
milers de persones a la nostra comunitat i milions arreu d’Europa.

Res no serà igual després d’aquest canvi de cicle històric, però és prioritari que 
de la mateixa manera en què uns insisteixen en la “necessitat” de les polítiques 
d'ajustament neoliberal, nosaltres reforcem la idea que tornar enrere és 
impossible. Que no es pot aconseguir el benestar social sobre la base d'allò 
mateix que ha generat aquesta crisi global, ni sobre la base de la por i la mentida; 
i que l'Estat i les polítiques públiques són la solució, i no el problema. Que cal 
iniciar una nova transició cap a una societat on les prioritats les marqui la gent en 
base a les necessitats col·lectives, i no en relació als interessos d'uns pocs 
emmascarats en nom dels “mercats”. On es respectin 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 clau de reapropiació.
L'hegemonia conservadora és omnipresent, però en l'administració del seu poder 
està sobrepassant tots els límits admissibles. L'autoritarisme que s'estén des del 
FMI, passant per la Comissió Europea, als governs de Rajoy o de Bauzà, és una 
oportunitat per parlar d'una altra democràcia necessària. No és legítim governar a 



esquenes del poble, per molta majoria que es tengui, i els poders públics, a tots 
els nivells, tenen l'obligació de sotmetre's a una Democràcia que va molt més 
enllà de la pura i simple representació, fonamentada en la participació i el control 
social, el compromís i la responsabilitat compartida.

Renovar els partits polítics, les organitzacions socials i les institucions en clau 
d'aprofundiment democràtic  és contribuir també a a sembrar entre la massa 
crítica i la gent que s'incorpora de nou als conflictes i les lluites que una altra 
manera de fer és possible, i que és així com es fan els canvis. IniciativaVerds ja té 
deures en aquest sentit, ja que ha de desplegar unes normes de funcionament 
prou ambicioses aprovades al nostre I Congrés, i que miren de combinar 
democràcia participativa, directa i representativa. 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.

Però una altra passa imprescindible en la construcció contrahegemònica és la de 
reapropiar-nos del llenguatge, les idees i els valors, profundament mercantilitzats 
i reformulats per una dreta que parla de democràcia, llibertat i vida mentre les 
seves pràctiques polítiques i econòmiques destil·len por, explotació i patiment. 

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, democràtic i verídic a les nostres Illes al 
servei de la resistència i la transformació social. Així mateix hem d’incrementar la 
presència als mitjans i a les xarxes socials de les opcions polítiques i socials 
progressistes i de la nostra formació.

Avui, més que mai, el debat sobre la Democràcia, les seves limitacions i les seves 
potencialitats és imprescindible per a qualsevol subjecte polític alternatiu. 
Constribuir a aquest debat i a la seva concreció mitjançant propostes polítiques, 
sigui a través del Consell de la Societat Civil, de les assembles del #15M, de la 
Plataforma de regidors i regidores Avançam, o d'un Consell escolar, és un deure 
de tots nosaltres.

3. Un partit en moviment, amb els moviments i en el conflicte.
Ser present a la multitud de conflictes i de fronts oberts en aquest moment 
històric és clau per a la supervivència, el creixement però sobretot la contribució 
de la gent ecosocialista a la resistència i l’emancipació. Si hi ha una prioritat entre 
les feines que tenim, és aquesta, ser a davora dels moviments socials, els nous i 
els tradicionals, sense seguidismes ni intervencionismes, i sempre des de la 
voluntat i l'habilitat per tendir ponts que facin confluir les lluites i les perspectives 
de canvi. Fent evident allò que moltes vegades no ho és, i és que l'enemic són els 
poderosos i els seus instruments, siguin polítics o d'altre tipus.



Són tres els grans fronts de lluita social oberts arreu i a Mallorca, Menorca i les 
Pitiüses en aquests moments: el de la defensa dels drets socials i laborals; el de 
la defensa del territori i el lingüístic-cultural. Els tres cal que estiguin connectats, 
si volem que les lluites siguin productives: la defensa del català s'ha de lligar a la 
cohesió social; la lluita social volem lligar-la a la defensa dels serveis públics, 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; i la defensa del territori ha d'ampliar la seva mirada cap a una ètica 
de la sostenibilitat, amb el convenciment que és possible viure bé amb menys 
quan els límits del planeta es fan evidents amb la metàfora de la nostra condició 
insular. Des d'IniciativaVerds hem de treballar per aquesta confluència de les 
lluites, com un partit “líquid”, des del convenciment que progrés social, ecologia i 
defensa de la terra i l’autogovern han d'anar de la mà.

Amb unes desigualtats socials que no deixen de créixer, la lluita de classes s’ha 
accentuat amb força gràcies a les polítiques que desplega el PP, amb l’atac als 
sistemes sanitaris i educatiu, els serveis socials, les polítiques d’ocupació i en 
general, als serveis públics; però també del dèficit fiscal patit crònicament per les 
nostres Illes, que afebleix la nostra capacitat de resiliència davant la crisi. Tot això 
ens obliga a defensar la lluita històrica per la igualtat social i la lluita del 
feminisme, i a reforçar el nostre compromís amb els sindicats i tots els col·lectius 
que treballen per posar l’economia i les institucions al servei de le les persones, 
en la perspectiva estratègia de la defensa del dret a una existència digna.

4. Un “tercer espai” polític diferenciat del PP i el PSIB
IniciativaVerds és present a les principals institucions de la nostra Comunitat 
mitjançant la coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa. Una coalició que posa cara i 
ulls a allò que teoritzàrem en el nostre procés fundacional, el “tercer espai polític” 
a Balears. La coalició ha funcionat i ara cal consolidar-la com a actor polític més 
enllà de la seva presència institucional, garantint si més no tres qüestions 
imprescindibles per avançar: a) un nom comú, que permeti la identificació amb el 
projecte i eviti hegemonismes; b) la consolidació i extensió del model de coalició 
a més municipis i a les altres illes; i c) espais de participació i de presa de 
decisions comuns i oberts a les bases dels partits que la integren i de tothom que 
s’hi vulgui sumar, facilitant la construcció i concrecció d’un discurs i d’un 
projecte vertaderament comuns”.

La direcció sortint ha estat treballant per això, i l'entrant rep el mandat de seguir 
aquest camí, ja que si som capaços de superar les dinàmiques de competència 
entre partits i complir amb aquestes prioritats, el potencial de creixement de la 
coalició i la seva presència i incidència a tots els nivells serà indiscutible.

5. Un partit líquid i cooperatiu per afrontar les incerteses.
En el darrer any, i especialment des de les eleccions autonòmiques i municipals, 



són moltes les persones que s'han acostat a IniciativaVerds, superant la 
presència territorial que anteriorment havien tengut per separat Els Verds i EU. 
No obstant, encara és molta la feina a fer, tant en el camp de l'extensió territorial, 
com amb la incorporació de gent i col·lectius als espais de treball temàtics, 
necessaris per alimentar les nostres propostes polítiques i la seva articulació amb 
la societat civil. Allò important és com fer-ho sense crear estructures que 
dificultin la participació i l'acció, sense duplicar esforços en relació a la coalició, 
però sobretot, fer-ho en connexió amb les demandes i els conflictes socials 
diversos, omnipresents en aquest moment polític i històric. 

IniciativaVerds treballarà per construir una Cooperativa política de l'esquerra 
verda, que permeti articular aquest espai polític alternatiu de manera òptima arreu 
de les Illes, fent-la compatible amb el model de coalició de l'esquerra verda i 
sobiranista que defensam a Mallorca. 

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.

6. Cap a un projecte estatal i europeu coherent
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, i diferent de 
l’actual IU. Des d'IniciativaVerds, juntament amb els companys de les “Iniciatives” 
del País Valencià (en convergència ja amb Equo i Els Verds-Esquerra Ecologista 
en un sol partit d'àmbit valencià) i de Catalunya apostem per reforçar els espais 
de trobada i acció política de les esquerres sobiranistes i ecologistes d'arreu de 
l'Estat, i Espai Plural és un excel·lent instrument en aquest sentit, que s'ha 
d'impulsar amb força si volem disposar el 2014 d'una candidatura europea 
unitària i útil, coherent amb la nostra coalició a nivell d’Illes Balears.

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.

Pel que fa a Equo, el nostre referent federal, des d'IniciativaVerds apostam per 
allò que ja va definir el nostre I Congrés: des del manteniment de la nostra 
sobirania política i jurídica, ser el referent d'Equo a les Illes i viceversa, amb tot el 



que això implica a nivell de participació, afiliació i quotes, sempre des de la 
contribució política i econòmica al projecte comú. Un projecte que ha de 
sintetitzar els valors de l’ecologisme polític i l’esquerra verda per plantejar una 
alternativa global al sistema, i que necessàriament s’ha de construir des de la 
realitat de cada territori. Amb aquest esperit, i el jove bagatge polític 
d'IniciativaVerds, participarem al proper Congrés constituent amb els millors 
desitjos per a una opció política que a pesar dels seus minsos resultats electorals 
i les dificultats d'articulació, representa un bri d'aire fresc en el panorama polític 
de l’estat espanyol. 

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.


