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Fa poc més de dos mesos d’ençà del nostre darrer Consell  polític, i  poca cosa ha 
variat respecte a l’escenari global. En tot cas, les estadístiques de l’atur de tancament 
de 2012 aprofundeixen en la  sensació d’incertesa i angoixa social que generen les 
polítiques criminals de la troika administrades per la dreta. Creixen l’atur, la pobresa, 
l’exclusió en les seves formes diverses, els desnonaments, i l’emigració dels joves que 
havien aconseguit en el nostre context passar la barrera del fracàs escolar. Hem de 
començar a dir alt  i  clar que el patiment de milions de persones arreu i milers de 
famílies  aquí  és  conseqüència  directa  d’aquestes  polítiques,  que  com  la  situació 
econòmica, tenen responsables amb noms i llinatges.

La  vaga general  del 14N,  en la qual IniciativaVerds va participar activament,  és la 
fotografa de la situació política: un govern que va a la seva i una mobilització social  
creixent  que ja  va  més enllà  dels  moviments socials  i  de  la  defensa dels  serveis 
públics  amenaçats  (sobretot  l’educació  i  la  sanitat),  i  s’eixampla  a  sectors 
tradicionalment més conservadors, com els comerciants o els petits empresaris. I una 
indignació creixent, perquè els argumentaris als quals ens té acostumats el PP i la 
caverna mediàtica es queden petits davant episodis grotescos com el bot de Rato a 
Telefònica, que convida al necessari debat sobre la subordinació dels grans partits a 
uns poders econòmics i fnancers cada vegada més concentrats.

Mobilització i malestar caracteritzaran un 2013 on ben segur no obtindrem per part de 
la dreta ni la més mínima rectifcació en la seva deriva, sinó al contrari, creixeran els 
atacs a les llibertats i els drets civils per mirar de frenar la protesta social, com ja ha 
passat  des de  Mallorca (amb cada  vegada més persones dels  moviments  socials 
detingudes o sancionades) fns a Rússia, passant per Madrid (amb la detenció il·legal 
d’Alfon  el  14N,  alliberat  aquesta  setmana).  A  mesura  que  la  dreta  es  desgasta  i 
l’argument  de  les  majories  absolutes  es  deslegitima,  es  reforça  l’autoritarisme.  O 
s’avançarà en la degradació de l’estructura institucional començant pels Ajuntaments, 
allà on es comença a edifcar la democràcia,  que són objecte d’un atac ferotge en 
aquests moments alhora que es preserven les decimonòniques i inútils diputacions. 

A  l’esquerra,  pocs  brots  verds,  entre  una  socialdemocràcia  que  navega  entre  els 
gestos d’esquerres poc creïbles de Rubalcaba i el conservadurisme de barons com 
Bono; i una IU que es proclama la Syriza espanyola sense entrar en el debat territoriall  
i esperant créixer a costa de la caiguda dels primers.  Nous actors emergeixen, des 
d’Anova  a  les  CUP  o  Compromís,  amb  un  denominador  comú:  són  forces 
diferenciades dels grans partits i de l’esquerra clàssica, i amb un discurs i propostes 
clarament alternatives al sistema vigent.

També al  darrer Consell  polític enunciàvem les  tres grans línies estratègiques que 
caldria desenvolupar amb el debat d’avui, per encarar la situació global i local:



1. La vertebració del tercer espai polític, diferenciat del dels grans partits, i portador 
dels  valors  i  propostes  de  l’esquerra,  l’ecologia  i  la  sobirania  cada  vegada  més 
necessaris per fer front a la situació i construir una societat diferent. Una aposta que 
passa pel full de ruta en el qual aprofundirem en els propers mesos, per la renovació i 
ampliació de la coalició que en el seu dia editàrem amb PSM i Entesa. No ens atrevim 
a dir com han fet altres que aquesta nova coalició sigui la “Syriza” d’aquí, però sí que 
és la fórmula política més unitària i plural que hi ha al mapa polític de les Illes, i per 
tant li correspon estar a l’altura dels temps que corren, encertant amb una proposta 
política  alternativa,  amb  la  seva  articulació  i  funcionament,  amb  una  actitud 
diferenciada  a les institucions respecte als grans partits; i amb lideratge i generositat  
en la relació i la feina amb la resta de forces progressistes, des d’Endavant fns a EU o 
ERC.

Aviat disposarem d’un nom unitari,  d’estructures comunes de direcció política i  en 
defnitiva, d’un instrument de major influència i incidència política, social i electoral, 
que és per al que haurien de servir els partits.

L’aposta es fa igualment necessària a Europa i arreu de l’Estat, començant per les 
nostres illes germanes, on ja anem teixint relacions horitzontals amb altres forces de 
l’esquerra alternativa i verda, mitjançant la  cooperativa política en construcció amb 
Eivissa pel Canvi i Els Verds/Equo-Menorca.

2. La participació amb els moviments socials i el sindical, fent com miram de fer de 
pont entre els nous i els vells moviments socials, entre els grans sindicats de classe i  
els  petits,  entre  els  més  radicals  i  els  menys  rupturistes…  Conscients  que  la 
mobilització és més necessària que mai, però també ho és la necessitat d’encertar en 
les formes de dur-la endavant, que calen més esforços de coordinació entre actors, i 
més  horitzontalitat  i  solidaritat  entre  els  diferents  moviments,  associacions  i 
plataformes. Comptam amb un instrument de privilegiat de trobada com és el Consell 
de la societat civil, que té la possibilitat de fer un bot qualitatiu si és capaç de passar 
de ser un lloc de trobada i coordinació de totes aquestes mobilitzacions a un espai de 
debat sobre com articular una vertadera xarxa de resistència social, cultural i política 
a l’austericidi, l’ecocidi i el genocidi cultural.

I en aquest sentit, tan important és crear una veritable xarxa de resistència civil a les 
polítiques  de  la  dreta,  com  visibilitzar  les alternatives  que  emergeixen  al  nostre 
entorn, sobretot del terreny de l’economia social i sostenible, de les fnances ètiques, 
etc. que demostren justament que és possible construir un altre món a partir del que 
tenim.

3. La contribució a nivell de discurs, d’un  relat inclusiu que connecti projecte social, 
polític i  econòmic de canvi amb les necessitats i  la situació que pateixen milers i 
milers de ciutadans de les Illes, amb un projecte de país: abordar el debat necessari  
sobre la qüestió nacional passa també per aquí. I per elaborar un relat que sintetitzi  
els  valors  que  d’alguna  manera  representem  IniciativaVerds  i  la  nostra  coalició, 
juntament amb blocs de propostes i conceptes polítics clarament diferenciats dels de 
la dreta, i carregats de valor alternatiu, com ara:

� auditoria del deute vs. “herència rebuda”
� renda bàsica universal vs. exclusió universal
� política social vs. política criminal
� drets socials i igualtat vs. privatització i desmantetllament de serveis públic
� economia del bé comú vs. economia del ciment i l’especulació
� salvar persones (desnonades, aturades, excloses…) vs. salvar bancs



� dignitat vs. austericidi
� institucions  obertes  i  control  social  de  l’acció  pública  vs.  institucions 

subordinades a l’interès privat
� dreta a decidir vs. que decideixin per tu…

En aquest terreny, el de la lluita d’idees, comptam amb una eina impagable, com és 
l’Ateneu Pere Mascaró, ara mateix en tràmits per esdenir defnitivament una Fundació, 
la qual cosa permetrà ampliar la seva ja intensa activitat. L’escola d’estiu d’enguany 
tractarà sobre l’ecosocialisme.

Santa Margalida, 12 de gener de 2013 


