
ACORD PER A UN PROJECTE DE FUTUR DEL PSM-ENTESA 
NACIONALISTA I ENTESA PER MALLORCA 

 
El PSM-Entesa Nacionalista i Entesa per Mallorca coincidim en l’interès per 
consolidar i fer créixer el mallorquinisme polític progressista, amb 
plantejaments valents i de futur,  que superin la situació dels darrers anys 
que no ha contribuït precisament a generar les sinèrgies positives a les que 
aspiram. Sobre aquesta base, adoptam el present acord polític: 
 
Un acord polític sòlid, des de la lleialtat, la generositat i la bona voluntat, 
que ha de servir per construir la confiança, i amb ella, la suma efectiva. Un 
pacte que mira més enllà de la propera conjuntura electoral i pretén servir 
de pilar sobre el qual construir aquest país nostre, el que ens imaginam i 
desitjam. 
 
Una proposta, engrescadora i ambiciosa que planteja una aposta real, 
moderna i de futur. 
 
Un projecte que doni resposta a la greu crisi econòmica i social que vivim, 
compromès amb els emprenedors del país, amb la creació de riquesa i en 
garantir l’estat del benestar, contra les amenaces d’involució. Un projecte 
que retorni la credibilitat de les institucions i en la participació política 
remuntant el descrèdit que ha provocat l’allau de casos de corrupció. Un 
projecte compromès amb la sostenibilitat, la cultura i les senyes d’identitat 
del país. Un projecte convençut que només l’autogovern és garantia de 
progrés i prosperitat per als ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears. 
 
Una aposta amb vocació d’arribar a amplis sectors, oberta a la societat i que 
vagi més enllà dels cercles i les formes tradicionals. Una proposta de suma, 
ben estructurada i útil. Una candidatura forta que incorpori a tota la 
ciutadania amb sensibilitat cap al País. 
 
És amb aquests objectius que PSM-Entesa Nacionalista i Entesa per Mallorca 
volem impulsar aquest acord com un projecte de futur, gran i ben 
cohesionat, que té com a primera fita la definició d’una bona candidatura 
autonòmica i insular en la contesa electoral del maig i que es concreta en 
els següents punts: 
 

1. El projecte serà ample, nacional, modern, progressista i obert, que 
abasti des del centreesquerra a l’ecosocialisme, amb una vocació 
majoritària. 

 
2. Impulsarà una manera de fer política basada en la proximitat a la 

ciutadania, la transparència, la participació i l’ètica, cercant sempre 
l’eficiència de les administracions públiques i l’excel·lència en la 
gestió, primant la preparació i la idoneïtat de les persones per a lloc 
que ocupin i un insubornable compromís amb l’interès general. 

 
3. És un projecte que neix amb la voluntat ferma de confluència, servint 

de primera passa formar coalició a les properes eleccions, i 
fonamentada en la cohesió i la confiança. Just després de les 
eleccions s’engegarà el procés per convergir en un projecte polític 



gran, estable i sòlid, d’àmbit de les Illes Balears, capaç d’incorporar el 
màxim de sensibilitats i de facilitar la participació i la militància. 

 
 
PROPOSTA PER A LES ELECCIONS 
 

- Entesa per Mallorca s’integrarà com subjecte de ple dret, juntament i 
igual amb els altres partits, dins l’estructura directiva, programàtica i 
organitzativa de la Coalició. Es cercarà el màxim consens, així com 
una actuació coordinada tant en la definició de les propostes 
electorals com en les actuacions polítiques de la coalició. 

- Entesa per Mallorca serà present en la configuració visual de la 
coalició entre PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca (PSM-
IniciativaVerds). 

- El portaveu de la coalició serà un membre d’ExM. 
- Es fomentarà l’acord a l’àmbit municipal entre els distints membres 

de la coalició, tot i respectant cada realitat local. 
- Es potenciarà i facilitarà la participació a la coalició de partits 

independents d’àmbit municipal i ciutadans partícips del projecte però 
sense adscripció política concreta. 

 
 
Des del convenciment que som davant una proposta trenada des de la 
responsabilitat i determinació, des de la convicció amb la noblesa del 
compromís amb la política, des de l’honradesa insubornable i la consciència 
en el valor de l’excel·lència en la gestió, des del compromís amb la justícia 
social i l’estat del benestar, amb la voluntat d’atendre i servir 
prioritàriament els més desvalguts de la nostra societat, des de l’aposta en 
el futur del país... 
 
Des d’aquí i a partir d’aquí feim una CRIDA OBERTA als milers de ciutadans 
i ciutadanes del país, per tal que es sumin a aquesta proposta de futur que 
serà la llavor d’un projecte que començam a escriure ara i que serà el de un 
país més lliure i més just. 
 


