
PROPOSTES DE NOM PER A LA COALICIÓ PSM-

INICIATIVAVERDS-ENTESA

Més per Mallorca (sigla: MÉS)

MÉS és un nom curt, fàcil de recordar, que transmet tant el concepte d’unió i obertura 
com la possibilitat de créixer i d’incorporar persones noves al projecte comú: amb tu, 
som MÉS. És un nom positiu, que ofereix una visió positiva de tot allò que representa 
la coalició. Som una suma de veus diferents i complementàries, i això fa que siguem 
MÉS.

coalició. El fet que aquest nom no remeti a conceptes connotats políticament permet 
que la coalició es pugui guanyar més fàcilment l’adhesió de persones que a priori no 

-
tits polítics tradicionals i cerquen opcions noves.

El nom complet de la coalició (Més per Mallorca) indica una voluntat clara de fer 
créixer el projecte de país, d’aportar noves solucions per a la nostra illa justament en 
el moment que més les necessita.

MÉS permet crear lemes fàcils de recordar i plens de sentit (“Més democràcia, Més 
benestar, Més sobirania”, “Més igualtat”, “Junts sumam Més”, “Més per a tu”,...). 
D’altra banda, sense ser una sigla o un acrònim, MÉS integra tots els valors i els mati-
sos ideològics que sempre hem representat els partits de la coalició: “M” de Mallorca, 
de mallorquinisme polític, de moviment polític i social que va més enllà dels partits 
tradicionals...; “E” d’esquerra, d’ecologisme, d’equitat...; “S” de socialisme, de sobira-
nia, de sostenibilitat, de solidaritat...

Alternativa (sigla: ALTERNATIVA)

La gent està cansada del bipartidisme, els ciutadans demanen una alternativa i dur 
com a nom de la coalició ALTERNATIVA pot ser molt positiu, perquè la coalició reco-
llirà el seu electorat de sempre i el nom cridarà l'atenció a part de la societat que 
veuran una tercera porta consolidada i amb una certa força.

A alguns municipis hi ha formacions que duen el nom d'Alternativa, i per tant no és 
una innovació, però d’altres propostes tampoc ho són. La solució és simple, en els 
municipis on hi hagi formacions polítiques derivades del nom Alternativa, 
diferenciar-ho recalcant "Coalició", que dóna un caràcter de més força a l'Alternativa.

Un altre avantatge és que Alternativa, s'escriu igual en Català com en Castellà, i se diu 
(sense tenir en compte l'accent de la persona) igual. 
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castellanoparlant, no per qüestions que aquesta gent no li agradi el català, sinó 
perquè el fet de que estigui amb la teva llengua fa que sigui més proper a tu, aquí es 
guanya d'una banda el valor de proximitat.

Es una paraula que pot oferir molt més joc a discursos o lemes de campanyes 
electorals com "Som l'alternativa als desnonaments" , "Vota l'alternativa al biparti-

Suma per Mallorca (sigla: SUMA)

De la mateixa manera que la proposta de nom MÉS, SUMA és un nom positiu, que 
expressa una idea de creixement, és curt i fàcil de recordar, dóna joc per fer lemes, 

SUMA és al mateix temps un substantiu i un verb. Com a verb (forma imperativa), 
apel·la directament el receptor, el convida a formar part del projecte.

Som (sigla: SOM) 

Del verb ésser: existir, tenir realitat; però també trobar-se, algú o alguna cosa, pre-
sent en un lloc, constatar-ne la presència en un moment determinat. La coalició 
existeix, som una realitat i ens trobam aquí i ara, disposats a continuar sent en el 
futur. Som i serem.

Som Mallorca, Som Menorca, Som Eivissa... D’alguna manera, aquesta construcció 
fa que ens apropiem també de l’ésser col·lectiu. Som Mallorca és molt més que ser 
“de” Mallorca. És assumir-ne l’ànima i l’existència.

Compromís (sigla: COMPROMÍS)

Molts motius la fan una opció òbvia: Ja es va posar en circulació a una campanya 
electoral anterior, té un referent al País Valencià amb àmplies coincidències políti-
ques amb la nostra coalició i que està agafant molta força.

Espai (sigla: ESPAI)

El nom originalment proposat era “L’Espai de l’Esquerra Ecologista de Mallorca”, 

la resta de propostes. 

Amb aquesta proposta es vol subratllar la nostra voluntat de ser un projecte ampli, 
obert. on molta gent s’hi pugui sentir a gust, implicada. A més, fa referència al fet 

espai, però que volem que sigui el primer.

Pàg. 2


