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PREAMBUL 1 
 2 
El Congrés de confluència d’Entesa per Mallorca i del PSM-Entesa Nacionalista, que celebrarem 3 
el proper 23 de febrer, suposa una fita important per al nostre partit i per al mallorquinisme 4 
progressista. Suposa un impuls decisiu per crear un moviment polític ample, capaç d’atreure el 5 
suport d’una majoria social que faci possible un canvi al nostre país. Fa només poc més d’un any 6 
i mig des de les passades eleccions que va guanyar el PP amb majoria absoluta, i cada dia que 7 
passa constatam la intensa necessitat d’aquest canvi.  8 
 9 
Hem de donar respostes per lluitar contra la crisi econòmica i social des de posicions 10 
progressistes, amb propostes que tenguin com a prioritat les persones i no els mercats financers. 11 
Per fomentar un model econòmic propi, arrelat i centrat en el país, que, al temps que aporta 12 
progrés i benestar, promogui la justícia social. Un model sostenible, compatible amb la defensa 13 
del territori i el medi ambient. Un model alternatiu a les polítiques neoliberals que ens enfonsen 14 
encara més, que tenen com a única recepta les retallades indiscriminades i el desmantellament 15 
de l’estat del benestar, que tant ens ha costat aconseguir. 16 
 17 
Ara més que mai ens hem d’obrir a la societat. Hem de demostrar als mallorquins i mallorquines 18 
que tenim un projecte de país propi, i els hi hem de convidar. El nostre projecte, el del 19 
mallorquinisme progressista, està obert a tots els ciutadans i ciutadanes que estimen Mallorca i 20 
pensen que tenim el dret de decidir el nostre futur sense imposicions externes. Tothom que 21 
visqui i treballi a Mallorca, independentment del seu origen, està cridat a participar en el nostre 22 
projecte de país: allò important és decidir el futur entre tots, perquè si nosaltres decidim, tendrem 23 
un futur millor. El dret de decidir, la sobirania fiscal, i en darrera instància dotar-nos d’un estat 24 
propi són els instruments necessaris per poder frenar l’espoli dels nostres recursos i aconseguir 25 
el màxim benestar social. 26 
 27 
Per aconseguir aquests objectius, tenim una estratègia pròpia: bastir un moviment polític ample, 28 
d’àmbit balear, que sumi el mallorquinisme, el menorquinisme, l’eivissenquisme i el 29 
formenterisme de signe sobiranista, d’esquerres i ecologista, des de l’autonomia de cadascuna 30 
de les illes. Aquest moviment ha de ser capaç de créixer, de presentar candidatures amb 31 
garanties a totes les illes i sumar noves adhesions. Ha de tenir ambició política i aspirar a liderar 32 
l’alternativa progressista a les polítiques destructores del PP, per tal de conformar noves 33 
majories de govern progressistes i en clau de país que plantin cara a la crisi i recuperin el camí 34 
de la prosperitat, el benestar social i el redreçament nacional de les Illes Balears. 35 
 36 
Un model econòmic propi, un projecte de país propi i una estratègia política pròpia per fer 37 
possible el canvi: això és el que proposam en la ponència que teniu a les mans. Us animam a 38 
participar en el debat i a presentar-hi les esmenes que considereu oportunes per tal de millorar el 39 
text. Amb confiança, ambició i compromís serem capaços, entre tots, de contribuir a construir un 40 
futur millor per al nostre país. 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 46 
 47 
 48 
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“INTRODUCCIÓ - EL MÀXIM COMPROMÍS: LES PERSONES” 49 
 50 
El país viu temps difícils i convulsos. La crisi econòmica i social, arreu del món, és de gran abast, 51 
i amenaça el present i el futur de molts de ciutadans. Tanmateix, també és una oportunitat, una 52 
oportunitat per construir un sistema més just i lliure.  53 
 54 
A Mallorca i les Illes Balears agreugen la situació la dramàtica espoliació fiscal que patim i la 55 
dèria dels governs del PP, aquí i a Madrid, d’aprofitar la crisi per desballestar l’estat del benestar, 56 
castellanitzar el país i tornar al desenvolupisme territorial. 57 
 58 
En aquest context, el Congrés del PSM-ENTESA ha de servir per reafirmar el nostre ferm 59 
compromís, més que mai, al servei de les persones d’aquest país, dels seus drets, de les seves 60 
llibertats. D’aportar oportunitats i futur. La nostra prioritat és afrontar els problemes reals de la 61 
gent, i aportar-hi solucions valentes, agosarades, que estiguin a l’alçada de les circumstàncies. 62 
Solucions que sorgeixen d’un procés participatiu. El PSM-ENTESA ha de destinar totes les seves 63 
energies a canviar aquest estat de coses i afrontar-ne els reptes, conscients que, per fer-ho amb 64 
ambició, ens cal créixer.  65 
 66 
Créixer és un objectiu permanent, convidar tothom al projecte, i, en general, esperonar a la 67 
participació política activa en un moment de desafecció pels partits, sobretot, paradoxalment, 68 
entre els progressistes. És l’hora de la participació, del compromís, dels projectes amples, 69 
oberts, com més persones s’hi apuntin, millor: persones compromeses, amb ambició per canviar 70 
les coses i amb vocació de servei. És entre tots que forjarem, en un procés continu i obert, el 71 
mallorquinisme progressista del segle XXI, sense reserves ni exclusions.  72 
 73 
Cal sumar. Ara més que mai és necessària una força política que confiï en les persones d’aquest 74 
país, que trenqui un bipartidisme empobridor i amb mentalitat de sucursal. Per això PSM-75 
ENTESA en aquest context volen donar també el màxim impuls a la coalició que conformen amb 76 
INICIATIVAVERDS, una coalició oberta a noves incorporacions, participativa i que serà 77 
l’instrument necessari per tot l’espai progressista. 78 
 79 
I el canvi és possible perquè és necessari.  80 
 81 
El canvi real, i no només de l’alternança política (que també). Des de la radicalitat democràtica, 82 
des de la fidelitat al país, des de la consciència de la importància d’aquests moments. El PSM-83 
ENTESA s’afirma com un instrument polític al servei del canvi i de la democràcia, al servei del 84 
benestar, la cultura i les oportunitats, des de la sostenibilitat, i feim una crida oberta a totes les 85 
persones que en vulguin ser protagonistes. 86 
 87 
CAPÍTOL 1 – UN MODEL SOCIAL, ECONÒMIC I ECOLÒGIC DIFERENT 88 

 89 
LES ACTUALS POLITIQUES ECONÒMIQUES EMPITJOREN LA CRISI 90 

 91 
La crisi econòmica, ecològica i social ja fa més de quatre anys que colpeja la nostra societat, i les 92 
actuals polítiques econòmiques fan que no vegem la sortida ni a curt ni a mig termini. El model 93 
econòmic neoliberal durant anys ha ensorrat la indústria productiva, abocant tots els recursos en 94 
sectors especulatius, com la construcció desmesurada d’habitatges o l’especulació bursària, 95 
depredant el territori i el teixit econòmic i social.  96 
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Les conseqüències d’aquest model han estat especialment negatives per a les illes Balears. La 97 
situació social i econòmica actual és dramàtica. Desnonaments massius: a finals de 2012 més de 98 
4.000 famílies de les Balears estaven afectades pels desnonaments, i la majoria no poden 99 
acollir-se al migrat i decebedor RDLlei estatal; bosses de marginació creixents: un 25% de la 100 
població de Balears està en risc de pobresa; taxes d’atur del 25% - del doble en el cas dels 101 
joves-, impensables fa només cinc anys, són problemes que no deixen de fer-se més i més 102 
grans.  103 
 104 
Malgrat que les receptes estan produint uns resultats tot el contrari del que ens voler fer creure, 105 
només es sent el discurs neoliberal de la desregulació, l’austeritat, el control del dèficit i la 106 
reducció de l’administració com a única solució possible a una crisi fruit precisament d’una 107 
bombolla de riquesa virtual. I mentrestant els darrers anys hem vist la incapacitat pel govern del 108 
PSOE per a plantejar solucions alternatives a les marcades per organismes econòmics no 109 
democràtics i ara vivim l’entusiasta acolliment d’aquestes receptes pel govern del PP. També a 110 
Balears. 111 
 112 
El discurs neoliberal de sortida de la crisi es basa en la supressió -“l’ajustament” diuen- de tot el 113 
que suposi traves a l’especulació i al benefici individual, amb la reducció massiva i indiscriminada 114 
de l’administració pública –retallant els serveis socials i sanitaris-, i de qualsevol regulació que 115 
defensi el benestar col·lectiu –pèrdua de drets socials i laborals, desprotecció del patrimoni 116 
cultural i territorial-. 117 
 118 

LA RECEPTA DE LES RETALLADES DELS SERVEIS PÚBLICS. 119 
 120 
Avui les administracions públiques manquen de doblers per a fer front als deutes i als 121 
pagaments, bàsicament perquè hi ha una reducció dramàtica dels ingressos via recaptació 122 
d’imposts i la creixent necessitat d’aplicar polítiques d’emergència com les necessàries per a fer 123 
front a les prestacions d’atur o els interessos creixents del deute. Per a fer front a la crisi 124 
econòmica, l’administració s’ha hagut d’endeutar i incrementar imposts, generant més despesa 125 
improductiva i menys riquesa social, que ha esdevingut menys recaptació, entrant en un cercle 126 
viciós del que encara no s’ha pogut sortir. I la solució neoliberal només passa per a retallar les 127 
prestacions sanitàries, socials i educatives. 128 
 129 
La dreta espanyola acusa els governs progressistes anteriors d’haver malbaratat els doblers 130 
públics per qüestions electoralistes i populisme. Però cal destacar que la “festa” la van realitzar 131 
governs majoritàriament de dretes –Pais Valencià, Múrcia, Madrid-,  emmirallats en un model de 132 
benestar de creixement continu amb un finançament fàcil que permetia endeutar-se sense límit. 133 
A les illes Balears ho vérem amb el govern Matas. 134 
 135 
Les retallades han suposat el retorn de la qualitat de vida a nivells de fa trenta anys, i la pèrdua 136 
de drets a cop de decrets-llei. Finalment, pagam més per a rebre uns serveis pitjors que els que 137 
teníem. S’està aprofundint en una societat dual amb una minoria molt rica –amb els serveis 138 
assegurats amb una xarxa privada, en part subvencionada pel govern- i una majoria creixent de 139 
població empobrida condemnada a uns serveis públics de pura subsistència. 140 
 141 
 142 
 143 
 144 
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HI HA ALTERNATIVES 145 
 146 
Se’ns ha volgut fer creure que l’única sortida possible a la crisi passa pel model neoliberal de 147 
retallades, però és manifest el seu fracàs, essent més una part del problema que no la solució. 148 
Arreu d’Europa es va imposant la necessitat d’un model alternatiu, donant més importància al 149 
creixement econòmic, a una aplicació més acurada de l’eficiència i a la defensa dels drets bàsics 150 
ciutadans. Un nou model on l’administració pública hi juga un paper fonamental de reactivador de 151 
l’economia.  152 
 153 
Seguint aquesta tendència, el PSM-ENTESA afirma que és possible oferir alternatives a l’estafa 154 
de les retallades indiscriminades, les mentides, les polítiques improvisades i l’abandonament de 155 
l’estat davant les necessitats de la majoria social. 156 
 157 
Davant l’austeritat indiscriminada, eficiència en la despesa. Les administracions públiques estan 158 
eixutes, per això cal posar la prioritat en millorar la gestió i estalviar despeses innecessàries –159 
defensa, exteriors, casa reial, protocol, estructures duplicades-, i defensar al màxim les 160 
prestacions personals que permetin la recuperació econòmica sense la pèrdua de drets bàsics 161 
com la salut, l’educació o una jubilació tranquil·la.  162 
 163 
Per a portar a terme aquest model econòmic positiu, des del PSM-ENTESA constatam que les 164 
administracions públiques han de disposar recursos per a poder actuar, i que es fomenti 165 
l’economia productiva real.  166 

 167 
NOMÉS AMB SOBIRANIA FISCAL LES ILLES BALEARS PODREM AFRONTAR LA CRISI 168 

AMB GARANTIES 169 
 170 

Les manifestacions del PP sobre la culpabilitat dels comptes autonòmics amaguen dues 171 
falsedats. Per una banda, qui realment té un deute desorbitat és l’estat central, que representa el 172 
70% de l’endeutament total de les administracions públiques. Per l’altra,  la major part del deute 173 
autonòmic i local s’ha produït en institucions governades pel propi PP – País Valencià, Múrcia o 174 
l’Ajuntament de Madrid-. 175 
 176 
És cert que s’han fet obres i actuacions faraòniques, i que hi ha hagut una competència entre 177 
administracions per veure qui tenia més i millors prestacions pels seus habitants. Però això no 178 
amaga que l’endeutament està provocat sobretot per l’assumpció de competències mal dotades 179 
econòmicament que afecten molt directament a la qualitat de vida de la ciutadania –educació i 180 
sanitat- i que tenen poc marge de reforma en cas de restricció. 181 
 182 
Una de les solucions passa per la reformulació de les competències de cada nivell, amb el 183 
finançament adequat, evitant la recentralització forçada pel PP. Però l’única manera de garantir 184 
un finançament autonòmic i local just passa per un model que respecti el principi de que la 185 
riquesa es reinverteixi en el lloc on s’ha produït, reservant una part per a la solidaritat 186 
interterritorial i per a sufragar les despeses comuns del sistema. En resum, el concert econòmic 187 
solidari. 188 
 189 
L'espoli fiscal actual suposa la major trava perquè el nostre govern autonòmic pugui disposar de 190 
doblers per a fer front a les necessitats socials sense fer retallades ni recórrer a endeutament 191 
extern a interessos d’usura. A dia d’avui, els imposts dels ciutadans balears que se’n van a 192 
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Madrid i no tornen equivalen anualment al pressupost de tota la comunitat autònoma. Un robatori 193 
que inclou la paradoxa que amb la nostra pressió fiscal –una de les més altes- tenim serveis 194 
pitjors que a altres bandes que recullen el nostre espoli.  195 
 196 
I a tot això hi hem d’afegir el fet que el Govern de Rajoy discrimina les Balears als pressuposts 197 
generals de l’Estat deixant les illes a la coa de les inversions per habitant. Tampoc l’Estat 198 
compleix amb les illes Balears, amb els convenis i compromisos estatutaris pendents de 199 
pagament per un valor de 1.600 milions d’euros. 200 
 201 
El major problema està en que no existeix –només recentment a Catalunya- una pressió social 202 
majoritària en els territoris espoliats per a reclamar amb contundència un canvi de sistema.  Fa 203 
gairebé vint anys que des del PSM-ENTESA hi reclamam públicament aquest canvi, però la 204 
bonança econòmica amagava la realitat. Hem de fer entendre que l’espoli és juntament amb la 205 
crisi el culpable de que tanquin escoles, es redueixin prestacions sanitàries, o s’incrementi l’atur. 206 
Els ciutadans de les illes Balears han perdut els darrers 10 anys un 15% de renda per càpita 207 
disponible. Un empobriment insostenible. 208 
 209 
Com a ciutadans preocupats pel benestar del nostre país i dels nostres conciutadans hem de 210 
reclamar constantment el concert econòmic per a sortir d’una crisi que no és de dèficit públic, 211 
sinó de manca de confiança en que el nostre país sigui capaç de generar prou riquesa per a 212 
pagar els seus deutes i continuar creixent. Hem de fer veure a la gent aquesta veritat perquè la 213 
reclamin al carrer -i votin en conseqüència-, generant tanta demanda social que no  quedi més 214 
remei que aplicar-la.   215 
 216 

PROPOSTES PER A UNA ECONOMIA PRODUCTIVA REAL 217 
 218 
Des del PSM-ENTESA plantejam un model alternatiu al neoliberal. Reclamam el paper de 219 
l’administració pública com a element impulsor de l’economia. És necessari empoderar els 220 
empresaris i treballadors de l’economia real, donar suport a l’emprenedoria, a la petita i mitjana 221 
empresa que té potencial de creixement, respectuosa amb el medi ambient, coneixedora i 222 
defensora de la nostra identitat cultural i nacional, basada en la innovació, i oberta al creixement 223 
econòmic, però sostingut i sostenible. No de bades el 98% del nostre teixit empresarial està 224 
format per micro, petites i mitjanes empreses. 225 
 226 
Cal reivindicar un canvi del marc laboral que fomenti la simplificació administrativa, amb unes 227 
regles del joc consensuades i clares per a tots els actors implicats, que prioritzi la qualitat de la 228 
feina front a la precarietat, reorientant la formació dels aturats a les ocupacions deficitàries, i 229 
introduint la redistribució interna de la riquesa generada a les empreses. 230 
 231 
S’ha de fer un esforç en la formació de la joventut, garantint una inserció justa al món laboral, 232 
mitjançant contractes que fomentin la formació real i la millora contínua, i no la condemna a una 233 
precarietat constant. Una joventut formada i integrada socialment i econòmicament és la millor 234 
garantia d’una societat capacitada d’enfrontar el futur amb èxit. I una necessitat ara que els joves 235 
no tenen en molts casos altre sortida que emigrar per poder tenir una feina de qualitat. 236 
 237 
 238 
 239 
 240 
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Cal incentivar les PIME, el cooperativisme, i l’autoocupació com a bases de l’economia 241 
productiva, simplificant els tràmits de creació d’activitats, afavorint la disponibilitat de 242 
finançament, i apostant per la innovació i la recerca de l’eficiència. Cal treballar en l’economia 243 
social, com a fórmula per a donar resposta àgil i equitativa a les necessitats socials, amb gent 244 
que coneix de primer mà els problemes i les possibles solucions. 245 
 246 
Hem de reivindicar una reorientació del sistema financer, descentralitzant les entitats, facilitant la 247 
competència natural, i evitant la creació d’entitats sistèmiques que s’hagin de rescatar 248 
forçosament en cas de fallida. El sanejament dels bancs i l’eliminació dels actius tòxics 249 
immobiliaris s’ha de resoldre sense aportació de doblers públics. És immoral que els bancs rebin 250 
doblers del Banc Central Europeu a l’1% d’interès, i després els prestin a l’estat i als empresaris 251 
al 6% o el 8%. És immoral que hi hagi doblers per rescatar bancs, i no n’hi hagi per rescatar 252 
persones. 253 
 254 
Cal apostar per la millora de l’oferta turística, en especial l’hotelera, afavorint els establiments 255 
amb alt valor afegit  -dimensionats, amb personal format- deixant enrere el model de baixa 256 
qualitat de sol i platja del tot inclòs a preus de misèria. Per a facilitar el canvi el Govern hauria de 257 
destinar més recursos a la innovació que no a la promoció d’ofertes obsoletes. Actualment, els 258 
recursos destinats a innovació i recerca ens situen a la coa de tot l’Estat espanyol 259 
 260 
S’ha d’incentivar el canvi en el sector primari -ja iniciat en altres governs on participava el PSM-261 
ENTESA- amb la promoció del producte local de qualitat, l’agricultura i ramaderia ecològiques, la 262 
promoció de les varietats pròpies, i l’exportació, afavorint la innovació, i abandonant el model 263 
clientelar de subvencions de PP i PSOE. 264 
 265 
La generació d’energia verda és un sector basat en la innovació i la tecnologia amb un gran 266 
potencial econòmic, sempre que en lloc de les instal·lacions massives, en mans de 267 
multinacionals, que suposen consum de territori i atacs al paisatge, es desenvolupin les  268 
microinstal·lacions –solars fotovoltaiques, eòliques, biomassa- que treballant en xarxa poden 269 
aconseguir efectes molt positius d’estalvi energètic, generació de llocs de treball de qualitat, 270 
creació d’un sector empresarial vinculat a la innovació i la tecnologia, i la progressiva 271 
independència energètica. 272 
 273 
CAPÍTOL 2 – CONSTRUÏM EL PAÍS DEL FUTUR: UN PAÍS SOBIRÀ, DEMOCRÀTIC I OBERT 274 
 275 

UNES ILLES BALEARS SOBIRANES EN UNA EUROPA FEDERAL 276 
 277 

En el PSM-ENTESA aspiram a les màximes quotes d’autogovern per al nostre país. Els 278 
ciutadans de les Illes Balears hem de poder exercir el dret de decidir sobre tot allò que ens 279 
afecta. Per tant, el subjecte de sobirania, la unitat d’autodeterminació, ha de ser el poble de les 280 
Illes Balears. I la nostra nació ha d’aspirar a dotar-se dels instruments propis d’un estat de dret 281 
modern, democràtic i social. 282 
 283 
En aquests moments, des de les Illes Balears vivim amb atenció i interès el procés sobiranista 284 
encetat a Catalunya. Un procés que, malgrat les interpretacions mediàtiques interessades, les 285 
eleccions del passat 25N varen reforçar: dos de cada tres votants es varen pronunciar a favor del 286 
dret de decidir i de l’estat propi. 287 
 288 
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I sobretot hem viscut aquest procés amb interès per les repercussions que pot tenir per a les Illes 289 
Balears. Repercussions que poden ser positives (el procés pot conduir a la creació d’un nou 290 
estat que defensaria la nostra llengua i cultura a la UE, i si es culmina amb èxit pot fer obrir els 291 
ulls a molts mallorquins i mallorquines), o també negatives (es podrien reforçar les posicions 292 
centralitzadores dels sectors més espanyolistes).  293 
 294 
S’obrin, per tant, moments de riscos, però també d’oportunitats. I les hem de saber aprofitar per 295 
fer avançar el nostre projecte cap a la plenitud nacional, cap a l’estat propi per les Illes Balears. 296 
 297 
Les Illes Balears s’han d’organitzar internament sota el principi del federalisme. Hem de construir 298 
el país partint de la realitat sociopolítica i identitària que representen Mallorca, Menorca, Eivissa i 299 
Formentera. Com a mallorquinistes, aspiram a decidir des de Mallorca allò que ens afecta. I som 300 
solidaris amb la voluntat dels menorquins, eivissencs i formenterers d’autogovernar-se. Cada illa 301 
ha de ser sobirana per decidir sobre les qüestions que li afecten directament, i hem d’exercir la 302 
sobirania conjuntament en relació a les qüestions d’àmbit suprainsular. 303 
 304 
La Federació PSM-Entesa Nacionalista és l’expressió política del moviment social que aspira a 305 
l’autogovern de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i a la construcció nacional de les Illes 306 
Balears. És l’espai de cooperació del mallorquinisme, el menorquinisme, l’eivissenquisme i el 307 
formenterisme polítics de signe progressista i sobiranista. 308 
 309 
Les Illes Balears han de contribuir a l’articulació dels Països Catalans com a espai de cooperació 310 
política i cultural, des de la sobirania de cadascun dels països integrants. Aquest espai ha de 311 
servir per protegir la comunitat lingüística i cultural catalana, per promoure un mercat comú 312 
d’intercanvi cultural i per projectar la cultura catalana a l'exterior. En aquest sentit, rebutjam la 313 
sortida de l’Institut Ramon Llull que ha dut a terme el Govern Bauzá per motius purament 314 
ideològics, en contra de la llengua i la cultura pròpies. Les relacions entre les nacions que 315 
conformen els Països Catalans s'ha d'establir en termes de solidaritat i cooperació entre iguals, 316 
fugint de l'intervencionisme i el paternalisme. 317 
 318 
Les Illes Balears han de contribuir activament a la construcció d’una Europa federal de pobles 319 
sobirans, en què els vells estats cedeixin sobirania cap a dalt (per enfortir unes institucions 320 
federals controlades de manera efectiva pels poders democràtics) i cap a baix (per enfortir les 321 
regions i els pobles, unitats polítiques més properes als ciutadans i al territori). Europa ha de 322 
deixar de ser un club d’estats sota el comandament d’uns pocs dirigents. L’Europa federal que 323 
volem ha de ser radicalment democràtica, ha de respectar la diversitat dels pobles que la 324 
integren i ha d’estar al servei del progrés i del benestar social dels ciutadans. 325 

 326 
EL DRET DE DECIDIR: MÉS DEMOCRÀCIA, MÉS PARTICIPACIÓ 327 

 328 
L’aposta pel desenvolupament de la nostra capacitat de decisió col·lectiva, del nostre dret de 329 
decidir, ha de ser paral·lela al desenvolupament de la capacitat de decisió de cadascun dels 330 
ciutadans. El foment de la participació ciutadana en els afers públics ha de ser inherent a la 331 
nostra forma de fer política. S’ha de convertir en el nostre distintiu, ha de ser un dels principals 332 
elements diferenciadors de la nostra formació respecte al bipartidisme espanyol.  333 
 334 
 335 
 336 
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En tots els àmbits polítics, hem d’aprofundir en els instruments de participació democràtica, 337 
especialment aquells més propers a la ciutadania i aquells que impliquen una participació directa 338 
de les persones. Volem difondre entre la ciutadania el dret de decidir, entès com el dret de totes 339 
les persones a participar activament en els processos de presa de decisió sobre totes les 340 
qüestions que els afecten. Hem de ser un agent actiu en el procés d’empoderament de la 341 
ciutadania. 342 
 343 
Per això, promocionarem en els nostres processos polítics (des de la base, i també des de les 344 
institucions representatives i de govern en què participem) les eines concretes que serveixen 345 
perquè les persones siguin protagonistes de les nostres polítiques i el seu dia a dia. Aquestes 346 
eines són, principalment, l’Agenda Local 21, els pressuposts participatius i les consultes populars 347 
o referèndums. Si ens volen retallar la democràcia, la nostra resposta ha de ser: més participació 348 
ciutadana. 349 
 350 
L’aprofundiment de la democràcia també exigeix reformar la llei electoral per tal de guanyar 351 
representativitat i proporcionalitat. No pot ser que el 20 per cent dels sufragis vàlids en unes 352 
eleccions al Parlament quedin sense representació, ni que un partit que no ha arribat al 50 per 353 
cent dels vots aconsegueixi el 60 per cent dels escons. Cal eliminar el topall del 5 per cent per 354 
accedir a les institucions, i cal aplicar un sistema electoral més representatiu i proporcional que 355 
no pas la llei d’Hondt. 356 
 357 

EL CATALÀ: LLENGUA PRÒPIA, LLENGUA COMUNA 358 
 359 
Aquesta legislatura estam patint una ofensiva com mai havíem vist contra la nostra llengua i 360 
cultura. Des del govern espanyol, amb les modificacions legislatives impulsades pel ministre 361 
Wert, i des del govern de les Illes Balears, que ha impulsat l’arraconament del català a tots els 362 
àmbits: funció pública, educació, mitjans de comunicació,... L’actitud del Govern de José Ramón 363 
Bauzá és d’una irresponsabilitat gravíssima, perquè atempta no només contra els drets 364 
lingüístics de les persones, sinó, sobretot, contra la cohesió de la societat i contra la convivència 365 
pacífica dels ciutadans d’aquest país.  366 
 367 
El mallorquinisme polític ha estat devora la gent que hi reacciona i es mobilitza a favor de la 368 
nostra llengua. El PSM-ENTESA té la responsabilitat de restituir l’estatus legal i la dignitat de la 369 
llengua pròpia del país, per tal de garantir el compliment dels drets lingüístics de tots els 370 
ciutadans i per tal de restablir el paper de la llengua catalana com a llengua comuna i de trobada 371 
de tots els ciutadans.  372 
 373 
 374 

CAPÍTOL 3 – UN PROJECTE POLÍTIC PEL FUTUR 375 
UNIFICAR L’ESPAI MALLORQUINISTA I SOBIRANISTA PROGRESSISTA. 376 

 377 
El maig de 2011 el PSM-Entesa Nacionalista i Entesa per Mallorca acordàrem una coalició,- 378 
juntament amb IniciativaVerds,- per a les passades eleccions autonòmiques i locals, com a 379 
primera passa de l’enfortiment i unificació de l’espai mallorquinista. 380 
 381 
 382 
 383 
 384 
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Amb l’objectiu de reunificar aquest espai, ambdues formacions acordaren confluir a la Federació 385 
del PSM-Entesa Nacionalista. A continuació, el 2012 el congrés del PSM-Entesa Nacionalista i 386 
l’Assemblea d’Entesa per Mallorca acordaren iniciar la confluència en un sol subjecte polític, el 387 
PSM-ENTESA. 388 
 389 
El PSM-EN i Entesa per Mallorca hem acordat constituir una sola organització i convidar a 390 
sumar-s’hi a totes les persones, grups i partits propers a fi de bastir un projecte fort, d’ampli 391 
espectre, modern i engrescador, amb vocació de majories socials, capaç de fer front als reptes 392 
econòmics i socials de la nostra societat, que contribueixi a catalitzar l’energia social del país i a 393 
retornar-li empenta i confiança, un projecte compromès amb la gent, el territori i les senyes 394 
d’identitat, capaç de superar l’empobridor bipartidisme dels partits estatals i esdevenir un 395 
veritable tercer espai. 396 
 397 
El procés s’inicià amb la participació conjunta en coalicions electorals i, avui, toca fer una passa 398 
més, la de la convergència orgànica. Per això, Entesa per Mallorca i el PSM-EN, avui culminen el 399 
procés per reforçar el projecte conjunt i per consolidar una organització única. Un procés que ha 400 
estat  participatiu i al qual s’ha convidat totes les persones, grups i partits independents que 401 
assumeixen participar en una organització política sense dependències externes que decideix 402 
sobiranament la seva política i les seves aliances. 403 
 404 
Avui culminam el procés en aquest Congrés conjunt, que reuneix les dues formacions en una 405 
organització política unitària i que n’elegirà una direcció única i  plural. 406 
 407 
Per culminar aquest procés des del PSM-ENTESA manifestam la voluntat d’arribar, amb el 408 
temps, a la unificació orgànica de totes les formacions del nacionalisme progressista d’àmbit 409 
municipal i supramunicipal a Mallorca, de forma coordinada amb els companys de la Federació 410 
PSM-ENTESA de Menorca i d’Eivissa i amb el conjunt de la Coalició. 411 
 412 

CONSOLIDAR EL PROJECTE COMÚ DEL SOBIRANISME PROGRESSISTA I 413 
L’ECOSOCIALISME 414 

 415 
Les turbulències econòmiques, socials i polítiques actuals exigeixen noves respostes i noves 416 
propostes perquè la societat civil i les institucions públiques encarin la situació i marquin el camí 417 
cap a la reactivació econòmica, la recuperació del benestar i l’aprofundiment de la democràcia. 418 
Aquesta exigència interpel·la directament els ciutadans i les organitzacions polítiques. A les Illes 419 
Balears i al conjunt de l’Estat espanyol la desafecció d’una gran part de la ciutadania envers les 420 
institucions polítiques (el descrèdit dels partits és notable), la crisi del bipartidisme tradicional PP-421 
PSOE i les tensions territorials provocades pels intents recentralitzadors impulsats pel Govern 422 
espanyol del PP configuren un panorama polític altament inestable, ple d’incerteses, però també 423 
d’oportunitats. 424 
 425 
En aquest context, el PSM-ENTESA hi ha d’adaptar les estratègies polítiques i comunicatives. 426 
Aquest procés d’adaptació i de redefinició s’està fent en el marc de la Federació PSM-Entesa 427 
Nacionalista i de la coalició amb IniciativaVerds, de manera coordinada. 428 
 429 
 430 
 431 
 432 
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Els resultats electorals de la coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa confirmaren el nivell d’il·lusió 433 
generat i el grau de suport rebut per part de la ciutadania ens han permès esdevenir la tercera 434 
força de les illes i l’única alternativa amb presència institucional al PP i al PSOE. La bona 435 
experiència de les dues cites electorals a les quals s’ha presentat la coalició així com el treball 436 
dut a terme des d’aleshores a les institucions, han constatat l’alt grau de lleialtat al projecte comú 437 
i entre els socis, com també d’una gran complicitat entre bona part de les militàncies. Després 438 
d‘anys d’inestabilitats diverses, fa uns dos anys que encetàrem aquesta nova etapa, una etapa 439 
que ha estat marcada per la cohesió, per l’obertura i per la lleialtat a l’objectiu comú; valors 440 
essencials, a preservar i a enfortir, perquè com més ho facem més creïble i fort serà el nostre 441 
projecte. Només amb aquesta continuïtat i amb molta feina serà factible assolir les fites 442 
ambicioses que aquí plantejam. 443 
 444 
Tot i així, el camí recorregut fins ara no ha permès encara assolir el nivell de presència i 445 
influència política que desitjaríem per a la coalició i el projecte que vol representar. Raons 446 
internes, d’imatge (nom impronunciable, percepció de la coalició com a simple suma de partits, 447 
projecció pública no consolidada) o de funcionament (basat encara fonamentalment en les 448 
estructures dels dos partits), així com raons externes, com ara la dispersió del vot entre d’altres 449 
forces de l’esquerra o del nacionalisme mallorquí, i el poc temps del qual s’ha disposat per a 450 
construir i donar a conèixer el projecte, han limitat l’impacte i l’espai que la coalició podria assolir 451 
de tenir uns fonaments més sòlids.  452 
 453 
La situació política, econòmica, social, cultural i mediambiental actual subratlla la necessitat de 454 
construir una alternativa creïble per a la ciutadania progressista i sobiranista d’aquest país. 455 
 456 
En aquest marc, la consolidació del nostre projecte suposa no només una revalorització de 457 
l’espai polític democràtic partidista, sinó també, i sobretot, la possibilitat de consolidar un projecte 458 
seriós de present i de futur per a bona part de la gent d’aquestes illes, i esdevenir un actor 459 
fonamental en la vida política del país, des del compromís progressista, mallorquinista, 460 
sobiranista i ecologista, que permeti articular majories àmplies de progrés. 461 
 462 
Per avançar en aquest procés de consolidació, varem constatar la necessitat d'establir espais 463 
mixtes de coordinació, de treball i de trobada. Les sectorials conjuntes de la coalició que ja 464 
funcionen son un exemple molt positiu d’aquesta feina conjunta. 465 
 466 
D'altra banda, constatàvem que seria important construir un discurs i una imatge comunes, que 467 
puguin ser identificats com els de la coalició, i no només com els de cadascuna de les parts. 468 
Acordàrem que el nom i la imatge comunes de la coalició s’havia de definir entre totes les 469 
organitzacions. I així ho hem fet els darrers mesos. 470 
 471 
Per tot això, després d’un procés participatiu, l’Assemblea de la coalició convocada per dia 2 de 472 
febrer suposa l’inici d’un procés imparable de llançament de la coalició. 473 
 474 
PSM-ENTESA aposta fermament per potenciar la coalició, deixant oberta la incorporació d’altres 475 
formacions polítiques i totes aquelles persones que hi vulguin participar. Per això, s’establiran 476 
mecanismes de participació directa a la coalició, encara que siguin persones que no militin en 477 
cap dels partits que la formen. S’establirà una executiva conjunta i una assemblea conjunta. Els 478 
partits integrants acordaran cedir determinades decisions a l’executiva i assemblea conjuntes. 479 
Entre d’altres qüestions, l’aprovació dels programes electorals, el sistema i aprovació de les 480 
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llistes electorals de la coalició, les condicions de participació en un govern, l’entrada de noves 481 
formacions a la coalició,... En aquest sentit, en els pròxims mesos es convocarà una assemblea 482 
de la coalició per aprovar l’executiva conjunta, els estatuts de funcionament de la coalició i el 483 
document d’objectius polítics. 484 
 485 
Aquest moviment ha d’esser coordinat a nivell balear, per tal de sumar el mallorquinisme, el 486 
menorquinisme, l’eivissenquisme i el formenterisme de signe d’esquerres, sobiranista i 487 
ecologista. El referent actual en l’àmbit parlamentari és el grup PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més 488 
per Menorca. La Federació PSM-ENTESA ha de tenir un paper central en l’articulació d’aquest 489 
moviment, que ha d’avançar cap a una organització federal i s’ha de dotar d’òrgans comuns de 490 
decisió i de direcció. Ha de ser capaç de créixer, de presentar candidatures amb garanties a 491 
totes les illes i sumar noves adhesions.  492 
 493 
Hem de tenir ambició política i aspirar a liderar l’alternativa progressista a les polítiques 494 
destructores del PP, per tal de conformar noves majories de govern progressistes i en clau de 495 
país que plantin cara a la crisi i recuperin el camí de la prosperitat, el benestar social i el 496 
redreçament nacional de les Illes Balears. 497 

PROPOSTA PER A LES ELECCIONS EUROPEES 498 

El PSM-ENTESA, seguint la seva línia d’actuació política a Europa i com a membre de la 499 
Federació PSM-ENTESA, proposarà a la resta de partits membres de la federació la necessitat 500 
de treballar per a fer efectiva la constitució d’una coalició electoral a les eleccions europees de 501 
juny de 2014, conformada pels partits membres de l’Aliança Lliure Europea que treballen a 502 
l’àmbit territorial de l’estat espanyol (BNG, Aralar, Eusko Alkartasuna, Chunta Aragonesista, 503 
Esquerra i Partido Andalucista). 504 

La Federació PSM-Entesa Nacionalista treballarà sobre la premissa del reconeixement de la 505 
seva implantació i pes electoral a les Illes Balears; amb la filosofia de no vetar a cap altra 506 
formació política que vulgui incorporar-se a la coalició i que la configuració d'aquesta no suposi, 507 
a les Illes Balears, cap condicionant de futur per a possibles aliances a altres convocatòries 508 
electorals. 509 

La Federació PSM-ENTESA defensarà la necessitat d’incorporar als partits polítics que 510 
representen al nacionalisme progressista i ecologista a l’estat espanyol i que, actualment, no 511 
formen part d’ALE. 512 

Igualment defensarem la convergència electoral amb les formacions de l’ecosocialisme i de 513 
l’ecologisme polític que mantenen coalicions amb el nacionalisme progressista a l'àmbit dels 514 
Països Catalans. 515 


