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CAN ALCOVER 

 
 
PONÈNCIA POLÍTICA 
 
Vivim a una ciutat on cada dia 4 famílies de mitjana són desnonades, on 37.303 persones estan a 
l’atur, i quatre de cada cinc han perdut l’esperança de trobar-la, on 7.341 joves no tenen feina, i els 
qui la tenen és molt precaritzada, i on més de 20.000 famílies tenen tots els seus membres a l’atur.  
 
Vivim a un país en el qual un Govern prepotent i mediocre menysprea i arracona la llengua i cultura 
pròpies, ataca els professionals de l’educació, provoca llistes d’espera interminables als hospitals 
públics i elimina qualsevol sentit d’interès general i planificació a nivell urbanístic (Llei Turisme 
Delgado, Llei de “Sostenibilitat” de Company, etc.) a favor dels especuladors i els grans hotelers.    
 
Vivim a una ciutat en la qual l’Ajuntament ha posat en venda, col·locant “safata de plata” a 
qualsevol inversor que vulgui fer un gran centre comercial, privatitzar un espai públic, etc. Una 
ciutat en la qual es retallen els serveis socials, les polítiques d’habitatge i les de transport públic, 
deixant desemparats als ciutadans en situació més fràgil.    
 
Al PSM-Entesa de Palma sabem que tot això no és fruit d’una maledicció inexorable davant la qual 
ens hem de sentir impotents. Tot això és fruit de determinades decisions polítiques, unes decisions 
que estan abocant a una gran majoria social cap a l’empobriment, la disminució de drets socials i la 
precarització. Unes mesures polítiques a nivell internacional i local fetes a mida dels poderosos i en 
contra d’una majoria d’aturats, treballadors i petits comerciants i emprenedors.  
 
Al PSM-Entesa de Palma volem reivindicar la política com el mitjà que tenim els ciutadans per 
poder actuar col·lectivament i aconseguir que les decisions siguin unes altres. Hem d’aconseguir 
posar la política al servei dels interessos generals, en favor dels drets socials, laborals i lingüístics 
de la ciutadania, en favor del nostre patrimoni cultural i natural. No podem acceptar que la política 
segueixi en mans dels qui la posen al servei del poder i dels doblers i en contra de la gent.  
 
Per tot això, hem de treballar per enfortir el PSM-Entesa de Palma i MÉS per Palma. No serà 
possible un canvi polític el 2015 si no aconseguim articular una alternativa política àmplia, plural, 
moderna, en que poguem preservar i projectar cap al futur els valors fonamentals del PSM-Entesa 
(nacionalisme, ecologisme, socialisme) i també obrir-nos a altres sensibilitats i a una ciutadania 
plural i diversa però que està cercant una força política en la qual poder confiar veritablement 
progressista, transformadora, honesta i valenta, compromesa amb la radicalitat democràtica i amb 
els interessos generals de la gent i del país.  
 
Afrontam a partir d’aquest congrés la recta final que ens conduirà a les eleccions locals i 
autonòmiques de maig de 2015.  A l’hora de formular la nostra proposta política per Palma hem 
d’actuar amb rigor i seriositat. Hem de reivindicar la política com a eina transformadora al servei de 
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la gent però sent molt conscients que partim d’una realitat econòmica i institucional que 
condicionarà la nostra capacitat d’actuació. No podem proposar a la ciutadania coses de difícil 
compliment generant posteriorment frustració.   
 
Així, davant la situació de catàstrofe social que vivim, el repte principal a assumir des de 
l’Ajuntament de Palma és el manteniment d’uns mínims de cohesió social. L’Ajuntament ha de 
centrar els seus esforços en no deixar abandonades a moltes famílies amb problemes reals de 
supervivència i en risc de desestructuració accelerada. No podem permetre que la convivència i 
l’ambient als barris es degradi fins a límits insostenibles. Un Ajuntament compromès amb la 
cohesió social, que prioritizi les polítiques per les famílies amb problemes, té la capacitat real 
d’incidir i evitar que la ciutat de Palma i els seus barris entrin dins dinàmiques de fractura i conflicte 
social molt preocupants.  
 
Una altra prioritat: les polítiques d’ocupació. Necessitam un Ajuntament actiu desplegant diferents 
iniciatives que orientin els aturats cap aquells sectors i activitats que puguin generar nous llocs de 
feina, que fomenti l’emprenedoria en sectors d’economia emergent i les empreses que actuen amb 
responsabilitat social. Malgrat la negativa conjuntura macroeconòmica, si l’Ajuntament, que pot 
tenir informació molt directa sobre com s’estan movent i evolucionen els diferents sectors 
econòmics a la ciutat, posa el màxim esforç en desplegar i potenciar els instruments de què disposa, 
alguns joves, aturats de llarga durada, etc. podrien sortir del pou de l’atur i la desesperació.  
 
La política urbanística de l’Ajuntament ha de treure les conseqüències de per què s’ha arribat a 
aquesta situació de crisi. El desenvolupisme urbanístic desbocat ens ha duït a l’actual catàstrofe i 
ara la prioritat ha de ser la protecció del sòl rústic. Palma no pot créixer encara més consumint més 
territori quan encara queden molts habitatges buits i sòl urbà sense edificar. Per una altra banda, 
l’Ajuntament també s’ha de bolcar en ajudar a resoldre el tema de l’habitatge. Se pot incentivar amb 
polítiques públiques la sortida al mercat dels més de 20.000 habitatges buits que tenim a la capital 
del país. Molt important també és que els pocs recursos de l’Ajuntament s’emprin en mantenir i 
potenciar la xarxa de transport públic, garantint una política social bàsica per fer una ciutat més 
habitable i més justa.  
 
També hem d’assumir el compromís de reactivar polítiques municipals de normalització lingüística, 
cultura, igualtat, joventut, solidaritat internacional i educació.  
 
Una altra qüestió clau que ens hem de comprometre a fer és impulsar mecanismes de radicalitat 
democràtica i participació ciutadana. La gent ha comprovat de manera traumàtica com els 
governants són capaços d’actuar despòticament al marge del criteri i l’opinió d’una majoria social 
perquè “vàrem tenir majoria absoluta a les eleccions” i se necessita una resposta contundent que 
faci avançar el sistema cap a una democràcia més participativa que superi la democràcia de poca 
qualitat que tenim.    
 
Per tot això, proposam que en aquest congrés parlem de la Palma Inclusiva (serveis socials, salut, 
igualtat, gent gran, joventut, solidaritat internacional, etc.), de la Palma Habitable (Urbanisme, Medi 
Ambient, Mobilitat, etc.), de la Palma Activa (ocupació, economia, cultura, turisme, etc.) i de la 
Palma Participativa i Transparent (radicalitat democràtica, lluita contra la corrupció, etc.). En 
definitiva que definim la Palma QUE VOLEM, amb un horitzó posat al 2020 i amb una sèrie de 
propostes i mesures concretes per arribar a aquest horitzó a desenvolupar a partir de 2015.  
          
 


