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23è CONGRÉS PSM-E 
12 DE MARÇ DE 2016 

SANTA MARIA DEL CAMÍ 

AUDITORI DE LES CASES DELS MESTRES 

PONÈNCIA ESTRATÈGICA DEL  1 

PARTIT SOCIALISTA DE MALLORCA-ENTESA 2 

 3 
Ara és demà. No escalfa el foc d'ahir  4 

ni el foc d'avui i haurem de fer foc nou.  5 
Del gran silenci ençà, tot el que es mou  6 

es mou amb voluntat d'esdevenir. 7 
 8 

Miquel Martí i Pol 9 

 10 

ANAM A MÉS 11 

 12 

El PSM-Entesa neix el febrer de 2013 com un procés de suma entre el PSM-13 

Entesa Nacionalista i Entesa per Mallorca; el mateix mes es consolida MÉS per 14 

Mallorca, on conflueixen el PSM-Entesa, IniciativaVerds i partits municipals i 15 

persones independents de l’espai polític d’esquerres, verd i sobiranista. Des 16 

d'aquell dia el projecte ha demostrat ser un projecte obert i de suma, creixent i 17 

incorporant noves persones i actors. 18 

 19 

Des de l'inici, el PSM-Entesa es converteix en un dels puntals del nou subjecte 20 

polític, MÉS per Mallorca, amb la intenció de dotar a la ciutadania organitzada 21 

d’un nou i més eficaç instrument de canvi i transformació cap a una societat 22 

més justa, més sostenible i amb més capacitat de decidir el seu futur. 23 

 24 

MÉS per Mallorca és un projecte que ha funcionat i funciona, basat en la 25 

confiança mútua i la cessió de sobirania dels partits membres cap al subjecte 26 

comú.  27 

 28 

Després del cicle d’eleccions municipals i autonòmiques celebrades l’any 2015, 29 

MÉS per Mallorca és converteix en una experiència d'èxit i gaudeix d’una 30 

important representació al Parlament de les Illes Balears i al Consell de 31 

Mallorca, i gestiona àrees estratègiques tant en el Govern de les Illes Balears 32 

com a la institució insular. Així, mateix també MÉS per Mallorca s’ha consolidat 33 

com la primera força municipalista de l’esquerra.  34 

 35 

Davant aquesta situació, el PSM-Entesa ha d’aprofundir en la consolidació i 36 

expansió del projecte de MÉS per Mallorca des de diverses perspectives.  37 

 38 

La primera és aprofitanr el bagatge de quaranta anys d’història de lluita a les 39 

institucions i al carrer per seguir al costat, ara des de MÉS per Mallorca, dels 40 

moviments socials i la societat civil organitzada en les causes que coincideixen 41 
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en l’ideari del nostre partit.  42 

 43 

La segona és aportar l’experiència de gestió de les centenars de persones que 44 

sota el paraigua del PSM-Entesa han treballat dels del ajuntaments, des del 45 

Govern i des del Consell per seguir transformant la realitat, ara des de MÉS per 46 

Mallorca, a partir dels eixos del socialisme, l’ecologisme i el sobiranisme.  47 

 48 

La tercera és reivindicar i fer valer la xarxa municipal del PSM-Entesa 49 

aconseguint arribar a cada vila, cada barri i cada ciutat de Mallorca per tal 50 

d’implicar les persones disposades a treballar, ara des de MÉS per Mallorca, a 51 

favor dels plantejaments que compartim.  52 

 53 

Així doncs, el PSM-Entesa com organització aposta fermament per MÉS per 54 

Mallorca i hi transmet la major part de la seva activitat política i sobirania. 55 

Volem fer feina i la farem des de MÉS i per a MÉS, i les persones del PSM-56 

Entesa han de ser un puntal on s’assenti MÉS per Mallorca i a la vegada una 57 

actiu per aconseguir eixamplar cada vegada cap a més gent a aquest projecte, 58 

que ha de tenir vocació de majoritari: sense que hi hagi cap tipus de renúncia 59 

als postulats ideològics propis, hem d'aglutinar totes les persones que estan 60 

d'acord en la línia de treball que plantejam, des de l'esquerra anticapitalista 61 

fins a la socialdemocràcia i de l'autonomisme a l'independentisme. 62 

 63 

L'eixamplament de MÉS per Mallorca ha de produir-se sobretot per la 64 

incorporació de persones individuals, però també de partits propers, 65 

especialment de l'àmbit municipal; en aquest sentit l'aportació del PSM-Entesa 66 

i la seva tradició municipalista hi pot aportar molt. 67 

 68 

LA NOSTRA TASCA ALS GOVERNS 69 

 70 

A l’actualitat, el PSM-Entesa diposa, a través de MÉS per Mallorca, d’una 71 

important representació institucional al Parlament, al Consell i a la majoria dels 72 

ajuntaments de Mallorca, destacant el de Palma per la seva magnitud i 73 

importància simbòlica. Igualment, gestiona àrees cabdals en diferents 74 

institucions. Aquest fet provoca que sigui imprescindible una reflexió sobre 75 

quin ha de ser el paper del PSM-Entesa, integrat dins MÉS per Mallorca, en els 76 

càrrecs de representació i de gestió. 77 

 78 

Els representants polítics del PSM-Entesa triats a les eleccions són i han de ser 79 

els portaveus dels ciutadans i els ciutadanes que els han donat suport 80 

mitjançant la seva mobilització i el seu vot. Les institucions han de ser la caixa 81 

de ressonància de les reivindicacions, peticions i la problemàtica de les 82 
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persones i de les causes que representin l’interès de la majoria i el bé comú, i 83 

els partits hem de ser -sense voluntat d'exclusivitat- l'eina que vehiculi 84 

aquestes demandes i iniciatives. 85 

 86 

Els càrrecs del PSM-Entesa a les diferents àrees de gestió tenen i han de tenir 87 

present en el seu dia a dia els eixos bàsics dels Acord pel Canvi, el programa 88 

electoral de MÉS per Mallorca i els documents aprovats per MÉS i pel PSM-89 

Entesa.  90 

 91 

Això vol dir, governar per a les persones que conformen la gran majoria de la 92 

societat i treballar a favor de la transformació de Mallorca des de la 93 

transparència i la participació ciutadana; tanmateix, governar vol dir no només 94 

gestionar les competències que es tenen de la millor manera possible, sinó 95 

anar avançant cap a un model econòmic més just i sostenible, assumint 96 

postures i decisions arriscades i trencadores, alhora que es construeixen 97 

consciència de país i estructures d'estat. Aplaudim les passes fetes fins ara, i 98 

demanam als representants de MÉS per Mallorca que vagin més enllà. Durant 99 

aquesta legislatura es tendran com a prioritats: garantir els drets bàsics de les 100 

mallorquines i els mallorquins; denunciar l'espoli que pateixen les Illes Balears 101 

i lluitar per la sobirania fiscal; defensar la classe treballadora davant 102 

l'oligarquia financera i empresarial del país i de fora del país; bastir 103 

jurídicament el nostre dret a decidir com a poble; potenciar el teixit comercial, 104 

el sector primari i la petita empresa; apostar pel cooperativisme com a forma 105 

d'organització empresarial més justa; avançar decididament en la 106 

normalització de la llengua catalana; i protegir el territori i lluitar contra el 107 

canvi climàtic.  108 

 109 

El PSM-Entesa, a través de MÉS per Mallorca, ha d'estrènyer les aliances 110 

existents i bastir-ne de noves amb la societat civil organitzada. Hem estat i 111 

som el braç polític més compromès i eficaç de l'ecologisme, el catalanisme i la 112 

lluita treballadora en aquest país, però no hem encarat mai sols aquestes 113 

lluites: reconeixem la tasca de les entitats i sindicats, a qui consideram aliats i 114 

amb qui hem de treballar sempre conjuntament. 115 

 116 

Tanmateix, també és necessari que el PSM-Entesa, a través de MÉS per 117 

Mallorca, estableixi ponts de diàleg amb els diferents forces polítiques de 118 

Mallorca amb qui compartim l'eix social, d'autocentrament i/o de renovació 119 

política, i intenti bastir els fronts més amplis possibles en els temes cabdals, 120 

com pot ser la denúncia de l'espoli fiscal i la reivindicació d'un concert 121 

econòmic solidari. Tanmateix, no podem deixar de fer referència a l'actualitat 122 

més immediata i hem de dir que qualsevol pacte del PSOE a nivell estatal amb 123 
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C's o PP tendria repercussions en la governabilitat de Mallorca i les Illes Balears 124 

o que trobam necessari que Podem es comprometi de veres amb la gent i el 125 

país i s'incorpori al Govern corresponsabilitzant-se de veritat amb el canvi que 126 

s'hi duu a terme. 127 

 128 

LES RELACIONS POLÍTIQUES 129 

 130 

Les relacions polítiques tal vegada sigui l'aspecte on el PSM-Entesa i 131 

IniciativaVerds han mantingut més viva la seva sobirania, sense menystenir els 132 

esforços de coordinació i els inicis d'una feina conjunta. Tanmateix, és cert que 133 

les relacions a la resta de l'Estat i que els referents europeus no són 134 

exactament els mateixos, si bé normalment no són oposats. 135 

 136 

El PSM-Entesa ha de tenir unes relacions preferents amb els partits de l'ALE als 137 

Països Catalans (ERC, BNV i Unitat Catalana), sense deixar de banda altres 138 

forces igualment properes com poden ser ICV, IPV i la CUP. En aquest sentit, 139 

s'han d'analitzar d'una forma específica les realitats del País Valencià i de 140 

Catalunya: 141 

 142 

Al País Valencià, la confluència del BNV i d'IPV a Compromís ens deixa un 143 

panorama molt còmode per a les relacions polítiques, donades les similituds 144 

entre el seu projecte i MÉS. Així, cal mantenir la relació amb BNV però sobretot 145 

amb Compromís en aspectes com vehicular propostes al Congrés dels Diputats, 146 

el Senat o el Parlament europeu. 147 

 148 

A Catalunya, el procés d'independència és sense cap mena de dubte el 149 

moviment polític més potent que s'ha viscut en les darreres dècades als Països 150 

Catalans i a l'Estat espanyol. Cal que el PSM-Entesa hi sigui present, 151 

l'acompanyi, el defensi i l'afavoreixi des de Mallorca. Certament aquí es poden 152 

manifestar les divergències amb els referents dels nostres socis 153 

d'IniciativaVerds (ICV i les seves confluències amb Podem i els moviments d'En 154 

Comú), no tant amb el dret a decidir, on estam d'acord, sinó amb l'opció 155 

independentista. En aquest punt hem de respectar l'equidistància que ha de 156 

mantenir MÉS i ser molt contundents com a PSM-Entesa. 157 

 158 

A més dels partits dels Països Catalans ja esmentats, hem de mantenir les 159 

estretes relacions existents amb els partits membres de l'ALE a l'Estat Espanyol 160 

(CHA, BNG, EA, Aralar, PA, Nueva Canarias), però cal que vagi més enllà.  161 

 162 

En aquest sentit els esforços que s'estan fent des de l'espai de relacions 163 

polítiques de MÉS d'ampliar els horitzons a altres forces, tant de les esquerres 164 
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nacionals que per tradició o per context no estan al nostre marc (Sortu i 165 

Anova, a més de la CUP) com de l'esquerra de matriu federalista 166 

(essencialment Equo, Podem i Esquerra Unida).  167 

 168 

A nivell europeu, cal enfortir el nostre partit: ALE. S'hi ha de seguir fent feina i 169 

mirar de tenir-hi un protagonisme actiu. 170 

 171 

Tanmateix, és interessant cercar la possibilitat d'establir relacions bilaterals 172 

amb agents polítics i socials de la Mediterrània i Europa que trobem d'interès, 173 

amb molts dels quals ja hem treballat: la Syriza grega, el Bloco de Esquerda 174 

portuguès, el PSP danès, el PS i els Verds d'Holanda, amb Die Grünen i Die 175 

Linke alemanys... Amb l'esquerra europea hi ha molta feina a fer per crear 176 

sinergies i espais de compartició en temes de turisme, de medi ambient, de 177 

cultura, d'urbs i la seva gestió, etc. 178 

 179 

A més, cal que el PSM-Entesa assumeixi com a pròpies les lluites 180 

d'emancipació nacional i intenti col·laborar-hi, alhora que crear consciència de 181 

les seves dificultats a ca nostra; cal citar, a tall d'exemple, els pobles kurd, 182 

palestí, sahrauí, amazigh o cors. 183 

 184 

Pel que fa als contextos electorals, tenim per davant un bienni en què en 185 

principi no hi ha d'haver eleccions. Això ens permet obrir una reflexió i un 186 

debat; no tant sobre la fórmula amb què hi hauríem de concórrer, sinó l'esperit 187 

que ens hi ha de dur. Com ja hem dit, el subjecte polític del PSM-Entesa és 188 

MÉS per Mallorca, que de forma contundent i indiscutida s'ha de presentar així 189 

a les eleccions municipals, insulars i autonòmiques; tanmateix, sí és cert que el 190 

sistema electoral, l'experiència i la magnitud de les circumscripcions de les 191 

eleccions estatals i europees fan que sigui interessant cercar aliances: entre 192 

l'esquerra que reconegui el dret a decidir dels pobles de les Illes Balears en el 193 

primer cas i entre els partits d'ALE, les esquerres nacionals que no en formen 194 

part i l'espai verd en el segon. 195 


