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Barceló: “Les dades de l’atur són enganyoses”

El PSM-EN ha rebut amb escepticisme les xifres de l’atur del mes de juliol que comptabilitza a Balears 72.115 aturats ja que,
tot i que la tendència dels darrers mesos de reduir l’atur es referma, les dades respecte l’any passat mostren que ha crescut un
12 %. Una cara i una creu que s’han d’analitzar amb cura.
Per això, Biel Barceló es mostra preocupat perquè aquesta tendència reduccionista es veurà truncada amb tota probabilitat un
cop finalitzin els mesos d’estiu. De fet, el mes de juliol és el que, històricament, registra els majors índex d’activitat
econòmica, gràcies al turisme. Però ja veiem que, en plena temporada alta, Balears, i especialment l’illa de Mallorca, és la
comunitat on més ha crescut l’atur en relació al nombre de persones sense feina en el mateix mes de 2009.
“És necessari i urgent un canvi de model econòmic i productiu que enforteixi Balears i ens faci menys dependents de les
fluctuacions dels mercats internacionals”. El líder dels nacionalistes considera positiva la tendència perquè s’ha produït un
augment del 2,27 % de persones que s’han afiliat a la Seguretat Social aquest mes respecte el juny. Però, Barceló recorda
que al temporada turística genera més llocs de feina que després desapareixen, i per tant s’ha d’estar preparat per rebre més
males notícies.
De fet, tot i estar enmig de l’època forta de la temporada turística, el sector serveis és el que registra el major impacte en
l’augment de l’atur respecte l’any passat, un 16,2 %, el que suposa 46.120 persones més.
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El PSM-EN confia que els controladors aeris desconvoquin la
vaga per evitar perjudicar greument l’economia turística

El PSM-Entesa Nacionalista confia que el govern espanyol resoldrà el conflicte que manté amb els controladors aeris de tot
l’estat per evitar que duguin a terme la vaga que ahir ja van anunciar. Una aturada que es preveu en el mes que registra més
activitat en els aeroports de les Balears i que provocaria el caos i el bloqueig a Son Sant Joan, principalment, a més dels
perjudicis sobre el mercat turístic de les illes que a hores d’ara ja són irreparables.
La principal preocupació dels nacionalistes és per les repercussions sobre l’economia turística que, ja ara, pot causar aquest
anunci. Això perquè en un context de dificultat econòmica com l’actual, i tenint en compte la guerra de preus dels
establiments turístics, la situació podria arribar a ser crítica perquè aquesta aturada perjudicarà profundament les reserves de
darrera hora, provocant-ne la incertesa i en molts casos la cancel·lació de fins el 30% de volum de negoci que es genera
d’última hora.
El PSM-EN confia que el govern espanyol i els controladors aeris assumeixin la seva responsabilitat per evitar la saturació i
el bloqueig que es pot viure als aeroports de les Balears, els més concorreguts de tot l’estat en aquestes dates estiuenques.
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Pere Sampol: “La democràcia no ha arribat als estaments
esportius”

El senador pel BLOC i PSM-Verds, Pere Sampol, ha presentat a la mesa del Senat interpel·lacions al govern espanyol perquè
expliqui, d’una banda, si pensen realitzar alguna acció davant les institucions europees perquè obliguin a la UEFA a acatar
les lleis dels estats membres. D’altra banda, Sampol vol posar en evidència, a través de dues preguntes més, quins són els
clubs de primera divisió espanyola de fútbol que tenen deutes ajornats amb Hisenda Pública i la Seguretat Social.
D’aquesta manera, el BLOC dóna suport al club mallorquí. Biel Barceló, portaveu de la colació al Parlament i secretari
general del PSM-EN, reconeix que “és la nostra obligació defensar els drets de l’esport balears, sobretot quan es tracta de
situacions injustes que van més enllà de les regles del joc”.
Pere Sampol lamenta l’exclusió del Mallorca de la lliga europea perquè “no és una decisió de Platini, sinó que es tracta
d’una decisió motivada per la venjança de Àngel M. Villar contra el Mallorca i el intent d’arravatar-li el lloc a la RFEF de
Mateu Alemany”. “Això demostra que la democràcia no ha arribat als estaments esportius i que la Federació espanyola de
fútbol està governada per un cacic”.
Davant aquesta situació Sampol ha registrat quatre preguntes a l’executiu espanyol, que han de rebre resposta en un termini
de 20 dies. Tot i que si en aquest període, o durant el mes d’agost la situació no es corregeix o es produeix una reacció per
part de la UEFA, Sampol assegura que demanarà la compareixença del Secretari d’Estat de l’Esport al Senat per demanar
explicacions. I en qualsevol cas, el senador es compromet a presentar mocions per reclamar la justícia en aquest assumpte.
Sampol insta al govern espanyol a concretar quins són els clubs de primera divisió que tenen deutes per posar en evidència
que el Mallorca no és l’únic ni el més afectat per una situació econòmica adversa. A més, ha recordat el reglament que la
UEFA va aprovar el passat mes de juny, anomenat Fair Play, en el qual consta que si un club és insolvent i està sota la tutela
de l’administració judicial, però el procediment està encaminat a sanejar l’estat financer del mateix i poder garantir-ne la
continuïtat, la UEFA no podrà revocar la llicència per participar en la competició europea. Sampol es mostra sorprés, fins i
tot, davant el que això suposa, que “la UEFA està incomplint els seus propis i nous reglaments”.
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'Coalició electoral'

Divendres passat, 30 de juliol, dos diaris de Palma varen publicar dues notícies que, amb tractament informatiu diferent,
coincidien en el fons de la qüestió. Una informació contava que analistes del PSOE haurien aconsellat els seus dirigents
perquè treballin amb l’objectiu d’aconseguir que Esquerra Unida torni a fer part del BLOC perquè no es pot perdre ni un vot
si es vol tornar a derrotar el PP. Segons aquesta informació, els socialistes creuen que les illes necessiten dues ofertes
d’esquerra tan sòlides com sigui possible. El que no diuen és si creuen que aquesta convicció durarà sempre o només fins
que aconsegueixin eliminar del mapa els aliats conjunturals. Perquè, clar, podríem objectar que les tàctiques electorals també
han de mirar per la pervivència dels projectes polítics específics. L’altra informació tractava el tema de la reactivació d’una
plataforma ciutadana que insta a la reedició del Bloc, talment l’any 2007. Sembla que aquesta plataforma ha estat inactiva del
2006 ençà i que es seus components creuen que si els partits que estan a l’esquerra del PSOE fan un altre pic el mateix
pacte, es podrà repetir la majoria d’esquerres.
Totes les opinions són respectables, però la discrepància també ho és. El tema rellevant, crec jo, no és especular sobre si serà
viable repetir una majoria d’esquerres, sinó si aquesta majoria d’esquerres podrà fer servei al poble. Tanmateix la
coincidència de totes dues notícies ha estat inoportuna perquè, contat d’aquesta manera, fa la impressió que els objectius dels
analistes del PSOE són coincidents amb els de la plataforma inactiva durant quatre anys. És bo de comprovar també que els
analistes del PSOE i els membres de la plataforma pro BLOC-2007, coincideixen a creure que els socialistes estan lluny de
poder evitar, per ells mateixos, la victòria del PP. Ara bé, no ens expliquen els motius. Els qui ho han explicat, si més no
indirectament, són els sindicats que han convocat la propera vaga general. Un dels motius pel qual el PP pot guanyar les
properes eleccions és perquè el PSOE ha creat les condicions propicies: li ha pispat bona part del programa econòmic. La
qual cosa equival a dir que ha legitimat el PP. És per aquest motiu que dic que allò que és important no és reeditar res, sinó
discutir què és el que ha provocat el risc perquè el pacte no és pugui reeditar i, més important encara, debatre els continguts
que haurien de fer possible la reedició.
Sincerament, plantejat d’aquesta manera, fa la impressió, horrorosa, que els partits a l’esquerra del PSOE han de ser els que
treguin les castanyes del foc als senyors Antich i Zapatero, la qual cosa perjudica la credibilitat del PSOE i, per tant, la
viabilitat d’una segona oportunitat de govern progressista a les illes perquè les faves estan contades. Sobre l’estratègia que
ha de seguir una esquerra nacional alternativa amb l’objectiu de consolidar la seva oferta política, si més no alternativa al
projecte polític del PSOE pel que fa a la configuració de l’Estat, sembla que ningú no diu ni piu. Deu ser perquè consideren
el tema irrellevant.
Jo, sincerament, crec que les opinions expressades, i també algunes de les decisions adoptades, per alguns dels actuals
portaveus d’Esquerra Unida durant aquesta legislatura, són incompatibles amb la consolidació d’un projecte d’esquerra
nacional. No pot ser que després de greus topades i discrepàncies -he dit greus- en l’acció de govern, ara, només per tàctica
electoralista, facem com si ho hagués passat res. Crec que seria una manca de consideració al poble. Estic segur que d’aquí a
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vuit mesos el poble votarà amb saviesa; ara bé, que voti amb saviesa no vol dir que necessàriament voti les nostres
preferències i si no vota les nostre preferències, no voldrà dir que sigui beneit, voldrà dir que potser ens haurem equivocat.
Jaume Vicens. Agrupació PSM-EN de Calvià.
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'El servei d'aigua potable, un servei bàsic'

En pocs dies de diferència han coincidit dos fets que posen en evidència el risc que comporta per al benestar social la
privatització dels serveis públics que tenen un caràcter estratègic. Per un costat, el desastre del servei de l’aigua potable -a
mans de l’empresa privada Fomento de Construcciones y Contratas (FCC)- que ha deixat sense subministrament 10.000
persones residents a diverses urbanitzacions de Llucmajor. En aquest cas el risc ha esdevingut damnificació. L’altre fet,
gairebé coincident, és el del propassat 5 de juliol, data en què la Junta de Govern Local de l’ajuntament de Calvià va provar
definitivament l’adjudicació de la gestió del servei municipal de subministrament d’aigua potable a l’empresa privada Sorea,
Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas SA, filial de FCC.
El contracte de concessió tendrà una durada de 50 anys, la qual cosa vol dir que hipotecarà el benestar de les futures
generacions del municipi, tant pel que fa al control de qualitat del servei com pel que fa a la manca de control públic de la
inflació del preu de l’aigua. El gran negoci que farà l’empresa concessionària s’entendrà millor si tenim present que en el
decurs dels darrers anys l’Ajuntament ha invertit diners, que són de tots els contribuents, en obres de reparació de la xarxa de
subministrament i infraestructures, encara ara se’n fan a Peguera, i si consideram també que el fet del previsible creixement
de població incrementarà el volum de negoci. Quin benefici, en canvi, n’obtendrà, la població? Cap.
Hem de pensar que aquestes grans empreses receptores de les concessions gestionen els serveis públics des de la lògica dels
negocis corporatius i que deixen en segon terme el benestar real dels ciutadans. Per altra part, Calvià 2000, el servei
municipal que fins ara s’encarregava del subministrament, perd competències i, per tant, funcionalitat. Aquest fet és ben
indicatiu del que representa la unitat d’acció, del PP i del PSOE, a favor del neoliberalisme econòmic perquè mentre a
Madrid el PSOE aprova mesures legals amb l’objectiu de reduir la despesa pública, el PP completa, a Calvià i a altres
bandes, la feina privatitzant serveis municipals.
La trama és clara: després d’una campanya planificada per desprestigiar la funció pública, justificant allò que és
injustificable, com és ara el retall salarial dels funcionaris, es procedeix a la privatització de sectors estratègics sanejats que
són rendibles perquè obtenen beneficis. No ens enganyem, la privatització dels serveis públics estratègics obeeix als plans
traçats per la cobdícia de l’economia neoliberal. Naturalment la preservació de la cohesió social resta supeditada a les
previsions de fer bons negocis. Ja sabem quina és la prescripció facultativa del PSOE i del PP: austeritat, desmantellament de
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la protecció social i dràstica reducció dels serveis públics; tot en benefici de la suposada contraprestació liderada pel sector
privat, la de tornar a generar ocupació...de mala qualitat, naturalment.
Aquest és el panorama que trobarem els propers anys, panorama que requerirà un esforç suplementari als futurs gestors
públics perquè, com s’ha vist en el cas de Llucmajor, tanmateix ha hagut de ser l’administració pública la que ha hagut
d’acudir en auxili dels ciutadans damnificats, en aquest cas la direcció general de consum que se n’haurà d’encarregar de
posar ordre i l’ajuntament de Llucmajor que ha hagut de ser qui ha subministrat aigua per mitjà del transport urgent amb
camions. És a dir, l’administració pública ha estat la que ha restablert un cert control democràtic -enmig del desgavell- que és
el control que representa el millor model de gestió dels drets socials. De cara al futur, a més, haurem d’impulsar, i molt, la
implicació directa dels ciutadans, la seva participació, a fi d’incrementar la pressió social per tal de garantir la major quota de
benestar possible.
Rafel Sedano. Candidat a batle de Calvià del PSM-EN
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