NÃºmero 17: Divendres, 13 de Agost de 2010

El PSM-EN es reuneix amb Acotur per iniciar el debat que ha de
dur a regular l’oferta del ‘tot inclòs’

El PSM-Entesa Nacionalista ha iniciat avui amb l’Associació de Comerços Turístics, Acotur, una roda de trobades per
engegar un debat obert, públic, amb els diferents agents socials, empresarials i polítics, amb l’objectiu d’aconseguir una
proposta madura i valenta que suposi la regulació de les ofertes del ‘tot inclòs’ badada amb estrictes estàndards de qualitat.
El secretari general del PSM-EN, Biel Barceló, junt amb membres de la Sectorial de Turisme del partit, han mantingut una
reunió avui matí amb el president d’Acotur, José Tirado, i alguns membres de la junta directiva de l’associació. Una trobada
molt fructífera, on els nacionalistes han manifestat la seva preocupació davant aquest fenomen que, any rere any, augmenta
exponencialment, i que va en detriment de la qualitat de l’oferta i de la competitivitat dels hotelers i dels empresaris de
l’oferta turística.
Biel Barceló ha reconegut que és un tema complicat però necessari i urgent. “Hem d’aturar la pressió que exerceixen els
touroperadors sobre els hotelers a l’hora de negociar els preus i els paquets turístics. Perquè afecta a la qualitat dels serveis, a
la imatge de les illes, a la rendibilitat dels empresaris, principalment de l’oferta complementària, i atrau a un tipus de turisme
de baix poder adquisitiu”.
L’objectiu del PSM-EN és reobrir aquest debat, que ja l’any passat es va rebutjar la seva regulació, perquè va en
consonància amb l’acció d’aquest govern d’acord amb les polítiques que fomenten la reconversió de les zones turístiques
(com pot ser la reforma de la Platja de Palma). Però, principalment, l’objectiu és fer madurar aquesta qüestió amb entitats
socials, polítiques i econòmiques, i poder dur al Parlament una proposta de regulació prou treballada com per dur-la a terme
amb la màxima celeritat. “Si és possible per aplicar-la la propera temporada turística, però és irremeiable que el ‘tot inclòs’
s’acabi regulant”, assegura Barceló.
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El ‘tot inclòs’ no vol dir ‘tot val’

Tan Barceló com el president de l’associació, José Tirado, han coincidit a reconèixer que el ‘tot inclòs’ no pot suposar un
‘tot val’, ni pel que fa a la minva dels serveis, dels personal, de les instal·lacions, ni als establiments, ni a cap aspecte que
perjudiqui la qualitat del l’oferta turística.

De fet, Tirado ha reconegut la seva creixent preocupació per l’afectació que aquesta pràctica està suposant per als empresaris
de l’oferta complementària. De fet, segons dades de l’associació aquesta oferta era valorada com a molt negativa pel 68%
dels empresaris consultats per Acotur. A més el president de l’associació ha matisat que el ‘tot inclòs’ és un producte
“exportat del Carib que aquí no té cap justificació”.
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El BLOC critica la intenció persistent i interessada d’UM de
destruir el territori

La coalició del BLOC per Mallorca lamenta que Unió Mallorquina continuï insistint en les polítiques interessades i
partidistes que tan sols aconsegueixen destruir el territori. El president d’UM, Josep Melià, ha presentat avui esmenes a la
modificació del Pla Territorial de Mallorca que va aprovar el ple del Consell del passat 6 de juny, on totes les formacions
–excepte UM- van aprovar la eliminació d’aquelles Àrees de Reconversió Territorial que suposaven un creixement urbanístic
i un consum de territori desmesurat. Tots els partits –excepte UM- en aquell moment van estar d’acord en reconèixer el gran
acord històric que suposà aquesta votació, i principalment el BLOC pel que fa a la eliminació d’una figura com les ARTs que
permetien fins llavors, autèntics ‘pilotassos’ urbanístics.
La portaveu de la coalició al Consell de Mallorca, Joana Lluïsa Mascaró, reitera avui que “la protecció del territori mai pot
ser una moneda de canvi econòmica”. L’aposta del BLOC, secundada per la majoria de grups polítics a la institució insular,
per un model territorial i urbanístic transparent i sostenible, no pot dependre dels interessos d’uns pocs polítics i empresaris.
Mascaró recorda que la eliminació de les ARTs suposava acabar amb el creixement urbanístic que suposés l’ocupació de
nous terrenys rústics. “Sorprèn que el president d’UM vulgui posar com a excusa per recuperar ART eliminades el projecte
de reconversió de la Platja de Palma, ja aquest darrer consisteix en la millora d’una zona turística madura, emblemàtica a
nivell internacional, i una aposta real de les administracions i partits polítics, però també del sector privat, per intentar enfortir
la principal indústria de Mallorca: el turisme. A més, Mascaró ressalta que “és una mala estratègia” intentar posar en contra
de la Platja de Palma altres zones hoteleres”.
D’altra banda, la portaveu del BLOC al Consell de Mallorca ha lamentat que “dia a dia, acció rere acció, UM dinamita totes
les esperances en la nova direcció del partit, perquè segueix apostant per destruir el territori sense miraments”.
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Biel Barceló lamenta que els promotors del camp de golf no
respectin la protecció de Son Bosc

El PSM-Entesa Nacionalista valora molt positivament la ràpida reacció de la Conselleria de Medi Ambient a l’obrir un
expedient sancionador contra l’empresa responsable de la construcció del camp de golf de Son Bosc, a Muro, qui aquesta
setmana ha reiniciat les obres, vulnerant la protecció de la Zona d’Espacial Protecció per a les Aus.
Amb tot, el líder dels nacionalistes lamenta que la promotora hagi ignorat l’acció del Govern i la Conselleria de Medi
Ambient amb l’ampliació de la ZEPA i que implica la suspensió cautelar de les obres, d’aplicació immediata, a una zona de
gran valor ambiental.
En aquest sentit, el PSM-EN confia que l’acció del Govern, i principalment de la Conselleria de Medi Ambient, aconsegueixi
aturar definitivament l’enèsim intent de destruir el territori de l’illa, amb el suport del partit nacionalista.

A continuació es pot consultar el comunicat que la Conselleria de Medi Ambient ha difós aquest dimarts. Així com una
fotografia aèria de la zona afectada de Son Bosc per l'ampliació de la ZEPA.

page 4 / 14

NÃºmero 17: Divendres, 13 de Agost de 2010

Pere Sampol proposa invertir les “subvencions” a
l’acomiadament en impulsar la contractació

El PSM-EN treballa per evitar que la reforma laboral del govern espanyol suposi més atur, més precarietat laboral i més
inestabilitat social, precisament tot el contrari dels objectius anunciats per l’executiu espanyol. Per això, el senador Pere
Sampol presenta aquesta setmana al Senat un paquet d’esmenes al decret llei de mesures urgents de la reforma del mercat
laboral, ara que la tramitació s’ha iniciat a la cambra alta.
Aquestes van dirigides principalment a eliminar la incertesa introduïda pel govern espanyol pel que a fa a l’acomiadament
objectiu per motius econòmics, deixant en mans dels jutges la interpretació de la norma. A més, Sampol aposta per suprimir
totalment l’apartat del decret que fa referència a la subvenció dels acomiadaments per impedir que es facilitin a través del
Fons de Garantia Salarial (FOGASA), que preveu pagar 8 dies per any treballat a les empreses per cada acomiadament. En
aquest sentit, el senador nacionalista proposa que tots els recursos disponibles que s’agafaran de FOGASA per facilitar els
acomiadaments, siguin destinats a incentivar la contractació. A través, per exemple, de bonificacions a empreses que
contractin nous treballadors.
Biel Barceló reconeix que estem davant una reforma “cuinada per un partit socialista que aplica polítiques capitalistes i
neoliberals”. Per això, insisteix en la necessitat que el PSM-EN a través del senador nacionalista lluiti ara al Senat per
reconduir aquesta reforma i que realment tingui un caràcter progressista. “Confiem que la pressió social i política pugui
revertir aquesta situació i forci a l’executiu espanyol a replantejar la necessitat d’aquesta reforma, que en cap cas compleix
amb els objectius marcats”.
D’altra banda, per als nacionalistes és preocupant la intenció del govern, a través d’aquesta reforma laboral, de privatitzar les
oficines de col·locació. En aquest sentit, les esmenes proposen preservar el caràcter públic de la intermediació laboral, i per
tant suprimir l’article 14 del decret llei que contempla l’obertura de la col·laboració pública i privada i el reforç de les
agències privades de col·locació.
Els nacionalistes reiteren que aquesta reforma del mercat laboral és un error, perquè s’ha aprovat sense el consens social i
polític necessari, però sobretot perquè ni millora la precarietat laboral ni servirà per lluitar contra l’atur. “Aquestes són
mesures de dretes per combatre contra una crisi provocada per les polítiques de dretes”, sentencia Sampol.
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El PSM-EN rebutja el pagament de 162 milions a l’Estat fruit
d'un model de finançament esgotat

El PSM-Entesa Nacionalista lamenta que les Balears continuïn sent les víctimes del sistema d’un model de finançament
autonòmic perjudicial per les illes. Això després de conèixer que el resultat de la liquidació definitiva del sistema de
finançament corresponent a l’any 2008 estableix que les Balears han d’abonar a l’Estat espanyol 160 milions d’euros.
Aquest saldo negatiu és fruit, per una part, de l’espoli fiscal al qual està sotmesa la nostra comunitat, ja que el model de
finançament, aprovat aquest any passat, perpetua el desequilibri financer. Un model amb el qual el PSM-EN s’ha mostrat
sempre en desacord per insuficient. Principalment perquè va rebutjar les propostes, les esmenes, del senador nacionalista Pere
Sampol que havien d’eximir les Balears de participar del Fons de Suficiència i la inclusió dins el repartiment del Fons de
Compensació Interterritorial. Sense aquestes condicions, les Balears no sols han quedat per davall de la mitjana de
finançament estatal, sinó que a més han de pagar més que en altres ocasions. Concretament la valuosa xifra de 162 milions
d’euros, a pagar en cinc anys i a partir del 2011.
En segon lloc, ara paguen les conseqüències de la mala política financera del govern espanyol que, a més d’aquest mal model
de finançament autonòmic, va fer una previsions de recaptació massa optimistes sense tenir en compte la crisi econòmica. No
van ser capaços de preveure que la greu situació econòmica repercutiria en la important reducció en la recaptació d’impostos
de les comunitats autònomes.
Amb tot això, queda en evidència que les Balears és una víctima de la deficient política financera espanyola que no fa més
que agreujar el dèficit de finançament i l’espoli fiscal. Contra aquesta realitat, el PSM-EN seguirà reclamant la inclusió de la
nostra comunitat dins els Fons de Compensació Interterritorial i el reequilibri de la balança fiscal per la qual Balears aporta
aproximadament un 15 per cent del PIB.
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El PSM-EN desconfia de l’anunci dels controladors de no
convocar vaga aquest mes d’agost

El PSM-Entesa Nacionalista es mostra preocupat davant l’anunci dels controladors aeris de no convocar una vaga durant el
més d’agost, perquè no evita la incertesa en el mercat. Biel Barceló està convençut que “la única bona notícia per al sector
turístic de les illes és la desconvocatòria definitiva de vaga”. De fet, alguns empresaris ja han reconegut afectacions en les
reserves de darrera hora, i aquest “anunci enganyós no fa més que allargar la incertesa fins al final de la temporada turística, i
condemnar el sector turístic a una situació econòmica encara més crítica”.
Els nacionalistes consideren una falsedat que els líders del sindicat d’aquest col·lectiu reconeguin que ajornen la vaga “per
responsabilitat”, perquè tothom és plenament conscient que aquests estan utilitzant la temporada alta del turisme de l’estat
espanyol per negociar amb el Ministeri amb més capacitat de pressió. “La verdadera responsabilitat dels controladors passa
per arribar a un acord sense perjudicar a economies senceres i sectors turístics que tan sols són víctimes i espectadors d’un
espectacle manipulador”.
A més, cal destacar la poca capacitat negociadora del ministre de foment a l’hora de cercar solucions ràpides i eficient per
aturar les amenaces del col·lectiu dels controladors. Amb tot, el PSM-EN segueix confiant en un final pròxim en el procés de
negociacions, que avui horabaixa es reprèn, per retornar a una situació normalitzada als aeroports de les illes, i evitar
definitivament un caos aeri i econòmic.
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El senador del BLOC considera una burla per part de l'ONU
donar un càrrec al president de Ruanda

El senador pel BLOC i PSM-Verds, Pere Sampol, registra aquesta setmana una moció al Senat per instar al govern espanyol a
reaccionar davant l’acció de burla que ha dut a terme l'ONU nomenat el president de Ruanda, Paul Kagame, com a
copresident dels Objectius de desenvolupament del Mil·lenni.
Sampol considera un burla per part del secretari general de les Nacions Unides, Ban Ki-moon, i de tota la institució
internacional aquest nomenament quan Paul Kagame està acusat per diferents tribunals de justícia, entre d’altres càrrecs,
d’haver participat en l’atemptat que va costar la vida dels presidents de Ruanda i Burundi a la dècada dels 90. El Tribunal de
Grande Instance de França el considera el responsable d’aquest atemptat i diversos jutges francesos han instat al secretari
general de les Nacions Unides a actuar davant aquestes greus acusacions i dur Kagame davant el Tribunal Penal
Internacional.
A més, l’Audiència Nacional espanyola també l’ha imputat per delictes de genocidi, lesió a la humanitat, delictes contra les
persones, integració en organització terrorista, actes terroristes i l’assassinat de ciutadans espanyols. Tots càrrecs pels quals
ja està imputat, però el més greu és que en els darrers mesos i coincidint amb la convocatòria d’eleccions presidencials, el
president de Ruanda ha seguit torturant, empresonant i assassinat líders polítics opositors i directors de mitjans de
comunicació.
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Per tot això, Sampol considera necessari i urgent que el govern espanyol emprengui totes les actuacions diplomàtiques per
exigir a l’ONU que revoqui el nomenament del responsable de genocidis com a líder de la lluita contra la pobresa i altres
Objectius del Mil·lenni i evitar una major burla i obstrucció a la Justícia.
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'El nou bloc'

La crisi del PSM entre 2004 i 2006 el va portar a una cruïlla on inicialment semblava que condemnava el nacionalisme
progressista a la desaparició, però la força i la decidida voluntat de la militància de continuar treballant va capgirar aquella
situació fatídica amb una d’il·lusionant i, allà on pareixia que s’acabava el camí, s’obriren de nous. Sí que quedava clar que
el camí del nacionalisme progressista després de gaire bé tres dècades es trencava de manera traumàtica i el PSM es veia
obligat a trobar una nova reformulació. Finalment el PSM decidí iniciar el camí del BLOC que, amb tots els dubtes que podia
presentar, va poder connectar amb el treball històric que havia desenvolupat fins el moment.
El treball desenvolupat pel BLOC en aquesta legislatura sens dubte el podem valorar de positiu, tant en les seves polítiques a
favor de l’autogovern com en les polítiques socials i territorials. D’altra banda, també és veritat que el BLOC no ha acabat
de consolidar-se, les diferents cultures i interessos polítics no sempre han estat capaços de trobar estabilitat. Aquest escenari
produeix que l’assemblea del PSM a Porreres determini unes noves condicions per renovar el BLOC: que sigui una proposta
política amb voluntat de permanència i amb plena sobirania respecte a altres organitzacions.
Per altra part, Els Verds i Iniciativa d’Esquerres fan una passa valenta que romp amb la inèrcia estatal i plantegen una
formació plenament sobirana i innovadora per connectar amb la societat actual.
No és estrany, idò, que les tres formacions s’hagin trobat per iniciar un camí plegats. Des del PSM entenc que encaixa
plenament amb la seva història, des del seu nacionalisme progressista i plenament compromès amb la defensa del territori. EL
NOU BLOC pot desenvolupar amb més possibilitats la tasca realitzada fins el present pel nacionalisme del PSM, que és el ha
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matengut més vigència a la nostra societat, i això és incontestable, és aquell compromès amb els drets socials i el creixement
sostenible. A diferència de les moltes i diverses propostes de nacionalisme de centre, que amb perspectiva històrica, podem
comprovar com ha tengut moltes més dificultats per trobar un lloc dins l’electorat.
És, per tant, aquesta coalició (PSM – ELS VERDS – INICIATIVA D’ESQUERRES), una formulació sens dubte
representativa d’una part de la nostra societat. Els resultats electorals des del 1977 indiquen l’existència de sectors
compromesos amb el què aquesta coalició representa. Aquesta constatació ve donada per la vigència d’aquestes propostes
sense cap suport de grups mediàtics ni sectors econòmics, han sobreviscut per què han trobat suport de la societat.
El NOU BLOC recull diferents aportacions que trobam al darrer text editat per la Fundació Emili Darder “El nacionalisme
progressista a les Illes Balears”. Entre elles vull destacar les de Joan Amer, “Les propostes polítiques de futur estan
determinades per la realitat social,... s’ha de treballar per tenir una columna vertebral en termes de drets socials, polítics,
lingüístics i ambientals...”; les de Nicolau Barceló, “Si no es repeteix una coalició tipus BLOC en el 2011, pot ser el PSM té
possibilitats rellevants de treure representació per Mallorca, però la resta de partits de l’òrbita del BLOC tenen unes
possibilitats molt escasses.”; les de Mateu Morro, “...no existeix un nacionalisme superador de les diverses posicions
polítiques. Si buidam el nostre nacionalisme de continguts acabarem voltant entorn d’una sèrie de símbols identitaris que no
ens poden dur enlloc.”, “El nacionalisme del nostre país és l’expressió del moviment democràtic. No està lligat a cap element
religiós o racial. I, per tant, no participa d’elements de caràcter ètnic”; les de Nanda Ramon, “...haurem de pouar en els
corrents comunicatius globals per conèixer els referents ideològics universals que connecten amb la nostra visió del món i la
nostra voluntat de transformar-la. Si no simplement no existirem.”
La conclusió no és que ha acabat el BLOC, si no tot el contrari: el NOU BLOC surt reforçat amb base a una nova filosofia
dels drets dels ciutadans, a la coherència dels seus continguts programàtics, a la seva radicalitat democràtica, amb la solidesa
dels seus objectius futurs i a la capacitat de connectar amb els moviments europeus.
Joan Antoni Salas
Membre de Consell de Direcció Política del PSM
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'I ara, l'Ullal'

Els déus insaciables tenen això, són insaciables. La balearització exigeix sacrificis constants de territori i espai. Prometen el
paradís econòmic (sobretot als seus sacerdots) a canvi de sacrificis al paradís terrenal, de paisatge, de tranquil·litat i qualitat
de vida... d’atractiu turístic. Ens prometen més turistes si sacrificam allò pel qual venen (?). Potser n'hi ha que, més que servir
el Vedell, s’enlluernen amb l'or de què està fet. Encara no ens hem recuperat de la fórmula estrambòtica de PP i UM per
seguir urbanitzant el litoral eivissenc (no n'hi havia prou? mai n'hi ha prou), que ens retorna la urbanització zombi de l'Ullal,
una zona humida en el Port de Pollença.
Balears supera el milió d'habitants. En la crisi dels 90, no arribàvem als 300.000 afiliats a la SS; ara superam els 400.000 i
mai hi havia hagut tantes persones desocupades. Aleshores, amb molts menys visitants, s'arribà al consens teòric que calia
reduir oferta. Teòric perquè era un plantejament lògic; teòric... perquè no es dugué a la pràctica.
Certament, aquesta legislatura s'han adoptat mesures de contenció molt rellevants (veurem a quin cost, per la dèria dels qui
havien previst una mala fi d'urbanitzacions, que aquesta és una altra), però les envestides no afluixen.
I ja n'hi ha prou. Potser el sentir general a Mallorca no combrega gaire amb l'ecologisme: el panorama paisatgístic i electoral
són eloqüents; tanmateix és probable que avui siguin majoria els que troben que ja n'hi ha prou, que no podem seguir
devastant el litoral i plantejar el desenvolupisme com a panacea.
En el cas de l'Ullal, me n'afluix de parlar dels seus valors específics, dels motius per desclassificar-lo fa dotze anys. Són
PSOE i UM els que han d'explicar perquè s'entesten a urbanitzar un indret que tornàrem protegir fa just unes setmanes (tots
els grups, tret d'UM). Troben que hi falten carrers al Port de Pollença? De ver?
En la consagració del gran temple de Tenochtitlan es sacrificaren milers i milers d'humans per obtenir la gratitud i favors de
Huitzilopochtli. Tanmateix, pocs anys després, desapareixia l'imperi asteca. A les víctimes se'ls arrencava el cor a les escales
del temple, segurament drogats perquè, segons els estudiosos, era considerat de mal gust cridar durant la cerimònia. I és que,
qui té el cor al seu lloc, quan li arrabassen, pot emetre uns crits que facin tremolar les pedres. Fins i tot si només li arrabassen
els ullals.
Antoni Alorda, diputat del Bloc-PSM-Verds
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