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UNA CRIDA PER LES ILLES BALEARS: UN PAÍS AMB VEU PRÒPIA EN EL
CONGRÉS DELS DIPUTATS
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La Federació PSM-Entesa Nacionalista treballa, des del 2003, per tal
d’avançar cap a un bloc nacionalista i progressista, una entesa de forces
polítiques balears, sobiranes, nacionalistes i ecologistes que puguin
obtenir representació en el Congrés dels Diputats i consolidar una veu
pròpia de les Illes Balears en les Corts Generals Espanyoles.
Les eleccions autonòmiques de 2003, que suposaren el retorn del Partit Popular al
Govern de les Illes Balears, impulsaren un procés de debat, de reflexió i de
renovació estratègica en el si de la nostra organització i en el conjunt de
l’esquerra nacional a les Illes Balears. Podem afirmar que el PSM-EN reaccionà amb
rapidesa a la derrota i impulsà un procés de reorganització de l’espai polític de
l’esquerra i del nacionalisme que ha significat el pas d’una realitat marcada per la
fragmentació i l’enfrontament sectari a una altra en què les tendències cap a la
unitat i l’articulació d’un espai polític transversal, ample i ambiciós s’estan imposant
amb claretat, malgrat l’elevat preu que s’ha cobrat la duresa del debat.
La tendència cap a la unitat de l’espai de l’esquerra nacional i ecologista s’ha
revelat com el millor instrument per frenar l’hegemonia del Partit Popular, una força
que - no ho oblidem- al nostre país obté resultats que la situen sempre per damunt
del 40% del suport electoral. Si bé persisteixen les veus que reclamen espais
electorals diferenciats per a les distintes tradicions que avui convergeixen en
l’espai de l’esquerra nacional, i sorgeixen algunes sigles noves, de cada vegada
són majors les evidències que el procés d’unitat que hem iniciat només seria
reversible a un cost massa elevat. Les millors opcions per al nacionalisme
d’alliberament passen per potenciar el seu caràcter transversal i la
cooperació estable amb forces polítiques que, sense proclamar-se estrictament
nacionalistes, poden assumir sense problemes els objectius immediats i de fons del
programa nacionalista. I la tendència cap a la unitat dels esforços esdevé una
necessitat i una urgència nacional quan contemplam la radicalització cap a
l’extrema dreta del Partit Popular i –la seva conseqüència- l’atracció del PSOE cap a
posicions de centre-dreta, populistes o nacionalistes espanyoles.
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La radicalització del PP ha tengut l’efecte de posar de manifest la improvització
en les proclames federalistes, modernitzadores i alliberadores de
Rodríguez Zapatero. El president espanyol, en la recta final del seu mandat, s’ha
instal·lat en posicions dures que recorden més el PSOE dels anys vuitanta que
el ZP de 2004. Aquesta deriva conservadora, molt reactiva, és evident pel que fa a
la insistència en el caràcter unitari de l’Estat-Nació espanyol, el bloqueig a qualsevol
solució dialogada del conflicte basc, en la lluita antiterrorista, en el mal finançament
de les comunitats autònomes o en la negativa a reconèixer efectivament el caràcter
multinacional i plurilingüístic de l’Estat. La renúncia a defensar la plena oficialitat
del català en el si de la Unió Europea, l’abús de la simbologia nacionalista
espanyola per part dels aparells de l’Estat, les coacions del Ministeri de Cultura a
l’Institut d’Estudis Catalans, la incapacitat de l’Administració central, de seguretat i
de Justícia per fer entendre als seus funcionaris el caràcter plural de l’Estat
espanyol, l’accentuació de l’espoli fiscal sobre les Illes Balears i els altres països
catalans, la desinversió de l’Estat en infrastructures en els nostres territoris, el
bloqueig centralista a la gestió compartida dels aeroports, l’espectacle constant
de l’ús partidista de la Justícia, l’aplicació d’una legislació d’excepció que
retalla drets i llibertats fonamentals amb l’excusa de lluitar contra el terrorisme,
o la persecució de la llibertat d’expressió amb arrestos, judicis, multes i
segrestos de publicacions fan que sigui evident el retrocés.
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Pel que fa a les polítiques socials, mediambientals i territorials, el creixement
econòmic segueix fonamentat en la construcció, les grans infrastructures i la
sobreexplotació del litoral mediterrani- mentre trontolla la bombolla immobiliària i
no s’articula una política social progressista, econòmicament sostenible ni
coherent..
El govern socialista no ha satisfet les expectatives generades en els grans
temes terrritorals: la reforma constitucional, la federalització d’Espanya, la
desdramatització del fet multinacional de l’Estat, la sortida dialogada al conflicte
basc i la xacra del terrorisme, la reforma consensuada dels estatuts d’autonomia, la
política d’habitatge, malgrat alguns avanços que no deixam de reconèixer, sobre
tot a l’inici de la legislatura: retirada de les tropes de l’Irak, extensió de drets als
homosexuals, etc.
A les Illes Balears, és destacable la mutació que ha sofert el Partit Popular en
els darrers vuit anys. El PP balear ha deixat de ser una força de centre-dreta amb
un marcat discurs autoctonista, per ser un partit articulat en torn d’un discurs
polític de dreta radical i ferotgement espanyolista que –quan en té ocasióaplica “sense complexos” polítiques irreversibles de devastació del país en
termes socials, territorials i lingüístico-nacionals. La renovada agressivitat del
PP –que ens remet a l’AP del primer postfranquisme- obliga els militants i les forces
del nacionalisme d’esquerra –i singularment els partits de la Federació PSM-Entesa
Nacionalista- a oferir alternatives viables des del punt de vista electoral. No
fer-ho equivaldria a claudicar davant el bipartidisme espanyol i a conformar-nos
amb un paper estrictament testimonial que, a l’hora de la realitat, no contribuiria
sinó a la divisió de l’espai polític nacionalista i d’esquerres; així com al descrèdit del
nacionalisme i de l’esquerra nacional com a alternativa a la pinça que formen la
maquinària de destrucció del PP i la subordinació del PSIB a les directrius “federals”
del PSOE madrileny.
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UNA COALICIO NACIONALISTA, ECOLOGISTA I PROGRESSISTA PER LES ILLES
BALEARS: UNA OPCIÓ PER GUANYAR LES ELECCIONS GENERALS
Estam obligats a guanyar aquestes eleccions generals. Els primers cent dies del
Govern de centreesquerra han posat de manifest les limitacions d’uns pactes amb
PSOE i Unió Mallorquina. Al costat d’èxits innegables (protecció de Son Real,
catalanització d’IB3, retorn a l’Institut Ramon Llull, l’activitat del senador Sampol a
Madrid...) el catàleg de fracassos no és menys contundent: Port Adriano, ses
Fontanelles, la Real, l’amenaça del segon cinturó, la querella de la Llei del Sòl o la
pròrroga de l’espoli fiscal posen en qüestió, davant d’un important segment de
l’opinió pública, la voluntat d’aquest govern d’aplicar polítiques coratjoses i
decidides.
És obvi que la capacitat de l’executiu de centreesquerra de fer polítiques ambicioses
de carácter social, de protecció del territori, de cohesió lingúística i cultural i de
transports i sostenibilitat dependrà, en bona mesura, de la capacitat de millorar
substancialment el finançament de la comunitat autònoma. En aquest sentit, la
Federació PSM-EN i, en general, les forces que hem integrat les coalicions Bloc per
Mallorca, Progressistes per les Illes Balears i Eivissa pel Canvi podem exhibir les
credencials d’haver estat els únics partits que no hem acceptat les renúncies que
imposa a l’autogovern de les Illes Balears la reforma d’estatut d’Autonomia
consensuada per PSOE, PP i UM.
La importància de disposar de representació pròpia en el Congrés dels Diputats s’ha
fet evident durante tot el tràmit estatutari, però encara més en els darrers mesos,
en què la presència d’un senador nacionalista ha posat, per primera vegada, moltes
de qüestions que afecten les Illes Balears, i singularment el déficit de finançament,
en l’agenda política: només a instàncies del senador Pere Sampol ha reconegut el
ministre Solbes el dèficit històric de les Illes Balears i el greuge financer que patim.
Simultàniament, disposar d’una representació política no supeditada als grans
partits estatals posaria la nostra qüestió nacional en l’ordre del dia. A banda de
Catalunya, el País Basc i Galícia, territoris com Navarra, Aragó o les Illes Canàries
són presents en el debat territorial espanyol pel fet que disposen d’una
representació pròpia no integrada en cap grup parlamentari de disciplina estatal. Un
sol diputat independent, integrat en el grup mixt –Barkos, Labordeta,
Lasagabaster…- pot fer més per la visibilitat d’un territori que moltes dotzenes
d’electes disciplinadament integrats en uns grups d’obediència estatal que, en vinti-quatre anys d’autogovern i trenta de règim parlamentari, no han aconseguit altra
cosa que, pressupost rere pressupost, deixar les nostres illes a la coa de l’Estat en
inversions i serveis i aconseguir que hàgim deixat de ser una referència pel que fa a
renda familiar, progrés econòmic o qualitat de vida per esdevenir uns territoris
progressivament sumits en el malestar. Les Illes Balears cedeixen, de manera
estructural, un elevadíssim percentatge del seu PIB al conjunt de l’estat sense rebre
contraprestacions a canvi. Aquest fet, sense punt de comparació en el món
occidental, és el llast més greu que pateix la nostra societat per assolir els nivels de
benestar que, per la seva activitat econòmica, hauria d’haver assolit i, el que és
més greu, compromet severament les nostres possibilitats de desenvolupament
econòmic en el futur immediat i a llarg termini. Les infrastructures, les polítiques de
sostenibilitat territorial, la innovació, l’educació, la sanitat o les polítiques socials i
de cohesió són instruments estructurals de les societats desenvolupades que, en el
cas balear, es troben perpètuament limitades per l’asfíxia financera a què ens
sotmet l’Estat espanyol. En les circumstàncies presents és imposible fer politiques
progressistes a les Illes Balears: convendria fer-ho present als votants del PSOE.
Tanmateix per assolir la representació política que les Illes Balears exigeixen, caldrà
mantenir les polítiques d’unitat iniciades en els darrers quatre anys i,
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simultàniament, recompondre els llaços que s’han trencat amb antics militants,
agrupacions i forces polítiques amb les quals tenim –malgrat tot- nivells
elevadíssims de coincidència pel que fa als ideals, els programes i els objectius.
Caldrà, finalment, conduir el procés amb claretat, agilitat i rapidesa, però també
amb generositat.
Mai com en aquestes eleccions no s’havien posat de manifest amb tanta claretat les
característiques que singularitzen el projecte del PSM-EN respecte d’altres opcions
polítiques. Singularment, ens distingim del PSOE en l’aferrissada defensa de les
Illes Balears, del nostre territori, de la nostra llengua i cultura, de la nostra gent i
de l’ autogovern, viable només amb un finançament just i solidari. Però també ens
hi distingim en d’altres aspectes: en la pràctica no professionalitzada de la política,
en la credibilitat, en l’honestedat intatxable de la nostra trajectòria i en les
pràctiques de democràcia i transparència que ens caracteritzen. Aquest és un
patrimoni que hem de fer valer i que no podem malbaratar. Més encara en un
moment en què l’executòria del PSOE en aquestes qüestions (credibilitat,
territori...) és plena d’ombres i de fracassos que no podem consentir que ens
arrosseguin.
Però alhora que aquestes eleccions al Congrés i al Senat són plenes d’oportunitats,
també presenten dificultats que no podem ignorar. Si partim dels resultats dels
darrers comicis al Parlament balear, sembla evident que només la suma de forces
pot aturar el PP a les eleccions generals. Recordem que l'obtenció d'un diputat a
Madrid al marge del PP i el PSOE és un objectiu possible: a les darreres generals,
amb Progressistes per les Illes Balears, va venir només de cinc mil vots, i en un
context terrible (11-M).
Per tant, passa d'hora que la Federació es posi a treballar per guanyar les eleccions
generals i, de retruc, impedir que les guanyi el PP. Els 33.192 vots obtinguts a les
darreres eleccions al Congrés dels Diputats són un bon començament. La clau és
que no ha de preocupar-nos tant l'alta participació ni l'elevat nombre de vots del PP
i el PSOE, com la fidelització del nostre electorat. Si aconseguim la fidelització del
vot “autonòmic” a les “generals” (un camí en el qual hem avançat molt en els
darrers dotze anys) el resultat que anhelam és possible. I tenim marge per arribarhi.
Si estudiam els vots obtinguts en les eleccions de maig de 2007 al Parlament
en el conjunt de les Illes Balears per part de les candidatures que hauran
de concórrer a les eleccions a Corts de març de 2008, observam que
l’obtenció del diputat és perfectament possible (encara que atribuïm al PSOE
els vots d’Eivissa pel Canvi, atesa la impossibilitat de destriar-ne els sufragis).
Quadre 1. Supòsit 1: les eleccions de març de 2008 repeteixen els resultats de
maig de 2007

190
Llista
Vots
PP + AIPF
194.372
PSOE + ExC
135.927
Progressistes
43.692
UM
28.178
* GxF: es tenen en compte els resultats locals.

Diputats
4
3
1
-

Fins i tot hi ha marge per a l’actuació: encara que perdessim quatre mil vots i
aquests anassin al PSOE obtendríem encara l’escó. El marge és ajustat, però hi és.
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Quadre 3. Supòsit 2: el Bloc-PSM-Verds-GxF cedeix 4.000 vots al PSOE
Llista
PP + AIPF
PSOE + ExC
Progressistes
UM

200

205

215

220

225

Diputats
4
3
1
-

No es pot descartar, com fan alguns comentaristes, una victòria
esclafadora del Partit Popular: ja n’hi ha un precedent el 2000 (5 diputats per al
PP i 2 per al PSOE). Una migració masiva de “vot útil” cap al PSOE, lluny de
reforçar les posicions de l’esquerra, tendria l’efecte radicalment contrari: engreixar
encara més una eventual victòria del PP. Un Bloc Nacionalista i Progressita, en
definitiva, la força més ben situada per evitar una victòria del Partit Popular.
Quadre 4: Supòsit 3: el Bloc-PSM-Verds-GxF cedeix 5.000 vots al PSOE
Llista
PP + AIPF
PSOE + ExC
Progressistes
UM

210

Vots
194.372
139.927
39.692
28.178

Vots
194.372
140.927
38.692
28.178

Diputats
5
3
0
-

Tanmateix, hem de ser conscients que no poden comparar-se, en rigor, comicis
diferents i que, en unes eleccions generals, el mapa polític tendeix a capgirar-se.
Anotem que els marges amb què jugarem en les eleccions del mes de març són
força ajustats. Per tal d’assegurar l’obtenció del diputat, fins i tot en un context
de molt alta participació, ens caldria fixar-nos l’objectiu de 45.000 vots:
5.000 més que els obtinguts per la coalició Progressistes a les darrers eleccions a
Corts. I entorn de 2.000 vots més que els obtenguts a les eleccions al Parlament
Balear (amb una participació molt inferior).
Per fer-ho posible, hem d’aprofundir i millorar la nostra opció estratègica, i
fer-la més ampla i generosa de manera que ni un vot progresista,
ecologista o nacionalista es perdi. Ens cal sumar, encara més. Per això, el
PSM-EN planteja, per a aquestes eleccions a Corts generals la següent proposta
d’estratègia, que vol debatre i compartir amb totes les forces polítiques
progressistes i sobiranes que vulguin treballar en l’objectiu compartit d’aconseguir
una representació pròpia de les Illes Balears al Congrés dels diputats.

PER TOT AIXÒ, LA FEDERACIÓ PSM-ENTESA NACIONALISTA APROVA LA
SEGÜENT PROPOSTA
UNA CRIDA PER LES ILLES BALEARS

230

La Federació Entesa Nacionalista fa una crida als partits nacionalistes i
progressistes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i a totes aquelles
candidatures independents que apostin i vulguin sumar-s’hi a una candidatura
unitària de caràcter nacionalista, progressista i ecologista per presentar a
les eleccions al Congrés dels Diputats.

235
Igualment proposa la confecció de llistes unitàries de progrés al Senat.

240

La voluntad de la candidatura és constituir un tercer pol, alternatiu al del
bipartidisme PP-PSOE, en el que puguin convergir totes les sensibilitats
nacionalistes
i
progressistes:
des
dels
demòcrata-cristians
als
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socialdemòcrates; des del liberalisme progressista fins a l’esquerra verda i
transformadora; des de l’autonomisme sincer fins a l’independentisme,
amb la voluntat explícita de portar al Congrés dels Diputats una veu pròpia
de les Illes Balears que doni suport a majories de progrés en les Corts
espanyoles. Un suport condicionat a:
-

255

-

260

265

-

La superació de l’espoli fiscal.
Un finançament adequat de l’autogovern balear.
L’impuls de polítiques socials progressistes.
L’aprofundiment de la democràcia i de les llibertats individuals i
col·lectives.
L’avanç cap a un Estat vertaderament plurinacional, basat en el
respecte a l’autogovern de les nacionalitats i regions i articulat en torn del
principi de la sobirania compartida.
L'assumpció, per part de l'Estat, de la diversitat de les llengües i cultures
d’Espanya.
La protecció del territori i la sostenibilitat mediambiental com a eix
prioritari de les polítiques públiques.
L’honestedat com a valor de la política i la lluita contra la corrupció.
No votar una candidatura del PP a la presidència del govern.

El diputat o els diputats que eventualment obtingués aquesta coalició s’integrarien
en el Grup Mixt del Congrés dels Diputats. Les forces i els partits integrants de la
coalició integrarien una comissió política de suport als diputats electes integrada
per un nombre de persones independents elegides per consens entre els partits i un
nombre paritari de representants de cada partit integrant de la coalició. Les
decisions, en el si de la coalició, es prendrien per majoria de dos terços buscant
sempre el consens entre els seus integrants.

270

Aquesta crida la feim extensiva a totes les persones, partits i forces sobiranes que
comparteixin amb nosaltres una mateixa visió de la necessitat d’oferir a la societat
de les Illes Balears una proposta política amb voluntat de sumar allò que aporten el
nacionalisme progressista, les diverses tradicions de l’esquerra i l’ecologisme polític.

275

Aquesta oferta es fonamenta en la necessitat de mantenir el cicle electoral iniciat el
passat mes de maig, impedir una victòria electoral del PP que reanimàs la dreta
balear, i en la voluntad de trencar la tendència al bipartidisme. El bipartidisme i la
subjecció mecànica als governs de Madrid suposen, per al conjunt de les Illes
Balears, una greu amenaça per al desenvolupament econòmic, per a la protecció
del territori, per a la cohesió i la justícia socials, i per a la preservació de la nostra
llengua i la nostra cultura i la seva generalització coma vehicle d’integració i de
cohesió social.

280

290

Pensam que les forces de la Federació nacionalista, i, en general, totes les forces de
les Illes Balears que vulguin asumir com a propis els principis i els objectius
d’aquesta crida, sabem que és més important allò que ens uneix que allò que
ens separa. Per això, el nacionalisme democràtic i progressista, l’esquerra nacional
–en tota la seva extensió- i l’ecologisme polític poden confluir en una proposta
programàtica unificada per afrontar conjuntament i amb il·lusió el repte de les
eleccions al Congrés dels Diputats.

295

L’espai resultant d’aquesta confluència té la vocació d’esdevenir el referent polític
per a les persones que volen un avanç en l’autogovern, en la defensa de la
llengua, en la protecció del medi ambient i en la igualtat i la justícia
socials.
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El PSM-Entesa Nacionalista és conscient, també, que cal mostrar generositat i
esperit de suma per superar les divisions de l’esquerra, el federalisme, el
sobiranisme i el nacionalisme progressista, perquè sempre han beneficiat la dreta i
el centralisme. És a partir de la voluntat de sumar esforços que es podrà construir
una proposta política que resulti creïble i il·lusionant per a una part creixent –i molt
conscient- de la ciutadania.
El PSM-Entesa Nacionalista, a partir d’aquesta anàlisi, i de la coincidencia
programàtica, acorda fer una crida a totes les forces nacionalistes i
progressistes d’obediència balear, per tal de concórrer conjuntament a les
eleccions al Congrés dels Diputats de 2008.
La proposta de coalició neix oberta a la incorporació d’altres forces polítiques,
altres col.lectius i altres persones. Vol ser un espai plural, respectuós amb la
diversitat de les tradicions del nacionalisme i de l’esquerra. Vol estar, sobretot, al
servei de la ciutadania i de la construcció d’un tercer pol polític -de voluntat
nacional i d’orientació progresista- a les Illes Balears.
La coalició que proposam orientarà la seva acció política en funció de les següents
bases ideològiques i programàtiques:
1. Es caracteritzarà com l’opció política del nacionalisme, l’esquerra,
l’ecologisme i el sobiranisme.
2. Defensarà l’autodeterminació dels pobles de les Illes Balears i les cotes més
altes d’autogovern.
3. Aprofundirà en els vincles d’identitat i problemàtiques comunes amb la resta
de Països Catalans envers l’estat espanyol.
4. Defensarà el caràcter voluntari de la participació en un Estat espanyol que
reconegui plenament la seva pluralitat nacional, lingüística i cultural, i els drets dels
pobles que l’integren.
5. Defensarà la constitució d’uns estats units d’Europa democràtics, plurals,
solidaris i socialment avançats.
6. Treballarà per un canvi de model econòmic que sigui sostenible, que
garanteixi el benestar de la gent i que sigui sensible a les peculiaritats insulars del
nostre territori.
7. Serà una força ecologista, compromesa amb la defensa del medi ambient, la
protecció de la biodiversitat, el territori i la contenció del creixement urbanístic.
8. Treballarà per polítiques de sosteniblitat en tots els sectors: turisme,
indústria, agricultura, transport, energia, aigua, residus, etc.
9. S’afirmarà com a força progressista i de l'esquerra plural. Farà seus els
valors emancipatius de tots els moviments que recullen l’herència plural de les
esquerres democràtiques amb l’objectiu de defensar i ampliar de manera sostenible
les conquestes dels treballadors i l’Estat del benestar.
10. Defensarà molt especialment el paper dels serveis públics com a instrument
d’equitat, igualtat i redistribució de la renda.
11. Com a força feminista defensarà la igualtat entre homes i dones en tots els
àmbits. Defensarem igualment la llibertat d’opció sexual i el caràcter no
confessional de la vida pública.
12. Defensarà els trets històrics, d’identitat i culturals del nostre poble,
patrimoni comú dels habitants de les Illes Balears.
13. Defensarà el català com a llengua comuna dels ciutadans de les Illes
Balears, com a vincle de cohesió social i d’integració de tots els habitants del país,
independentment de la seva procedència.
14. Treballarà per la convivència, el respecte a la diversitat cultural, els drets
de les persones, la integració social i cultural dels nouvinguts i el principi d’igualtat
sense discriminació per raó d’origen, religió, sexe o qualsevol altre de similar.
Lluitarà decididament contra qualsevol forma d’exclusió i propugnarà la
universalització del benestar i dels serveis socials.
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15. Impulsarà l’economia social, defensarà els interessos dels treballadors i
lluitarà molt especialment contra els dos grans mals del nostre mercat laboral: la
precarietat i la sinistralitat laboral.
16. Defensarà els interessos i la capacitat d’iniciativa de la petita i mitjana
empresa, potenciarà la competitivitat de les empreses i productes locals, la
diversificació de l’activitat econòmica i la incorporació de les noves tecnologies al
nostre teixit productiu.
17. Lluitarà contra la discriminació fiscal i defensarà la plena autonomia
financera de les Illes Balears per aconseguir uns serveis suficients i de qualitat per
als nostres ciutadans i ciutadanes, per resoldre la manca greu d’infraestructures i
per solucionar el dèficit de la despesa educativa, sanitària i social del
nostre país.
18. Defensarà un aprofundiment de la democràcia i de les llibertats individuals.
La participació social i ciutadana serà una senya d’identitat pròpia.
19. Treballarà per la pau i defensarà polítiques efectives de solidaritat amb els
països del Sud.

370

Illes Balears, octubre de 2007

Document de treball de la Convenció PSM-ENTESA NACIONALISTA
27 d’octubre de 2007

Pàgina 9 de 9

