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Cada moviment social
que creix i es desenvolupa
ens ha de servir de lupa
per poder preveure el mal.
És la lluita natural:
Ja vàrem lluitar per néixer,
hem bregat per poder créixer
i ho farem per no morir.
Mallorca pot existir
si se salva a si mateixa...

Mateu Xurí

Presentació
Per quart any consecutiu, l'Anuari surt al carrer amb un doble objectiu: per una banda,
aconseguir ser un recull fidel i acurat de les lluites dels diferents moviments socials de
Mallorca durant l'any 2014 i, per l'altra, realitzar una tasca de memòria històrica per poder
fer-ne revisió en anys posteriors, aprenent dels errors i potenciant les victòries.
I si ja fa quatre anys que podem editar l'Anuari és gràcies a la feinada de totes les
activistes que hi col·laboren i que hi aporten tota la seva experiència, idees, temps,
imaginació i el més important de tot: les paraules i l'emoció amb les que lluiten dia a dia.
D'aquesta manera, des de contrainfo.cat pretenem realitzar un balanç de les lluites,
destacant-hi els punts febles i forts, així com els reptes de futur que se'ns presenten. Per altra
banda, enguany una seixentena d'activistes ha col·laborat en la realització d'articles amb els
quals exposen els encerts i errades sota el seu parer per a què altres activistes reflexionin,
aprenguin i qüestionin la realitat que ens envolta, coneixent els racons i instants de cada
col·lectiu.
Així, la publicació que tens a les mans és producte del compromís d'una seixentena
d'activistes que construeixen dia a dia una Mallorca més lliure i justa. Som un any més
fortes i tenim més experiència: esperam que l'Anuari serveixi per afrontar amb més força els
reptes i les noves experiències que prepara el 2015.
contrainfo.cat
febrer de 2015

Continguts
Resum i balanç

Resum de les notícies de l'any 2014 · contrainfo.cat..... 6
Un balanç dels moviments socials a Mallorca el 2014 ·
contrainfo.cat.................................................................... 13

Repressió

Seguiment dels casos repressius dels anys 2012 i 2013 ·

contrainfo.cat.................................................................... 20
Nous casos repressius de l'any 2014 · contrainfo.cat.. 24
Un any dolç amb final agre · Joan Colomar Bauçà...... 27

Feministes Encausades: ni el bisbat ni el patriarcat ens
atura · Laura Dorado........................................................ 28
El cas Robert i Marcel · Marcel Pich ............................... 29
Tributs per a la guerra · Toni (Es Fuster) ........................ 29

Defensa del Territori

El perquè d'un ecologisme anticapitalista · Blanca
Dolores Ribas.................................................................... 30
Front Comú en Defensa del Territori · Margalida Maria
Ramis Sastre..................................................................... 32
Un any més la ciutadania diu alt i clar «Al molinar, Port
petit» · Sandra Espeja...................................................... 34
La nova autopista Llucmajor-Campos, un fracàs de les
lluites socials? · Xavier Mas.............................................. 34
Tot Inclòs, quan el turisme esdevé un problema ·
Vanessa S. D....................................................................... 35
Ses Fontanelles o Palma Springs · Marc Ferrà............. 36
El Conjunt Històric d'Es Jonquet: una lluita llarga però
exitosa · Toni Sorell........................................................... 37

Feminismes i alliberament sexual

2014, l'any del contraatac feminista · Maria del Mar
Balaguer de la Fuente...................................................... 38
Un 2014 ple de contrastos... entre reines i agressions ·

Jandrx Gómez................................................................... 40
...I Gallardon dimití · Nina Parrón Mate........................ 41

Educació

L'Assemblea de Docents, una baula d'empoderament
de la societat civil · Miquel Àngel Tortell Frontera.......... 42
Desobediència contra la imposició · Marina Perelló... 44
La lluna és verda si tu vols · Bartomeu Noguera Vidal. 45

Coneixement lliure

Experiències d'autoformació a Mallorca: un desig, una
necessitat i un repte · Xavi Castelló................................ 46
Nono, Espai d'Aprenentatge, una educació en llibertat ·
Malen Mayordomo............................................................ 48
Guifi.net la xarxa de telecomunicacions lliure · Joan
Francesc Arbona Pérez..................................................... 49

Autogestió de la cultura

L'alegria polititzada és una eina feminista
transformadora · Andrea Beltramo................................ 50
La II Fira del Llibre Anarquista de Mallorca, un projecte
autogestionat que es consolida · Ivan ............................ 52

Memòria històrica

Memòria històrica: un any de petites grans victòries ·

Arnau Matas...................................................................... 54

Coordinació anticapitalista

Passes per a la unitat popular a Mallorca · Miquel Àngel
Cloquell Espases............................................................... 55

Sindicalisme

Fer feina i no arribar a final de mes, el panorama
laboral a les Balears · Víctor Cornell................................ 56

Economia alternativa

El 2014 d'Ecoxarxa Mallorca · Ana Martínez................. 58
Objecció Fiscal a Mallorca: un punt d'inflexió · Rashda
Djebeli................................................................................ 59

Espais autogestionats

Espais autogestionats a Mallorca · contrainfo.cat...... 60

Defensa de l'habitatge

PAH: Un any més de lluita · Maties Colom .................... 62

Antiespecisme i animalisme

La revolució serà antiespecista o no serà · Mireia R. C. 63

Moviment Llibertari

Un any d'agitació cultural · Xavier Ensenyat................ 64

Esquerra Independentista

La unitat popular i la desobedència com a eina de
canvi · Sílvia Portell........................................................... 66

Iniciatives locals

L'Ateneu de Felanitx , una escola de contrapoder
popular · Antònia Castro.................................................. 68
Porreres: primer any de lluita · Victor Leiva Julià......... 69
Les grans lluites i petites victòries al poble de Sòller ·
Cati Alcover - Joan Arbona................................................ 70
Col·lectiu Arrels, l'acció llibertària a Manacor i voltants
· Arrelat............................................................................. 71
Xítxeros amb empenta, jovent, futur i il·lusió · Maria Bel
Duran - Elisabeth Gayà..................................................... 71
Construïm la unitat popular des dels municipis · Josep
Alonso................................................................................ 72
El naixement de l'esquerra independentista al Nord de
Mallorca · Carme Contestíi Marqués............................... 73
Can Tiró, un recordatori per recomençar · The
Fauners.............................................................................. 73
Un any de Pinyol Vermell · Gabriel Canyelles............... 74
El pla es posa en marxa per la llengua, la cultura i el
territori · Mateu Català Horrach ....................................... 75
2015: l'any per a consolidar-nos al Raiguer · Mar Riera
Beltran ............................................................................... 76

Contrainformació

Cal pensar més i millor la contrainformació · Arnau
Matas................................................................................. 77

Via institucional

El díficil camí del municipalisme · Pere J. Garcia......... 78
Podem: partit i moviment per l'aquí i l'ara · Aligi Molina
Suárez................................................................................ 80
Una altre socialdemocràcia és possible · Antoni Pallicer
Mateu................................................................................. 82

Resum de les notícies de l'any 2014
contrainfo. cat

Ge ne r
El principi de l’any 2014 va estar
fortament marcat pel conflicte
educatiu. L’Assemblea de Docents
va convocar una nova jornada de
vaga pel dia 7 de gener en resposta
a l’expedient obert a algunes professores de l’IES Marratxí. La jornada de vaga va transcórrer sense
incidents, llevat d’algunes amenaces a docents en les xarxes socials.
A les 11h es produí una concentració davant l’IES Marratxí en suport a Jaume March, i a les 13h
una concentració davant la Conselleria.
El Sindicat d'Estudiants dels
Països Catalans (SEPC) va dur a
terme, com és habitual en aquest
tipus de convocatòries, un potent
piquet pels centres educatius de
Palma. Aquest mateix sindicat enfrontà el dia 28 un judici a quatre
vaguistes pels fets ocorreguts el
segon dia de la vaga indefinida de
docents del 2013. Judici que, finalment, va ser postposat.
El rebuig a la Llei de símbols,
que entrava en vigor aquest mateix
mes, fou motiu d’una enllaçada dia
7 i una penjada de pancartes el dia
22 a la UIB. Seguint amb les reaccions a aquesta llei, un grup de
persones amb llaços quadribarrats
es congregaren a l’encesa de foguerons de la Plaça Major de Palma durant les festes de Sant
Sebastià.
El mateix dia 19, es va dur a terme una contundent manifestació
feminista contra la coneguda com
a Llei Gallardón, protesta que va
recórrer els principals carrers de
Ciutat. Per altra banda, les Brigades Feministes realitzaren una acció al Bisbat de Ciutat que va
consistir en una pintada feta amb
6
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sang menstrual amb la inscripció
«Avortarem».
La guerra contra la importació
de residus era ben viva i el GOB
acusava el Consell de Mallorca de
«frau contra els ciutadans». El 24
de gener es va dur a terme una acció davant l’oficina comercial
d’ENDESA amb l'objectiu de denunciar la seva complicitat en
aquest cas.
Els dies 24 i 25 Jordi Martí i
Font va dur a terme sengles xerrades sobre municipalisme llibertari,
anarquisme i independència a
transitant i a la sala SACMA a
Manacor. El dia següent l'assemblea de Palma d'Arran va realitzar
un mural al barri El Amanecer
amb motiu de la Diada de les
Combatents Catalanes.
Aquest mateix mes, naixia la ràdio Ona Mediterrània, una aposta
radiofònica completament en català i propera als moviments socials.

Feb rer
El primer dia del mes, prop de 500
persones assistiren a una concentració convocada per la Plataforma
Salvem ses Fontanelles per exigir
l’aturada de les obres de la darrera
zona humida de la badia de Palma.
El mateix matí, les màquines excavadores varen aparèixer sabotejades: amb sucre als dipòsits i
pintades de verd.
El diumenge dia 9, diverses activistes entraren dins l'església de
Sant Miquel a protestar contra la
reforma de la Llei de l’avortament
interrompent la missa. Aquesta acció va tenir molta repercussió mediàtica i una gran resposta repressiva. El 17 de febrer es produïren
tres detencions, totes tres militants
d’Arran Palma, la qual cosa des-

fermà automàticament una onada
solidària arreu de l'illa.
El 12 de febrer contrainfo.cat
presentà el seu anuari dels moviments socials a Mallorca del 2013.
Per altra banda, dia 16 es va
produir una manifestació que recorria els carrers de Ciutat tot demanant la llibertat d’en Fèlix, un
antifeixista detingut a Barcelona
arran d’una baralla amb neonazis
el 12 d'octubre de 2013. Aquest
mateix dia, l’Assemblea Popular
de Porreres realitzava una penjada
de llaços contra la Llei de símbols.
Dia 22 a Pollença i a Palma es
dugueren a terme concentracions
contra sengles ordenances cíviques.
Com en l’anterior mes, la lluita
educativa fou ben present: 16 caps
de departament de diversos instituts dimitien del seu càrrec, i el dia
27 de febrer el SEPC convocava
una vaga d’estudiants a tots els
centres educatius, amb una manifestació a Ciutat que arribà fins a
Delegació de Govern.

Ma rç
Dia 1 es va dur a terme la volta en
bicicleta organitzada conjuntament
per Salvem el Molinar i Biciutat
de Mallorca, en contra de l'ampliació del Port del Molinar. A l'acte
participaren més de 200 persones.
Continuaven les conseqüències
de l'entrada a l'església de Sant
Miquel per protestar en contra de
la Llei de l'avortament. Així vérem
com dia 4 detenien dues activistes
més i ja n'eren cinc les detingudes.
Dia 13 se’n produïren dues més, la
qual cosa augmentà la xifra total a
set persones. Totes elles foren posades en llibertat el mateix dia de
la detenció. És de destacar el suport que varen rebre per part de la
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gent que els va esperar als jutjats o
a davant la comissaria.
Dia 8 de març es va celebrar el
Dia de la Dona. La manifestació
va ser tot un èxit i va cridar molt
l'atenció atès que es va fer el dematí, quan Ciutat bullia de vida.
Enguany va ser convocada conjuntament per Feministes en Acció,
Dret a Decidir i l'Assemblea Antipatriarcal. La mobilització va ser
molt heterogènia ja que hi havia
des de gent que emfatitzava el patriarcat opressor fins a gent que remarcava l'aliança del capitalisme i
el patriarcat donant així una visió
de classe. És clar que el tema d'enguany va ser la defensa dels drets
sexuals i reproductius amenaçats
com mai per la Llei Gallardón.
Aquest mes varen sorgir dues
iniciatives feministes que causaren
molta expectació: per una banda
tenim Virulències: exposició d’art
contra les violències de i del gènere que va patir la censura del Consell de Mallorca, ja que en
cancel·là la inauguració el dia
abans de la presentació. Per altra
banda, entre els dies 20 i 29, es va
dur a termes Ulls Sadolls, un festival de poètiques insubmises creat
de forma col·lectiva i amb finalitat
transformadora amb l'objectiu
d'experimentar des de les arts, la
teoria feminista i la col·lectivitat
per reflexionar i actuar sobre les
resistències i les construccions socials de les dones.
Dia 11, l'Associació Pinyol Vermell va organitzar diferents actes
per commemorar la diada dels herois màrtirs poblers.
Dia 22 fou el dia elegit per les
Marxes de la Dignitat que reuniren
milions de persones a escala estatal sota el lema «Pa, feina i habitatge». A Palma la manifestació
partia de la plaça de Cort, amb

unes quatre-centes persones de diferents grups socials, sindicals i
polítics.
Dia 25, 33 persones que es concentraven a plaça d'Islàndia arran
dels successos de les marxes per la
dignitat del 22M foren identificades i intimidades per la policia. El
dia següent, l'assemblea d'Arran
Palma mostrava el seu rebuig a la
connivència entre Palma Jove i
l'exèrcit espanyol i va realitzar una
acció que va consistir a penjar tres
pancartes al local de l'entitat municipal i carrers propers.
A final de mes, ens assabentàrem de la denúncia realitzada pel
Col·lectiu Albaïna i GOB d'unes
obres en una zona boscosa de Muleta. També presenciàrem el naixement de l'Ateneu de Felanitx i del
col·lectiu audiovisual Objectiu
Roig. Ambdós col·lectius han duit
a terme una alta activitat durant tot
l'any.

Ab ril

L'abril s'encetava amb l'anunci del
judici a les Encausades per la Conselleria que es duria a terme al mes
de juliol, la fiscalia demanava penes d'entre 6 i 18 mesos de presó.
La Marxa per l'Educació, organitzada per l'Assemblea de Docents i que arreplegà més de 8.000
persones després de més de 40 km
de caminada, es va dur a terme dia
12. El dia següent unes 60 persones varen participar en la ruta
històrica de la Palma republicana
organitzada pel col·lectiu Biciutat
de Mallorca.
Dia 19 l'Assemblea d'Arran
Nord va realitzar un cinefòrum en
el qual es va projectar la pel·lícula
Las maestras de la República i es
va realitzar una taula rodona amb
diferents ponents. Durant aquest

mes les companyes d'Arran Nord
ens informaven que una veïna
d’Alcúdia va rebre una carta amenaçadora pel fet de tenir penjada
una estelada al balcó de casa seva.
Dia 24 les Feministes Encausades varen realitzar una roda de
premsa per tal de posar de manifest la situació de repressió viscuda
i on presentaren el grup de suport.
Aquest també va ser el mes en
què es va encetar la campanya per
l'objecció fiscal que tant d'èxit havia pres durant els darrers anys a
Mallorca. A més, es varen poder
veure diferents accions com la
campanya «Edifici buit, okupa'l!»
per part d'Arran o les denúncies
del GOB contra el tancament de la
finca s'Avallet, a Santanyí i la creació de noves línies d'alta tensió.

Ma ig
Dia 1, el Dia de la Treballadora, el
col·lectiu Arran va realitzar diverses accions de protesta per la
precària situació de les treballadores. La tradicional manifestació
sindical fou convocada per la
CNT, CGT i l'EIM de manera
conjunta sota el lema «En defensa
dels nostres drets i aspiracions laborals i socials».
Entre el dia primer i el quart es
va dur a terme la III Trobada sense
fronteres de cooperatives integrals
a Saragossa a la qual varen participar individualitats mallorquines.
Aquest mes també va tenir lloc a
La Palma de Reus la quarta trobada de Casals i Ateneus dels Països
Catalans que comptà amb la
presència de dos casals mallorquins: el casal La Victòria de Sóller i l'Ateneu de Felanitx.
Les Encausades per la Conselleria continuaven fent feina en la
defensa i difusió del seu cas i preResum i balanç
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sentaren una llista de suports amb
més de 80 col·lectius. També visitaren Jaume Sastre que, recordem,
protagonitzava una vaga de fam
per l'educació. Dia 12, la televisió
pública TeleMadrid va relacionar
la protesta ciutadana al carrer amb
la mort de la política del Partit Popular Isabel Carrasco, en la qual
sortiren imatges de la protesta
pacífica que es va realitzar a la
Conselleria i la vinculaven amb
l'assassinat de la presidenta de la
Diputació de Lleó.
Dia 13 es va produir el judici a
les dues persones que van ser detingudes durant una manifestació
del 15M, la qual va tenir lloc el 4
de juliol del 2011.
El col·lectiu Xítxeros amb Empenta mostrava el seu rebuig a la
línia d'alta tensió projectada per
Red Eléctrica de España. El GOB
també s'hi posicionà en contra.
El dia 22 més de tres mil persones es concentraren davant la delegació del Govern i arribaren fins al
Consolat de Mar contra la intransigència del Govern Bauzá i en reclam de la represa de les
negociacions en el sector educatiu.
El cap de setmana del 17 i 18 la
llibreria transitant organitzà unes
jornades en defensa del territori,
amb l'objectiu d'obrir el debat sobre les tàctiques i estratègies dins
les lluites en defensa del territori.
Dia 26 es va produir el desallotjament del CSOA Can Vies a Barcelona. Aquest fet va provocar una
onada de solidaritat que va arribar
a Mallorca. Dos dies després es va
produir una concentració a plaça
Paris de Ciutat que acabà amb dues detencions. Ambdues persones
foren posades en llibertat amb càrrecs al dia següent. A Manacor,
Alcúdia i Felanitx també es varen
dur a terme concentracions de su8
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port. Alguns dies més tard es varen
realitzar algunes accions a Palma
cremant contenidors per tal de demostrar el suport cap al CSOA
desallotjat.
Després de la censura patida en
el primer intent, aquest mes de
maig es va reproduir l'exposició
Virulències fora censures a l'edifici
de la Riera de Palma. A Ciutat es
va presentar Úter, un pòster narratiu resultat de diferents trobades
amb col·lectius, ginecòlogues, activistes i dones. Aquest pòster reflexiona sobre les estructures i els
marcs ideològics que condicionen
les pràctiques d’interrupció de
l’embaràs.
El CIM (Col·lectiu Independentista de Muntanyà) inicià la campanya per reivindicar l'ús públic de
la muntanya sense taxes ni camins
tancats. Per la seva part, l'Esquerra
Independentista d’arreu dels Països Catalans va iniciar la campanya «Amb la UE no tenim futur».
Aquest mes també s'engegà un
dels projectes més engrescadors de
l'any: fou la primera reunió per a
construir la primera Trobada per la
Unitat Popular mallorquina. També es va reactivar la Plataforma
Antiautopista de Campos arran de
l’anunci del Consell de Mallorca
de construir una nova autopista entre Llucmajor i Campos.

Ju ny
El mes començà amb la bona nova
de l'abdicació del rei Juan Carlos.
Nombroses concentracions es dugueren a terme per tal de reclamar
una nova república. La concentració a Ciutat va ser la més nombrosa amb unes 2.000 persones. També es produïren sengles concentracions a Sóller, sa Pobla, Pollença i

Manacor. A contrainfo.cat recollíem tot un seguit d'articles en
els quals es reflexionava sobre el
significat de l'abdicació des de
distintes òptiques polítiques.
El 9 de juny el president de les
Illes Balears, José Ramón Bauzá,
visità la costa de Portocolom. En
rebuig a la seva visita es varen realitzar diferents pintades distribuïdes entre Felanitx i Portocolom.
Varen ser eliminades en molt poques hores.
A mitjan mes es va presentar el
monogràfic Tot Inclòs. Danys i

conseqüències del turisme a les
nostres Illes, publicació elaborada

per la Coordinadora Llibertària de
Mallorca que pretén posar la primera pedra a la crítica al monocultiu del turisme a les Balears. El
document, que està format per sis
blocs temàtics, té l'objectiu d'organitzar i incloure tots els aspectes
negatius de la indústria turística a
la nostra societat, economia i cultura. En dates similars també es
presentava la quarta Marxa Jove
pel Territori, que va realitzar-se el
més de juliol a Canyamel (Capdepera).
El 18 de juny, un grup de persones pertanyents a l'Assemblea
d'Objecció Fiscal Mallorca denunciaren les reclamacions rebudes
des de la mateixa agència tributària espanyola. Una trentena de
persones que havien participat de
les campanyes dels anys 2011 i
2012 foren les que varen rebre una
notificació d'Hisenda en la qual es
reclamaven els diners objectats. El
dia següent, els col·lectius Al Molinar Port Petit i Biciutat de Mallorca organitzaren la seva segona
activitat conjunta: més de 250 persones s'ajuntaren al passeig del
Molinar per reclamar la supressió
dels plans d’ampliació del port d'es
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Molinar.
El diumenge 22 de juny els
col·lectius V de Vegana i ICA Animalista organitzaren una concentració antitaurina a Muro a la qual
participaren més de 100 activistes.
Una setmana després es va dur a
terme la presentació de Radio Terra al Casal La Victòria de Sóller
per part d'un dels representants del
projecte
En aquest mes també es va materialitzar la nova edició de la campanya “Som Cims”, que consisteix a organitzar marxes, excursions i ascensions al màxim nombre
de cims prop de la diada dels Països Catalans (24 de Juny). A Mallorca es van realitzar sengles pujades al Cornador Gran (Sóller) i a
Sant Salvador (Felanitx).

Ju liol
El mes de juliol començà molt actiu, amb tres concentracions els dies 2, 3 i 4 als jutjats de Via
Alemanya per donar suport a les
Encausades per la Conselleria, que
s'enfrontaven al judici. El primer
dia declararen les encausades, el
segon fou el moment dels testimonis i el darrer dia es visionaren el
vídeos i es realitzaren les conclusions. Tots els dies es realitzaren
concentracions amb grans mostres
de suport a les activistes. Un dels
moments més emotius es visqué el
divendres quan les encausades,
que estaven al passadís dels jutjats
gaudint d’uns minuts de pausa,
coincidiren amb Isabel Antich, filla d’un regidor d’Algaida víctima
de la repressió franquista l’any
1936. Isabel, acompanyada de familiars i membres de Memòria de
Mallorca, va anar a declarar pels
crims franquistes. En acabar es
trobà amb el grup de 44 encausa-

des, que l’aplaudiren i amb el
puny aixecat cridaren repetidament «No passaran, no passaran!».
Aquest mes també es varen realitzar diverses presentacions del
diari monogràfic Tot Inclòs, dia 3 a
Pollença, dia 10 al local del GOB
a Ciutat i dia 11 a Sóller.
El dissabte 5 de juliol la Plataforma pel Dret a l’Avortament organitzà un vermut feminista a la
plaça de la Porta de Santa Catalina
amb menjar vegà, begudes a preus
populars i l’actuació de Phussyon.
La lluita contra el genocidi d’Israel envers el poble palestí fou
present amb campanyes de boicot
a Israel i dues concentracions els
dies 10 i 24 de juliol a Ciutat.
Dia 13, la quarta Marxa Jove
pel Territori va recórrer Canyamel
per tal de denunciar la construcció
d'un complex hoteler. L'acte
aplegà més de 100 persones. El dia
següent militants de les organitzacions Arran i Endavant-OSAN realitzaren una acció simbòlica a
Palma en solidaritat amb les treballadores afectades pel conflicte
obert a l'empresa municipal
EMAYA. Per altra banda aquest
mes, Arran va iniciar una campanya tot alertant del consumisme
que provoquen les rebaixes.
El dia 26 de juliol un acte antirepressiu organitzat per Mallorca
Antifeixista va tenir lloc a Ciutat
per donar suport a Sergi i Rubén,
antifeixistes de Barcelona detinguts el 12 d’octubre per protestar
per la realització d’un concert feixista.
A final de mes vam tenir diverses mobilitzacions antitaurines, dia
25 a Alcúdia, dia 26 i 27 a Inca en
motiu de les corregudes i una becerrada (acte en el qual es torturen
vedells) respectivament, van ser
actuacions amb una gran assistèn-

cia i amb diversos enfrontaments
amb els protaurins.
El penúltim dia del mes es presentà la Trobada d’Unitat Popular
a l'opinió pública mitjançant una
roda de premsa realitzada a Can
Alcover.

Agost
Va ser un mes marcat per la lluita
ecologista a Mallorca. Així, vam
presenciar el naixement de la plataforma Front Comú en Defensa
del Territori, plataforma integrada
per més de 20 col·lectius i individualitats. La primera acció que es
realitzà fou una concentració el dia
16 a la platja de Magaluf, que en
aquell moment per tots els conflictes derivats del turisme de
masses era, i continua essent, l’escenari idoni. El nom per a la concentració, «Ni privatització, ni
explotació laboral, ni ciment. No a
aquest model», definia l’esperit de
la plataforma que acabava de néixer.
Seguien les presentacions del
Tot Inclòs: aquest cop va ser dia 21
a Alcúdia. En aquest mes també
vam veure néixer un col·lectiu que
tenia com a finalitat plantar cara a
la precarietat al sector hoteler,
Hostaleria en Lluita.
El 22 d’agost vam viure el cinquè aniversari del Casal Popular
Voltor Negre, al barri del Fortí,
amb un bon grapat d'activitats
Després de més de 2 anys i d’un
llarg procediment administratiu,
l’Agència Espanyola de Protecció
de Dades (AEPD) donà la raó al
Col·lectiu Albaïna i multà l'Ajuntament de Sóller amb una falta
greu per la col·locació d'una càmera oculta il·legal.
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Setem bre
Dia 5 de setembre es va organitzar
una taula rodona sobre la problemàtica en relació a l’ampliació
del Port del Molinar a l’Escola
Nàutica Pesquera del Molinar.
Quant al moviment llibertari,
aquelles setmanes es continuava
amb la presentació de la publicació
Tot Inclòs a Portocolom, el dia 4 al
local del Grup Airós i dia 19 al Teatre d’Artà. En el marc d’aquesta
publicació, també es féu una festa
d’autogestió, concretament una
«Guiri Festa» dia 27 a la Finca
Ecològica Son Durí, a Vilafranca.
Així mateix, la II Fira del Llibre
Anarquista començava a caminar i
dia 6 es muntava un Sopador Pro
II Fira al local de la CNT de Ciutat. En la mateixa línia, es presentà
el llibre Anarquismo: una introducción, a càrrec de l’autora Dolors Marín dia 25 a la Sala Sacma
de Manacor. Continuant amb la
batalla d’idees, el sindicat CNT organitzà tres divendres seguits els
cinefòrums amb el títol de «La sanitat a debat. Drets sanitaris i cinema». Es projectaren les pel·lícules
Muerte accidental de un inmigrante. El caso Alpha Pam, Sick i Cuanto ganamos, cuanto perdimos.

El mes de setembre marca l’inici del curs acadèmic per a moltes
estudiants, però també per a diversos col·lectius i projectes, que
aprofiten l’ocasió per a començar
el curs polític. Així, diversos
col·lectius muntaren diverses festes per l’autogestió i per donar-se a
conèixer. El primers foren el
col·lectiu pobler Pinyol Vermell
que dia 13 celebrà el seu 9è aniversari amb una festa amb grups
històrics com La Gran Orquesta
Republicana, entre d’altres. Els se10
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guí el projecte radiofònic de Ràdio
77 dia 17 amb una festa al Casal
Popular Voltor Negre a Ciutat.
Només dos dies després, fou el
torn de les estudiants amb el ja tradicional concert d’inici de curs per
part del Sindicat d’Estudiants dels
Països Catalans dia 19 a la Factoria de So de Santa Maria. Allà hi
tocaren grups locals, punxadiscos i
es muntaren diversos tallers. La
darrera festa del mes fou també
per a un projecte educatiu, Nono,
que dia 20 celebrava també el seu
aniversari i una jornada de portes
obertes.
La lluita per la memòria històrica també fou ben present aquell
mes amb dues activitats ben diferents. Així, es realitzà l'obra de teatre Els Llargs Camins dia 5 a Artà
i un homenatge als republicans assassinats a Sencelles, amb una
conferència, lectura poètica i projecció d’una pel·lícula dia 21 a
Sencelles.
A part d’aquests actes, se n’organitzaren d’altres durant tot el
mes, com serien una concentració
demanant la llibertat d’Alfon a la
plaça de la Porta Pintada de Ciutat
o una casserolada a la Universitat
de les Illes Balears com a mode de
benvinguda a la llavors consellera
d’Educació. Les dues activitats foren el mateix 16 de setembre.
Dia 20 hi hagué una jornada
d’obertura de la Granja de Creacions de Can Tiró a Binissalem, amb
activitats de tot tipus.
No faltaren a la cita, ni un dijous
de setembre, les incombustibles
Padrines i Padrins Flauta, que
protestaren aquests dies assenyalats a la plaça de la Porta Pintada
de Ciutat per fer sentir els seus
crits contra les retallades.

Octub re
Dia 4 el col·lectiu Massa Crítica va
organitzar un passeig en bicicleta
en defensa de l’Àrtic. El mateix
dia, es realitzà la X Concentració
Veritat, Justícia i Reparació, convocada per l'associació Memòria
de Mallorca a la plaça Major de
Palma.
Del 10 al 12 d’octubre es realitzà la II Fira del Llibre Anarquista de Mallorca que disposà de
presentacions de llibres, com La
Comuna de París, En Defensa
d’Afrodita o Paremos los vuelos,
entre d’altres; actuacions de teatre,
com Degenerant utòpics o Post
Post Post; i debats sobre el moviment llibertari illenc o sobre el turisme.
L’altre gran acte que marcà el
mes fou la celebració de la Trobada d’Unitat Popular de Mallorca el
dia 18 a Sa Casa Llarga, a Ciutat.
En aquesta trobada, on participaren desenes de persones, es realitzaren tres debats: la lluita al carrer,
la construcció dels Països Catalans
i la lluita institucional.
La repressió, però, també fou
present amb un acte més de tipus
formatiu. Dia 14, es féu un debat i
presentació del llibre Tortura i negoci penitenciari a l’espai recentment gestat: la Granja de Creacions Can Tiró
El Moviment Alcudienc i el
Col·lectiu Independentista de
Muntanya realitzaren una Marxa
Antimilitarista al Cap del Pinar dia
11 a Alcúdia. El mateix dia que hi
havia la concentració contra els
tractats de lliure comerç i d’inversió convocada per la Plataforma
No al TTIP Mallorca.
Dia 12 a Ciutat també se sortí al
carrer en resposta al feixisme de la
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mà d’una sèrie d’entitats anticapitalistes. Dia 21 es va produir una
nova concentració contra la violència masclista, convocada per
tot tipus de col·lectius feministes i
participants del moviment LGTBI
a Ciutat.
Un cop més, com va essent tradicional ja, la repressió fou present
en l’agenda de l’activisme. Dia 24
es va realitzar una barra solidària
per les Feministes Encausades al
Casal Popular Voltor Negre. Just al
dia següent es realitzaren dues propostes solidàries: per una banda hi
hagué una gala benèfica en solidaritat amb les Encausades per la
Conselleria per part del sindicat
CNT i, per l’altra, la celebració
d’una festa a Can Alcover per recaptar fons i donar a conèixer la situació de Marcel i Robert, dos
vaguistes que foren jutjats al mes
següent acusats de desordres i
atemptats a l’autoritat. S’enfrontaven a 4 anys de presó per hom.
La darrera mobilització del mes
fou dia 25 a Palma en defensa del
nostre mar i en contra de les prospeccions petrolieres, per part de
Balears Diu No.
Dia 26 es muntà una jornada de
treball al Jardí d’Epicur que, a més
de la feina d’habilitació de l’hort,
també es feren diverses activitats.
El mateix dia, el sindicat CGT juntament amb membres de la CNT i
el col·lectiu Arrels protagonitzaren
una concentració de protesta davant l’entrada de l’Hospital de Llevant. El motiu era fer una denúncia
pública d’aquesta entitat privada
per acomiadar una treballadora afiliada a la CGT basant-se en mesures disciplinàries de dubtosa
veracitat, quan la realitat és que
havia estat acomiadada per estar
embarassada.
També es feu un Taller d’Es-

criptura i Edició, «Fem un Llibre»
a transitant, sobre l’escriptura i
edició de llibres de manera col·lectiva.
Un altre fet força rellevant que
incidí en l’agenda del mes, fou
l’assalt feixista al Casal Popular
Voltor Negre. Pocs dies després, el
dia 27 es realitzà una concentració
amb centenars de persones per donar suport al projecte i en rebuig
del feixisme a Palma.
El dia 29 d’octubre el sindicat
COS va realitzar una protesta consistent amb una desplegada de
pancarta i posterior repartiment de
fulls de mà l’aeroport de Son Sant
Joan, on se situa l’empresa Take a
route.
El darrer dia del mes, prop
d’una vintena de persones varen
realitzar una acció de protesta
pacífica davant el Consolat de la
Mar amb l’ànim de fer palès el rebuig social que suscita la construcció del centre comercial a ses
Fontanelles. L’acte de protesta va
ser reprimit per la policia nacional
que va identificar totes les persones presents en el moment de l’arribada del furgó.
A més de les mobilitzacions,
fou un mes carregat d’activitats
formatives. La primera conferència fou dia 2 amb Manu Pineda i
es parlà del conflicte a Gaza per
part de Taula per Palestina. Seguidament, dia 9 a la UIB es discutí
sobre el deute econòmic i de la
banca pública per part de Carlos
Sánchez Mato, membre d’ATTAC. Per acabar les conferències,
els dies 24 i 25 va tenir lloc a Sa
Riera, a Ciutat, les V Jornades
Universitàries que tractaren sobre
el conflicte del Sàhara Occidental.
A més de la II Fira del Llibre
Anarquista, es presentaren més llibres, com Las mercancías mueren,

las cosas despiertan, per part del

Grupo Surrealista de Madrid a
transitant. A final de mes, es presentà el llibre Anarquismo. Una
introducción també a transitant.
Es projectaren dos documentals, el
primer fou Bona Terra per Morir,
el primer Western en català, dia 3 a
l’Ateneu de Felanitx i el segon
Muerte accidental de un inmigrante, el dia 17 a l’Auditori Mu-

nicipal de Porreres.
Aquest mes tampoc no faltaren
les concentracions de cada dijous
al matí a la plaça Porta Pintada de
Ciutat de les Padrines i Padrins
Flauta contra les retallades i en defensa dels nostres drets.

Nove mb re
Dia 6, en Marcel i en Robert foren
jutjats pels fets ocorreguts a la vaga general del 14 de Novembre del
2012, acusats de lesions, desordre
públic i atemptat contra l'autoritat.
Dia 18 el jutge els condemnà a 8
mesos de presó per atemptat contra l'autoritat i uns 240 euros de
multa per lesions a dos policies
espanyols. Per contra, foren absolts del delicte de desordres públics.
La plataforma Alta Tensió Llucmajor denunciava en un comunicat
la nul·la disposició de la Conselleria d'Economia i Competitivitat
per debatre la proposta alternativa,
suggerida per la plataforma, a la
instal·lació de dues línies amb 110
torres d'alta tensió de més de 30 m
d'alçada que podrien arribar a tensions de fins a 132kV.
Dia 17 l'escultura El Sant Sepulcre de Josep Llimona tornà al
cementiri de Son Sang de Sóller
després d'una intensa mobilització
social i pressió ciutadana a l'Ajuntament de Sóller.
Resum i balanç

11

Dia 24 la PAH Mallorca va dur
a terme una concentració davant
els jutjats de sa Gerreria de Palma,
en motiu del dia per un habitatge
digne.
A més, pel dia contra la violència de gènere, el 25, un gran nombre de persones passà per la plaça
de Sóller per encendre una espelma i mostrar el seu rebuig a aquest
tipus de violència. En l'acte s'aconseguiren col·locar prop de 300 espelmes que formaven un llaç i la
paraula «Prou», en referència a
aquesta voluntat d'acabar amb
aquestes violències.
Dia 27, un grup d'estudiants realitzaren una escridassada a la reina
Letizia a la universitat. Al dia
següent, es va realitzar una penjada de cartells per acostar a les ciutadanes la relació directa que hi ha
entre algunes empreses i els
atemptats ecològics que hipotequen de per vida aquesta comunitat. Els cartells foren aferrats a
sobre dels vidres dels mostradors
de botigues tan conegudes com
Zara, Massimo Dutti, Stradivarius
i Mango.
L'oposició a l'ampliació del port
del Molinar presentava més de
15.500 signatures. Aquest mes
també es va fer públic un estudi de
l'impacte visual que la proposta
d'ampliació tendria sobre el paisatge.
Per altra banda, durant aquestes
setmanes es continuaven duent a
terme les jornades de feina al Jardí
d'Epicur.

De sem bre
Vàrem encetar el mes amb la notícia de l'aprovació d'una nova operació d'importació de fems, aquest
cop, procedent d'Itàlia.
Dia 5, la plataforma Al Molinar,
12
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port petit feia arribar a la regidoria
d'Urbanisme els informes i les
al·legacions que les diferents entitats integrants de la campanya ciutadana varen redactar contra
l'ampliació del port del Molinar.
Per altra banda també presentava
els resultats d'una enquesta ciutadana, la qual mostrava que un
75% de la població no vol cap ampliació del port del Molinar. A final de mes es rebia la notícia que
l’informe tècnic de l’Ajuntament
de Palma confirmava els arguments que ha defensat la campanya Al Molinar, port petit.
La Plataforma de Pensionistes i
Jubilats per Mallorca realitzà una
protesta dia 9 a les portes del Parlament, denunciant la precarietat
laboral i els abusos laborals que
molt treballadors pateixen en l'actualitat.
La CLM (Coordinadora Llibertària de Mallorca) va organitzar
per segon any les Jornades d'Anarquisme i Alliberament dels Pobles.
Dia 11 es presentava el llibre
Manifest contra el desencís que
cerca reflexionar amb el màxim de
sectors socials possibles sobre com
podem transformar el país d'arrel.
transitant presentava la seva campanya de sòcies per tal d'assegurar
la seva pervivència aquest 2015.
El 13 de desembre el GOB va
realitzar el dinar anual de socis,
s'entregaren els premis Alzina
2013, i es van concedir per votació
els premis Alzina i Ciment 2014.
El dia 16 l'associació Amics de la
Terra presentà al·legacions contra
la sol·licitud de llicència d'activitat
per a un macrocentre comercial a
ses Fontanelles. Aquest mateix dia,
l’associació a favor de la mobilitat
ciclista a Palma, Biciutat de Mallorca, va celebrar al Casal de Cultura Can Alcover la seva segona

assemblea ordinària de socis i sòcies.
El conflicte educatiu continuava
i l'Assemblea de Docents demanava la dimissió de la consellera
d'Educació, Núria Riera, a causa
de les mentides reiterades i de la
manipulació per interessos polítics
de la llista d'interins.
Una de les bones notícies del
2014 a Ciutat fou la victòria ciutadana al barri d'es Jonquet, mitjançant la campanya Salvem es
Jonquet. El Consell va frenar els
plans de Cort per a una de les zones denominades com a BIC (Bé
d'Interès Cultural) de Palma. A
Pollença, la justícia va reaccionar
de manera contundent davant el
greu impacte que generava el xalet
d'Alfonso Cortina a Formentor i
obliga a la seva demolició.
Com cada any es dugueren a
terme diferents esdeveniments per
commemorar la Diada de Mallorca. Dia 21 el CIM (Col·lectiu Independentista de Muntanya) organitzà una excursió al Puig Tomir
sota el lema «Feim Cim. Reivindiquem la Diada de Mallorca». Dia
28 a sa Pobla, el col·lectiu Pinyol
Vermell organitzava la seva tradicional diada. Dia 30, L'EIM (Esquerra Independentista de Mallorca) aplegà unes 80 persones a
l'acte polític a la plaça del Tub de
Palma amb la participació de la
militant de la CUP Anna Gabriel,
Margalida Ramis del GOB i
Gonçal Bravo de la COS. Després
es va dur a terme la tradicional
manifestació pels carrers de ciutat.
El darrer dia de l'any es va celebrar per segon any consecutiu la marxa a la presó de
Palma. Octubre
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Un balanç dels moviments
socials a Mallorca el 2014
contrainfo. cat

El 2014 ens deixa un any que difícilment serà recordat com un any de contundència i mobilització al carrer.
Si bé als Anuaris anteriors destacàrem la forta lluita al carrer que es visqué al 2012, i la seva corresponent repressió per desactivar-la, i la important tasca d’autoformació dels diferents col·lectius durant el 2013, aquest any
s’ha caracteritzat per la baixada de lluita, directament relacionada amb l’aparició de diferents propostes institucionals que han aconseguit canalitzar la ràbia i les manifestacions. Enguany també hem assistit a la culminació
dels casos repressius iniciats durant el 2012 i, tot i que la solidaritat ha estat la nostra millor arma, els moviments
socials han perdut als jutjats, amb totes les conseqüències penals i econòmiques que això implica.
Emperò, també hi ha hagut elements fonamentals sobre els quals es construiran els moviments socials futurs.
Per exemple, la creació del Front Comú en Defensa del Territori i la publicació del monogràfic Tot Inclòs han
qüestionat el paper del turisme dins la nostra societat i han unit forces per lluitar conjuntament contra els diferents atacs medi ambient que rep constantment la nostra illa. De la mateixa manera, enguany han aparegut diferents propostes culturals que han dinamitzat els moviments socials i han demostrat que una cultura crítica i des
de baix també és un espai que cal conquerir. Per altra banda, els feminismes han tornat a ser un dels moviments
més actius al carrer i que, mitjançant accions contundents i el sentiment d’unitat, han aconseguit tombar una llei
masclista i lesbòfoba com la Llei de l’avortament. Així doncs, tot està per fer i tot és possible, esperem que
aquest balanç serveixi per enfortir les lluites i les propostes alternatives de cara als anys vinents.
d’or mallorquina, que sols en posa
per uns pocs, no entrava dins els
debats dels moviments socials.
La solidaritat ha amarat Enguany, emperò, amb la publicadins la societat. A poc a poc, pa- ció del monogràfic Tot Inclòs.
reix que més gent va sent més Danys i conseqüències del turisme
conscient que la solidaritat és la a les nostres Illes, el consens socinostra millor arma. Han estat al respecte el turisme s’ha comolts d'anys d'atacs cap a l'activis- mençat a qüestionar. La publicació
me i ja han fugit quasi totes les ca- fa una repassada a la història de la
retes. El Govern sempre havia usat indústria turística (com s’estableix
l’argument de «són quatre radi- el turisme a les Balears, quines
cals», però ja ha estat massa gent institucions estrangeres el finançaatacada i el poble se n’ha temut ren inicialment i com es generaren
que o som tots uns radicals o són els grans capitals hotelers sota l'aiells que juguen brut. És per això xopluc franquisme), als impactes
que la caixa de resistència de l’As- del turisme sobre el nostre territori
semblea de Docents va tenir tant (no sols els mediambientals, també
d’èxit. Però això s'ha accentuat i els socials i laborals) i a la transestès a altres causes, com la solida- formació del territori (tant l’urbà
ritat cap a les Encausades per la com el rural) per perpetuar l’hegeConselleria o la lluita feminista, monia turística. A més, introdueix
que han demostrat que quan estam la crítica antidesenvolupista i
juntes, és molt difícil vèncer-nos. intenta respondre a la pregunta a
Hem esquerdat el consens què sovint ens topam: quina és la
social entorn al turisme. El turis- alternativa al turisme?
me és el principal sector econòmic
La lluita en defensa del terde Mallorca pel que, fins fa poc, ritori s’ha reactivat. Durant l’any
semblava un tema intocable, quasi 2014 hem pogut veure com han
tabú: la particular gallina dels ous nascut diverses iniciatives en de-
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fensa del territori, altres que ja estaven presents s’han impulsat i han
aconseguit ser molt actives. Un
dels majors encerts de l’any ha estat el Front Comú en Defensa del
Territori. Aquesta plataforma formada per individualitats i una vintena de col·lectius va realitzar la
seva primera acció el 17 d’agost
amb una manifestació a la platja
de Magaluf, i durant l’estiu va dur
a terme diferents accions contra
Palma Springs i contra el model
turístic imperant. Per altra banda,
hem pogut veure com barriades i
pobles s’han organitzat per fer
front als atacs territorials, paisatgístics i mediambientals. Prova
d’això són els barris de Ciutat com
el Molinar i es Jonquet o les Plataforma Antiautopista de Campos o
Plataforma en Defensa del Llevant.
Qui deia que la lluita no servia per a res? Hem tombat les
lleis! L’any 2013 fou un any de
mobilització constant a diferents
moviments socials, com ara l’educatiu i el feminista. L’amenaça
d’involució de drets cada cop
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s’anava materialitzant per mitjà de
decrets imposats per l’autoritarisme del Govern, com ara el TIL, o
la reforma de la Llei de l’avortament, la qual pretenia dinamitar
uns drets aconseguits durant dècades de lluita. La societat no s'ha
mantingut aturada i ha plantat cara
des de diferents fronts, rompent
l’hegemonia de les classes dominants. Per tant, l’autogestió, l’organització i l’enfrontament contra
lleis injustes han donat el seu fruit,
tombant el TIL als jutjats i no
aprovant una reforma masclista a
causa de tota la pressió social que
hi hagut al carrer.
El moviment feminista ha
estat més combatiu que mai. Els
greus atacs de l’Estat i l'Església
catòlica cap als cossos de les dones
i els seus drets més bàsics han provocat que, de nou, el moviment feminista hagi estat un dels
protagonistes principals del 2014.
De fet, els feminismes han estat un
dels pocs moviments que no han
restat passius, amb mobilitzacions
constants, autoinculpacions per haver avortat i accions contundents
contra les institucions catòliques,
com la polèmica pintada amb sang
menstrual al bisbat o l’entrada a
l'església de Sant Miquel. Una de
les claus d’aquesta organització
també ha estat la forta xarxa que
ha creat i que ha sabut donar resposta als diferents atacs rebuts
com, per exemple, amb el cas de
les Feministes Encausades o contra la censura institucional viscuda
a través de l’exposició Virulències.
Les docents han sabut adaptar la seva lluita al nou context.
Enguany era un any clau per a
l’Assemblea de Docents, ja que
havia de refermar tota la feina feta
el 2013 i demostrar que té força
per continuar. Ho ha fet vehiculant
14
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la lluita mitjançant maneres creatives com ara subhastes o la Marxa
Verda. També s’ha sabut adaptar a
la situació política de cada moment i hem vist com no ha decaigut la combativitat que ja la
caracteritza amb propostes com la
desobediència i la no acceptació
de la imposició, ja fos per part de
mestres, inspectors o directors. És
una gran notícia tenir col·lectius
com aquests, que sàpiguen
superar-se i mantenir la seva línia
d’acció.
Intents d’unió dels diferents
actors socials. Aquest any la coordinació entre els diferents actius
socials és una feina que s’ha tornat
a reactivar, malgrat que encara
queda molta tasca per fer. Tot i així
no ha estat un any negatiu en
aquest aspecte perquè s’han duit a
terme trobades i iniciatives amb
fort interès. Hem pogut veure entitats com el GOB o l'OCB, partits
municipalistes com Alternativa per
Pollença i d'altres organitzacions
amb una forma de lluita basada en
el vessant institucional, han unit
forces amb col·lectius anticapitalistes i donat força a les lluites. Casos com la vaga de fam realitzada
per Jaume Sastre quan més de 25
entitats es reuniren per demostrar
el seu suport i plantejant un front
comú contra les polítiques del govern, la creació del Front Comú en
Defensa del Territori i les seves
primeres accions durant l’estiu o la
primera Trobada d’Unitat Popular
que es realitzà aquesta tardor, són
clars exemples d’aquesta feina comuna. Tot i això, aquesta col·laboració no ha deixat de ser
esporàdica.
La feina constant dels
col·lectius locals. Els pobles i viles de Mallorca, per la seva proximitat i pel seu sentiment d’unitat,

són espais imprescindibles on generar consciència i desenvolupar
projectes alternatius que arrelin al
territori i a la societat. A la nostra
illa, són innumerables les iniciatives i campanyes de les quals els
municipis han estat els protagonistes: des de les lluites contra l’alta
tensió a Llevant, passant per la
lluita institucional d’Alternativa
per Pollença, fins a la lluita de carrer de les assemblees d’Arran.
Mentre arrelen els col·lectius amb
més història, com Pinyol Vermell
o Xítxeros amb Empenta, en surten de nous com l’Assemblea Popular de Porreres o Endavant
Manacor.
Ciutat es mou! Gran notícia
per a Ciutat, i és que, després de
molts d’anys d’estar en estat terminal en relació amb projectes
propis i locals, enguany s’ha destapat que la gent té ganes de moure’s. El projecte que més
repercussió ha tengut ha estat el
d’Orgull Llonguet, que, com és
evident, va molt més enllà de defensar el panet típic. I és que arrel
d’una festa organitzada del no- res
l’any passat, ha esdevingut tot un
moviment (gràcies a un gran ús de
les xarxes socials) que espera crear
unes festes que siguin del poble,
independents de qualsevol ingerència de l’ajuntament o de partits polítics. Per altra banda,
enguany també ha sorgit la Trobada per la Unitat Popular de Palma,
que té com a objectiu crear un espai de debat sobre totes les qüestions que afecten la capital
mallorquina per tal que les mateixes ciutadanes les facin seves. Esperem que Palma ja no torni a ser
la mateixa!
Els moviments socials s’han
fet seva la cultura. El 2014 també
ha estat un any que s’ha caracterit-
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zat per la dinamització de propostes culturals per part dels moviments socials. La literatura, l’art i
el teatre han esdevingut elements
clau sobre els quals s’han cimentat
algunes xarxes activistes i que han
estat un element més de lluita. Per
una banda, l’autogestió cultural feminista n’ha estat la protagonista
amb iniciatives com Ulls Sadolls i
el festival de poètiques insubmises
que inundà Ciutat de feminismes o
com el cas de la cartografia Úter
que enguany sortirà a la llum i
pretén fer visibles les violències
que implica l’avortament. L’exposició Virulències també fou un
punt de trobada de la xarxa front la
repressió institucional cap a l’activisme combatiu i transformador.
El dia de Sant Jordi també hi hagué presència dels moviments socials amb propostes ben interessants que venien dels feminismes
i de transitant, que posà paradeta i
organitzà diferents actes com la
presentació del llibre Cárceles en
Llamas. Per altra banda, la segona
Fira del Llibre Anarquista de Mallorca ha destacat per la multiplicitat de propostes culturals, que no
es basaven en la presentació de llibres únicament polítics sinó que
també incorporà teatre, recitals de
poesia i concerts per anar conquistant la cultura hegemònica i
enfortir les propostes transformadores i des de baix. Així doncs, la
cultura ja no està desvinculada de
l’activisme sinó que a poc a poc es
va incorporant com un element fonamental més.
La victòria de la memòria
front l’amnèsia històrica. Enguany ha estat un any clau en la
lluita dels que durant tants anys no
tengueren veu, i és que, a la fi,
Memòria de Mallorca ha aconseguit obrir una fossa comuna, la de
Sant Joan. I no ha estat gràcies a

les institucions, sinó superant les
traves que els posaven. Això és la
principal mostra de la feinada que
l'associació està fent els darrers
anys, però no ha estat l’única tasca, ja que a la vegada forma part
dels denunciants de la causa argentina i durant tot l’any ha fet
manifestacions mensuals. Enguany, a més, hem vist com, per
primer pic a l’Estat, es prenia declaració en un jutjat espanyol a un
familiar dels represaliats del franquisme. La societat, a la fi, se n’ha
temut de la importància de lluitar
contra l’amnèsia imposada i és que
no es pot tolerar que l'Estat espanyol sigui el segon estat amb més
desapareguts del món, amb més de
114.000. Ja era hora d’exigir justícia!
Hem guanyat el pols a la repressió al carrer… La majoria
dels casos repressius que s’iniciaren al 2012 han culminat als jutjats

durant l’any 2014, com les Encausades per la Conselleria o els companys Marcel i Robert. S’ha fet
molta feina de conscienciació per
rompre el discurs hegemònic dels
mitjans de comunicació, els quals
sempre han incidit en la criminalització de la protesta social i, per
això, hi hagut nombroses mostres
de suport a les diferents campanyes, com l’adhesió al manifest de
les Encausades per part d'un centenar de col·lectius socials de Mallorca i de tot l’Estat, o com el
vídeo de suport de diferents activistes a les companyes encausades
per la defensa dels drets laborals.
La solidaritat és la nostra millor
arma i s’ha lluitat des de diferents
fronts contra la repressió mediàtica, guanyant acceptació social
amb visibles mostres de suport per
les xarxes, als diferents actes i a les
concentracions de suport davant
els jutjats.

Un dels moments més emotius fou l'encontre entre les
Encausades i una represaliada del franquisme als jutjats.
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Pu nts feb les
…però l’hem perdut als jutjats. Tot i que s’ha aconseguit
rompre el discurs de criminalització del Govern i dels mitjans de
comunicació, la batalla s’ha perdut
als jutjats amb sentències prefabricades en els despatxos de la fiscalia i amb l’objectiu de desactivar la
lluita i criminalitzar la protesta.
Actualment, les persones jutjades
estan a l’espera dels resultat dels
recursos que han fet a la sentència
i amb noves campanyes antirepressives com #ApadrinaUnaEncausada per fer front als més de
33.000 € de multa.
El català ens necessita actius. Enguany ha estat un any fluix
en relació amb les mobilitzacions,
i la defensa del català no n’ha quedat al marge. Hem vist accions
molt valentes com la vaga de fam
de Jaume Sastre però ha faltat una
lluita activa contra tots els atacs
que està rebent, i a dia d’avui, no
són pocs. Fa dos anys vérem com
més de 50.000 persones es manifestaven en defensa del català o
cada any hi havia iniciatives com
l’Acampallengua o el Correllengua i la gent responia, perquè és un
dels temes que més mouen el poble. Així que cal defensar-lo de
manera activa i demostrar que a
Mallorca, en català.
No prenem mesures per evitar la repressió. La manca de formació, la impaciència o, inclús de
vegades la imprudència, ens condueixen al mal ús de les noves tecnologies a l'hora de publicitar els
nostres actes. Les xarxes socials
poden esdevenir, en molts casos,
una arma de doble fil que pot acabar perjudicant-nos més que beneficiant-nos. L’enemic sap perfectament que és el nostre principal es16
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pai de difusió i que és molt senzill
tenir-nos-hi controlats. És important, també, saber avaluar la repercussió en l'àmbit repressiu que
tendran els nostres actes i fer servir
les eines antirrepressives que tenim a l’abast, com ara Alerta Solidària.
Forta baixada de la lluita al
carrer. Aquest any l’activisme al
carrer ha estat present, però no
amb la intensitat i la continuïtat
dels darrers anys. La protesta ens
dóna força i credibilitat. Sense
l’activitat al carrer els moviments
socials no podem arribar a la societat, aquesta és la nostra millor arma per fer visibles les precarietats,
els atacs que sofrim i per poder
guanyar. La feina a les institucions
no ens arreglarà res, si és que al
carrer no hi ha un fort moviment
organitzat. Si som als carrers
també hi allunyam les organitzacions feixistes. Ocupem tots els espais, des del carrer demandem les
nostres necessitats., marquem el
full de ruta a seguir que desitgem
des de la via pública.
No hi ha coordinació antirepressiva. En la lluita antirepressiva a Mallorca queda molta feina
per fer. En aquests anys hem aprés
molt de les dinàmiques repressives, són molts els casos que hi han
hagut de fer front. Encara que s’ha
aprés molt, i s’han realitzat diferents activitats relacionades amb la
repressió, queda molta feina a fer
de conscienciació de la societat. A
més, la coordinació antirepressiva
entre els diferents casos repressius
ha estat nul·la, no hi ha hagut l’articulació d’una resposta conjunta
de tots els actius anticapitalistes
davant els casos repressius als distints col·lectius. Hem de pensar la
repressió com un atac transversal,
un atac que ens afecta indirecta-

ment, si és que no és directament.
S’ha d’articular una coordinació
antirepressiva efectiva, tant de difusió i informació dels casos com
en la defensa de les activistes, per
així aconseguir una resposta més
contundent i solidària. Amb la llei
mordassa, aquesta feina serà cada
vegada més important per així
desarmar i desarticular la por que
el govern vol imposar. La por
només es podrà vèncer amb accions i solidaritat entre les companyes.
Ha baixat la combativitat
estudiantil. El moviment estudiantil universitari durant l’any 2014
no ha aconseguit aixecar el cap des
de la desaparició de l’Assemblea
UIB i el cas repressiu de les Encausades de la Conselleria. En
l'actualitat, ha quedat reduït al nucli del SEPC de la UIB i a unes altres poques organitzacions. Tot i
així, aquests darrers mesos s'ha estat revitalitzant l'assemblea d'estudiants de la UIB, que ja ha
organitzat alguns actes i s'està reunint setmanalment des de principi
de curs. A secundària, els nuclis
del SEPC han realitzat accions i
manifestacions potents i continuen
prou actius després de la vaga de
docents. Malgrat això, tot i que la
combativitat s'ha mantingut durant
totes les vagues convocades durant
el 2014, no és la mateixa de mesos
enrere.
El feixisme avança… però
no se’l combat. De mica en mica,
el feixisme està avançant i ja comença a colpejar-nos. Fins fa poc,
sols s’havia manifestat a Mallorca
mitjançant pintades i adhesius al
carrer. El 2013 ja vàrem patir
l’agressió a un estudiant militant
independentista i enguany han anat
més enllà: ens van rebentar el Casal Popular Voltor Negre. Sense
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voler desmerèixer la multitudinària
concentració de rebuig a Cort,
creim que no hem sabut donar cap
resposta més enllà de mostrar repulsa pública. No pretenem ser
alarmistes, però és un fet que els
feixistes estan donant passes cap a
la confrontació tal com han demostrat amb l’atac al Casal; com
també hem pogut veure feixistes a
algunes de les nostres mobilitzacions, familiaritzant-se així amb els
nostres rostres. Potser hauríem de
començar a coordinar-nos i a crear
eines per vigilar els feixistes i, en
cas d’atac, saber respondre. Recordem que a dia d’avui no hi ha hagut una sola detenció per la
destrossa del Voltor Negre…
No fem ús de les eines que
cream ni cuidam els nostres espais. Els moviments socials han
anat creant diferents alternatives
que contribueixen a la construcció
d’un model econòmic i social diferent, com la moneda social de
l’EcoXarxa, el projecte de formació i dinamització cultural que
constitueix transitant o el diferents
alliberaments d’espais com el Jardí
d’Epicur o Can Tiró. Tots aquests
projectes, malauradament, tenen
problemes per dur a terme les seves propostes o, fins i tot, per poder anar cap endavant per la falta
d’implicació de les activistes. Cal
que facem autocrítica per aconseguir enfortir projectes que marquin
una proposta clara des del moviments socials cap a la societat que
volem i per a la qual treballem.
Som feministes en la teoria
però no en la praxis. El discurs
feminista ha calat dins els moviments socials. De fet, cada dia, entre altres coses, és més habitual
l’ús d’un llenguatge no sexista. Tot
i així, hi ha comportaments masclistes quotidians que continuen

immutables, tant en les relacions
personals com en les diferents
pràctiques activistes diàries. Per
això, cal que evidenciem els micromasclismes i les actituds que
continuen perpetuant l’heteropatriarcat per aconseguir incorporar la
teoria feminista al nostre dia a dia i
rompre així amb tot tipus d’opressió.
La repressió econòmica frena l’Objecció Fiscal. L’any 2013
la campanya d’Objecció Fiscal fou
tot un èxit: es varen deixar de pagar més de 20.000€ destinats a
certes partides pressupostàries injustes i repressives, alhora que serviren per finançar una gran
quantitat de projectes autogestionats. Al 2014, emperò, tot i que la
campanya s’havia organitzat millor i s’havia fet molt més visible,
només s’ha recaptat una desena
part respecte l’any anterior. Què ha
passat, llavors? Que l’Estat ha tret
les urpes i ha reprimit més d’una
cinquantena d’objectores dels anys
2011 i 2012. Tot i haver creat una
caixa de resistència, la guardiola
no ha resultat suficient per donar
suport econòmic a totes les activistes represaliades, que representen
gairebé el total de les objectores,
per la qual cosa la majoria ha hagut de retornar el doblers reclamats per Hisenda de la seva pròpia
butxaca. Aquí entra el conflicte
que suposa fer un acte de desobediència econòmica públic i transparent: l’Estat té accés a tota la
informació i el pot reprimir fàcilment. Esperem que la lluita judicial iniciada per nombroses
objectores, que pretén exercir el
seu dret d’Objecció de Consciència, doni els seus fruits i puguem
seguir objectant.

El Casal Voltor Negre després
de l'atac feixista.

Activisme d'adhesiu i de
cartell: Molt de l'activisme que es
realitza es limita a la propaganda
política, com ara fer agitació penjant cartells o adhesius, o bé xerrades i manifestacions. Tot i que és
necessari, només amb aquest paradigma l'activisme no deixarà de ser
marginal. Cal generar i involucrarse en més projectes constructius
que serveixin de referent dins els
moviments socials i als quals es
pugui acudir en cas de necessitat,
com puguin ser cooperatives, més
casals autogestionats, o projectes
al servei dels moviments socials.
Sortosament, tenim uns quants
exemples d'aquests tipus de projectes, com transitant o Objectiu
Roig. És interessant plantejar-se,
en cas que sigui possible, que els
projectes puguin oferir un finançament als mateixos activistes que hi
participin per tal de garantir-ne la
continuïtat i dedicació.
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La contrainformació flaqueja. Ho venim avisant als darrers
Anuaris i, malauradament, no ens
hem equivocat: la contrainformació està fluixa. El nostre projecte
ha estat diversos mesos en hores
baixes a causa de la poca gent que
el conformem (tot i que al 2014
hem tengut algunes incorporacions, però també baixes) i que resulta una tasca pesada el fet
d’informar-se d'allò que els diversos moviments socials mallorquins

fan a fi de poder comunicar-ho per
mitjà de contrainfo.cat. Creiem insostenible que un reduït grup de
persones, sol, sigui l’encarregat de
gestionar tot aquest entramat. Les
raons són diverses raons: no és cap
feina remunerada (ens hem de
guanyar el pa d’altres maneres)
per la qual cosa no podem dedicarli gaire temps; algunes acaben cremades (com a la resta de col·lectius); i, a part, no podem dependre
indefinidament de relleus dins el
projecte (qualque dia no n’hi

haurà). A més, vàrem fer una forta
aposta per l’autogestió i descentralització de la comunicació, esperant que els diversos col·lectius i
individualitats fessin ús de les
eines de publicació oberta que
creàrem. És cert que s’està començant a emprar, però no el suficient. Potser hauria de ser prioritari
per part nostra fer més pedagogia i
conscienciar del fet que o contrainfo.cat la feim entre totes o
haurà de plegar qualque dia.

Re pte s de futur

multitud d’organitzacions i plataformes com la Plataforma Crida o
la PUDUP ha estat sempre descoordinada de les associacions estudiantils, ja bé sigui per falta de
temps o perquè no ha estat una de
les principals prioritats de cadascun dels col·lectius. És necessària
la implicació, per tant, dels estudiants i de les seves associacions en
les plataformes unitàries ja existents per aconseguir una major eficiència, representació i una major
combativitat en la lluita educativa.
Cal crear més espais de trobada. A Mallorca tenim la sort que
el contacte entre col·lectius és fluït
i permet la seva convergència en
tot tipus d’accions i esdeveniments. Més enllà d’això ens falten
espais de trobada, llocs on veure’ns les cares en un ambient més
distès, ja que, molts de pics, és
d’aquí on surten les idees. Aquest
paper l’haurien d’haver jugat llocs
com el CSOA Sa Foneta o els ateneus, però tret de qualque excepció, o ja no existeixen o no tenen
aquesta funció. És per això que
trobam fonamental impulsar espais d’aquest caire on ens apleguem i puguem conversar, ja sigui
de la vida com de la lluita.

Que les noves propostes
polítiques no es converteixen en
flor d’un dia. Les noves plataformes polítiques que han sorgit últimament, com Podem o Guanyem,
tenen molts riscos associats que
poden afectar els moviments socials. La lluita no s'acaba, ni prop
fer-s'hi, a les institucions, ja que
resulta realment ingenu creure que
es pot canviar tot el sistema polític
en només quatre anys i esperar que
tot se solucioni a partir de llavors.
És necessari, per tant, evitar que
les promeses d'aquests moviments
no desmobilitzin la lluita al carrer i
les organitzacions existents, ja que
és la lluita constant i la perseveració el que ens permetrà guanyar.
També és molt necessari, si
aquests moviments volen esdevenir un referent pels moviments socials, que ni se'n desvinculin ni es
converteixin en un partit polític
tradicional.
Anem a les barriades! Cal
que els moviments socials apropin
les seves propostes a les barriades
i, de fet, hi ha hagut diferents experiències durant el 2014 en les
quals les veïnades s’han acabat
implicant i fent-se seva la proposta. Un exemple n’és el mercadet

Que la nova assemblea UIB
vagi agafant força. En el curs que
ens trobam ha nascut un altre cop
l'Assemblea d’estudiants a la UIB.
Després d’uns anys amb poca activitat estudiantil al campus és important que torni a vincular-se la
UIB amb un actiu més de la lluita
a les Illes, tot connectant-se amb la
lluita de tots els estaments educatius. Emperò, per poder aconseguir
un moviment fort les estudiants
han d’implicar-se i participar de
les decisions, amb veu i mans, de
l’assemblea i aprendre de les errades i els encerts de les anteriors
lluites a la UIB per construir un
moviment fort i permanent a la
universitat. A més a més, cal aconseguir una continuïtat en el moviment, que cada any la lluita no es
desarmi i hi hagi un seguiment any
rere any per poder així amb temps
orquestrar una alternativa real al
Consell d’Estudiants realitzant accions, actes i aconseguint la participació activa de les estudiants en
la vida universitària.
Cal coordinar la lluita estudiantil amb la dels docents. La
lluita educativa, tot i disposar de
18
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de roba de segona mà al parc de
Ses Veles o, al mateix lloc, la Fira
del Llibre Anarquista que despertaren l’interès les persones que
diàriament fan vida a la plaça. Algunes manifestacions també han
partit de zones allunyades del centre de Ciutat i la gent hi ha acabat
participant de manera molt activa.
Així doncs, cal que els col·lectius
s’impliquin en els barris allà on
treballen per aconseguir acostar-se
a les necessitats reals de la societat
i construir un vertader poder popular des de baix.
Consolidació de propostes
municipalistes. Si per algun lloc
s'ha d'articular i s'ha de prioritzar
la lluita institucional, ha de ser des
dels mateixos barris i municipis,
on la incidència als problemes reals de la gent és major. La proximitat, la capacitat d'intervenció
que trobam als municipis i la feina
de formigueta juguen un paper
molt important i és el que pot generar un canvi de consciència i de
sistema a la llarga. Diversos
col·lectius de Mallorca ja treballen
en aquest àmbit, sigui des de dins
de les institucions com des de fora,
i és necessari que, si volem esdevenir una alternativa seriosa, de
cada vegada se sumin més col·lectius que treballin en aquest sentit.
No podem permetre que els
desnonaments ens guanyin. El
dret a l’habitatge és un dels drets
més trepitjats a causa de la connivència de governs i bancs, que
en lloc de persones hi veuen números. Des del 2007 hi ha hagut
més de 14.000 desnonaments a les
Balears mentre romanen buits més
de 70.000 habitatges i, malgrat
això, no hem estat capaços de presentar propostes anticapitalistes.
La PAH està fent una feinada però
és evident que no és suficient i

veim com alternatives com l’okupació queden de banda i no s’aprofiten. Fa falta estructurar una
resposta davant aquests atacs del
capitalisme més ferotge i aturar
aquest drama que de cada dia deixa més gent al carrer.
Aprofundir en el discurs
internacionalista. Generalment,
la lluita internacionalista no ha
fructificat gaire a la nostra illa. A
excepció de casos com el de Palestina i d'altres que han tengut ressò
mediàtic com Ucraïna, aquesta
lluita ha estat prou inexistent i s'ha
mogut, tot i algunes excepcions,
sota la batuta dels mitjans de comunicació. És necessari, per tant,
ampliar el marc a altres casos
menys mediàtics i que no estan en
l'ordre del dia dels mitjans de comunicació de masses.
Aconseguir que la contrainformació sigui obra de totes. Des
de contrainfo.cat, creim fermament que la comunicació esdevé
una part essencial de l’activisme:
s’ha d’autogestionar i no delegar:
no hi ha ningú millor que tu per

exposar les teves idees i actes. Encara que bona part de l’activisme
espera que sigui el periodisme
convencional qui faci visible la seva acció, som moltes persones les
que cream material per difondre
una convocatòria, un posicionament respecte quelcom o una crònica dels nostres actes. Els
col·lectius i activistes hem d’entendre que per poder fer arribar les
nostres accions, discursos, etc. a
l’opinió pública hem de pensar en
la difusió dels nostres esdeveniments com una part extensió
d'aquestes activitats. Sols demanem que aquest material es vehiculi a per mitjà de les eines de
publicació oberta, per estalviar
temps i esforços al projecte i, sobretot, per garantir que la teva feina és visible, donar-la a conèixer.
Així aconseguirem enfortir el projecte i garantir la seva viabilitat.
Totes som i feim contrainfo.cat!

Nono és una de les alternatives que és manté més forta a Mallorca.

Resum i balanç
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Seguiment dels casos repressius
dels anys 2012 i 2013
contrainfo. cat

Ac tu alit za ci ó Ca so s 20 12
Enc aus ade s Co nse lleria
En procés

De les quaranta-vuit persones que foren encausades
per l’acció de la Conselleria d’Educació el 22 de
maig de 2012, quaranta-quatre, les majors d’edat,
van anar a judici al juliol. La fiscalia n'acusava la
majoria d’alterar l’ordre públic i en demanava fins a
sis mesos de presó. A més a més, set persones eren
acusades, a part d’alterar l’ordre públic, d’agredir la
cap de gabinet del primer de les tres conselleres
d’Educació d’aquesta legislatura, Rafel Bosch, per
la qual cosa els demanaven fins a un any i mig de
presó. Quant als menors d’edat, el cas va ser arxivat. El dies 2, 3 i 4 de juliol es realitzà el judici i la
sentència fou una multa de 720€ per a la majoria,
més 80€ per a les set persones acusades d’agressió,
deixant de banda l’acusació de presó anterior. Les
encausades van recórrer la sentència i estan a l’espera de la resolució del recurs, que s’imagina que
sortirà mitjan maig del 2015. Una vegada coneguda
la sentència ja s’engegà la campanya #ApadrinaUnaEncausada, que va tenir molt bona acollida i
es recaptaren prop de 8.000€ en poc més de tres
mesos i que encara està activa. També s’ha realitzat
una nova remesa de camisetes amb el logo
#JoTambéHiHauriaEntrat que les activistes portaren
els dies de judici i s’han organitzat distints actes, tot
plegat per poder fer front, si és el cas, a una resolució contrària. El compte corrent en què fer ingressos
és IBAN ES94 2056 0004 45 4218003080.

Po llen ça
Acaba t

Tres veïnes de Pollença varen ser multades per via
administrativa amb 2.000€ i 3.000€ per les protestes
durant la visita de Bauzá al poble l'any 2012. Una
de les joves amb multa de 3.000€ va recórrer i va
presentar un recurs d’alçada, va anar a judici i la
multa va quedar en 1.000€. L’altra jove no va recórrer. Les dues han pagat les respectives multes. L’altra persona multada amb 3.000€ va presentar tots
els recursos possibles però cap va ser acceptat, va
haver de pagar la multa.
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4 de Bu nyo la
En procés

Els fets de Bunyola del 28 de maig de 2012 varen
ser considerats com a faltes per part de la jutgessa
d’instrucció, però la fiscalia va recórrer aquesta decisió sota l’empara de l’Audiència Provincial. Aleshores, el cas va recomençar la fase d’instrucció per
tal de tornar a determinar si els presumptes fets són
falta o delicte. Es va citar els testimonis a declarar.
Entre els agents de la Guàrdia Civil citats per tornar
a declarar, hi figuraven el tinent Palomares i el sergent Y46781M. La sorpresa fou que la mateixa comandància de la Guàrdia Civil assegurà que l'agent
Y46781M no existia, no corresponia a cap número
de placa. Així per tant, l'acusació per la qual s’inculpava els 4 joves estava feta per, com a mínim, un
agent inexistent. Finalment, el judici es creu que es
realitzarà, ja que encara no hi ha data, al setembre o
octubre de 2015 i s’acusa les joves de delicte per
suposada resistència greu i desobediència a l’autoritat. Hem de tenir en compte que si les joves haguessin estat jutjades per faltes, la detenció realitzada ja
fa tres anys hauria estat considerada il·legal.
D’altra banda, pels fets del dia 28 una altra persona va rebre una sanció administrativa de 3.000
euros, però aquesta multa, que va ser recorreguda,
està suspesa ja que el testimoni de la Guàrdia Civil
era el mateix agent inexistent. Hem pogut saber que
aquesta multa caduca el 14 de febrer de 2015 per
manca de notificació per part de Delegació.
En canvi, les tres persones que varen ser multades amb 300€ per assistir a la concentració de suport als detinguts del dia 29, van haver de pagar.

15M

Parcia lment acaba t

Durant la manifestació del 15M que va tenir lloc el
4 de juliol del 2011, després del desmantellament de
l’acampada, dues persones van ser detingudes. Una
d’elles va ser acusada de desobediència greu i
resistència a l’autoritat i li demanen un any de
presó. El judici se celebrà el maig del 2014 i va haver de pagar una multa de 150€. L’altra persona
sembla que té el judici al febrer de 2015.

Anuari 2014

Vaga 14N (Ma rce l i Ro bert)
Acaba t

Dues persones foren detingudes durant el piquet
unitari anticapitalista el dia de la vaga general del
14 de novembre de 2012.
El 6 de novembre es va realitzar el judici contra
Marcel i Robert. La fiscalia demanava 4 anys de
presó per hom. Es van realitzar diversos actes de
solidaritat, especialment el dia de judici amb una
concentració de suport davant els jutjats. Els activistes van ser condemnats a 8 mesos de presó i
240€ de pena multa. No hauran d’anar a presó, però
sí que es demana el pagament de les multes.

Acc ion s de sab ota tge a Sól ler
Acaba t

Al setembre de 2012 dues persones varen ser detingudes acusades de cremar parquímetres i d’incendiar el cotxe del batle de Sóller, Carlos Simarro. Un
dels acusats era menor d’edat en el moment de la
detenció per la qual cosa va ser jutjat pel Tribunal
de Menors. Se’l condemnà a fer treballs a la comunitat, a pagar una part del cotxe incendiat (1.100€) i
a una ordre d’allunyament de 200 metres del domicili del batle.
Pel que fa a l’altre jove, ja major d’edat, passà un
temps a presó fins que pagà la fiança. En l’actualitat, està a l’espera de judici. Tot i sol·licitar-ho diverses vegades, se li ha denegat la retirada de les
mesures cautelars.

19J
Acaba t

Les dues persones que foren vexades per la policia
espanyola abans de la manifestació del 19 de juliol
del 2012 havien d'anar a judici a mitjan gener. Se
les acusava a les dues de desordre públic, però a
una d'elles, a més, de maltractament d'obra per presumptament agredir un policia. Els acusats van denunciar també els agents pels fets. Finalment, van
arribar a un acord de retirar les denúncies mútuament. Així el procés va acabar sense la necessitat
d’anar a judici.

Vis ita de Bau zá a Ma nacor
En procés

Sis persones foren imputades arran de la visita de
Bauzá a Manacor el 15 de maig del 2012. Estava
previst que, a final de 2013, algunes d’aquestes persones haguessin d’acudir a declarar a petició de les
instàncies judicials. De moment, però, les declaracions s’han suspès perquè un dels imputats presentà
un recurs a l’Audiència Provincial. S'està a l'espera
de la resposta de l’Audiència Provincial, ja que durant el 2014 no hi hagut novetats del cas.

25S a Ma dri d
En procés

Una persona que presumptament participà a les
protestes de Madrid el 25 de setembre de 2012 en
una acció batejada com «Rodea el Congreso» va
patir una dura criminalització mediàtica per part
d’El Mundo-El Día de Baleares. Mesos després, el
24 d’abril de 2013, va ser detingut a Mallorca per
aquest cas. El jutge va emetre un auto d’inhibició,
per la qual cosa el cas passà al jutjat d’instrucció
nº8 de Madrid. Així doncs, l’activista estava citat el
10 de març per declarar a Madrid però es va demanar un exhort per poder realitzar el judici a Mallorca
per falta de diners per al viatge i encara no s’ha rebut una resposta al respecte. El procés segueix obert
però no se'n tenen més dades.

Sa Fon eta
En procés

Les tres encausades per l’okupació de Sa Foneta foren absoltes al llarg del 2012. D’altra banda, la persona que va ser detinguda durant el desallotjament
va ser acusada de desobediència i atemptat a l’autoritat. El judici ja va tenir lloc i de moment queda
vist per sentència, tot esperant una resolució. La fiscalia demanava 18 mesos de presó i 4.000€. No
n'hem pogut tenir informació al respecte, tot i que el
més possible és que no hi ha hagut novetats durant
el 2014.
Repressió
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Sah rau ís
En procés

El 24 de maig de 2012, un grup d’activistes prosahrauís va entrar al Consolat del Marroc a llegir un
manifest de condemna de la flagrant violació dels
drets humans al Sàhara Occidental per part de les
forces d’ocupació marroquines. Alguns funcionaris
del Consolat agrediren i insultaren les activistes.
Malgrat això, foren encausades per aquests fets. El
judici s’havia de realitzar el 7 de novembre, però
l’acusació particular no es va presentar i es tancà la
via penal. Durant el 2014, el misser va avisar que
era possible que es tornés a reobrir el cas perquè les
diligències no s’havien realitzat de forma correcta,
tot i que encara les activistes no han rebut cap notificació.

Val tòn yc
En procés

El raper Valtònyc va ser detingut el 22 d’agost de
2012 acusat d’amenaces vàries a Jorge Campos del
Círculo Balear. També va patir una dura criminalització per una suposada picabaralla amb un membre
de les Noves Generacions del PP de Sineu.
D’altra banda, també va ser acusat d’injúries a la
corona i apologia del terrorisme per les lletres de les
seves cançons. El cas és a l’Audiència Nacional i el
porta el jutge Ruz. Actualment, està a l’espera de
judici, tot i que encara no hi ha data.

Bin iali
En procés

Durant les festes de Biniali un jove va ser detingut i
agredit per la Guàrdia Civil per dirigir-se als agents
en català. El jove va anar a declarar, així com els
dos guàrdies civils que el varen detenir. Encara
s’està a l’espera de judici.

Ac tu alit za ci ó Ca so s 20 13
«N o vol em ser el fem er d’E uro pa»
Parcia lment acaba t

El GOB va rebre multes per repartir fulletons de la
campanya «No volem ser el femer d’Europa» a Son
Sardina i per penjar cartells contra l’accés de
l’autopista al Molinar. Es van presentar dos
recursos. El del cas del Molinar va ser acceptat
però, el del cas de Son Sardina no i s’ha de pagar
una multa de 60€. Encara no se n’ha fet el
pagament.
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An tita uri na a Alc úd ia
Acaba t

Un activista va rebre una multa de 150€ en concepte d’acusació d’insults i amenaces durant la concentració antitaurina d’Alcúdia. L’acusat reitera que és
una acusació falsa perquè l’únic que va fer va ser
discutir les ordres del guàrdia civil, sense agafar el
megàfon en cap moment. Per altra banda, una altra
activista fou acusada d’haver-se introduït a una propietat privada, la plaça de bous, per a realitzar fotos
a les assistents. De la mateixa manera, també se
l’acusa de negar-se a donar la seva identificació fins
a set cops. Aquesta segona multa és de 100€.
Les multes van ser recorregudes, es va desestimar el recurs presentat i es van pagar les sancions.

Man ifes tac ió est udi ant il
Acaba t

En el context de les mobilitzacions en contra de la
LOMCE, es convocaren dues jornades de vaga en
el mes de març. Durant la manifestació d’estudiants
hi hagueren algunes càrregues policials, que feriren
estudiants, la majoria de secundària, una identificació i confiscació d’algunes càmeres de fotografia.
Setmanes més tard arribaren 2 multes de 1.000€ i
una tercera de 1.500€ per desordres i desacatament
a la autoritat, es presentaren i denegaren les al·legacions a les dues multes.
A l'agost de 2014 varen arribar les cartes amb els
requeriments de pagament de les tres multes. Es varen fer diversos actes i concerts antirepressius per
poder fer front a la sanció i al setembre de 2014 es
va pagar.

An tita uri na de Mu ro
Acaba t

Una activista va rebre una multa de 100€ per assistir a la manifestació antitaurina de dia 23 de juny de
2013, que va ser considerada il·legal després que
Delegació de Govern la denegués a darrera hora.
La sanció va ser recorreguda i la multa finalment
ha prescrit.

Piq uet est udi ant il a l’IE S Arx idu c
Parcia lment acaba t

Una quarantena de joves, la majoria menors d’edat,
realitzava un piquet durant el segon dia de vaga indefinida quan van ser retinguts i vexats per la policia. Els agents agrediren un jove de 18 anys i li
pegaren dues vegades amb la porra i amb la mà
mentre estava emmanillat i assegut a una cadira. A
més, l’insultaren amb crits de «guarro», «polaco»....
També emmanillaren sis joves per detenir-los però
els agents es varen fer enrere quan arribaren a l’indret una ambulància, un equip de televisió i un grup
de pares, mares i professores que protestaren per
l’actuació dels agents.
Durant els altres dies de vaga també hi va haver
registres, seguiments policials i amenaces i es calcula que prop de 76 identificacions.
Setmanes més tard, una quinzena dels joves que
havien participat del piquet reberen multes de 100€
per desacatament, desordres i resistència. Les multes que arribaren a majors d'edat, així com s'havia
acordat, varen ser pagades per l'Assemblea de Docents gràcies a la caixa de resistència. Les altres
multes, que arribaren a menors, estan a l'espera de
la resposta del recurs d'alçada. Per altra banda, no hi
haurà judici, ja que s'ha arxivat el cas per manca de
proves.
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Nous casos repressius
de l'any 2014
contrainfo. cat

No us Ca so s 20 14
Ob jecció Fis cal

Lloc: Mallorca
Data: Declaracions dels cursos del 2011 i el 2012
Persones implicades: Una cinquantena
Fets: A pràcticament totes les persones que havien
objectat fiscalment al curs 2012 se les va investigar
a consciència. A una cinquantena de persones, Hisenda els va fer requeriments demanant l’aclariment
de les declaracions del 2011 i el 2012. Amb major
mesura les de 2012, ja que hi participaren més persones i, per tant, s'objectà més diners: prop de vint
mil euros.
Aquests requeriments anaven acompanyats de
declaracions complementàries per pagar la quantitat
objectada en cada cas més els interessos de demora.
En altres comunitats autònomes aquestes accions
repressives han estat molt menors, la qual cosa es
pot relacionar amb el fet que la quantitat objectada a
les Balears al curs 2012 va ser molt superior a la
resta del territori espanyol.
Resposta antirepressiva: Una gran part de les objectores ha fet el pagament dels doblers objectats i
de les declaracions complementàries.
Des de l’Assemblea d’Objecció Fiscal es van iniciar dues vies per a les persones que volien continuar endavant amb el procés: en primer lloc, totes les
objectores realitzaren les al·legacions. Però per altra
banda, una part de les objectores optà pel pagament
de la complementària tancant així el cas. Una altra
part decidí no fer el pagament i, de moment, es desconeix si, a aquest darrer grup, se'ls embargaran els
comptes.
Hisenda respongué les al·legacions presentades
amb la següent frase «Hisenda no contempla l’Objecció Fiscal».
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Okupa Tordes illa s
Lloc: Tordesillas, Valladolid
Data: 24 de setembre
Persones implicades: Una
Fets: 14 activistes de Mallorca viatjaren a Tordesillas per participar de la protesta organitzada per
Okupa Tordesillas. La protesta fou una acció directa
per intentar aturar l'acte taurí del Toro de la Vega, en
el qual un toro és torturat amb llances fins la mort.
Durant la protesta, activistes de tot l'estat, més o
menys uns 200 o 300, es varen asseure a la rotonda
de l'entrada del poble, per on després passaria el toro. La intenció era fer resistència passiva i així frenar el començament del torneig, atès que si el toro
no entrava a l'era a les dotze en punt, en teoria, era
indultat. La Guàrdia Civil els va treure una a una de
la rotonda. Tot d'una, es va fer un cordó humà i les
activistes s’aproparen tot el que van poder a l'era, on
mataven el toro. Va haver-hi enfrontaments, els
veïns de Tordesillas van llançar pedres, pals, insultaven; més o menys eren unes 50.000 persones. Va
haver-hi companyes ferides, com el cas d'una al·lota
que va rebre una pedrada al turmell. A la Creu Roja,
una de les activistes va donar les dades perquè
l'atenguessin, però en cap moment la Guàrdia Civil
la va identificar ni a aquesta persona ni a cap de les
companyes mallorquines.
Ha arribat una multa al domicili de la persona
ferida al turmell, de 301 euros. La Guàrdia Civil la
denuncià per llançar insults als veïns, provocar i
interrompre el lliure trànsit de persones durant el
«festeig». Al·leguen que els insults generaren una
actitud violenta dels veïns del poble posant en risc la
seguretat de totes les persones assistents.
Resposta antirepressiva: Encara s’està pensant. Es
té la intenció de recórrer i alhora començar a recaptar diners per a la caixa de resistència per a poder fer
front al pagament de la multa.

Anuari 2014

Fem ini ste s Enc aus ade s
Lloc: Església de Sant Miquel, Ciutat
Data: 9 de febrer
Persones implicades: 7
Fets: Unes 40 persones entraren a l'església de Sant
Miquel interrompent la missa del migdia amb una
pancarta i crits amb el lema «Fora els rosaris dels
nostres ovaris». Aquesta acció era contra la proposta de reforma de la llei de l’avortament. Una setmana després de l’acció, el Bisbat de Mallorca
denuncià la protesta. El dilluns 17 de febrer es realitzaren les primeres tres detencions, entre les quals,
la d'un menor. Les detingudes foren retingudes durant hores a la comissaria de s’Escorxador, però finalment en varen sortir. El 3 i el 13 de març es
produïren dues detencions més respectivament. A
les 7 persones encausades se les acusa de dos delictes, article 523 i article 524 contra la llibertat religiosa i de culte.
El cas del menor d’edat està més avançat que la
resta: el judici fou el passat 9 de desembre i se’l
condemnà a 100 hores de treballs comunitaris, la
pena màxima que demanava la fiscalia. El misser
que du el cas ja ha recorregut la sentència.
Per a les majors d’edat, el cas encara està en
procés d’instrucció i no es descarta que puguin haver-hi més detencions.
A més de tot això, arribaren vuit sancions econòmiques per les concentracions de suport a la comissaria, les quals no estaven comunicades amb
antelació. Una d’aquestes va ser recorreguda, ja que
en la descripció realitzada per la policia s’especificava que eren 18 persones les concentrades, cosa
que no és motiu de sanció. Són 7 les militants d’Arran multades amb 301€. Alerta Solidària s’està encarregant de fer les al·legacions.
Resposta antirepressiva: Es creà un grup de suport de les Feministes Encausades, amb l’ajuda
d’Alerta Solidària. Es començà una campanya
potent per tal de donar coneixement del cas i demanar l’absolució de les detingudes i l’arxivament del cas.
Es realitzà una roda de premsa de presentació
del grup de suport i el 19 de març s’organitzà una
manifestació per demanar l’absolució de les encausades. S’han fet i es preparen actes per poder
fer front a les despeses econòmiques referents al
procés.

Co nce ntraci ó Sup ort Fèl ix
Lloc: Plaça porta pintada, Ciutat
Data: 14 de febrer
Persones implicades: 3
Fets: El dia 14 de Febrer es va celebrar a Palma una
manifestació, convocada per l’EIM i la Coordinadora Llibertària, per demanar la llibertat de Fèlix,
jove antifeixista detingut i empresonat arran d’una
baralla amb un grup de neonazis. La manifestació
no va ser comunicada al Govern i, de moment,
s'han rebut tres multes de 301€ per aquest fet. Alerta
Solidària s’està encarregant de fer les al·legacions
de les multes.
Resposta antirepressiva: Una vegada arribaren els
expedients, fou sabut que la policia podria haver
comés un delicte de coaccions. Així doncs, es procedí a denunciar-ho al jutjat de guàrdia, i es va demanar la suspensió de la via administrativa per a
totes les multes obertes. El procés va quedar suspès,
a l’espera de la resolució de la denúncia presentada
per Alerta Solidària. La denúncia interposada contra
la policia es va arxivar finalment. D’aquesta manera, els expedients administratius es varen reobrir i
s’està a la espera d’una resposta de Delegació del
Govern al respecte.

Mu ral 8 de ma rç
Lloc: Ciutat
Data: 12 de març
Persones implicades: 2
Fets: En motiu de la diada del 8 de març es va fer
un mural. Durant l'execució de la pintada, dos militants d’Arran varen ser identificats per la policia local, qui els va confiscar el material que duien. A
principi del mes de juliol els arribà una cèl·lula judicial en la qual els avisaven que havien de comparèixer el 17 de juliol a dependències judicial per
declarar. Se’ls acusa de deslluïment del mobiliari
públic valorat en 428€ i l'acte passa a ser delicte.
Resposta antirepressiva: Una possible solució
seria intentar abaixar el cost de llevar la pintada,
que l'Ajuntament valora en 428'26€. Si es pogués
aconseguir un pressupost per davall de 400€, l'acte
es podria considerar una falta (Art.625 CP) en
comptes de per delicte (Art. 263 CP). Ara mateix el
procés està aturat.
Repressió
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Can Vie s
Lloc: Barriada de s'Escorxador, Ciutat
Data: 28 de maig
Persones implicades: 3 + 5
Fets: El passat 28 de Maig es celebrà a Palma una
convocatòria en solidaritat amb el desallotjament de
Can Vies. La concentració començà a la plaça de
París a les 20h, aplegant unes 100 persones. Aquesta es convertí en manifestació improvisada i acabà
en càrregues devora la Creu Roja i amb 5 retencions, identificacions i 3 detinguts. Se’ls acusa de
desordres públics i ocupació de la via pública.
El menor va tenir judici el 16 de desembre de
2014, però va ser aplaçat al dia 3 de febrer perquè
no es varen presentar els policies. Pel que fa al major d’edat, s’està pendent de la data del judici.
La via administrativa continua oberta amb un militant de l’esquerra independentista multat amb
301€.
Resposta antirepressiva: Es va realitzar una concentració davant la comissaria de la carretera de
Valldemossa per demanar la llibertat dels detinguts
el mateix dia de la detenció. Tot i així, als detinguts
no els van deixar sortir fins al dia següent, quan van
passar a disposició judicial.
Durant el vespre es va realitzar agitació a Ciutat
per demanar la llibertat dels detinguts i al dia
següent es concentrà un centenar de persones davant els jutjats per esperar la posada en llibertat dels
detinguts.

Gra nja de Cre aci ons Can Tiró
Lloc: Granja de Creacions Can Tiró, Binissalem
Data: 24 de juliol
Persones implicades: 3
Fets: El dia 24 de juliol es va presentar a la Granja
de Creacions Can Tiró, espai recentment alliberat
per un grup de persones, un destacament de vuit
guàrdies civils amb un dels propietaris de la finca.
Una vegada identificades tres persones dins la finca,
el propietari les denuncià per usurpació i per danys,
tractant de responsabilitzar les activistes de tots els
desperfectes de la finca que s’havien produït en els
darrers 20 anys d’abandonament. A final de novembre, els jutjats d’Inca donaren 15 dies als joves per
abandonar la finca insinuant que, de fer-ho, probablement la causa seria arxivada. L’assemblea de
Can Tiró va decidir abandonar la casa per mirar
d’evitar el procés judicial i a causa de les amenaces
i pressions rebudes per part d’un dels propietaris
perquè sortissin de la finca. No obstant això, la querella ha prosperat i, a més, se celebrarà un judici, el
març de 2015, per via civil a Inca per executar un
desnonament en precari, quelcom innecessari, puix
que la finca ja s'ha abandonat. A part, no es descarta
que també hi hagi un judici per la via penal.
Resposta antirepressiva: Respecte al judici per la
via civil, al qual s’ha demanat justícia gratuïta degut
a la insolvència de les acusades, s’al·legarà que la
finca va ser abandonada quan el jutjat d’Inca ho va
requerir, pel que no és necessari fer cap desnonament en precari.

Co nce ntraci ó ant ita uri na Inc a

Lloc: Inca
Data: 26 d’agost
Persones implicades: 1
Fets: El 26 d’agost es realitzà una protesta a Inca en
defensa dels animals durant una correguda de bous.
Una activista de V de Vegana i ICA Animalista va
ser identificada sense posar resistència i va intervenir amb la Guàrdia Civil perquè totes les activistes
poguessin exercir el seu dret a protestar pacíficament. Després de la protesta, en la qual va haver-hi
accions de resistència passiva, l'activista va ser seguida per la Guàrdia Civil pels carrers d’Inca fins
que aquesta va poder refugiar-se en un lloc segur.
L’informe policial està ple d’invents i mentides, la
retrata com a incitadora d’agressions a la policia i
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afirma que va resistir-se a ser identificada, coses absolutament falses i demostrables mitjançant els vídeos de la protesta. L’activista va presentar-se al
judici de faltes, el 13 de gener de 2015, en el qual
s’enfrontava a una sanció econòmica, o, fins i tot, a
l'arrest domiciliari. Finalment, ha estat absolta de
tots els càrrecs.
Resposta antirepressiva: Quan es conegué la
data de judici es preparà una concentració de solidaritat als jutjats d’Inca per al dia del judici. A
més s’habilità un número de compte, el de ICA
Animalista, per poder fer front als costos judicials
i del misser o a les possibles sancions econòmiques. El compte és BMN Sa Nostra: 2051-005714-1070004286.
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Un any dolç amb final agre
Joan Colomar Bauçà

El 2014 va ser l'any de les Encausades, i és que, finalment, vàrem tenir el judici pel qual havíem
esperat més de dos anys. Però
anem a pams i situem-nos al context inicial.
El setembre del 2013 havíem reviscolat fruit de l'anunci que hi
hauria judici i les penes que ens
demanaven i començàrem una
senda plena de concerts, barres,
tornejos de futbol, camisetes...
amb doble objectiu: fer-nos visibles per tal que la gent es posicionés i aconseguir recaptar fons per
pagar les despeses.
Finalment, després d’un procés
que començà més de dos anys
abans, arribam al macrojudici els
dies 2, 3 i 4 de juliol sabent que ja
hem guanyat gràcies al suport de
la gent que ens anima a cada passa. Un munt de gent ens espera i
s'enceta un aplaudiment quan enfilam el darrer tros de carrer, que ens
emociona a tots. Mai no havíem
viscut res semblant. Família,
amics, gent que ens dóna suport,
tots aplaudint-nos mentre entram a
judici amb el cor que no ens cap al
pit.
El primer dia estava dedicat a
les nostres declaracions. Però com
ja havíem hagut de declarar dos
anys abans, senzillament ens hi ratificàrem i no responguérem cap
pregunta, excepte dues persones
que volgueren contestar. Emperò,
el dia va transcórrer amb normalitat i en poc més de dues hores
havíem sortit, tot i que una encausada es va acubar per la pressió del
fiscal.
L’endemà va ser el torn dels testimonis. De bon començament ja
va aparèixer Ana Maria Rodríguez, cap de gabinet, és a dir, la de
la bescollada. I de bon començament vàrem haver de sentir com

Entrada als jutjats el primer dia de judici.

enmig de la declaració s’inventava
que en caure en terra li havíem pegat coces i com es va haver de retractar a causa de les incoherències. També es va evidenciar
que havia anat a tres metges distints per tal d’aconseguir el diagnòstic desitjat. A continuació,
varen passar a declarar cinc persones més que eren a la quarta planta
el dia de l’entrada, totes elles afiliades o afins al PP, i tres policies.
Arribam al macrojudici
els dies 2, 3 i 4 de juliol
sabent que ja hem
guanyat. Hem guanyat
gràcies al suport de la
gent que ens anima a
cada passa

El tercer dia vàrem veure els vídeos i imatges aportades i un pic
acabat vàrem sortir a fora, on ens
esperava un grup de gent que ens
va aplaudir en sortir. Un suport,
per cert, que també vàrem poder
donar nosaltres mateixos quan en
un descans durant aquest mateix
dia vàrem coincidir dins els jutjats
amb Isabel Antich, filla d’un regidor republicà víctima de la repressió franquista del 1936 on se

sentiren crits de «No passaran!».
El dia en què va sortir la sentència, el 16 de setembre, la realitat
ens va copejar més fort que mai i
comprovàvem com d’allunyada
està aquesta justícia de la gent del
carrer: 720€ per hom pel delicte de
desordres públics i 90€ més a cinc
companyes per la falta de lesions.
Una sentència pràcticament calcada de la que demanava el fiscal.
Llegir la sentència és veure com
s’ha donat validesa als testimonis
després de totes les contradiccions
o veure com jutja intencions en
lloc de fets i dóna com a fets provats les agressions de part nostra a
la cap de gabinet quan al vídeo en
cap moment es veu res d’això,
sinó que és just al contrari.
Creim que l’únic propòsit de la
condemna és reprimir la llibertat
d’expressió i manifestació i, per
això, vàrem recórrer la sentència
davant l’Audiència Provincial.
La repressió no aturarà una lluita per una educació pública, gratuïta, de qualitat i en català de cada
dia més forta i compromesa.
Absolució Encausades Conselleria!
http s://encaus atscons elle ria.
wordpress. com
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Feministes Encausades:
ni el Bisbat ni el patriarcat ens atura
Laura Dorado

El 9 de febrer de 2014 era diumenge. A les 12 del migdia, un grup
d’unes quaranta persones entrava a
l’església del carrer Sant Miquel
de Palma i interrompia la missa.
Duien una pancarta que resava
“Fora els rosaris dels nostres ovaris”, i això fou el què cridaren per
interrompre la cerimònia. En el
context en què es trobaven, amb
una proposta de reforma de la llei
de l’avortament que pretenia legislar contra el dret a l’autonomia i al
lliure desenvolupament de les dones, la resposta popular es feia necessària. Després de nombroses
mobilitzacions arreu del país en
contra de la Llei, apuntant el PP
com el principal responsable, era
necessari assenyalar, també, l’altra
comparsa: l’Església catòlica. És
innegable la influència que ha
exercit aquesta sobre les polítiques
sexuals i reproductives del Govern, així com l’evident connivència existent entre Església i Estat.
Poc després dels fets ocorreguts
a l’església de Sant Miquel, el divendres 14 de febrer, el Bisbat de
Mallorca denunciava l’acció a la
policia espanyola. L’actuació policial fou immediata, i començà la
repressió: dilluns 17 de febrer es
produïen les primeres detencions.
Tres persones, entre elles un menor, van ser detingudes quan es dirigien als seus respectius llocs de
feina o estudis i portades a la comissaria de l’Escorxador on passarien incomptables hores retingudes. Però no estaven soles. Les
mostres de suport i solidaritat es
succeïren durant tot el dia, en forma de concentracions i pancartes
tant a la comissaria com als jutjats
demanant el seu alliberament.
La mateixa situació es repetí
fins a dues vegades més. El dilluns
3 de març es produïren dues noves
detencions: la policia les anà a cer28
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Manifestació del 1 7 de maig per l’absolució de les Feministes Encausades.

car quan sortien de casa, i romangueren retingudes bona part del
dia. I aquell dia la solidaritat tornà
a aparèixer. El dijous 13 de març
es produïren les últimes dues detencions seguint exactament el
mateix patró.
La rapidesa i celeritat
amb què aquestes
detencions es dugueren
a terme demostrà
l’existència i utilització
de fitxers policials

La rapidesa i celeritat amb què
aquestes detencions es dugueren a
terme des que el Bisbat de Mallorca interposà la denúncia contra el
grup de l’acció de l’església de
Sant Miquel, acompanyat del fet
que totes i cada una de les 7 detingudes eren militants amb un paper
actiu dins l’organització juvenil independentista Arran Palma, demostrà l’existència i utilització de
fitxers policials per part de les forces de seguretat de l’Estat, que no
dubtaren en ajudar-se de la informació que ja tenien recaptada sobre aquestes persones per accelerar
el procés repressiu i persecutori
contra el moviment independentista juvenil.

A les 7 encausades se’ls acusa
de dos delictes diferents; podent
suposar, fins i tot, penes de presó.
Arrel de tots aquests fet es va
crear el grup de suport de les Feministes Encausades, que, amb
l’ajuda d’Alerta Solidària, s’encarrega de gestionar i difondre el
cas. Un cas que es troba ara mateix
en procés d’instrucció, i a l’espera
de conèixer exactament el què demana la Fiscalia. El judici del menor, en canvi, es va celebrar el
passat 9 de desembre de 2014 i va
ser condemnat a la totalitat d’allò
que demanava la Fiscalia (100 hores de treballs comunitaris). La
sentència ha estat recorreguda esperant la seva absolució.
La contrareforma de la llei de
l’avortament proposada pel PP, per
altra banda, ha estat retirada, tot i
que han anunciat que encara pot
patir algunes modificacions. La
retirada de la llei només es pot entendre com una primera victòria de
la lluita feminista. Tanmateix, seguirem mobilitzant-nos fins que
l’avortament sigui veritablement
lliure i gratuït.
http s://fem inis tese nca usa des .
wordpress. com
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El cas Robert i Marcel
Marcel Pich

Els activistes Robert Abela i Marcel Pich foren detinguts violentament i indiscriminadament durant
el piquet del matí de la vaga general del 14 de novembre del 2012.
Romangueren detinguts tot el dia a
la comissaria de l’Escorxador de
Palma. Mentre hi eren, reberen vexacions i amenaces de mort per
part d’alguns agents de la policia
espanyola. Paral·lelament, als carrers de Palma es dugué una gran
manifestació anticapitalista amb
posterior concentració de suport
als detinguts, amb centenars de
persones. Foren alliberats la mateixa nit.

En Robert i en Marcel
foren condemnats a 8
mesos de presó i 240
euros de multa

Un any i mig després, la Fiscalia demanà 4 anys de presó per a
cadascun d'ells. Acusats de desordre públic, atemptat a l’autoritat i
lesions, foren jutjats el 6 de novembre del 2014. En el judici, els
únics testimonis que aportà la part
denunciant foren agents de la policia, entre ells el cap d’antiavalots
del Cuerpo Nacional de Policía. Fa
36 anys que ostenta el càrrec i,
com la resta de funcionaris, mentí

impunement. Les proves i testimonis aportats pels advocats dels
activistes negaven rotundament les
acusacions. Les setmanes prèvies
al procés judicial es dugué a terme
una campanya d’absolució amb un
acte central que desbordà can Alcover on intervingueren Biel Majoral, Delfí Mulet, Mateu Xurí,
Maribel Servera, Tomeu Martí,
Tonina Siquier i David Pujol. En
Robert i en Marcel foren condemnats a 8 mesos de presó i 240 euros de multa. La sentència ha estat
recorreguda i s’està a l’espera.
http ://a bso lucioro bertma rcel.
blog spo t. com

Tributs per a la guerra
Toni (Es Fuster)

La repressió a les objectores fiscals
als pressupostos generals de les
partides destinades a l’exèrcit i a
altres despeses repudiables a les
Illes Balears ha estat especialment
sagnant durant el passat exercici.
Mai no s'havia exercit una persecució tan metòdica i extensa a
aquesta comunitat ni a cap altra
comunitat de l'Estat. Pràcticament
la totalitat de les objectores fiscals
de l'any 2012, prop d'una cinquantena, ha rebut els requeriments per
part d'Hisenda, que ha demanat
l'aclariment de les declaracions del
2011 al 2012 (majoritàriament).
Aquests requeriments s'han
acompanyat de declaracions complementàries per pagar les quantitats objectades més els interessos
per demora.
A alguns que objectaren una

quantitat superior als 300 euros,
se'ls ha imposat una multa del
50% d'aquesta quantitat, cosa totalment il·legal.
La resposta als requeriments per
part de les objectores ha estat diversa. Bona part de les objectores
ha fet el pagament de la declaració
complementària, i prou, sense
més. Des de l'Assemblea d'Objecció Fiscal vam acordar diferents
tàctiques per veure la reacció dels
opressors: 1) Fer al·legacions i el
pagament de la complementària.
2) Fer al·legacions i no pagar la
complementària.
Les primeres respostes d'Hisenda a les nostres al·legacions amb
pagament són força insensibles a
les nostres propostes, ja que ens
donaren respostes legalistes del tipus “Hisenda no contempla l'Ob-

jecció Fiscal”, o simplement
ignorant absolutament la qüestió.
A Saragossa ha sortit una sentència
que reconeix l'Objecció Fiscal que
va ser rebutjada a Palma en les
nostres al·legacions per tenir ratllades les dades del declarant. Cap
paraula referent a l'objecció de
consciència.
Queda per constatar encara si
Hisenda embarga els comptes de
les objectores que no han fet el pagament de la complementària, de
moment els ha clavat un 20% més
de recàrrec, més interessos de demora si no paguen en breu. En
qualsevol cas, des de l’Assemblea
d‘Objecció Fiscal, un cop exhaurides les diligències amb Hisenda,
plantejarem la reclamació davant
del Tribunal Regional.
http ://o bjecciofisca lma llorca. net
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El perquè d'un ecologisme
anticapitalista
Blanca Dolores Ribas

Les agressions que pateix el nostre
territori són greus i constants. Els
interessos dels que ens governen
són engreixar les seves butxaques,
sense preocupar-se per les conseqüències, ignorant que l'equilibri
del planeta es rompi, deixant una
terra inhabitable pels seus néts.
El capitalisme és un sistema que
no presenta interès per la diversitat
del planeta, l'existència de flora i
fauna autòctones i la conservació
del paisatge de cada part del món.
És un sistema que se sustenta per
obtenir un benefici econòmic
constant per part de les empreses,
sigui al preu que sigui. És així, per
tant, que no importa quants boscos
o muntanyes desforestem, o quants
d'edificis i macrocomplexes hotelers construïm, quants camins o
platges privatitzem, quanta aigua
tudem, quant petroli consumim,
quantes zones humides eliminem,
quant fems produïm i cremem ni
quants sòls rústics venguem per
construir-hi centres comercials...
El Govern i el Parlament de Mallorca s'han encarregat de regalar
la terra de les mallorquines a inversors i promotors, perquè
aquests puguin especular a bon
preu amb el nostre territori i recursos durant aquesta legislatura.
No ve d’ara però, els que governen la nostra terra en nom del capitalisme han vetllat per la venta
d'aquesta illa al més bon postor ja
des de fa dècades. Durant el franquisme passà en mans dels hotelers, que foren els que aprofitaren
el benefici de la terra per omplir-se
de doblers. Així doncs, l'economia
mallorquina començà a viure del
turisme, i a explotar la terra i els
seus habitants gràcies als estrangers que venien a arrasar-la per un
bon preu.
30
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L’economia de mercat necessita
de l’acumulació constant i sense fi
de capital, la qual cosa entra en
contradicció amb la limitació de
recursos de la Terra. És, doncs, necessari que des dels moviments
socials es continuï plantejant una
alternativa real al model de producció i consum. Una alternativa a
la relació que els éssers humans tenim amb l’entorn.
L’economia de mercat
necessita de
l’acumulació constant
i sense fi de capital,
entrant en
contradicció amb
la limitació de
recursos de la Terra

Aquestes alternatives que plantegem des dels sectors anticapitalistes han de ser diferents a les ja
conegudes idees que planteja
«l’ecologisme reformista». L’ecologisme entès fins avui dia només
contempla una sèrie de canvis que
no trenquen amb el problema. És
necessari tenir en compte, que per
aconseguir un canvi en els modes
de producció i desenvolupament,

no basta només a pal·liar les conseqüències dels desastres que promou el creixement constant que
demanda el sistema capitalista,
sinó que cal tractar el problema
d’arrel, i combatre el sistema per
tal de crear de zero noves formes
de producció, sostenibles amb
l’ecosistema que ens envolta i
allunyades de l’explotació actual.
Cal eradicar l’antropocentrisme
que situa l’home com a sobirà de
la Terra, els seus recursos i la resta
d’éssers vius que l’habiten, atorgant-li potestat per explotar-los
sense límit.
Hem de tenir present quin model energètic volem i com gestionam els recursos. A Mallorca, cal
impulsar el desenvolupament de
les energies renovables, així com
denunciar les brutals conseqüències que porten les prospeccions petrolíferes pel medi marí i pel nostre
planeta.
Hem de treballar per un consum
conscient i responsable, allunyat
del continu creixement que es
planteja. Aquest any hem cridat
ben fort que més petroli no, al
contrari que molts sectors que s’hi
oposen simplement per una preocupació cap a l’impacte que pot
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produir això en el turisme. Els moviments socials hem defensat que
cal una anàlisi sobre el creixement
sense límits amb el qual col·laboram tots els habitants. És per això
que també volem dir no a la implantació de les línies d’alta tensió,
que responen en el mateix sentit a
augmentar contínuament les necessitats energètiques.
L’aigua és un bé escàs i exhaurible, les pràctiques promogudes
amb aquest recurs a Mallorca no
responen a una gestió sostenible.
Els i les mallorquines feim un ús
excessiu de l’aigua, per no parlar
de l’ús que en fa el turisme, que ve
a la nostra terra a promoure tots els
hàbits de consum sense fi que no
estan permesos als seus països.
Hem de conèixer i saber
respondre a totes les
agressions que el
territori pateix, seguint
organitzant-nos i
treballant des
de tots els sectors
anticapitalistes

La nova reforma del Pla Hidrològic impulsada pel conseller
de Medi Ambient i Mobilitat, Biel
Company, dóna peu a continuar
fent negoci amb l’aigua per part
dels sectors que s’enriqueixen a
base de destruir la nostra terra, impulsant els interessos de les grans
explotacions i motivant les activitats que ell i els seus companys
burgesos practiquen, com el polo.
Aquesta mateixa reforma elimina
límits en el control de l’explotació
dels aqüífers i no n’estableix pel
control de l’ús intensiu de l’aigua.
Per acabar, l’avantprojecte contravé la Directiva Marc de l’Aigua
(Directiva 2000/60/CE) i fa impos-

IV Marxa Jove pel Territori, enguany a Canyamel (Capdepera).

sible una gestió hidrològica racional i adequada.
Els residus també han estat un
tema fonamental en la lluita ecologista d’enguany. Campanyes com
«No volem ser el femer d’Europa»
han estat clau en la presència de la
societat mallorquina en la denúncia que Mallorca esdevingui un
dels centres d’importació de fems
d’Europa.
També cal parlar de la Llei agrària promoguda pel conseller Company, que ha estat durament
criticada pels sectors ecologistes
de l’illa. Aquesta llei dóna peu a
afavorir, encara més, la disposició
del sòl rústic per negocis immobiliaris i especuladors. No es tracta
d’una llei agrària que reguli les activitats agrícoles i ramaderes, sinó
que adquireix competències per tal
de gestionar qüestions urbanístiques en el sòl on treballen els pagesos.
El govern mallorquí obri la porta perquè qui vulgui construir xalets il·legals i camps de golf tengui
totes les facilitats, donant dificul-

tats alhora als pagesos i treballadors del sector primari. En
qüestions de mobilitat també vetlla
perquè les carreteres i autopistes
siguin suficient grans per continuar
creixent el nombre de cotxes de
què disposam, tot i que Balears ja
és la comunitat autònoma amb
més cotxes per habitants de l’Estat
espanyol (se situa en un dels 5 primers a escala mundial). En són
exemples la intenció d’allargar
l’autopista de Llucmajor a Campos
i el segon cinturó.
Cal que els moviments socials
de Mallorca siguin conscients de la
quantitat de canvis que el govern
promou dia a dia, els quals suposen un perill ecològic. Hem de
conèixer i saber respondre a totes
les agressions que el territori pateix, continuant organitzant-nos i
treballant des de tots els sectors
anticapitalistes.
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Front Comú en Defensa del Territori
Margalida Maria Ramis Sastre

La lluita pel territori ha estat
sempre un eix en comú amb moltes organitzacions i moviments socials arreu de Mallorca. En aquests
darrers anys, d'ençà de l'esclat de
la crisi-estafa, les classes econòmiques dominants, amb el suport de
les classes polítiques han aprofitat
per acabar de consolidar els seus
beneficis i interessos especulatius,
a costa del territori i de les persones que hi vivim i treballam.
Molt sovint els conflictes vinculats a la consolidació d'aquests
interessos no tenen efectes immediats, és el cas dels canvis legislatius adreçats a regular des de les
polítiques sectorials a favor dels
interessos concrets dels lobbies de
poder que marquen així les regles
del joc per assegurar-se el seu negoci a futur. En canvi, d'altres ja
s'estan veient i patint a través de
les retallades generalitzades a la
classes treballadora, abusos per
part de les entitats bancàries realitzats amb total impunitat, i en molts
casos complicitat política, la privatització dels serveis socials bàsics,
la degradació de l'educació, l'aniquilació dels referents culturals
(llengua, paisatge, identitat), l'augment de la repressió, la coerció a la
llibertat d'expressió i la precarització laboral.
L'evidència d'aquesta realitat
plasmada en les accions polítiques
d'aquests darrers anys a Mallorca
ha propiciat la confluència de les
persones que, conscients d'aquesta
perversa realitat, tenen la necessitat d'actuar i respondre. Precisament per a visualitzar els conflictes
territorials i socials derivats
d'aquesta realitat política i econòmica és el motiu pel qual neix el
Front Comú el mes d'agost
d'aquest any 2014. Un col·lectiu
assembleari, horitzontal i obert,
32
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Així, el Front s'estrenà amb una
format per persones d'arreu de
Mallorca que hi acudeixen a títol concentració de denúncia, sota el
lema «Ni privatització, ni explotaindividual.
ció laboral, ni ciment! NO a aquest
model» a Magaluf. Aquesta localiEn aquests darrers
tat és símbol per excel·lència de la
anys, d'ençà de l'esclat
marca turística balear impulsada
de la crisi-estafa, les
pels grans capitals hotelers maclasses econòmiques
llorquins amb la complicitat polídominants, amb el
tica per treure encara més rèdit
d'una zona ja explotada al màxim
suport de les classes
turísticament amb la pretensió de
polítiques han
reconvertir-la a un turisme d'elit
aprofitat per acabar
que envaeix i fa seu el domini púde consolidar els seus
blic i la costa i perverteix els vabeneficis i interessos
lors d'una societat a la qual
especulatius, a costa
pretenen sotmetre als interessos i
capricis dels grans capitals i
del territori i de
d'aquells que s'ho poden pagar.
les persones que hi
Continuant amb l'objectiu de
vivim i treballam
denunciar els efectes negatius d'un
model turístic de masses, intensiu
L'objectiu del Front és clar: la en consum de recursos naturals i
mobilització com a eina per de- que exigeix grans infraestructures
nunciar les agressions, els respon- de temporada per satisfer la desables i fer visibles uns conflictes manda dels tretze milions dels tuque tenen uns lligams comuns en ristes que trepitgen l'illa cada any
un model que atempta contra el (tretze turistes/residents), el Front
territori i les persones per, a partir va fer una acció reivindicativa a
d'aquí, engegar una reapropiació l'aeroport, en clau còmica, assenyalant les empreses vinculades al
comuna del nostre territori.

Primera concentració del Front Comú en Defensa del Territori.
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Acció realitzada a l'aeroport de Son Sant Joan.

negoci turístic com a responsables
de la degradació del territori, recursos i qualitat de vida a l'illa i informant els turistes d'aquestes
conseqüències per tal de generar
consciència entre turistes i residents.
Per a visualitzar els
conflictes territorials
i socials derivats
d'aquesta realitat
política i econòmica és
el motiu pel qual
neix el Front Comú

Ses Fontanelles, i l'impuls polític a la destrucció de la darrera zona humida de Palma ha estat un
dels darrers objectius de les accions del Front Comú. Per tal de denunciar els responsables d'aquest
projecte especulatiu de centre comercial i d'oci projectat a la Platja

de Palma, el Front va realitzar una
acció de denúncia davant el Consolat de Mar, el dia en què se celebra el Consell de Govern i també
una penjada de cartells simultània
a Manacor i Palma per tal de «deixar constància a peu de carrer de
quins són els responsables polítics
i empresarials de la destrucció de
la darrera zona humida de la badia
de Palma. Per acostar a les ciutadanes la relació directa que existeix entre algunes empreses i els
atemptats ecològics que hipotequen de per vida aquesta comunitat, els cartells foren aferrats a
sobre dels vidres dels mostradors
de botigues tan conegudes com
Zara, Massimo Dutti, Stradivarius
i Mango. La intenció era clara:
desprestigiar tota marca que tingui
la voluntat de fer extensiva la seva
activitat de negoci damunt espais
d’alt valor ecològic que ofereixen
un servei indispensable per a la
propagació de la vida sobre el pla-

neta» tal com es desprenia del comunicat emès pel Front en relació
amb l'acció.
El repte del Front Comú en Defensa del Territori passa per articular i establir una estratègia clara
d'acció per tal de no perdre's amb
la multitud de conflictes oberts arreu del territori i agafar confiança
amb la legitimitat de les seves accions de denúncia per tal d'esdevenir un col·lectiu de referència
des de la combatitivitat però també
des del plantejament i articulació
de noves alternatives des de l'organització social per tal de capgirar aquesta realitat que ens ha unit
en aquesta lluita.

http ://frontcom uen defe nsa
delterritori. blog spo t. com
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Un any més la ciutadania diu alt i clar
«Al Molinar, port petit»
Sandra Espeja

15.000 firmes foren entregades el
27 de novembre a l'Autoritat Portuària per demanar que el port del
Molinar es mantingui petit. Les
veïnes i veïns del Molinar, de Palma i de Mallorca estem cansades
que se'ns robin els espais comuns.
Entitats ecologistes i socials cada
dia tenen més tasques i més projectes que els fan posar els pèls de
punta. I el govern continua com
sempre, però cada vegada amb
més força, ignorant la ciutadania i
somrient als poders reals amagats i
il·legítims.
Amb aquest panorama, la campanya «Al Molinar, port petit»
(formada per veïnes i veïns del
barri i les entitats associació veïnal
Vogar i Ciar, Salvem el Molinar,
Amics de la Terra, ARCA, GOB i

Greenpeace) ha estat molt activa.
La reivindicació és senzilla, simple i de sentit comú: en un barri
petit, com és el Molinar, amb una
tradició i història de barri mariner i
de petit comerç, l'únic que es vol
és mantenir el port petit i, per tant,
l'esperit del barri.
Ciutadania, experts i artistes diuen «Al Molinar, port petit» amb
fotos, firmes, actes i suports varis.
L'Ajuntament ha sentit la veu del
poble a cada ple. L'artista Miquel
Barceló ha cedit un dibuix per la
causa. S'han fet diversos tallers de
pancartes i actes festius com una
festa flamenca i una sardinada. No
oblidem la constant recollida de
firmes al passeig i a Ciutat, cada
setmana, per apropar a la gent tota
la informació.

Una jornada fotogràfica molt
participativa va donar lloc a una
posterior exposició al carrer. Amb
els amics de Biciutat també es va
organitzar una passejada en bicicleta. A més a més, la problemàtica va ser debatuda a una taula
rodona amb representació de la
confraria de pescadors, del col·legi
d'arquitectes, d'Oceana, del Departament de Geografia de la Universitat, i també de l'àmbit de
l'enginyeria de camins, canals i
ports.
Continuarem lluitant amb la raó
per davant, i guanyarem, que
ningú no ho dubti. Abans, ara i
sempre, al Molinar: Port petit
http s://www. face boo k. com /
pag es/Salve m-e s-Mo lina r/
5468 6408 2040 482

La nova autopista Llucmajor-Campos,
un fracàs de les lluites socials?
Xavier Mas

El passat mes de desembre el Consell de Ministres va aprovar la modificació del conveni de carreteres
que permetrà finançar la prolongació de l'autopista de Llucmajor fins
a Campos. Quaranta-cinc milions
destinats a asfaltar fora vila. Una
vegada més sembla que ningú no
aturarà aquest nou atemptat contra
el territori. Just el GOB, ARCA i la
Plataforma Antiautopista de Campos han donat una mica de ressò a
aquesta nova agressió. Els partits
polítics de l'oposició, per la seva
part tan, sols han aprofitat per presentar algunes al·legacions i fer
qualque nota de premsa, però, més
enllà d'això, no s'hi han implicat
massa. A Campos hem intentat ge34
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nerar una mica de moviment en
contra de l'autopista però la resposta de la gent del poble ha estat
poca. De fet, algunes de les persones que fa uns 15 anys varen formar part de la primera plataforma
antiautopista ens varen comentar
que no tenien temps o ànims per
apuntar-se de nou a aquesta lluita.
La majoria de gent que fa anys tenia ànims ens deia «Tanmateix la
faran». De fet, la plataforma tan
sols l'hem format un grupet de 3 o
4 persones que vàrem aprofitar la
fira de maig per mostrar el projecte a la gent del poble i recollir-ne
firmes en contra. Llavors, durant
el mes de juny vàrem realitzar
unes jornades contra l'autopista.

Aquests dies, vàrem aprofitar per
passar els documentals Carreteres
a la Mallorquina sobre el cas de
corrupció del desdoblament de la
carretera Palma-Manacor i Vies de
Futur, un al·legat a favor del tren
com a mitjà alternatiu al transport
privat per asfalt. El problema és
l'apatia endèmica de la gent al poble i que la gent de Ciutat no s'implica gens amb afers externs. I que
els pocs que hem estat a la plataforma ens ve gros mobilitzar més
gent o no en sabem. Seria d'agrair
que en un futur, altres organitzacions s'agafassin aquestes lluites
com a pròpies ja que la destrossa
és per a tothom.
http s://www. face boo k. com /
antiautopis ta
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Tot Inclòs, quan el turisme esdevé un
problema
Vanessa S. D.

Actualment viure a una illa com
Mallorca és estar econòmicament,
culturalment i socialment condicionat a un model capitalista de base
turística. No veure això és viure al
marge de la realitat existent i fer
alguna cosa per començar a capgirar aquesta situació era i és un tema pendent per als moviments
anticapitalistes.
Quan es va proposar a una assemblea de la Coordinadora Llibertària de Mallorca treballar sobre
aquesta qüestió, immediatament hi
va haver un consens perquè el sentiment de rebuig cap al model
turístic que impera a les Illes és
comú. A partir d'aquí es creà la comissió del Tot Inclòs, un projecte
col·lectiu que durant mesos va treballar per tal de tenir llest un monogràfic abans de l'estiu.
El primer que vam fer va ser
marcar unes idees clares del que
volíem aconseguir: donar a conèixer una altra perspectiva del turisme des d'un punt de vista objectiu
però crític i qüestionador que
animàs les persones lectores al debat social i fes una denúncia al
model polític, el qual està al servei
de la indústria turística.
El fet de plantejar una publicació íntegrament sobre el turisme a
les Illes Balears amb un to molt
crític sabíem que podia «obrir la
caixa dels trons». Però aquesta
sempre ha estat la intenció del Tot
Inclòs, encetar un tema tabú i posar damunt la taula totes les problemàtiques que esdevenen
directament del turisme. Així el títol fa referència a la fórmula que
fan servir els hotelers per monopolitzar l'oferta, però també a la
intenció d'abastar gairebé tots
aquells temes que podem criticar
sobre la qüestió turística. D'aquesta manera una de les tasques més

importants va ser trobar persones
que tenguessin informació i coneguessin bé els temes a tractar per
donar credibilitat a la publicació.
En aquest sentit, no hi va haver
cap problema amb les diferents
col·laboracions, a les quals volem
alabar la seva tasca i disponibilitat
una vegada més.
Dins del Tot inclòs podem trobar un primer bloc que contextualitza i ens ajuda a entendre la
situació actual. A continuació, hi
ha una radiografia dels processos
que genera el turisme com la gentrificació i la transformació del
món rural, també inclou els impactes en la societat, en el medi ambient i en el món laboral, així com El monogràfic pretén formular una
un mapa dels actuals conflictes crítica holística sobre el turisme.
mediambientals amb més repercussió a les Illes Balears. Final- problemàtica que analitza la publiment, per concloure, dos articles cació.
amb un punt de vista transformador i rupturista ens conviden a la Per altra banda, un dels objectius del monogràfic va ser sensibireflexió.
litzar i posar damunt la taula dels
moviments socials la qüestió turísEl fet de plantejar una
tica, i podem dir que és un objectiu
publicació íntegrament
parcialment assolit ja que es va
crear a l'estiu del 2014 el Front
sobre el turisme a les
Comú en Defensa del Territori.
Illes Balears amb un to
El projecte es va autofinançar
molt crític sabíem que
amb
la «Guiri Festa» que es va fer
podia «obrir la caixa
a final d'estiu, la qual fou un èxit
dels trons»
d'assistència i poguérem cobrir les
despeses de la publicació. Això
Però el Tot Inclòs no es va con- fou possible gràcies als grups, als
formar amb l'edició en paper sinó propietaris de la finca i a les perque va voler arribar als pobles en sones de dins i fora de la CLM que
forma de presentacions la idea de aportaren el que pogueren.
En conclusió valoram positivales quals era fer conèixer i debatre
ment
aquesta primera passa amb la
sobre la problemàtica del turisme
qual
hem
deixat clares quines són
als diferents indrets de les Illes.
Aquesta tasca va ser prou produc- les nostres intencions: qüestionar
tiva perquè de manera pràctica es el turisme i construir una societat
va comprovar que totes les perso- un poc més justa començant per ca
nes tenen experiències personals nostra.
que exemplifiquen clarament la http ://to tinclos. nob logs . org
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Ses Fontanelles o Palma Springs
Marc Ferrà

Un cop que el grup promotor rebé
el permís d'urbanització, les màquines entraren per començar les
obres a final de l'any 2013 i un
grup d'activistes entraren a la zona
on les màquines treballaven i obligaren a aturar les obres durant uns
minuts. Ara bé, no fou més que un
gest simbòlic, ja que les màquines
continuaren la feina. Al llarg del
2014, les excavadores han anat
aplanant el terreny i movent munts
de terra fins aconseguir fer d'aquella zona una esplanada.
Aiguamoll o centre
comercial? Aquesta ha
estat, i continua sent,
la incertesa que viu
l'aiguamoll situat entre
Can Pastilla i s'Arenal

Des del moment que les màquines hi entraren, les mobilitzacions foren constants. Des de la
plataforma Salvem ses Fontanelles
es va realitzar un seguit d'accions

Concentració de protesta el mes de febrer a ses Fontanelles.

per criminalitzar els responsables.
Diversos activistes de la plataforma desplegaren pancartes davant
la seu del PP, de l'empresa constructora, Melchor Mascaró, i altres
responsables. A principi de febrer
es realitzà una concentració devora
ses Fontanelles per denunciar la
destrucció d'aquest espai natural.
Aquests darrers mesos,
el projecte de
construcció del centre
comercial ha avançat
considerablement.
Actualment l'empresa
promotora ha
aconseguit els permisos
d'urbanització i
d'edificació

Acció per denunciar responsables de
la destrucció de la darrera zona
humida de la badia de Palma.
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A final d'octubre es presentà oficialment el projecte de la mà de
l'empresa Undbail Rodamco. Fou
en un acte amb la presència de
Bauzá i Isern, i s'exposà la maqueta del que ha de ser el centre comercial i el seu nom: Palma

Springs. Les reaccions per part

dels moviments socials no es feren
esperar i des del Front Comú en
Defensa del Territori es realitzaren
dues accions: la primera, una concentració davant el Consolat de
Mar i la segona acció consistí a
aferrar cartells en els diversos comerços de multinacionals que havien anunciat que obririen una
botiga a la gran superfície.
La darrera hora sobre l'estat del
projecte és que a principi de
desembre, PIMECO va demanar a
l'Ajuntament de Palma que arxivés
la sol·licitud d’activitat per a la
construcció del centre comercial.
PIMECO explica que «la zona on
es pretén construir està comercialment saturada» i la promotora responsable del projecte «no ha
requerit l’obligatori permís de gran
superfície comercial».

http s://www. face boo k. com /
sesFontane lles
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El Conjunt Històric d'Es Jonquet:
una lluita llarga però exitosa
Toni Sorell

El barri del Jonquet de Palma fou
declarat BIC (Bé d’Interès Cultural) com a Conjunt Històric el 5 de
novembre de 2009. El pas següent
lògic era la redacció d’un PEP (Pla
Especial de Protecció) que reflectís
aquesta realitat i servís per regularhi les actuacions futures. L’Ajuntament de Palma, per mitjà del seu
departament d’Urbanisme i amb
Jesús Valls al capdavant, ha estat
coordinant la redacció d’aquest Pla
Especial des del principi de la legislatura.
L’equip ESTIU va ser el triat
durant l’anterior legislatura. Hem
de dir que, ja des d’un principi,
l’elecció d’aquest equip format
únicament per enginyers no ens va
semblar correcte. Es varen haver
de subcontractar arquitectes i en
cap moment hi han format part ni
historiadors ni arqueòlegs.
La plataforma Salvem Es Jonquet (AV es Jonquet, ARCA, GOB
i OCB) ha insistit durant tot el
procés en una sèrie de punts en els
quals no estàvem conformes, no
per preferències personals, sinó
perquè simplement no s'ajustaven
ni a la declaració de BIC, ni a la
Llei de patrimoni. El punts més
destacables serien el moviment de
terres i la destrucció del talús existent per construir uns aparcaments i
els seus accessos, les tipologies

Manifestació en defensa del barri.

constructives, les alçades a primera
línia i la mobilitat dels vehicles per
dins del barri.
Com comentàvem, el senyor
Valls ha actuat en tot moment més
condicionat per les promocions immobiliàries que estaven a punt
d’executar-se en el moment de la
declaració de BIC i que quedaren
aturades, que per la realitat d’un
barri protegit i d’uns ciutadans que
en tot moment li hem hagut de recordar quina era la situació. Els dos
projectes immobiliaris han eclipsat
en tot moment la realitat d’un projecte únic com única és la condició
de conjunt històric del nostre barri
dins el llistat BIC a Mallorca.
Les trobades que hem tengut han
estat únicament per què nosaltres
les hem sol·licitat per anar a l’ajuntament o perquè els hem convidat a
un cicle de xerrades a la fresca que
feim cada any. Hem de dir que la
col·laboració dels mitjans de comunicació (televisió, ràdio i premsa) en tot aquest procés ha estat
fonamental. Han estat el canal que
ens ha servit per informar en tot
moment de com estava la situació.
Un blog i, darrerament, un perfil de
Facebook han complementat
aquest procés informatiu. També
hem organitzat diverses accions
(manifestacions, cadenes humanes,
concerts, recollides de firmes…).
El procés ha passat per moments
vertaderament ridículs com la
intenció d’Acciona de tapiar un
dels carrers del barri al·legant que
era seu i que els veïnats aconseguírem aturar; un judici d’Acciona
en contra de la declaració de BIC i
que perderen amb el testimoni al
mateix judici de dos arquitectes
redactors del Pla Especial en contra
de l’ajuntament i a favor d’Acciona; les constants declaracions públiques d’en Valls assegurant que
s’haurien de pagar xifres milionàri-

es als promotors quan la realitat és
que no hi havia llicències concedides i, la millor de totes, una frase
que ho diu tot: «Tranquils, és millor
que aprovem el Pla per a desbloquejar-ho i ja xerrarem després».
Tot aquest procés s’acaba amb
l’arribada, el mes de desembre de
2014, de l’informe vinculant dels
tècnics de Patrimoni del Consell de
Mallorca tirant per terra tot el Pla
Especial i que ens ha confirmat
que la nostra lluita no era cosa de
quatre romàntics que l’únic que
volen es preservar un petit barri de
Palma. Un barri que sempre hem
dit que és de tots, part important de
la façana marítima de Palma i part
de la història marinera d’una ciutat
que sempre ha mirat el mar i que
no en pot oblidar els orígens humils. Tot això s’ha d’explicar i s’ha
de recuperar, tant per a la ciutadania com per als que ens visiten, en
forma de visites guiades, centre
d’interpretació i senyalització. Ens
queda molta feina per fer ja que
per ara la classe política no ha demostrat massa interès pel patrimoni i, com sempre, som els ciutadans els qui haurem de proposar i
desenvolupar.
Sembla que la darrera decisió de
l’Ajuntament de Palma serà la
d’aparcar aquest Pla Especial passant-li la patata calenta al proper
que vengui en un acte de poca responsabilitat política i pel que estam
disposats a demanar responsables i
dimissions si cal. L’any s’acaba i
ens queda molta feina encara per
fer però amb l’alegria i l’emoció de
veure que treballant, protestant i
informant, les coses es poden
aconseguir.
Des Jonquet animam a tothom a
fer-ho!
http s://www. face boo k. com /
salveme sjon que t
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2014, l’any del contraatac feminista
Maria del Mar Balaguer de la Fuente

El 2013 acabava més encès que
mai. L’amenaça constant de la imminent «Llei Gallardón» provocà
un clima de crispació present fins
ben entrat el 2014, quan la resposta massiva dels moviments feministes i del poble al carrer forçaren
el ministre espanyol a retirar la
proposta de llei. L’intent d’una retallada tan evident dels nostres
drets sexuals i reproductius va esperonar no només els col·lectius
antipatriarcals sinó que també va
despertar les consciències d’aquelles menys polititzades, que es
sumaren se sumaren a la lluita
contra l'opressió d'una classe política que ens priva de la nostra llibertat i ens persegueix com a
dones i com a treballadores. Contarem un relat dels fets a Mallorca.
Quasi encetàvem l’any quan es
produí l’acció de més repressió i
ressò mediàtic de l'any en referència al feminisme. La protesta de
les joves d’Arran, que entraren a
l’església de Sant Miquel a Palma
amb consignes a favor del dret a
decidir sobre el propi cos i de
l’avortament lliure i gratuït, era
una mostra del rebuig social cap a
l'Església catòlica que, amb la
complicitat d'un estat suposadament aconfessional, té la potestat
per dictaminar les nostres decisions personals i culpabilitza i infantilitza la dona, obligant-la a una
maternitat no desitjada. Les detencions, identificacions policials i
acusacions van ser, però, la resposta a aquesta manifestació legítima
per part d'unes institucions que
intenten silenciar les opinions heterodoxes.
La dura repressió, però, no aturà
les protestes i mobilitzacions de
rebuig sinó que es feren més evidents amb concentracions de suport a les encausades i amb
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nombroses actuacions d'agitació al
carrer: pintades, cercaviles, cartells, comunicats... En aquest mateix sentit, es creà la Plataforma en
Defensa del Dret a l’Avortament,
integrada per les organitzacions feministes de Mallorca a més de persones a títol individual, i que
convocà el mes de febrer una manifestació multitudinària en contra
de la reforma de la llei de l’avortament que aglutinà persones de tota
l’illa. Aquesta manifestació va fer
visible que la lluita va molt més
enllà de l’oposició de la nova llei i
que el moviment feminista de l'illa
és més fort que mai. Continuant
aquesta línia, la plataforma organitzà també una potent protesta a
la seu del Bisbat on es reuniren un
nombrós grup de dones que exigien l’excomunió automàtica per haver avortat o participat en un
avortament.
En aquest context, sorgeixen
noves iniciatives que des de l’expressió artística reivindiquen noves estratègies per construir el
feminisme, com el col·lectiu Ulls
Sadolls, que organitzà, entre d’al-
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tres iniciatives, un festival amb
exposicions fotogràfiques, actuacions i recitals poètics. Cal recordar també la cancel·lació per part
de les institucions de la inauguració de l’exposició Virulències. Art
contra les violències de i del gènere, fent palesa la intransigència cap
a la denúncia de les diferents violències de gènere i el capitalisme
patriarcal.
La resposta massiva
dels moviments
feministes i del poble
al carrer forçaren el
ministre espanyol
a retirar la
proposta de llei

Sota el lema «Lluitam pels nostres drets. Contraatac feminista»,
el 8 de març cridava a la mobilització al carrer amb la convocatòria
de Feministes en Acció, l’Assemblea Antipatriarcal i Dret a Decidir,
les organitzacions que des de fa
uns anys s’uneixen per reivindicar

Manifestació del 8 de març als carrers de Ciutat.
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es d'una societat patriarcal liderada
pel capital les pateix tota la societat i aconseguir l'equitat efectiva de
les dones és un imperatiu social i
polític pel que hem de lluitar dones
i homes. D'aquí la necessitat d'unitat en la lluita, una unitat que ha de
passar per defensar la transversalitat del feminisme entenent que la
connivència entre el patriarcat i el
capitalisme és la culpable de la
desigualtat de salaris, la discriminació, la humiliació, la violència...
També d’aquells actes opressius
que passen desapercebuts perquè
es tenen normalitzats i interioritzats pels mecanismes més perversos del sistema. Construir una
societat feminista passa per aconPintada realitzada amb sang menstrual al Bisbat.
seguir que cada persona desenvolupi plenament el seu potencial,
el dia de la dona treballadora. Ho al, personal, econòmic i social i lliures en l'expressió, personalment
feien en una manifestació especial- que aquesta és també part intrínse- i socialment.
ment combativa i fent incidència ca de la lluita antipatriarcal.
en el caràcter heterogeni de la lluiPer tercer any consecutiu, el 25
L’intent d’una retallada
ta contra els atacs que diàriament de novembre es va convocar la
tan evident dels nostres
rebem totes les dones.
Marxa de Torxes contra la Violèndrets sexuals i
cia de Gènere, en una manifestació
reproductius va
unitària impulsada per l’AssemLa història ens ha
esperonar no només els
blea Antipatriarcal, Feministes en
demostrat que les
col·lectius
Acció, Dret a Decidir i Adibs. Un
conseqüències d'una
dels trets que caracteritza aquesta
antipatriarcals sinó que
societat patriarcal limarxa és la participació activa i
també va despertar les
derada pel capital les
l’emotivitat dels actes, que aquest
consciències d’aquelles
any va fer incís en les diferents vipateix tota la societat
menys polititzades
olències que recauen sobre la dona, escenificades mitjançant una
La celebració del 28 de juny actuació.
En definitiva, es tracta de posar
evidencià, però, que existeixen diI en quin moment es troba el fre a una involució ideològica que
ferents sensibilitats a l'hora d'en- moviment feminista a Mallorca? pretén retornar-nos dècades enrere
tendre el feminisme. Com ja havia Hem de celebrar l’aparició de nous i oposar resistència contra les impassat l’any anterior, la manifesta- col·lectius feministes, com l’As- posicions i les desigualtats. Ens
ció fou convocada només per al- semblea Antipatriarcal de Mana- hem alçat per defensar els nostres
guns col·lectius feministes com cor, així com també que aquesta drets i seguirem lluitant per aconl’Assemblea Antipatriarcal, junta- lluita es troba ben estesa a l’illa seguir-ho. Contraatac feminista!
ment amb altres organitzacions amb les Dones de Llevant i la cocom Ben Amics, l'EIM, la CNT, la missió Maria Mayol de Sóller.
CLM i Amnistia Internacional, de- Però possiblement ens trobam en
fensant que el sistema exerceix un punt d'inflexió, la història ens
www. face boo k. com /
com a mecanisme de control sexu- ha demostrat que les conseqüènciass emb lean tipa tria rcal
Feminismes i alliberament sexual
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Un 2014 ple de contrastos…
entre reines i agressions
Jandrx Gómez

Tornem per segon any les lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i
intersexuals (LGTBI) a narrar les
nostres pròpies històries i victòries
aconseguides aquest any que, si
d'alguna manera es pot definir, és
com a mogut, cridaner i ple de
contrastos.
Sens dubte, podem començar
aquest llarg i intens 2014 amb el
tema de l'educació, un altre punt
que ens ha preocupat enguany. Per
al col·lectiu LGTBI l'educació ha
estat un dels eixos fonamentals al
llarg de la història i s'ha treballat
per a la formació formal i informal
amb l'objectiu de sensibilitzar la
societat i apostant fermament per
una coeducació pública, laica, digna, de qualitat i respectuosa amb la
diversitat afectivosexual. De fet,
s'han organitzat tallers, xerrades i
conferències per i per a organitzacions socials, institucions, instituts,
centres de menors i, per primer
cop, el col·lectiu LGTBI s'ha infiltrat a la UIB per mitjà d'un seminari. Esperem que s'expandeixi el
«virus» de la sensibilització i puguem treballar de manera més
dinàmica i constant amb aquestes
organitzacions.
Per segon any
consecutiu, hem cridat i
ens hem fet visibles per
aquelles que no poden,
hem lluitat pels drets
humans LGTBI

Un altre esdeveniment per destacar, el qual espero que marqui
tendència, és la súper BolloFesta
que tengué per lema «Dona, volta
la truita!». No podem deixar
d'agrair al Reve Pub per l'acollida i
la Phussyon per la seva música i
«saber entendre». Tot està per fer i
tot és possible... Què ens espera el
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2015 per al 26 d'abril, Dia de la
Visibilitat Lèsbica?
Lesbianes, gais, transsexuals,
bisexuals i intersexuals hem estat
presents a paradetes, cinefòrums,
campanyes fotogràfiques i manifestacions a favor de l'avortament.
També hem participat al Dia de la
Dona Treballadora, fent visibles
aquelles altres dones que no són
escoltades.
Hem apostat
fermament per una
co-educació pública,
laica, digna, de qualitat
i respectuosa
amb la diversitat
afectivo-sexual

Vull dedicar un poc més d'atenció al dia de l'ORGULL (així, en
majúscules), que ha esdevingut un
dels més complets que hem viscut
a Mallorca. Organitzàrem diferents
activitats culturals, fent xarxa amb
altres organitzacions socials com,
per exemple, la projecció Call me
Kucha a CineCiutat o la presentació del llibre Transexualidades.
Otras miradas posibles de Miquel
Missé que va tenir lloc a la llibreria-perruqueria Los oficios terrestres. Per segon any consecutiu,
hem cridat i ens hem fet visibles
per aquelles que no poden, hem
lluitat pels drets humans LGTBI.
Malgrat que la manifestació no fou
gaire nombrosa, enguany treballarem perquè Ben Amics sigui capaç
de donar-li la importància que es
mereix el 28J i que la configuri
també com una jornada de lluita.
No podem deixar de mencionar,
malgrat sigui amb una sensació
agredolça, la recepció amb la prefectura d'Estat que, per segon cop
en la història de l'Estat espanyol,
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XXè aniversari de Ben Amics.

s'acosta al col·lectiu LGTBI. Esperem que la propera recepció sigui amb la presidenta de la
República.
També, hem de felicitar Ben
Amics, l'única associació LGTBI
de les Illes Balears, pels seus vint
anys lluitant al carrer. Van celebrar
un XXè aniversari que quedarà
present a la nostra memòria
col·lectiva per molts d'anys. A
més, cal destacar que el passat 29
de desembre (recordeu aquesta
data: sortirà als llibres d'història)
es va presentar la proposta de Llei
per garantir els drets de lesbianes,
gais, transsexuals, bisexuals i
intersexuals i per l'eradicació de
l'homofòbia, bifòbia i transfòbia.
Vull acabar aquest article amb
un fet negatiu que cal combatre.
Malauradament, em refereixo a les
agressions d'odi, com l'assetjament
escolar a molts joves, que pateixen
diàriament insults, violència i
atacs. És una tasca de totes les
persones detenir aquesta situació:
cap agressió sense resposta!
http ://b ena mic s. com
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...I Gallardón dimití
Nina Parrón Mate

Els drets humans no són regals
caiguts del cel, sinó resultat d'anys
de lluites dels pobles. Dins
d'aquests, els drets sexuals i reproductius són els més fràgils, i cada
vegada estan més amenaçats. Permeteu-me que enllaci dos moments en la lluita pels nostres
drets sexuals i reproductius. Jo era
una jove de 23 anys el 1981, dins
del moviment feminista de Madrid. El formàvem grups diferents,
amb estratègies diferents, però en
relació amb les reivindicacions,
ens uníem totes com una pinya.
Després d'aconseguir la despenalització dels anticonceptius i el dret
al divorci, teníem clar que el dret a
l'avortament era el següent objectiu i que la lluita seria llarga i dura.
I així fou. Es va crear la Comissió
pro dret a l'avortament i vàrem organitzar manifestacions, concentracions, col·lapsàrem els jutjats en
campanyes d'autoinculpació davant la sorpresa de la població i
l'enfadament dels ultradretans, i
tancades, moltes tancades. El
1985, en les jornades en què celebràrem els deu anys del moviment feminista, a Barcelona es
practicaren dos avortaments. Es
varen fer públics durant les conclusions de les jornades com a forma de repta a l'Estat i portant-ho
fins al límit de la capacitat de suport. Varen respondre amb duresa:
hi ha haver-hi ferides i detingudes
en aquests anys.
Finalment, aconseguírem una
despenalització que possibilità
avortar a l'Estat espanyol, encara
que no aconseguírem que l'estat es
fes càrrec dels avortaments ni
s'acabà amb fustigació a dones i a
les clíniques que els realitzaven.
Però per a moltes dones va servir d'alleujament a una situació
molt estressant. I vàrem creure que

els drets que anàvem aconseguint
amb tanta lluita quedarien per
sempre. Fins que fa més de dos
anys, el govern del PP ens va pegar una bufetada de realitat amb
propostes ultraconservadores que
feien perillar aquests drets. Balears
va ser una de les primeres comunitats que clausuraren els convenis
amb clíniques avortistes, deixant
les dones soles davant d'una situació que havien de solucionar en
molt poc temps. Hi va haver algun
aspecte positiu: aquesta pressió va
fer que el govern posés en marxa
equips sanitaris per practicar els
avortaments en els hospitals públics, aquesta vella reivindicació
feminista. Un altre resultat positiu
va ser que, en una comunitat en
què els grups feministes minoritaris, dèbils i moltes vegades recolzats per partits polítics -ja que tot
just existia moviment independent- va fer que creixéssim i que
ens uníssim dones joves i veteranes en una platafor- ma intergeneracional. Propiciàrem des de
manifestacions molt nom- broses
fins a escarnis, accions a la platja,
pintades, pancartes...
El resultat ja el sabem: no sols
varen haver de retirar la seva proposta de llei, aberrant, sinó que dimití Gallardón, el ministre
inquisidor, un èxit en tota regla i
una sorpresa en un govern que, de
tan poc democràtic com és, considera una dimissió com una debilitat imperdonable.
Però n'hem après una lliçó. Ja
no ens quedarem tranquil·les i la
nostra lluita en defensa dels nostres drets continuarà viva. Necessitam una estratègia de salut sexual i
reproductiva. Una de veritat. Tant
amb el Pacte de Progrés com amb
el PP, hi ha hagut una coordinadora d'aquesta suposada estratègia

Manifestació pel dret a decidir.

que no ha passat de ser una pantomima... sense un sol euro adjunt a
aquesta estratègia. Més que paper
mullat, era una mofa a totes les
dones. Amb la crisi va desaparèixer, i massa bé, ja que no valia res.
Necessitam una estratègia ja! Que
treballi en programes d'educació
afectivosexual des de la infància,
necessitam que els anticonceptius
d'última generació estiguin a disposició de les dones dins de la seguretat social, necessitam que la
pastilla del dia després se subministri sense el més mínim problema, i dins dels medicaments
subvencionats, necessitam que totes les dones puguin tenir accés a
tot això, tenguin papers o no, les
immigrants tenen una situació de
desprotecció inadmissible. Necessitam que la ciutadania no oblidi
mai més que els drets no són inamovibles i que si no els defensam,
ens els treuen!
http s://www. face boo k. com /
dre tadecidir
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L'Assemblea de Docents, una baula de
l'empoderament de la societat civil
Miquel Àngel Tortell Frontera

L'empoderament de la societat civil és un fet que ha anat creixent
aquests darrers anys i que ha pres
formes diferents. La sensació que
el 'sistema' està exhaurit, que es
necessita un impuls nou, fresc, es
pot palpar amb les mans. Assistim,
a més, a la decadència del bipartidisme polític i a la reformulació
dels sindicats. I res no és fortuït.
A tot això, els docents de les
Illes Balears, un any després, seguim amb una vaga indefinida
convocada amb 5.200 signatures
de suport a l'Assemblea de Docents i per dos sindicats -STEi i
CCOO-. La tercera consellera
d'Educació d'aquesta legislatura,
Núria Riera, està lluny de poder
cloure aquest conflicte per dife-

rents motius: 1.- És un govern
interí amb pocs mesos per davant
per resoldre tal caos; 2.- Una consellera fermada als pressuposts
antieducatius del president Bauzà;
i 3.- S'ha posat al descobert que la
responsable actual desconeix la
comunitat educativa. Una Conselleria, dèiem, que va per la tercera
consellera i que suma una vintena
de dimissions; un retrat clar de la
mala gestió que s'ha fet des del
Govern i, alhora, de la resposta
contundent que ha rebut per part la
comunitat educativa davant les
agressions a l'Educació Pública.
És difícil trobar en la història
d'Europa un conflicte d'aquestes
dimensions, duració i transversalitat. I molt manco, encapçalat per

mestres. Això ha passat -com diu
el periodista Andreu Manresainsòlitament a les Illes Balears.
Perquè s'ha creat -afirma el sociòleg Lluís Ballester- una intel·ligència col·lectiva en relació amb
l'educació, en què tots percebem i
pensam el mateix i hi hem respost
d'una manera molt similar i, en especial, imaginativa. Per això -i per
moltes més coses- la marea verda
ha marcat un punt d'inflexió important en matèria educativa.
Aquesta intel·ligència i resposta
col·lectiva, un any després, s'ha
materialitzat en una xarxa organitzada i interactiva, en què no hi ha
un sol impulsor, sinó la comunitat
educativa en pes. Ha quedat bastant clar que l'Educació Pública no

Imatge de l'Assemblea celebrada a Porreres el 29 d'agost de 201 4, just al mateix
espai en què els docents es conjuraren per impulsar amb força la vaga indefinida.
Aquesta vegada tocava anunciar l'inici de curs, el 1 5 de setembre amb vaga. I així va ser.
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es toca, si no és per millorar-la.
Anem, però, a la pràctica, a la
situació de les reivindicacions que
motivaren la vaga. Un any després
de l'esclat de la 'marea verda' hi ha
hagut avanços significatius, però
han hagut de ser a cop de jutjat i de
resolucions d'Inspecció Educativa.
Parlam de la suspensió del TIL
dictada pel TSJB i de l'arxivament
de les cinc causes contra els tres
directors de Maó i el director de
l'IES Marratxí. Cap de les imposicions de la Conselleria -ni tan sols
l'elecció dels membres del cos
d'inspectors- no ha suportat la mirada d'un jutge.
Als centres, però, continuam tenint les aules massificades i menys
recursos per atendre la diversitat.
Les mesures extraordinàries del
2012 perduren encara ara. Tampoc
no hi ha beques de menjador i de
transport, sinó ajudes opaques; fet
greu, si tenim en compte els
63.000 infants amb risc de pobresa
que aboquen totes les dades. Per a
més inri, les baixes de docents se
segueixen cobrint al cap de quinze
dies. I mentre, els docents han perdut més del 20% de poder adquisitiu i ha augmentat notablement la
precarització de les contractacions
a interins.
Ha quedat bastant clar
que l'Educació Pública
no es toca, si no és per
millorar-la. Per això,
Illes per un Pacte hauria
de suposar un punt
d'inflexió i una aposta
clara

Els centres públics segueixen
concentrant el 85% de l'alumnat
estranger i la immensa majoria
d'estudiants amb necessitats de su-

port, en especial les derivades de parlem de la manca de democràcia
la crisi. Paral·lelament, la degrada- als centres...
ció de les infraestructures educatives és un fet prou constatable i
Tenim al davant un
greu. D'una banda, a part de les reGovern interí, fermat a
tallades de recursos humans, mauns pressuposts
terials i econòmics, l'administració
antieducatius, dirigit
no està al dia de pagament amb els
centres; de l'altra, un 30% tenen
per gent que desconeix
problemes estructurals greus. I a
la comunitat educativa
tot això, el pressupost de l'IBISEC
per a manteniment de centres el
2014 era 0€, sí, zero.
Aquests són alguns dels indicis
del que fa un parell d'anys que es
denuncia: el desballestament del
Un any després de
sistema d'educació pública de
l'esclat de la 'marea
qualitat en benefici de l'escola priverda' hi ha hagut
vada. I, el que és pitjor, l'exclusió
avanços significatius,
del 30% dels joves del sistema.
però han hagut de ser
Sí, però, que han servit les vinta cop de jutjat i de
i-una jornades de vaga contundent
resolucions d'Inspecció
en denúncia d'aquesta situació: per
cridar l'atenció sobre una qüestió
Educativa. Sí que ha
cabdal d'un país, l'educació; i
servit per dignificar la
també per dignificar la figura del
figura del docent i
mestre.
també per posar el
Per tot això, la reivindicació es
focus d'atenció sobre
pot resumir en un sol punt: la reiun aspecte cabdal
vindicació de l'educació com a
d'un país, l'educació
servei públic estable. Per això, de
forma transversal, es treballa en el
marc d'Illes per un Pacte en l'elaI sí, la LOMQUE, ja mossega. boració dels mínims que s'han
Una llei molt reprovada perquè és d'assumir en matèria educativa:
segregativa, excloent i elitista, la consens, estabilitat, autonomia de
setena de la democràcia i alhora la centres, recursos econòmics, mamés retrògrada. Enguany la patei- terials i humans, planificació...i
xen a primària i també a la FP Bà- seny.
sica que, hem denunciat, és una
autèntica estafa en tant que no
aporta ni recursos ni tampoc cap
lligam amb les necessitats del mercat i que serveix tot just per camuflar l'escandalós 30% de fracàs
escolar. O un altre fet greu derivat
de la LOMQUE, la imposició
d'equips directius als centres, que
han perjudicat el clima de convivència als IES Francesc de Borja
http ://a ssem blea docentsib.
blog spo t. com
Moll, Sineu i Binissalem. I no
Educació
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Desobediència contra la imposició
Marina Perelló

Hem viscut un nou any ple d'incerteses a la Conselleria d'Educació.
Els dos fets més remarcables han
estat, per una banda, l'anul·lació
per part dels tribunals del TIL i per
l'altra banda, la dimissió de Joana
Maria Camps, fins fa uns mesos al
capdavant de la Conselleria.
Des del Sindicat d'Estudiants
dels Països Catalans, màxim representant de la lluita estudiantil a
l'illa, pensam que encara està tot
per fer, però si continuam amb la
lluita acabarem per tombar l'estaca. El 2014 s'inicià amb molta
força, després d'una gran mobilització durant tota la vaga indefinida, al setembre anterior, en la qual
el SEPC buidàrem les aules per
omplir els carrers. En aquestes tres
setmanes de lluita destacà la multitudinària manifestació del 29 de
setembre, en la qual més de
100.000 persones sortírem a cridar
per una educació pública i de qualitat. Però això només era el preludi d'un any més combatiu que mai.
També ens adherírem a totes les
vagues convocades per l'Assemblea de Docents, com la del 7 de

gener, en suport a Jaume March, el
director expedientat de l'IES Marratxí. A més, el 27 de febrer tengué
lloc una vaga arreu del país al crit
de «Contra la seva prepotència,
desobediència!». En totes aquestes
convocatòries les estudiants vam
ser als carrers realitzant piquets informatius per diferents instituts de
Palma. També vam estar al costat
de Jaume Sastre durant la seva vaga de fam per l'educació i el visitàrem a sa Casa Llarga.
D'aquesta manera es constituí el
curs anterior. Però, recorrent als
tòpics: el curs acaba, la lluita continua. I la vaga del 15 de setembre
en fou el tret de sortida, en la qual
juntament amb els docents iniciàrem el que estan sent uns mesos de
lluita per la nostra educació, per a
la qual són temps difícils. Una vegada més, veim com el Govern de
les Illes Balears dóna l’esquena a
tota la comunitat educativa a canvi
d’interessos totalment aliens a
l’educació. Malgrat que els consells escolars diuen no als atacs a
la llengua i defensen un model
educatiu públic i de qualitat, la

Manifestació de la vaga #27F:

Contra la seva prepotència, d ecid im d esobed iència .
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Conselleria d’Educació continua
en la seva línia autoritària, sense
escoltar i, a més, sense negociar.
La paraula consens no entra dins el
seu vocabulari i continuen les sancions i les imposicions a cop de
decret. Mentrestant, les estudiants
encaram un curs ple d’obstacles
que ens auguren un futur incert i
insegur mentre no se’ns permet fer
res per canviar-ho.
Una vegada més, veim
com el Govern de les
Illes Balears dóna
l’esquena a tota la
comunitat educativa a
canvi d’interessos
totalment aliens a
l’educació

Però ara hem pres la decisió de
prendre el control sobre el nostre
futur. Per això impulsam aquesta
campanya cridant: No a la seva
imposició! Defensem la nostra
educació! Entenem que no ens

queda altra opció que organitzarnos juntament amb tota la comunitat educativa i prendre les regnes
de l’educació. És necessària la
unitat per combatre els atacs que
estam patint, així com l'organització assembleària, propera a la gent.
L’únic camí per combatre les imposicions d’un govern que no vol
negociar és la desobediència, perquè aquells que no volen escoltar
han de tenir ben clar que no tenim
por. Perquè la lluita és l'únic camí i
avançarem totes plegades sense
aturar fins a aconseguir una educació pública, popular, antipatriarcal, de qualitat i en català!
http ://www. sep c. cat
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La lluna és verda si tu vols
Bartomeu Noguera Vidal

«Reclamam una educació de qualitat, pública, laica, gratuïta i en català». Així va començar una petita
història d’un grup de persones que
ens vèiem en cor de cridar ara fa
gairebé tres anys armats, tan sols,
amb una camiseta verda i tanta
imaginació com energia. Cridar
per un demà millor i cridar per fer
saber que front als senyors de les
estisores (que, curiosament, també
són els senyors dels sobres, les comissions, les obres sospitoses, els
amics poderosos…) hi havia i hi
ha un poble amb una dignitat a
prova de cops.
De qualitat, pública,
laica, gratuïta i en
català. Aquesta
continua essent avui la
nostra «lluna» després
de tres anys de camí

De qualitat, pública, laica, gratuïta i en català. Aquesta continua
essent avui la nostra ‘lluna’ després de tres anys de camí. Una fita
que seguim considerant un pilar
fonamental per, a continuació, començar a construir la millor educació possible per aquesta terra
nostra. Perquè hi ha principis que
no es poden negociar ni endolcir si

La icònica samarreta de Crida.

no volem perdre el nord i el sentit
del nostre caminar junts.
Des de la Plataforma Crida sabem que treballar de cara a la lluna
ens situa sempre en el costat alternatiu del dia a dia: no donam espectacle, no hi ha presidents
ambiciosos, no tenen el nostre mòbil als centres de poder, no feim
favors perillosos… Vaja, que som
una plataforma, no un trampolí a
res ni a enlloc. Sabem que tenim
vocació de minoria absoluta, però
això també ho pensàvem el dia en
què es va decidir estampar camisetes per exemple verdes amb la
imatge d’un embut i un grapat de
lletres blanques.
Aquest 2014 que acomiadam ha
estat un exemple d’aquest treball
silenciós i constant, i el nostre crit
de guerra ha estat i és el del Llibre
Verd. Un projecte ambiciós per
deixondir la societat i donar-li l’altaveu perquè es parli a tot arreu de
quina educació volem pel demà.
Es tracta, simplement, de teixir des
de Crida una xarxa de comunicació i treball que permeti escoltar
també la veu d’aquella part de la
ciutadania que vol parlar però no
disposa de tribunes perquè l’escoltin. Perquè a la històrica manifestació del 29S hi havia segur
economistes, grans empresaris i
personatges de reconegut llinatge,
però els carrers s’ompliren gràcies
sobretot a la presència de botiguers, gent a l’atur, joves estudiants, jubilats i milers de perfils de
persones que volien dir prou -i cridar prou- a les imposicions.
I és que si tornam a llegir el lema d’aquella jornada de mobilització «Contra la imposició, defensam l’educació» ens adonarem que
no era un crit de protesta més. Allò
va ser el dia en el qual moltes persones sense veu varen deixar dit

que no els agradava el que hi havia
i que comptàssim amb ells per fer
alguna cosa distinta. Les imposicions i repressions patides pels docents i estudiants, el descontrol
administratiu, les salvatges retallades ideològicament dissenyades,
les noves lleis del nacionalcatolicisme del segle XXI i els reiterats
cops de puny damunt la dignitat
havien provocat la major reacció
del poble balear.
Sabem que tenim
vocació de minoria
absoluta, però això
també ho pensàvem el
dia en què es va decidir
estampar camisetes per
exemple verdes

Clar que tothom té dret a interpretar els esdeveniments a la seva
manera, però els «llunàtics» de
Crida pensam que l’extraordinari i
històric moviment social que
aquests anys ha passat per damunt
de totes les estructures conegudes i
establertes a aquesta terra ha estat
molt més que un clam contra el
president Bauzá o contra aquest PP
que ens ha tocat patir. Un dels crits
col·lectius més potents que mai no
s’ha escoltat es mereix, o més ben
dit, exigeix una resposta que estigui a l’alçada de la situació i del
moment.
Si no volem el mateix plat de
sempre no podem mantenir els
mateixos ingredients i idèntiques
receptes, mentre prometem a tothom que aquesta vegada el resultat
serà ben distint. A més, s’ha de tenir en compte que ara ja sabem
que si volem, la lluna també pot
ésser verda.
http ://p lata form acrida.
blog spo t. com
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Experiències d'autoformació a Mallorca:
un desig, una necessitat i un repte
Xavi Castelló

La informació és poder, diuen.
La qüestió és molt més complexa
encara: en general, la informació
objectiva no existeix. I menys en
allò polític, en què l'objectivitat no
és més que una utopia positivista.
«La Història» ha estat contada
sempre pels vencedors i des del
poder, i com diu el proverbi nigerià «fins que les lleones no tinguin les seves pròpies historiadores, les històries de cacera sempre glorificaran el caçador». No
només això. «El Present» també és
narrat des del poder: des dels mitjans de comunicació de masses i
des de les universitats, privades i
de l'Estat. Per tant, no podem permetre'ns quedar-nos sense veus
autònomes que analitzin la realitat
present, passada i futura. Veus i
mirades des d'una òptica pròpia,
col·lectiva, anticapitalista i antiautoritària. És aquí on entra en joc la
qüestió de l'autoformació: com un
desig, i alhora com una necessitat.
Autoformació vol dir decidir
nosaltres mateixes, en particular,
(i) què volem aprendre; és a dir,
repensar aquella història narrada
des dels diferents sistemes de dominació, i treballar allò que afecta
la nostra vida quotidiana, una vida
que vol esdevenir una vida política
(feminismes, racisme, territori, experiències històriques d'autogestió
i de lluita, mirades crítiques al
desenvolupament i la tecnologia,
repressió-presó-tortura, etc.); (ii)
com ho volem aprendre, treballar
l'escolta, les lectures col·lectives,
el debat; crear conjuntament pensament que ens serveixi per passar
a l'acció, així com participar d'accions que ens duguin a noves reflexions; (iii) quan ho volem
aprendre, una temporalització i
adaptació al moment present, un
aprenentatge integrat en la vida
quotidiana; (iv) amb qui volem
46
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Debats durant les Jornades en Defensa del Territori organitzades per
transitant a la Plaça del Pes de sa Palla (Ciutat) el maig de 201 4.

«La Història» i «El
Present» són narrades
des del poder: des dels
mitjans de comunicació
de masses i des de les
universitats, privades i
de l'Estat

aprendre, creant grups d'iguals i
organitzant-nos horitzontalment,
lluny de la dicotomia expert – no
expert, tot i que el grup pugui ser
dinamitzat per un grup motor; (v)
on volem aprendre, utilitzant els
nostres espais autogestionats i propers; (vi) com volem organitzarnos i finançar-nos; treballant des
de l'autogestió en general i l'autofinançament en particular; promovent l'accés a totes les persones, i
la dedicació de cadascú segons les
seves possibilitats. A més, sempre
que sigui possible, és important no
quedar-nos en l'aprenentatge o la
reflexió, sinó crear els nostres propis discursos. En definitiva, dotar
el pensament, la reflexió i l'acció
d'un esperit punk, d'un «Do it
yourself».
Des de transitant: llibres i línies
de fuga [1] s'ha prioritzat l'autoformació com a eina bàsica d'emanci-

pació social. El passat 2013, va ser
un any ple d'experiències en
aquesta línia, amb diversos grups
d'autoformació de diferents temàtiques i formats, impulsats per distintes persones i col·lectius:
l'autonomia obrera i els grups
autònoms durant els anys 70s, els
comuns, l'autonomia i l'avortament, el pensament feminista
fronterer i postcolonial i la filosofia. A més, vam fer diverses lectures col·lectives com Caliban y la
bruja, de S. Federici, i Teoría King
Kong, de V. Despentes [2].
No podem permetre'ns
quedar-nos sense veus
autònomes que
analitzin la realitat
present, passada i
futura. És aquí on entra
en joc la qüestió de
l'autoformació

Les experiències d'autoformació
el 2014 han minvat. Per què? Creiem que almenys per tres qüestions: per l'esforç que hi ha darrera
del grup motor a l'hora d'organitzar-les, pel compromís que demana a les persones que formen el
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grup, i perquè enguany s'han prioritzat jornades de gran format, com
el «Festival de poètiques insubmises» d'Ulls Sadolls organitzat per
companyes feministes, i les «Jornades en Defensa del Territori» organitzades per transitant. Mentre
les primeres han apropat els feminismes més transgressors i radicals
a Mallorca, les segones han fet arribar la crítica antidesenvolupista o
antiindustrial a la nostra illa, on
fins ara era una completa desconeguda. En la mateixa línia es troba
gran part de l'activitat duta a terme
des de la CLM, com la «II Fira del
Llibre Anarquista» i les «II Jornades d'Anarquisme i Alliberament
dels Pobles». Cal destacar especialment la seva publicació Tot
Inclòs (veure pàgina 35), des d'on
s'ha articulat un discurs propi i radical en contra del turisme [3].
Creiem que impulsar amb força
les experiències d'autoformació és
un repte per a tots els moviments
socials el proper 2015. En particular, transitant té un interès especial
en tornar a potenciar els formats de
2013 perquè considera l'autofor-

mació vital per encarar el cicle de
lluites al qual ens enfrontarem en
els pròxims anys. En aquesta línia,
per al 2015 ja hi ha un grup
preparant un cicle de filosofia
política centrat en el pensament
del filòsof Gilles Deleuze.
Autoformació vol dir
decidir noltros
mateixes. Dotar el
pensament, la reflexió i
l'acció d'un esperit
punk, d'un « Do it
yourself»

Notes:
[1] Llibreria especialitzada en assaig polític i crítica social, i projecte cultural i polític. C/Socors, 16
(baixos), Ciutat.
[2] Totes les activitats d'auto-formació fetes a transitant les trobareu a: http://www.transitant.net/
category/auto-formacio/

[3] Si bé les activitats mencionades d'enguany no són estrictament
d'autoformació, sí que en

Cartell de les Jornades en Defensa
del Territori.

tenen alguns trets clars, com l'autogestió integral i l'elecció de
temàtiques, moments i formats;
així com la creació de discurs propi.
http ://www. tran sita nt. net

La crítica antidesenvolupista o antiindustrial arriba a Mallorca
Maria Bel Riera

El maig del 2014 transitant va organitzar les «Jornades en Defensa del Territori» celebrades a la plaça del
Pes de sa Palla, a Ciutat. Es volia obrir el debat sobre
tàctiques i estratègies en les lluites en defensa del territori, d'especial rellevància a Mallorca.
La perspectiva antidesenvolupista (o antiindustrial),
l’eix que vertebrava les jornades a escala teòrica, posa
en dubte no només el capitalisme com a origen de les
nocivitats associades a la destrucció del territori (una
destrucció integral: ambiental, social, cultural i política), sinó el mateix desenvolupisme, o ideologia del
desenvolupament i el progrés. La crítica antidesenvolupista ataca d'arrel el binomi Capital-Estat, posant el
focus en les lluites en defensa del territori com a locus

de la lluita anticapitalista del nostre futur immediat, i
com a espai de creació de les noves subjectivitats revolucionàries: les comunitats veïnals de combat. A
més, es va deixar espai per a experiències de lluites de
base, assembleàries i articulades des de l’acció directa
(Assemblea No-MAT Girona i lluites contra mines a
Grècia); exemples que haurien de servir per a (re)pensar les lluites en defensa del territori a Mallorca.
Les jornades van servir, juntament amb la publicació de crítica al turisme Tot Inclòs (CLM), per generar
complicitats i afinitats que van desembocar en la creació del Front Comú en Defensa del Territori el mes
d'agost d'enguany.
Coneixement lliure
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Nono, Espai d'Aprenentatge,
una educació en llibertat
Malen Mayordomo

En “Nono, Espai d'aprenentatge”
entenem l'educació com l'acte
d'acompanyar i cuidar el procés de
creixement personal, corporal,
intel·lectual, artístic i social. Per
això, treballem en la creació d'un
espai alternatiu al sistema educatiu
actual, un espai obert i integrador,
allà on les persones poden créixer
en llibertat i aprendre a partir de
les seves necessitats i interessos.
El nostre objectiu és educar per a
la solidaritat, el respecte cap a una
mateixa i cap a les altres, un sentit
de llibertat lligat al de la responsabilitat i un sentit crític amb nosaltres i amb tot el que ens envolta.
Fa tres anys ja el col·lectiu va
començar definint un ideari i un
projecte educatiu. Obrirem les portes al setembre de 2013 i des de les
hores el repte de transformar les
idees i els valors escrits en una realitat ens acompanya dia a dia.
Entre els objectius que anem
aconseguint, destaca el fet que els
infants vinguin contents a Nono.
Que s'il·lusionin per participar en
l'assemblea de cada matí i que vulguin compartir amb el grup els
seus interessos i inquietuds. Són
elles mateixes les que decideixen
allò que volen fer durant el dia.
Les adultes donem forma al dia establint un ordre de les activitats i
en facilitem els materials. A partir
d'aquí, cada un tria si vol participar
o no. Són molts els dies que creen
dinàmiques totes juntes on es tracten amb respecte, s'escolten i s'ajuden. Els agrada cuinar a l'arener,
experimentar històries a la sala de
psicomotricitat, pintar, cantar, fer
gelats, fabricar disfresses, passejar
per conèixer l'entorn de Nono,
aprendre a cosir, jugar als escacs...
que tenen 3, 4 i 5 anys! Quan sorgeix un conflicte detenen l'activitat
que estan realitzant. Les implica48
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Nono construeix dia a dia una educació lliure i en llibertat.

des parlen i escolten, de manera
que es poden entendre i així trobar
una solució conjunta. També sorgeixen interessos de major concentració, aprenentatges més
individuals, aquells que requereixen un acompanyament personalitzat i únic, com la inquietud per
voler aprendre l'ús i significat de
lletres i nombres. El dia a dia passa en un ambient tranquil, on no
falta la diversió. Quan arriba l'hora
de dinar, elles mateixes ordenen
l'espai, paren la taula i la recullen...
malgrat que cuinar i fregar sigui
tasca de les adultes!
Entre els objectius que
anam aconseguint,
destaca el fet que els
infants vinguin
contents a Nono

Per anar donant resposta a cadascuna de les necessitats del projecte, les adultes ens hem repartit
en comissions. Cada una de les comissions treballa de manera autònoma i és a l'assemblea general de
cada mes on compartim amb la
resta del col·lectiu el treball realitzat. Entre nosaltres estem aprenent
a organitzar-nos millor, a fer assemblees més efectives i tenir un

compromís més fort a nivell personal i grupal.
Els nostres principals reptes de
futur es basen a continuar amb la
difusió del projecte, aconseguir
que s'apropin noves famílies, persones col·laboradores i continuar
realitzant activitats d'autofinançament. Una de les majors dificultats
és l'autogestió. Encara no hem
aconseguit que els ingressos
superin les despeses! Per anar solucionant el problema, hem organitzat activitats de portes obertes
amb bon menjar casolà, concerts i
activitats per a les nines; realitzem
vendes de llibres i contes a fires
afins i férem un bunyolada a
l'Ecoxarxa. També oferim activitats de tarda, com pre-dansa, circ i
psicomotricitat i d'aquí poc ens
agradaria oferir els terrenys per
sembrar horts urbans.
Ens agradaria que entressin més
persones per col·laborar amb el
projecte, obrir l'espai a la comunitat. Cerquem sòcies i gent que
vulgui venir a conèixer-nos, visitar-nos i compartir amb nosaltres
tot allò que vulgui (voluntàries,
contacontes, pageses, músiques,
artesanes...).
http ://www. esp aino no. net
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Guifi.net, la xarxa de
telecomunicacions lliure
Joan Francesc Arbona Pérez

Us heu demanat mai que hi ha darrere l'encaminador (router) de casa
vostra? Heu pensat mai per on circula la informació que enviau a
través d'Internet? La veritat és que
la resposta a aquestes preguntes no
és gens senzilla i, en les xarxes de
telecomunicacions d'avui dia, el
camí més curt no és una línia recta.
En enviar un Whatsapp o connectar-nos a la pàgina web de la UIB
la nostra informació viatja milers
de kilòmetres abans d'arribar al seu
destí. Qui sap, de fet, quin conglomerat d'empreses filtren i analitzen
els nostres missatges. Mentrestant,
l'Estat Espanyol continua sent el
país amb una velocitat mitjana de
connexió a Internet més baixa i
més cara de tota la Unió Europea.
El fet és que Internet no és més
que un conjunt d'ordinadors o nodes connectats i enllaçats entre si.
Prenent aquesta idea com a referència, guifi.net és essencialment
el mateix, però amb unes implicacions filosòfiques diferents: una
xarxa de telecomunicacions alternativa i independent d'Internet que
respon a l'interès general i no a
l'interès econòmic de les grans empreses del sector. Guifi.net, a diferència d'Internet, és lliure, oberta
i neutral. Lliure, perquè la xarxa,
els enllaços entre els nodes, són de

Esquema amb l'estructura de
guifi. net i d'Internet.

propietat col·lectiva i pertanyen als
veïns i veïnes que la munten.
Oberta, perquè tothom pot saber
exactament com està feta aquesta
xarxa i cap a on viatja la nostra informació. Neutral perquè no fa
distinció entre procedència i no limita l'accés a la tecnologia ni a la
velocitat a ningú. Guifi.net es basa
en la tecnologia sense fils WiFi per
crear enllaços entre les diferents
localitzacions (cases, casals, institucions, etc.) que participen de la
xarxa. A mesura que més persones
s'hi afegeixen, més s'expandeix.
La xarxa és lliure
perquè els enllaços
entre els nodes són de
propietat col·lectiva i
pertanyen als veïns i
veïnes que la munten

La xarxa guifi.net és molt potent
a llocs com al Principat o al País
Valencià i compta actualment amb
més de 25.000 nodes que, a la
pràctica, configuren un “Internet
paral·lel”. De fet, a base d'anar creant petites “illes” de cobertura de
guifi.net i interconnectant-les s'ha
aconseguit abastar comarques i regions completes. Les implicacions
pràctiques d'aquesta xarxa són importants: ens permet fer arribar
connexió a Internet a llocs llunyans on no arriba la connexió i a
persones que no se la poden pagar.
Ens permet compartir fitxers, telefonia i crear xats entre nosaltres
sense que aquests passin per llocs
desconeguts. És un projecte interessant, també, per dinamitzar el
teixit associatiu i empresarial local
(cooperatiu, sempre que es pugui!). Serveix també per crear una
xarxa de continguts lliures i no
controlats ni per governs ni corporacions.

Extensió de guifi. net als
Països Catalans.

A Mallorca fa falta encara molta
feina i moltes mans per arribar als
nivells del Principat o del País Valencià. Tot i així, ara a Sóller hi ha
una desena de nodes que ofereixen
pàgines web, un servidor de fitxers
i diverses portes a Internet. A Manacor, hi ha una zona de cobertura
amb també una porta a Internet. A
Ciutat fa uns anys hi havia una comunitat d'usuaris activa, però amb
el temps ha anat desapareixent. És
important que nova gent se sumi i
col·labori amb al projecte per expandir la xarxa. I que ningú no
s'equivoqui, no cal ser ni tècnic ni
informàtic per col·laborar-hi, ja
que la principal feina és la difusió i
la conscienciació.
Si hi voleu col·laborar, el grup
de guifi.net Mallorca té una pàgina
web la direcció de la qual podeu
trobar a sota, la primera d'elles. A
la pestanya de contacte trobareu
una direcció d'adreça electrònica,
llistes de correu i la pàgina de Facebook. El projecte a escala general disposa de pàgina web pròpia,
la segona de sota.
http ://m allo rca. guifi. net
http ://g uifi. net
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L'alegria polititzada és una eina
feminista transformadora
Andrea Beltramo

Al·lota! S'ha de tenir sempre un
parell de bragues noves guardades,
per si et passés res. La meva padrina no voldria que passés vergonya
si per algun motiu inesperat acabés
a la guàrdia d'un hospital. Per descomptat, l'incident succeiria com
l'enginyeria temporal suficient per
anar a casa, agafar les bragues, revisar que tot estigués en el seu
lloc, documents, telèfons i una
pastilla de sabó blanc d'aquelles
que no fan mal. Evidentment, no
s'ha d'oblidar mai una petita tovallola perquè allà et donen qualsevol cosa. No sigui que tornem amb
la pell feta un oi.
Quines coses! El cert és que, a
l'hora de fer un balanç polític anual
sobre la intervenció cultural feminista a les nostres illes, jo record la
meva padrina com un referent de
gestió i planificació personal dels
riscos quotidians. O tal volta sigui
el meu petit reconeixement a una
genealogia de l'autogestió. No ho
sé, qui ho sap. El que sé, sens dubte, és que els espais de construcció
feminista són espais col·lectius flexibles, pragmàtics i interessants.
És un assumpte d'economia política situada i té a veure amb allò que
Amaia Pérez Orozco defensa a

bres del teixit social? És la producció cultural autogestionada resultat
exclusivament de l'absència institucional o són pràctiques des d'un
posicionament polític concret? Realment estan absentes les institucions? L'autogestió és autonomia?
Suposa una disputa de poder?
Com transferim les experiències
autogestionades? Qui té el poder
d'autogestionar? Què és allò que es
gestiona? Per a qui? Pot la confiança ser polititzada?
Actuar des de
llenguatges artístics és
proposar altres formes
d'abastir les relacions
socials

banda, les nostres maneres de
construir aquestes intervencions es
recolzen en una proposta ètica i no
estètica. Actuar des de llenguatges
artístics és proposar altres formes
d'abastir les relacions socials. Una
posició ètica que no és dogmàtica,
que no té manuals, sinó que és el
resultat de com ens relacionam, on
la qüestió sobre l'alteritat esdevé
espai col·lectiu de reconeixement.
«Que succeeixi la trobada», diria
Deleuze. «Farta de deconstruir!
Mutar!», diria Maena Juan a sa
Roqueta, esdevenir en una altra
forma d'estar i ser mentre ens reconeixem part d'unes genealogies
d'acció i participació. Mai no partim de zero. Tenim la companyia
d'aquells que ja estan transformant
el món. L'agència, la possibilitat
d'accionar i transformar, no espera
la seva quota de participació, ni els
seus representants, no és una evolució vertical i expansiva, sinó una
multiplicació de l'horitzontalitat
cíclica, flexible, circular i en moviment. Spinoza digué segles enrere que «la tristesa és tot allò que
disminueix la nostra capacitat
d'acció», al contrari, l'alegria és tot
allò que n'augmenta aquesta capacitat. Serà per això que a cadascuna de les trobades repetim com un

Com a punt de partida, el posicionament polític explícit, no hem
fet gestió cultural, sinó intervencions feministes des de la poesia, el
cine, fils, llanes, músiques, teatre,
tinta, papers, aquarel·les, música,
colors. Des d'aquests llenguatges
hem fet propostes polítiques feministes. Per descomptat, l'objectivitat és una de les primeres ficcions
que elegim deixar fora, ningú no té
el poder del saber, sinó la saviesa
Subversión feminista de la econo- que dóna l'experiència. Per altra
mia, que els debats feministes han
situat històricament el centre de
l'atenció en les qüestió sobre la vida. La responsabilitat de sostenir la
vida. Amb acords i dissidències,
formam part d'un moviment social
que té molt a veure amb aquesta
força arrasadora que és fer/viure
per a la vida. Que no mereixi la
pena, que valgui l'alegria. I que
aquesta alegria es recolzi en l'acció
i l'autonomia.
Podríem pensar en l'autogestió
com a estratègia per intervenir i
afectar de feminisme totes les fi"Autogestió en moviment" de Christian Ponce.
50

Autogestió de la cultura

Anuari 2014

mantra allò de «Organitzar la ràbia, defensar l'alegria!»
No ens interessa qui ostenta el
poder del coneixement. Ningú no
té el criteri de veritat, sinó el de
l'experiència situada. La saviesa
que s'assoleix posant el cos i que
reivindica formes contrahegemòniques d'accés a uns sabers propers. Aquí és on les preguntes
comencen a formular-se, des d'altres perspectives. Institucions sí o
no? La nostra resposta ha estat: si
fan falta. Si interessa, que hi estiguin. No hi ha xantatge, el mapa
institucional és també la barbacoa
del pati de casa. Si serveix per a
una torrada, s'encén el foc. No establim xarxes amb les institucions,
sinó que travessam les seves burocràcies, interpel·lam i ocupam
els espais des d'aliances personals.
Es tracta d'una autogestió funcional a uns interessos de transformació feminista, no al desig de
produir per al mercat cultural. Treballam sense oficines, no hi ha espais fixos, els llocs de trobada són
els espais en xarxa, els virtuals i
els de sempre, bars, parcs i llibreries. La nostra pròpia habitació és
aquest teixit incansable d'aranyes
laborioses de contenció i cura. En
suma, les pràctiques de la gestió
feminista en matèria de projectes
culturals han estat pràctiques en les
quals es recupera la confiança com
a estratègia política, l'alegria com a
irreverència i la dissidència com a
demanda d'escolta i l'organització
de la ràbia canalitzada en cada
projecte. Per descomptat, algú podria dir que alguns d'aquests eixos
no són exclusius del feminisme, i
tendria raó. No obstant això, la necessitat urgent d'identificar i actuar
contra les estructures de la violència en les seves cruïlles de raça,
gènere, classe, sexualitats, destrucció del medi ambient, religions,

Cartell d'activitats de Ulls Sadolls en la Fira del llibre, de Víctor Sánchez.

processos colonials, etc., sortir de
les causes úniques, adonar-se dels
entrecreuaments
transversals
d'aquestes relacions de poder és
allò que persegueixen els feminisLa nostra pròpia
habitació és aquest
teixit incansable
d'aranyes laborioses de
contenció i cura

mes contemporanis.
Formar part de propostes autogestionades durant el 2014 a Mallorca ha estat una experiència
ètica, econòmica i política de la
possibilitat de ser, fer i estar per a
la vida. Tal volta aquí radica la
força de l'autogestió. Una vida en
què valgui l'alegria.
http s://ulls sadolls .
wordpress. com
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La II Fira del Llibre Anarquista de Mallorca,
un projecte autogestionat que es consolida
Ivan

Els dies 10, 11 i 12 d'octubre de
2014 vàrem poder gaudir a Ciutat
de la II Fira del Llibre Anarquista
de Mallorca, sa Fira. Una trobada,
a peu de carrer, de gent i d'idees.
Igual que la primera edició, sa
Fira va ser organitzada per la Coordinadora Llibertària de Mallorca
(CLM) amb molta col·laboració
per part d'individualitats no integrades dins la CLM.
Per a aquesta segona edició vàrem apostar per situar-nos a la
plaça del barri popular de ses Veles, a l'aire lliure; un gran encert
malgrat dels nostres dubtes inicials
de treure-la a aquest espai. Aconseguírem que s'apropàs molta gent
del barri, fent de sa Fira un espai
encara més popular.
Des d'un primer moment, va voler ser un espai obert on poder presentar i parlar de temes socials des
d'una perspectiva llibertària.
D'aquesta manera, vàrem confeccionar un programa variat amb
presentacions de llibres de distintes temàtiques socials i que ens
desperten inquietuds. Concretament presentàrem els llibres La
Comuna de París, No robarás,
¿Por qué no nos dejan hacer en la
calle?, En defensa d'Afrodita,
¿Dónde està mi tribu? i Paremos
los vuelos.

moviment llibertari a Mallorca.
A més a més, vàrem incloure teatre, actuacions musicals, poesia i
un espai infantil autogestionat de
l'espai d'aprenentatge Nono. Poguérem presenciar les actuacions
teatrals de Las Hipókritas amb
Post, post, post i la Lioparda amb
Degenerant Utòpics; la música
hip-hop en directe de les Phussyon
i els cantautors Buterflai, Txus
Santana i Tomeu Quetgles.
Volíem crear un espai
obert on poder
presentar i parlar de
temes socials des d'una
perspectiva llibertària

La poesia va venir de l'espontaneïtat dels i les assistents a la sessió de poesia sobre Dub, acte que,
a més, clausurava aquesta segona
edició.
Diverses distribuïdores, editorials i col·lectius de Mallorca i fora
de Mallorca varen estar-hi també
presents posant una paradeta.
Comptàrem amb el Grup d’Estudis Llibertaris Els Oblidats, transi-

tant: llibres i línies de fuga, Sa

Botigueta - Difusió Cultural Llibertària, Es fullet perdut d’en Rotget, Ediciones KaraKartón,
Col·lectiu Escola Lliure de Mallorca, Ulls Sadolls, Edicions del
despropòsit, Virus Editorial, Acció
Llibertària de Sants, Cul de SacEdiciones el Salmón, Distribuciones Güarrilleras, Librería Eleutheria, El Local Cambalache,
Karrazka Banaketak, Federación
Ibérica de Juventudes Libertarias i
Beehive Collective.
Pel que fa a l'organització, cal
dir que per dur a terme el projecte,
començàrem des de final de maig,
reunint-nos en assemblees i formant petits grups de feina, dividits
en diferents grups. Hi havia el de
comunicació i difusió, que s'encarregà de fer la pàgina web, a
més de les xapes i adhesius. Prèviament, les companyes del grup de
disseny s'encarregaren d'elaborar
el disseny que caracteritzà aquesta
segona edició. El grup de programa proposà el calendari d'actes
(presentacions de llibres, concerts i
actuacions teatrals) a partir del que
s'havia proposat a l'assemblea.

Per mitjà de les presentacions
encetàrem enriquidors debats (un
dels objectius de sa Fira) sobre les
temàtiques tractades als llibres:
educació lliure, gentrificació i control social, relacions lliures, maternitat, criança i migracions.
Hi hagué també temps per parlar de la publicació Tot Inclòs i debatre sobre Com afrontem el
turisme i les seves nocivitats?

I també per presentar la revista

Clau de Volta amb una taula rodo-

na i debat sobre l’organització del
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També va fer els contactes amb les
ponents, els grups musicals i de teatre; el grup d'infraestructures proposà i cercà els llocs on fer-la, així
com gestionar els temes burocràtics. A més a més gestionà el so,
llums, taules, cadires, beguda i vaixella; seguidament, les distribuïdores, que va fer les gestions perquè
hi hagués paradetes de distribuïdores i col·lectius; i finalment, el
grup d'autofinançament i economia, que s'ocupà de fer esdeveniments previs per finançar sa Fira i
de dur la gestió econòmica.
Ens reuníem cada 15 dies i tractàvem de consensuar les propostes
de cada grup de feina i dels altres
temes que poguessin sorgir. També
gestionàrem l'allotjament de les
persones que venien de fora, de la
coordinació dels diferents grups
que prepararen el menjar, els torns
de barra, etc.
Aconseguírem que
s'apropàs molta gent
del barri, generant un
espai encara més
popular

A l'hora de fer torns i coordinarnos vàrem trobar pràctiques eines
virtuals com el Pad o les llistes de
correus de Riseup.net.
S'ha de recalcar que el fet de la
insularitat ens condiciona; aconseguir que les distribuïdores, editorial i autors es vulguin desplaçar fins
a l'illa sempre és més costós tant
en temps per desplaçament com
econòmicament. D'aquesta manera incentivàrem el viatge pagant
una part dels costos del trajecte.
Per assumir aquests costos haguérem de cercar distintes vies d'autofinançament per cobrir les despeses com oferir marxandatge, fer

Moment de la presentació de ¿Por qu é no nos d ejan hacer en la calle?

esdeveniments prefira com sopars,
cabarets o oferir menjar vegà i begudes els dies de sa Fira.
Com a conclusió, cal dir que el
resultat de sa Fira ens va deixar
molt alegres i amb ganes de més,
però arribar aquí no va ser un
procés fàcil, encara que ho pogués
semblar externament. Més enllà de
tota la feina que suposà, férem
anàlisi que en el dia a dia hi havia
moltes més tasques a fer de les que
havíem definit prèviament i que
haguérem de solucionar al moment. Per exemple, no haver previst la recollida del material a
l'hora de tancar sa Fira, no haver
fet torns per ser al local de CNT
(on estaven els banys i els materials).
Sa Fira fou un èxit
col·lectiu

De manera més interna, férem
un balanç de la forma en què es
varen prendre algunes decisions
com a l'hora de triar els llibres per
presentar. Pensam que es varen triar ràpidament en una assemblea
sense tenir un debat sobre per què

es triava aquell llibre i què esperaven obtenir de la seva presentació,
deixant-nos guiar per l'instint.
Tampoc no vàrem saber muntar, ni
integrar activitats per als infants
com un contacontes, encara que ho
intentàrem.
No obstant això, malgrat aquestes mancances, entenem que sa
Fira és un procés d'autoaprenentatge i millora, i prenem nota de
cara al futur.
Per acabar, s'ha de mencionar i
fer èmfasi que sa Fira fou un èxit
col·lectiu de tots i totes, dut a terme gràcies als i les ponents, les
actuacions musicals i teatrals, la
gent que va cuinar, la gent de les
distribuïdes i col·lectius, la col·laboració als torns de barra i a l'hora
de muntar i desmuntar. També
gràcies a la gent que va venir a
participar en els distints actes. Foren tres dies d'amistat en què amb
il·lusió i ganes de fer, creàrem un
espai autogestionat per moure idees cap a un altre model de societat.
Ens veiem en les pròximes edicions!
http ://firallibre ana rqu ista
mallorca. nob logs . org /
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Memòria històrica: un any de petites
grans victòries
Arnau Matas

Es podria dir que aquest ha estat
un any de victòries en la incansable lluita per la recuperació de la
memòria. Val a dir que són victòries minses si les comparam amb tot
el que queda per arribar a copsar
els drets a la veritat, la justícia i la
reparació. Però són victòries importants i emocionants.
La primera d'aquestes victòries
és que, per fi, familiars de víctimes
del franquisme han pogut declarar
en seu judicial en una investigació
sobre els assassinats. Es tracta d'un
procés endegat a final de 2013
quan es realitzà el viatge d'una petita expedició de Memòria de Mallorca a l'Argentina per activar la
querella que instrueix a Buenos
Aires la jutgessa María Servini. La
comitiva, encapçalada per Maria
Antònia Oliver, presidenta de
Memòria de Mallorca, acompanyada d'altres representants d'associacions memorialistes, va declarar
en seu judicial sobre els més de
3.000 assassinats del franquisme a
Mallorca. Aquest procés judicial,
l'única causa oberta actualment en
el món contra els crims del franquisme, ha permès que nombrosos
familiars de desapareguts puguin
declarar arreu de l'Estat espanyol, i
també a Mallorca.
Una altra de les victòries de
l'any és l'obertura de la fossa de
Sant Joan. Allà, hi havia els cossos
de tres veïns de Maria de la Salut:
Jaume Gual Mas, Miquel Salom
Ribot, en Mio, nascut a Ariany, i
Joan Gual Genovard, Puro. Tots
tres foren assassinats i llançats dins
d'un pou pels falangistes la nit del
15 al 16 d'octubre de 1936, poques
hores després de ser detinguts per
la seva vinculació al moviment
obrer. Tres dies després, els cossos
foren descoberts i traslladats a la
fossa comuna del cementiri de
Sant Joan.
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La fossa de Sant Joan amb els cossos de Jaume, Miquel i Joan.

Durant més de dos anys en la
recerca, l'Associació Memòria de
Mallorca havia pogut documentar
l'existència de, com a mínim, 48
fosses a Mallorca. Després d'analitzar les particularitats de cadascuna d'aquestes fosses, s'arribà a la
conclusió que la de Sant Joan era
una de les candidates més viables
des del punt de vista tècnic. Així, a
partir d'aquí es va activar tot un
protocol d'actuació per tal d'obrirla. Aquest protocol incloïa les negociacions amb les institucions (la
fossa de Sant Joan està dins del cementiri municipal, propietat de
l'Ajuntament, que n'ha d'autoritzar
l'actuació), les famílies, l'equip
jurídic de l'Associació, el laboratori de genètica de la UIB i l'equip
d'arqueologia de Memòria de Mallorca.
Familiars de víctimes
han pogut declarar en
seu judicial sobre els
crims franquistes

Fou, per fi, el 16 de juny de
2014, que l'equip d'arqueòlogues
començà les tasques d'exhumació,
que s'allargaren durant uns dies.
L'obertura de la fossa de Sant Joan
és sens dubte una fita de gran importància en la lluita per la recuperació de la memòria; no només per

la importància personal i emotiva
que té per a les famílies afectades,
sinó també perquè és un precedent
indefugible que sintetitza simbòlicament les principals demandes de
la lluita per la recuperació de la
memòria.
A banda d'aquests dos moments
històrics, el 2014 ha tornat a ser un
any frenètic per aquesta lluita, com
és habitual. S'han succeït els actes
d'homenatge i les jornades de
memòria històrica a diferents pobles de l'illa, com el cas de Binissalem, Bunyola, Calvià, Manacor,
Palma, Pollença, Porreres, Santa
Maria, Esporles, Sencelles o Alaró,
entre d'altres. També es va commemorar, el 30 de maig, el tercer
aniversari del mur de la memòria,
al cementiri de Palma, un espai de
recordança que ha esdevingut una
cita indefugible. També s'ha realitzat, durant tot l'any, el primer dissabte de cada mes, una
concentració a la Plaça Major de
Ciutat que reclamava l'anul·lació
dels judicis franquistes, la recerca i
exhumació de les fosses i contra la
impunitat dels crims i criminals
franquistes. Tot plegat demostra
que la lluita per la memòria gaudeix de bona salut, però cal continuar picant pedra.
http ://www. mem oria dele sille s. org
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Passes per a la Unitat Popular a Mallorca
Miquel Àngel Cloquell Espases

Des de sempre, amb més o menys
mancances, la societat civil de Mallorca, sense estar sota les sigles de
cap cúpula d’un partit polític o
corporació, ha volgut participar de
manera activa en la vida social,
política i cultural de la nostra illa.
La crisi del sistema i el govern
reaccionari del PP han revifat
aquests moviments i han fet evident la necessitat d’un canvi profund en l'organització política.
S’ha fet explícit també la necessitat que sigui la mateixa societat la
que pugui incidir directament sobre les decisions que l’afecten. El
15M o la irrupció de Podem a les
darreres eleccions són només un
símptoma d’aquest sentiment, que
ja és generalitzat dins del nostre
país.
Tot i compartir en gran part objectius i inquietuds, els moviments
socials i les persones d’esquerres
han estat des de sempre molt dispersos. Creim que els moviments
socials, tot i moltes vegades no
ser-ne conscients, tenim molt a dir
i molt a fer, tant socialment com
políticament.
En aquest sentit, va néixer la
trobada d’Unitat Popular, un espai
en el qual pretenem aglutinar totes
aquelles associacions, agrupacions
i individualitats d’esquerres, actives i de base amb la intenció de
debatre, discutir i veure què fer
juntes, amb l’objectiu de crear un
marc i uns espais de debat de referència a l’esquerra mallorquina
de base, així com iniciar projectes
socials i polítics conjuntament.
El dissabte 18 d'octubre es juntà
ben dematí a Sa Casa Llarga un
centenar de persones de diferents
ideologies i organitzacions entorn
de tres debats simultanis: «La lluita al carrer», «La lluita institucional”» i «La construcció nacional».

Assemblea de la tarda on es posaren en comú totes les idees generades.

Debats molt interessants de primeríssima actualitat. I és que amb
el sorgiment de Podem i altres noves forces polítiques, i el recorregut que estava tenint el moviment
nacionalista català, es necessitava
un plantejament d'aquestes circumstàncies polítiques des d'una
visió anticapitalista dels moviments socials mallorquins.
Aconseguir que la veu
de la ciutadania marqui
el full de ruta a seguir
per les institucions

Durant l’horabaixa es va dur a
terme un debat general en què un
portaveu de cada grup va aportar
les conclusions a les quals s’havia
arribat al matí. Entre les idees que
varen sorgir es va remarcar la necessitat de fer èmfasi en la millora
de comunicació entre totes les mobilitzacions, aprofitant els mitjans i
projectes alternatius que hi ha, així
com mirar de fer més feina en
l’àmbit antirepressiu. Així mateix,
es va parlar de descentralitzar les
lluites tenint en compte que els ritmes no són els mateixos a Palma
que als pobles.
Tota la jornada va poder ser seguida per streaming gràcies a la
connexió per Internet realitzada
per guifi.net i es va oferir servei de

ludoteca per poder congeniar activisme polític amb la paternitat i la
maternitat.
Aquesta jornada va ser un repte
en relació amb l'organització, en
què varen participar diferents
col·lectius i aportaren feina per a
aconseguir aquesta trobada plural.
S'aconseguí vèncer el centralisme de Ciutat amb l'assistència de
col·lectius i individualitats de Pollença, Llubí, Manacor, Felanitx, i
molts altres pobles. Va ser una de
les poques vegades en les quals
col·lectius de Ciutat i de poble estaven en un mateix espai debatent
sobre política, en totes els seus
àmbits.
Per acabar, tot i que les conclusions i els objectius formalitzats a
la primera TUP Mallorca no van
ser molt clars, l'experiència va ser
interessant per la novetat del format plantejat i, a més, arran
d'aquesta jornada han sorgit moltes
persones a Palma que estan preparant, contactant amb molts més
col·lectius, una nova Trobada per
la Unitat Popular.
Construir la unitat popular, debatent i unint forces i esforços per
aconseguir que la veu de la ciutadania marqui el full de ruta a seguir per les institucions.
http ://troba dau p. cat
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Fer feina i no arribar a final de mes,
el panorama laboral a les Balears
Víctor Cornell

La crisi econòmica a l'Estat ha tingut un impacte demolidor dins el
món laboral. Si bé no és un fenomen nou, la descomposició de les
xarxes de suport mutu dels treballadors, ja siguin sindicats, plataformes o assemblees no ha fet més
que precipitar els esdeveniments.
La tan proclamada desregularització de les relacions laborals no
és més que un concepte lliberal
que vol dir despullar de qualsevol
dret els treballadors, ja sigui el dret
de vaga, el dret a la negociació
col·lectiva, el dret al treball, o
inclús, un dels problemes més
greus que pot tenir un treballador,
el dret a cobrar un salari digne, el
que dóna títol a aquest article, fer
feina i no arribar a final de més.
Doncs bé, si a l'any 2013 es varen aprovar quatre reformes laborals, aquest any ha estat l'any de la
posada en pràctica d'aquestes i altres polítiques antiobreres.
Si analitzem el mercat laboral
actual a la nostra illa, hi ha quatre
factors importants a tenir en compte, que el fan encara més precari
que els de la resta de l'Estat.

El primer factor és l'estacionalitat de les temporades de feina, que
ha fet del contracte fix discontinu,
un engany, en part sustentats pels
mateixos sindicats oficials, d'una
estabilitat en la feina que no és tal.
Cada vegada són més generalitzats
els contractes de quatre o cinc mesos, a mitja jornada o menys, que
fan que si bé es pugui fer feina uns
mesos, a causa de les poques hores
realitzades i els baixos sous, esdevenen insuficients pel manteniment d'un nivell de vida mínim.
Si sumam la quantitat de fixos discontinus que es crearen als anys
80-90 i que ara han arribat a l'edat
de jubilació, on el panorama és encara més desolador, amb pensions
molt baixes, inclús per davall de
les pensions mínimes no contributives, l'operació surt molt magre i
preocupant.
Un segon factor és el de la subcontractació. En aquests moments
la majoria dels serveis que donen
l'Administració Pública o empreses amb diners públics com AENA
(que ha deixat de publicar els beneficis que treuen cada any; es calcula que més de 500 milions
d'euros als darrers 5 anys) es fan

mitjançant la subcontractació. Una
descomposició dels serveis públics
que deixa a les empreses subcontractades amb la mà d'obra, mentre
les principals es dediquen a amassar i gestionar els beneficis. Encara
no s'ha fet cap estudi seriós
d'aquestes polítiques de subcontractació a l'Illa, però les lluites
que han duit alguns treballadors a
l'aeroport, denunciant contractes
de serveis d'AENA per davall del
cost real, i el fet que es multipliquin les empreses pirates, amb
sous i condicions precàries, ens pot
donar una idea del greu problema
al qual ens enfrontam.
Ni tan sols les
plataformes
anticapitalistes que
havien donat petits
fruits a les darreres
vagues generals, s'han
mantingut dempeus

Aquesta forma de funcionar, fa
que les Administracions Públiques
puguin davallar pressupostos, sense donar una imatge de precarietat
laboral, però els serveis socials na-

Arriba la Coordinadora Obrera Sindical a Mallorca
Enguany ha nascut a Mallorca la Coordinadora Obrera Sindical (COS). Som una organització sindical que
lluita per la defensa i millora dels interessos dels treballadors i les treballadores defensant l’acció organitzada de la nostra classe.
El motor revolucionari de les societats es pot descompondre en moltes peces i, si mirem aquesta dissecció històrica, veurem que una de les peces clau i
fonamentals en la defensa dels interessos de les classes populars han estat els sindicats. És per això que la
COS beu de la tradició de lluita sindical dels Països
Catalans defensant la classe treballadora sense renúncies perquè lluitem per una independència de triple
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Rubén Chavarría González

opressió: de classe, nacional i patriarcal.
En el primer any de vida a Mallorca hem dut a terme una campanya estival denunciant i defensant-nos
de la precarització que pateixen dia rere dia les treballadores de l’hostaleria així com accions puntuals a
llocs de feina de persones que han sofert pressions
dintre de les seves empreses en les quals la direcció
no juga net i s’aprofita del moment de debilitat socioeconòmic actual.
Des de les institucions ens presenten un 2014 de
flors i violes però nosaltres sabem que no es així i
continuarem organitzant-nos i mobilitzant-nos sempre
que sapiguem que hi ha un company o companya que
ho necessiti.
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turalment es debiliten.
El tercer factor ha estat l'atac a
la negociació col·lectiva. Això en
la pràctica ha fet que el volum de
convenis col·lectius firmats a les
Balears al darrer any ha estat mínim, ni tan sols un conveni que era
dels més potents, com el de l'Hostaleria, amb totes les mancances
que hi tenia, s'ha pogut firmar decentment. A més, s'ha obert la porta a la contractació temporal
durant diferents temporades, és a
dir, la possibilitat de contractar treballadors en precari durant distintes temporades seguides, sense
aconseguir la condició de fix.
Doncs bé, com ara els empresaris
no estan obligats a firmar nous
convenis, i si no es firmen, s'ha de
aplicar l'Estatut dels Treballadors,
o un conveni d'àmbit superior, la
feina bruta de la negociació s'ha
imposat per llei, i surt més rendible
deixar morir els convenis firmats
que firmar-ne de nous.
I com a darrer factor totalment
dramàtic, la defensa jurídica dels
treballadors. Amb uns jutjats del
Social totalment saturats, amb dates de judici amb 2 o 3 anys vista,
si a tot això hi sumam l'eliminació

Costa molt trencar la dinàmica de fer feina plegats només en fites importants.

dels salaris de tramitació, en la
pràctica, el que hi ha, és un despotisme dels empresaris que són els
que tenen la iniciativa en les negociacions.
Amb aquest panorama, la resposta de les centrals sindicals ja sigui per manca de força, per no
tenir implicació o per la desacreditació del sindicalisme, tant oficial
com alternatiu, ha estat nul·la. Ni
tan sols, les plataformes anticapitalistes que havien donat, al manco, petits fruits a les darreres
vagues generals, s'han mantingut
de peu.
El referent als sindicalisme assembleari, com és la CNT, que va
haver de canviar de seu l'any passat, ha experimentat

un creixement significatiu en afiliació, però per contra, la manca
d'implicació dels treballadors fa
que la lluita sindical estigui pràcticament paralitzada, tan sols algunes empreses en lluita han pogut
mantenir la conflictivitat, però totalment desconnectades les unes
de les altres.
Possiblement aquest any ha estat un any de defensa dels pocs
drets laborals que queden. Les
lluites d'atac, aquelles que donen
fruits i fan que es recuperin drets
es veuran en èpoques venidores.
Amb aquesta esperança afrontam
l'any que ve.
http ://p alm a. cnt. es
http ://www. cgtb alea rs. org

Hostaleria en Lluita: l'organització laboral
a un sector que és qüestió de classe
Àlvar Hervalejo Sánchez

Pensar en l’economia mallorquina és pensar en el sector hostaler. Representa el 85% del PIB de la CAIB i
curiosament el 89% dels seus contractes laborals són
temporals. Amb cada inici de temporada milers de noves treballadores, moltes d’elles joves i estudiants,
s’incorporen al sector i fan baixar, durant uns mesos,
les xifres d’atur. Els polítics i la patronal es tornen a
felicitar per l’èxit de la economia del sol i platja. Però
la temporada s’acaba, i amb el final de l’estiu comença de nou l’atur i la incertesa laboral. Així, l’estacionalitat extrema se suma als incompliments de
contractes, als fraus de llei i a la no contractació per

acabar de precaritzar l'hostaleria.
Davant aquesta realitat aquest estiu es plantejà la
campanya Hostaleria en Lluita. La intenció era la de
començar a caminar, ja que el camí és molt llarg i
difícil: el sector pateix una desmobilització molt gran
agreujada per la desesperació que provoca la crisi i la
inoperància del tàndem CCOO-UGT. És per això que
la campanya ha estat molt limitada, i s’ha centrat en
petites accions informatives. Un primer impuls que de
cara a la temporada següent generi tota la continuïtat
possible.
Sindicalisme
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El 2014 d’Ecoxarxa Mallorca
Ana Martínez

Per començar, podem recordar
la complexitat del projecte que es
divideix en diversos àmbits de autogestió que afecten diferents
col·lectius i persones, així tenim: la
Xarxa Integral Mallorquina
(XIM), la nostra cooperativa integral, com a forma legal que empara les relacions econòmiques entre
els socis i cap a l'exterior; l'Ecoxarxa Mallorca formada per grups
i col·lectius autònoms units per uns
principis comuns i per l’ús de la
moneda social (talents); els Nuclis
Locals d'Autogestió (NAL) entre
els quals es compten NAL Patins i
NAL ses Veles i els projectes autònoms com transitant, l'espai
d'aprenentatge Nono, Grup de terres, etc.
Des que varem començar, a final de 2011, el funcionament del
Local Ecoxarxa (NAL Patins),
com a grup motor i iniciador del
projecte, ha desenvolupat tasques i
ha pres decisions que afecten tots
els sectors de gestió mencionats
anteriorment.
L'any 2014 s'ha fet l'intent d'implicar, dins la gestió de l'Ecoxarxa
Mallorca, a la resta de col·lectius,
integrants o potencials, en aquesta
presa de decisions amb l'objectiu
de fer real l'horitzontalitat del projecte; crear eines comuns de difusió, establir canals de comunicació
interna entre el col·lectius integrants i dinamitzar la moneda social com a fonament de la xarxa.

El NAL Patins és un dels
locals més freqüentats.
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Aquest primer intent no ha donat
els fruits esperats, ja sigui perquè
no hem sabut comunicar el benefici comú que comportaria aquesta
tasca o perquè hi ha persones que
treballen en dinstints projectes alhora i no poden implicar-se més.
Sigui com sigui, la creació d'una
autèntica xarxa és una feina que
s'ha de continuar intentant.
Un punt que trobem imprescindible per a la consolidació de la
xarxa és la dinamització de la moneda social. En aquest sentit,
l'Ecoxarxa es troba pendent de la
migració del CES, aplicació utilitzada en aquests moments per a la
gestió de la moneda social, a
l'IntegralCES, un nou portal creat
per la Cooperativa Integral Catalana (CIC) per poder treballar d'una
manera més amable la moneda social. Al començament de l'any
vinent es farà el canvi de plataforma i reiniciarem el treball de dinamització dels talents.
Enguany ha estat l'any
de la consolidació
social i la creació de la
Xarxa Integral
Mallorquina

Al Local Ecoxarxa, el rebost
s'ha reconvertit en el Grup de Consum del NAL Patins que participa
de la Xarxa Alterconsum de grups
de consum de l'illa a les compres
col·lectives de productes no peribles i fa comandes setmanals de
productes frescs (el servei de rebost, per a les sòcies, es continua
donant al NAL de ses Veles del
carrer Joan Alcover). Aquest canvi
ha permès donar-li al local un ambient més social, de reunió, de joc.
El que s’ha de valorar, molt positivament, és que el Local Eco-

Les decisions es prenen en
assemblees periòdiques.

xarxa en aquest darrer any s'ha
consolidat com a punt de trobada i
d'intercanvi d'idees per a moltes
persones i col·lectius socials.
Aquest era un dels nostres primers
objectius: donar suport a les lluites
socials i crear un espai obert de reflexió i debat.
La Xarxa a Mallorca està d'enhorabona: Ecoxarxa Mallorca,
Contrainfo i Jubilats per Mallorca
reberen el premi Alzina 2013 que
entrega anualment el GOB; i pel
2014 el premi ha estat per a transitant, Plataforma Salvem el Molinar, Miquel Àngel Llonovoy i
Associació Agents de Medi Ambient. Molts d’aquests col·lectius
formen part o són afins a l’Ecoxarxa, la qual cosa ens enorgulleix
i ens dóna ànims per continuar treballant en un projecte d'autogestió
i revolució integral que val la pena,
com queda demostrat per l’acceptació social que hem tingut fins
ara.
Per finalitzar, ens complau
anunciar sobretot dins aquest anuari el naixement de la Xarxa Integral Mallorquina (XIM). El 24 de
desembre del 2014 queda legalment constituïda la nostra/vostra
cooperativa integral, un pas més
cap a l’alliberació econòmica del
sistema capitalista en el qual estem
immersos.
http ://e coxarxa mallorca. org
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Objecció Fiscal a Mallorca:
un punt d'inflexió
Rashda Djebeli

Aquest any la campanya va començar plena d'optimisme. Cada
any s'havia anat incrementant el
nombre de participants, així com
la quantitat total objectada. També
s'hi havien presentat més projectes,
cosa que comportaria major activitat i noves incorporacions al si de
l'Assemblea. Millors expectatives
no es podien donar. La campanya
es va iniciar amb la dinàmica que
ja era habitual: les diverses comissions s'havien repartit la feina. Es
van imprimir uns fantàstics i cridaners cartells amb un missatge clar i
directe; es va crear una pàgina
web; s'anaven concertant xerrades;
els tallers; les persones que hi participaven per primera vegada n'assimilaven el procés...
Però prest va botar una alarma.
Qualcú havia rebut un requeriment
d'Hisenda. Calma, no passa res,
sabíem que això podia passar, disposam d'una caixa de resistència...
Un segon requeriment, un tercer
requeriment, un quart, un cinquè...
una autèntica allau de requeriments! Ai, per a això sí que no
estàvem preparadxs i els efectes
d'aquesta voràgine es van començar a fer sentir. Hi va haver
una mobilització per tal de tenir un
coneixement més precís del que
estava passant (audiència amb els
alts funcionaris d'Hisenda, comunicació amb col·lectius de la resta
de l'Estat, recerca de jurisprudència...). Al capdavall, per a les persones afectades es presentaven dues
disjuntives, quant a la resposta al
requeriment: satisfer la reclamació
o iniciar un procés de recursos administratius i legals envers un reconeixement al dret a objectar;
quant a la campanya en curs, renunciar a objectar o arriscar-se a
tornar a trobar-se amb una situació
semblant l'any següent.

Roda de premsa davant la Delegació d'Hisenda per denunciar la repressió.

Si els objectius eren
estalonar projectes,
denunciar el
militarisme i provocar
una reflexió de com
s'utilitzen els recursos
públics, dir que ens hem
quedat a mitges fa llarg

Entre els efectes de tot això ens
hem trobat amb una notòria minvada, tant en el nombre d'objectorxs com en la quantitat
objectada. De més de 20.000€ que
es desviaren l'any 2013, hem passat a menys de 3.000€ el 2014.
Igualment la nostra capacitat
econòmica per respondre a aquest
repte s'ha vist desbordada. Si els
objectius eren estalonar projectes,
denunciar el militarisme (així com
d'altres abusos promoguts des de
l'Estat) i provocar una reflexió de
com s'utilitzen els recursos públics, dir que ens hem quedat a
mitges fa llarg. En aquest context,

el debat estava servit; un debat
marcat pel desànim general i que
ha quedat obert.
De cara a properes campanyes
volem provar de realitzar una acció més sostinguda i diversa al
llarg de l'any. D'aquesta manera
creiem que es pot anar generant
una consciencia més pausada i
profunda del bé comú, així com
dels usos antisocials que dels fons
públics en fa l'Estat. També
voldríem continuar estalonant projectes que creiem sí són necessaris,
que generen espais i experiències
d'autogestió, que donen resposta a
necessitats diverses. Una de les
primeres tasques amb què ens trobarem consistirà a redefinir els
mecanismes mitjançant els quals
s'havia fet efectiva l'objecció fiscal
fins ara; sigui cercant noves esquerdes, sigui assolint el reconeixement del dret a objectar.
http ://o bjecciofisca l
mallorca. net
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Espais autogestionats a Mallorca
contrainfo. cat

1

Casal Popular
Voltor Negre

Any d'inauguració: 2009
Iniciatives: Xerrades, barres solidàries i antirepressives,
tallers...
Gestionat per: Arran Palma
Horaris: Dijous i divendres a partir de les 19h
Localització: Carrer Eivissa, 10 (Ciutat)
Web: http://palma.arran.cat/

3

Hort
Jardí d'Epicur

Any d'inauguració: 2012
Iniciatives: Horticultura urbana, dinars, concerts i tallers
Gestionat per: Assemblea del jardí
Horaris: Obert sempre
Localització: Cantonada de Bisbe Maura i Joaquim
Maria Bover (Ciutat)
Web: https://www.facebook.com/horturba.jardidepicur

5

EcoxarxaNAL Patins

Any d'inauguració: 2013
Iniciatives: Promoció del talent com a moneda social,
tallers, cursos... A més, s'hi poden trobar iniciatives com
El Racó del CES, el Rebost Col·lectiu o la Infokafeta
Gestionat per: Assemblea del local
Horaris: De dimarts a dijous d'11h a 14h i de 17h a 20h
Localització: Passatge Antoni Torrandell, 16 (Ciutat)
Web: http://ecoxarxamallorca.org

7 Ateneu Llibertari

SAD-SOV-CGT
Any d'inauguració: 2014
Iniciatives: Xerrades i projeccions
Gestionat per: CGT
Horaris: De dimarts a dijous d'11h a 14h i de 17h a 20h
Localització: Carrer Àngel Guimerà, 48D (Ciutat)
Web: https://www.facebook.com/pages/AteneuLlibertari-Sad-Sov-Cgt-Mallorca/308652405988698
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2 Ateneu Llibertari
Estel Negre
Any d'inauguració: 1987
Iniciatives: Xerrades, tallers, projeccions, presentacions.
A més, compta amb servei de llibreria
Gestionat per: CNT, assemblea de l'Ateneu Llibertari
Estel Negre i nucli local de l'Ecoxarxa de Ses Veles
Horaris: De dimarts a divendres de 9:30h a 13:30h. Dilluns de 18h a 21h, dimarts i dijous de 18h a 22h i dimecres i divendres de 19h a 22h
Localització: Carrer Joan Alcover, 54 (Ciutat)
Web: http://www.estelnegre.org

4 Local del GOB
Any d'inauguració: 2004
Iniciatives: Presentacions de llibres, espai de reunió de
diferents col·lectius, gestió de voluntariat ambiental...
Gestionat per: Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la
Naturalesa
Horaris: De dilluns a divendres de 9h a 15h i dilluns
16:30h a 20h
Localització: Carrer Manuel Sanchís Guarner, 10 (Ciutat)
Web: http://gobmallorca.com

6

transitant

Any d'inauguració: 2013
Iniciatives: Llibreria especialitzada en crítica social. A
més, s'hi duen a terme presentacions de llibres, xerrades,
concerts...
Gestionat per: Grup motor de transitant
Horaris: De dimarts a divendres de 10h a 13h i de
16:30h a 20:30h, i dissabte de 10h a 13h
Localització: Carrer Socors, 16 baixos (Ciutat)
Web: http://www.transitant.net
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7

Casal
La Victoria

Any d'inauguració: 2011
Iniciatives: Xerrades i actes del col·lectiu que el gestiona
Gestionat per: Col·lectiu Albaïna
Localització: Carrer Victòria 11 de Maig, 44 (Sóller)
Web: https://collectiualbaina.wordpress.com
10

10

4

3

Ateneu de
Felanitx

Any d'inauguració: 2014
Iniciatives: Xerrades, tallers, passis de vídeo, concerts...
Gestionat per: Assemblea Permanent de l'Ateneu
Horaris: Divendres i dissabte de 16h a 23h
Localització: Carrer Zavellà, 3 (Felanitx)
Web: http://ateneufelanitx.jimdo.com

9

Local de
Pinyol Vermell

Any d'inauguració: 2010
Iniciatives: Lloc de trobada del col·lectiu i espai de reunió de col·lectius anticapitalistes
Gestionat per: Pinyol Vermell
Localització: Sa Congregació, plaça de la Constitució, 1
(Sa Pobla)
11

Casal de joves
d'Alcúdia

Any d'inauguració: 2015
Gestionat per: Moviment Alcudienc

L'any 2015 es coneixeran la localització i els horaris.

Espais que han desaparegut aquest any

A Ciutat: l'Assecador dels tres cruis i el Laburatorio (en procès de reallotjament a un altre espai).
A Binissalem: la Granja de Creacions Can Tiró.
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PAH: Un any més de lluita
Maties Colom

La PAH de Mallorca ha continuat
un any més la seva tasca de conscienciació i empoderament de la
ciutadania vers la mala praxi dels
bancs. La nit del 31 de desembre
de l'any 2013 ja finalitzava amb la
negociació de 50 dacions en pagament amb el BMN; 50 famílies començaven l'any més tranquil·les i
la notícia obria la pàgina de Facebook per a l'any vinent.
Al llarg de l'any s'han aconseguit contínues dacions en pagament, reestructuracions, desnonaments aturats, reallotjaments de
famílies desnonades. Són èxits que
se celebren a les reunions de la
PAH i ens donen coratge per continuar endavant la nostra lluita.
Hem pogut constatar un augment significatiu dels casos de
desnonament per lloguer amb particulars, casos molt més difícils de
solucionar a causa que propietari i
inquilí són dues parts molt afectades per la crisi i igualment perjudicades. Davant l'absència de
solucions reals per part de l'administració, la PAH ha defensat una
acció de denúncia contínua als
plens de l'ajuntament de Palma. El
consistori menteix quan diu que hi
ha solucions per a les famílies desnonades. La realitat és que moltes
famílies amb ordre de desnonament viuen angoixades per no saber si tendran un sostre sota el qual
viure al cap d'unes setmanes i algunes es veuen obligades a viure a
cases d'amics o espais molt reduïts
per a famílies senceres. I aquesta
és una realitat que s'està ocultant.
La PAH treballa fonamentalment sobre la Llei del codi de bones pràctiques (Llei 1/2013 de
reestructuració del deute bancari).
Aquesta és una llei aprovada el
2013 gràcies a la pressió de les
Plataformes d’Afectats arran de
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l’Estat entorn d’una iniciativa legislativa popular (ILP). No és ni
tan sols la llei de mínims que demanava la PAH (aturada de tots els
desnonaments, dació retroactiva i
lloguer social). I tot i que els bancs
s’hi adheriren lliurement, s’incompleix sistemàticament. Incomprensiblement, els bancs continuen
avui dia fent l'impossible per
col·locar productes i fer negoci sobre el sofriment de les persones.
Molt important és destacar la
sentència del TJUE (Tribunal de
Justícia de la Unió Europea) que
declarà que la Llei hipotecària i el
procediment d'Execució hipotecària espanyols vulneren els drets
humans. En referència a aquesta
qüestió, la PAH va fer una acció al
Jutjats per demanar que, d'acord a
aquesta sentència del TJUE i amb
l'antecedent del cas Aziz, s'aturassin tots els procediments d’Execució hipotecària.
Al llarg de l’any s’han
aconseguit contínues
dacions en pagament,
reestructuracions,
desnonament aturats i
reallotjaments de
famílies desnonades

La PAH pot comptar entre les
seves fortaleses un activisme que
no es ven als poders del moment.
Això té conseqüències negatives a
curt termini, com ara la dificultat
per aconseguir habitatge social per
als afectats. Però li dóna a llarg
termini l'avantatge d'haver lluitat
sempre pels interessos generals.
Una altra fortalesa al manco de les
PAH de Palma i d'Inca ha estat la
seva constància. Cada dimarts a
Inca i cada dilluns i dimecres a

La PAH posa nom als causants dels
desnonaments i suïcidis.

Palma, la PAH obre les seves portes i atén les famílies que ho necessiten. A més, hi ha un telèfon
d'atenció a l'afectat durant tots els
dies.
La PAH cerca millorar la percepció de les famílies que no entenen que la feina de la plataforma
no és assistencialista, sinó d'empoderament de la població en la lluita
per un habitatge digne. El suport
de famílies ajudades, més de
4.000, no queda reflectit a les concentracions i manifestacions que la
PAH organitza, les quals podrien
ser molt més nombroses. Per les
mateixes raons hi ha dificultat que
nous voluntaris s'incorporin i augmenti l'atenció als afectats i en millori l'organització. Tot i així, al
llarg de l'any hi ha hagut noves incorporacions que faciliten la tasca
de la Plataforma. Les accions més
espectaculars i de major ressò mediàtic, com ara els «Stop desnonaments» davant l'entrada d'habitatges a punt de ser desnonats, han
estat absents a causa de la legislació actual i el caràcter de la gent.
La PAH continuarà la seva tasca
d'un David front a un Goliat perquè la seva causa és molt digne i sí
es pot!
http s://pah mallorca.
wordpress. com
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La revolució serà antiespecista o no serà
Mireia R. C.

Aquest ha estat un any en què hem
pogut veure resultats de tots els
anys de lluita que portem a l'illa en
matèria d'antiespecisme.
En la lluita contra la tauromàquia és on hem pogut veure majors
resultats. Al marge de les mobilitzacions que es van dur a terme a
les places, es va impulsar la campanya Mallorca Sense Sang, per
part d'algunes organitzacions animalistes, i ja són 16 els municipis
de Mallorca que s'han declarat
antitaurins. Som una majoria social la que rebutjam la tortura animal, tot i que algunes institucions,
juntament amb les empreses implicades, continuen intentant evitar
allò inevitable: que una indústria
basada en la tortura i l'assassinat
animal no s'extingeixi per si sola
davant la consideració cada vegada més recolzada i acceptada socialment, que la resta d'animals són
éssers amb capacitat de sentir i patir, tal com les persones.
Un altre dels símptomes que la
societat cada cop simpatitza més
amb el moviment animalista fou el
suport que es dóna quan la colònia
dels Moixos del Krekovic va fer
els seus sopars benèfics per continuar cuidant aquells que una minoria social vol fer invisible,
assetjar, repudiar, capturar i traslladar a l'infern de les gosseres. Per
seguir cuidant a aquells que paguen amb la seva vida la queixa
estúpida d'un veí, amb la impunitat
i complicitat de les institucions i
de qui ho consent.
I és que cada cop som més les
persones que veiem que la lluita
antiespecista no va a part de les altres lluites, sinó que anem totes
juntes per poder canviar realment
aquesta societat. El moviment
antiespecista dóna veu als oblidats,
als exclosos i es presenta com la

Un dels sopars benèfics a favor dels moixos del Krekovic al local de la CNT.

«capçalera» d'un moviment que
busca el reconeixement, la fi del
menyspreu, tant cap als animals
humans com dels no humans.

ens converteix en consumidores
que, amb cada compra, engeguem
els motors dels camions de transport cap a l'escorxador. Som les
responsables de la maquinària que
du els animals cap a aquest inferL'antiespecisme ens
nal camp de concentració.
ajuda a posicionar-nos
L'antiespecisme ens ajuda a podavant allò que és just
sicionar-nos davant allò que és
just. A lluitar s'aprèn lluitant, i
L'antiespecisme és una lluita l'antiespecisme és un dels graons
contra l’ús i l’explotació animal, d'aquest aprenentatge.
és un boicot a totes les indústries
que utilitzen els animals com la seSom una majoria
ua matèria prima. Aquestes indússocial la que rebutjam
tries necessiten de l'especisme per
la tortura animal
justificar un sistema de dominació
i explotació tan antic i tan transversal com és el patriarcat o la suEstem aquí per fer tremolar els
premacia racial. L'especisme tracta ciments del nostre adoctrinament
els animals com a propietat i que- especista, patriarcal, racial... i
den sotmesos als interessos dels construir una nova societat en què
seus amos humans, sense tenir dret la justícia, la igualtat, la solidaritat
a la vida, a la llibertat i a poder i la llibertat siguen els nostres cievitar el dany, el dolor i la por. ments principals.
Aquests interessos són els de conLa revolució serà antiespecista o
vertir-los en aliment, en vestit, en no serà.
objectes d'investigació o per a l'entreteniment.
L'antiespecisme ens ajuda a
prendre consciència de la nostra
condició dintre del mecanisme http s://www. face boo k. com /
VDe Veg ana
d'opressió. El sistema especista
Antiespecisme i animalisme
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Un any d'agitació cultural
Xavier Ensenyat

Després d'aconseguir consolidar-se
entre els moviments socials de
Mallorca durant l'any passat, la
feina més destacada de la Coordinadora Llibertària de Mallorca i
els col·lectius que en formen part
en l'any 2014 ha estat la de la generació de debats. Més concretament, crida l'atenció com gran part
dels actes convocats són amb una
intenció clara d'analitzar de forma
crítica la realitat que ens envolta.
La iniciativa de la Coordinadora
Llibertària de Mallorca que més
difusió ha tengut ha estat la publicació del monogràfic Tot Inclòs, la
presentació del qual es feu en una
gran quantitat de pobles de Mallorca i fins i tot a l'illa veïna de
Menorca. No és pas sorprenent
que hagi tengut tant ressò, doncs
en aquest monogràfic es fa, per
primera vegada a aquesta illa, una
crítica assenyada del monocultiu
turístic que es duu practicant aquí
des del franquisme.
D'altra banda, després de l'èxit
de l'any anterior, enguany una comissió integrada per integrants i
afins de la Coordinadora Llibertària de Mallorca ha organitzat la segona edició de la Fira del Llibre
Anarquista de Mallorca. Amb
presència de diverses llibreries i
editorials properes a l'anarquisme
d'arreu de l'Estat i de moltes persones, en el seu sí s'han generat debats interessants de temàtiques
molt diverses envoltant l'anarquisme.
A més, amb els doblers aconseguits de l'Objecció Fiscal de l'any
anterior transitant ha organitzat les
«Jornades en Defensa del Territori». En aquestes jornades s'ha fet
un anàlisi de com el capitalisme
empra el territori i una crítica sobre les lluites ecològiques, tot des
d'una perspectiva llibertària, fent
64
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una aposta clara per l'antidesenvolupisme.
Més enllà de l'èxit aclaparador
que han tengut iniciatives com el
monogràfic de crítica al monocultiu turístic Tot Inclòs, la II Fira del
Llibre Anarquista de Mallorca o
les «Jornades en Defensa del Territori», s'han fet gran quantitat
d'actes de debats i conferències on
s'han debatut temes amb una diversitat que abasteix des del bosó
de Higgs fins a l'alliberament nacional (amb la celebració de les 2es
Jornades d'Anarquisme i Alliberament dels pobles, entre d'altres),
passant per diverses temàtiques feministes (com les sexualitats, les
relacions afectives o el festival organitzat per Ulls Sadolls), l'afrontament de la repressió, la
gentrificació, l'educació, la història
i la organització del moviment
anarquista (entre els quals val l'alegria destacar la presentació del llibre Dissidències del Grup d'Estudis Llibertaris Els Oblidats), la
gestió d'Internet i un llarguíssim
etcètera.
Així i tot, el treball de les llibertàries organitzades de Mallorca

no ha estat només intel·lectual. Per
començar, es mantingué la tradicional convocatòria de l'1 de Maig
feta per la CNT al marge dels sindicats institucionals. Cal destacar
també, la participació llibertària en
el Front Comú en Defensa del
Territori, que des que s'ha creat
enguany ha fet nombrosos actes
amb la intenció de fer reflexionar
sobre la gestió del territori de les
Illes.
La formació
intel·lectual ha estat la
protagonista de la CLM
enguany, destacant la
quantitat de jornades
temàtiques
organitzades

A més, enguany s'han fet nombroses mostres de suport a les
companyes reprimides tant per
l'Estat com per altres servents del
capital. Només a Mallorca ja tenim
els casos de les Encausades Feministes que han protagonitzat l'acció
simbòlica a l'Església de Sant Miquel, el judici a les Encausades de

La Lioparda en acció durant la II Fira del Llibre Anarquista de Mallorca.
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la Conselleria i de Marcel i Robert
per la vaga anticapitalista (ambdós
casos de 2012) o l'agressió feixista
que ha patit el Casal Popular Voltor Negre; però també s'ha mostrat
suport tant per escrit com als carrers a l'antifeixista Fèlix i a Can
Vies, a més de col·laborar en l'acte
en suport de les empresonades
anarquistes i organitzar per segona
vegada la marxa a la presó.
La repressió no ha
cessat enguany i hem
vist com l'Estat
represaliava a multitud
de persones, ja fos en
detencions o judicis de
casos anteriors

Així mateix, no tot ha estat feina
el que ha fet la gent de la Coordinadora. S'han organitzat, en gran
part des de transitant i Arrels, una
gran diversitat d'actes lúdics més
enllà dels qui acompanyaven els
actes de debat que s'han anat fent.
S'han fet recitals poètics, concerts,
tallers, sopadors i fins i tot un cabaret. D'entre tots aquests actes
destaca, però, la Guirifesta. Sent
un acte organitzat per finançar el
monogràfic Tot Inclòs, la festa ha
tengut una acollida espectacular Actuació del Dr. Enfermo a la Guirifesta: ell abans recollia copinyes.
entre les mallorquines que acudiren en centenars a mofar-se del
Així i tot, cal remarcar que mal- (Ecoxarxa, Jardí d'Epicur, Nono...)
monocultiu turístic ja sigui amb les grat s'hagi fet una gran difusió de no disposen de massa mans per
vestimentes, el mamading o el bal- les idees, anàlisis i crítiques lli- treballar, malgrat el suport que se
coning.
bertàries; això no ha repercutit en li mostra des dels moviments sociun augment significatiu ni de la als. Així doncs, queda pendent per
Tot i així, no s'ha
militància llibertària ni de les inici- l'any qui ve, al marge de seguir
produit un augment
atives que comencin a sembrar la formant-se, aconseguir organitzarsignificatiu ni de la
revolució. Les llibertàries organit- se més i millor per a poder cozades en la Coordinadora seguim mençar a construir el nou món que
militància llibertària ni
sent poques i en la majoria de ca- duim als nostres cors.
de les iniciatives que
sos sense participar de cap agrupacomencin a sembrar la
ció concret. A més, les poques
revolució
http ://coordina dora
iniciatives que estan en marxa
allo rca. cat
llibe rtariam
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La unitat popular i la desobediència
com a eina de canvi
Sílvia Portell

Com cada final d’any toca mirar
enrere i fer balanç de tot allò que
aquest ha significat.
Fer balanç de dotze mesos de
lluita no sempre és fàcil, però segurament aquest 2014, en relació
amb l’Esquerra Independentista, es
podria definir com a un any de
creixement, consolidació i enfortiment del moviment.
Malauradament, també, tornarem a recordar aquest 2014 per la
repressió que han patit els moviments socials en general i l’Esquerra Independentista en
particular.
L’any començava amb l’amenaça de l’aplicació de l’anomenada Llei Gallardón, una modificació
de la Llei de l’avortament que havia de recuperar el marc legal de fa
30 anys. Davant d’aquesta tessitura ni l’Esquerra Independentista ni
els moviments feministes quedaven impassibles. Una acció de protesta a l’església de Sant Miquel de
Palma el dia 9 de febrer acabava,
dies després, amb 7 militants d’Arran detingudes i 8 més amb expedients administratius per les
concentracions de suport a les mateixes detingudes.
Aquest 2014 també el recordarem pel judici i la posterior resolució del cas de les encausades per
l’okupació de la Conselleria
d’Educació. Però sobretot per
l’onada de solidaritat que es desplegava arreu de Mallorca i dels
Països Catalans tant durant els 3
dies de judici, com en conèixer la
resolució judicial que demanava
800€ a cada una de les 44 encausades.
A principi de novembre també
s’asseien a la banqueta dels acusats els dos anticapitalistes detinguts durant la vaga general de
novembre de 2012. Un altre mun66
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tatge judicial que acabava amb una
sentència que els demanava 8 mesos de presó a cada un i a una multa de 240 euros per lesions.
Cadascuna d’aquestes topades
amb la justícia s’ha trobat amb una
onada de solidaritat i unitat dels
moviments socials sense precedents. La repressió, però, no ha fet
que enfortir el moviment. A més,
ha servit per consolidar definitivament el col·lectiu Alerta Solidària,
encarregat del suport en els casos
repressius.
Però no tot han estat males notícies ni revessos: aquest 2014 el recordarem també per la creació i
consolidació de diverses assemblees arreu de l’Illa. Des de la creació de l’assemblea d’Endavant a
Manacor fins a la consolidació
d’Arran Nord i de diverses assemblees del Sindicat d’Estudiants
dels Països Catalans, el SEPC, en
molts centres de secundària de
Mallorca.
D’aquest 2014 també recordarem la posada en marxa de la pri-

mera Trobada per la Unitat
Popular de Mallorca, que es duia a
terme a mitjans del mes d’octubre,
impulsada, entre d’altres, per
membres de l’EI. Una iniciativa
que prenia com a model la TUP
que es realitzava ara fa poc més
d’un any al Principat. Aquesta primera trobada a Mallorca aglutinava més d’un centenar de persones
d’àmbits ben diferents que debatien al llarg d’una jornada sobre
lluita al carrer, lluita institucional i
construcció nacional. D’aquesta
primera TUP en sortia una llavor
que a hores d’ara gesta la primera
TUP a Ciutat.
L’EI ha cridat, més fort
que mai, a la
desobediència

També en aquest 2014 l’EI ha
cridat, més fort que mai, a la desobediència amb la campanya Desobeïm. Una campanya estesa arreu
del país i que a Mallorca crida a

Bloc de l'Esquerra Independentista a la manifestació de l'1 de Maig.
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desobeir el Govern de Bauzá, que
representa tot allò contra el que
l’EI lluita, la voluntat de destruir
l’educació pública, el capitalisme
desbordat, la destrucció del territori sense cap mirament, el patriarcat
i el masclisme i l’espanyolisme
més ranci.
La lluita al carrer ha de
seguir essent una
prioritat, però també el
treball diari per
aconseguir una unitat
popular real

Recordant que quan la legalitat
s’acaba, la desobediència és una
eina imprescindible per a materialitzar canvis socials i polítics en
profunditat, com ho va ser la insubmissió al servei militar obligatori als anys 90. Una campanya
que s’allarga en el temps i que es
considera una eina imprescindible
per a materialitzar totes les conquestes fruit de les lluites populars.
Es crida a desobeir l’ordenament

Roda de premsa del grup de suport de les Feministes Encausades.

constitucional espanyol i les seves
lleis de manera frontal.
Aquest 2014 també ha estat un
any de lluita i denuncia en relació
amb els drets de les treballadores.
En els darrers anys la precarització
de les treballadores de l'hostaleria
ha anat en augment. Les infames
condicions de treball amb les quals
moltes han de conviure feien que a
principi d’aquest estiu des de l’EI

L'Esquerra Independentista sortí al carrer per celebrar la Diada de Mallorca.

s’iniciés una campanya de suport i
informació. Però també s’ha donat
suport a les treballadores d’EMAYA, que denunciaven la precarització dels seus llocs de feina.
Amb la incorporació del
Col·lectiu Independentista de
Muntanya, el CIM, ara fa un any,
l’EIM ha estat al capdavant d’algunes de les mobilitzacions i iniciatives que s’han dut a terme per la
defensa del territori. Des de la
consolidació de la Marxa Jove pel
territori fins a la creació del Front
comú en defensa del territori, hem
vist com el CIM es posava al capdavant o devora de col·lectius
històrics per impulsar una defensa
real i combativa de la nostra terra.
De cara a aquest 2015 que encetem, l’EIM ha de seguir treballant per consolidar-se, enfortir-se i
estendre’s arreu de Mallorca. La
lluita al carrer ha de seguir essent
una prioritat, però també el treball
diari per aconseguir una unitat popular real per mitjà de les eines i
canals dels quals s’han posat els
ciments aquest 2014.
http ://e ima llorca.
blog spo t. com
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L'Ateneu de Felanitx, una escola de
contrapoder popular
Antònia Castro

Feia mesos que un grapat de persones teníem en ment alliberar un
espai, socialitzar un projecte i donar les eines perquè des d’allà nasquessin ponts, complicitats,
il·lusions que mantinguessin viu el
caliu del contrapoder.
Algunes de nosaltres havíem
participat d’altres projectes similars (casals, CSO, CSOA, ateneus…) però mai ho havíem duit a
la pràctica al nostre poble, alhora
que ho consideràvem estrictament
necessari per consolidar el moviment popular de Felanitx. Teníem
les típiques pors i handicaps amb
les quals topa qualsevol projecte
que surt des de la base, i sense
“padrins” que el patrocinin ni subvencionin.
Un dels handicaps era la falta de
referents propers, malgrat que en
l'àmbit de Mallorca existeixen altres espais alliberats, a Felanitx no
coneixem cap espai que es pugui
assimilar a l’ateneu. Tot i així, vàrem apostar per un model d’ateneu
propi, basant-nos en els principis
de qualsevol model de casal popular. Una de les particularitats de
l’Ateneu de Felanitx és que hi conviuen diverses ideologies revolucionàries, les dues més
predominants són l’independentisme combatiu i revolucionari i
l’anarquisme. Aquest fet ens el
prenem com una riquesa, ja que el
projecte en comú que tenim és
l’AF i poder crear un moviment de
base, fort i consolidat que respongui als principis de la unitat popular.
L’Ateneu de Felanitx va obrir
les seves portes dia 15 de març del
2013, després d’unes setmanes
d’adequació de l’espai. La rebuda
per part de la gent de Felanitx i
d’altres indrets va ser molt càlida;
ens varen donar la primera empen68
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Mural a la façana del casal Ateneu de Felanitx.

ta per poder carregar forces i començar el projecte amb energia.
Durant aquest gairebé any, hem
fet activitats quasi cada cap de setmana, activitats molt variades, des
de presentacions de llibres, a tallers de defensa jurídica per activistes, jam sessions, recitals de
poesia, etc. El fet de tenir activitats
tan diverses ens ha permès que a
l’Ateneu s’acosti tot tipus de gent
diferent, però sota el mateix paraigües, i aquest és la necessitat
d’un espai al marge de les institucions on poder desenvolupar els
nostres projectes lliurement, i precisament això és el que ha intentat
ser l’Ateneu.
L’autogestió és un dels
altres principis bàsics,
creim amb aquesta
forma d’organització
perquè per a nosaltres
és la base de la nostra
autonomia i llibertat

Un dels altres projectes que està
funcionant des dels primers mesos
d’obertura és el grup de consum
de productes locals i ecològics,
amb productors del poble que fan
agricultura ecològica i molts de
consumidors que participen de la
compra de cistelles de verdura i
hortalissa ecològica i de km 0. Per
a nosaltres, aquest grup de consum

que funciona de manera autònoma
és una de les petites victòries de
l’Ateneu que s’ha consolidat i ha
esdevengut un punt de referència
al poble.
Hi ha altres projectes que estan
en marxa com la «botiga gratis», el
taller de serigrafia i els locals
d’assaig.
Finalment, la nostra forma d’organització és totalment assembleària. L’assemblea és l’òrgan que
gestiona l’espai, i tothom que en
sigui soci hi pot formar part, sempre que accepti els principis ideològics de l’Ateneu, que són:
l’anticapitalisme, l’ecologisme, el
feminisme, i l’autodeterminació de
tots els pobles oprimits. L’autogestió és un dels altres principis
bàsics. Creim amb aquesta forma
d’organització perquè per a nosaltres és la base de la nostra autonomia i llibertat i cap govern,
institució o poder fàctic no ens hi
podrà posar límits.
Per a la gent que formam part de
l’assemblea, l’Ateneu és la nostra
escola de contrapoder, des
d’aquest espai hem vist néixer i
veim consolidar-se alternatives al
marge de les institucions i algunes
al marge del sistema econòmic
imperant, i és per això que continuam amb la il·lusió que el projecte creixi i es consolidi.
http ://a tene ufelanitx. jimdo. com
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Porreres: primer any de lluita
Víctor Leiva Julià

Davant la difícil situació per la
qual estam passant, causada per la
greu crisi econòmica, podem veure
com van sorgint de cada vegada
més moviments socials. Uns moviments que apareixen per incomptables motius com poden ser
la mala gestió dels nostres recursos
per part de l'administració pública,
les altes taxes d'atur, la creixent
destrucció cultural i territorial, la
corrupció, etc. Les classes treballadores es van empobrint de cada
vegada més, la nostra cultura és
menyspreada i les nostres garrigues s'estan convertint en grans
camps de golf.
Per això, a diversos pobles i zones de Mallorca s'han creat nombroses associacions i col·lectius
com els Xítxeros amb Empenta, el
pla de Mallorca en Marxa, l'Ateneu de Felanitx, etc.; i altres associacions que ja existien com, per
exemple, Arran o el SEPC que han
crescut d'una manera important. A
Porreres vèiem necessari un moviment d'aquest tipus, i decidírem
crear l'Assemblea Popular de Porreres. Aquesta assemblea neix a final de l'any 2013, amb el principal
objectiu de lluitar per una igualtat
social, en la qual totes les persones
tenguin els drets que es mereixen
independentment del sexe, ètnia,
religió o classe social a què pertanyin. També lluita per la creació
d'un nou Estat independent amb
una llengua i cultura normalitzades, i també per un territori que no
sigui víctima de les grans construccions generades pel capitalisme. Tot i que això pot sonar molt
utòpic i segurament no s'aconseguirà, almenys dificultarem el màxim possible el camí a tothom qui
vol destruir allò que més ens estimam.
Encara que estam en contacte

amb altres associacions per si hem
de dur a terme alguna acció conjunta, en principi aquesta assemblea neix per fer feina pel poble de
Porreres. A Porreres, tot i ser un
poble relativament petit, han passat moltes coses i moltes d'aquestes encara queden pendents. Tenim
uns quants casos d'imputacions per
corrupció, tenim problemes amb el
transport escolar, un institut que es
va quedar petit el segon any després d'haver-se construït, l'ajuntament té problemes per a pagar els
seus proveïdors, etc.
Dificultarem el màxim
possible el camí a
tothom qui vol destruir
allò que més ens
estimam

Des del seu naixement, l'Assemblea Popular de Porreres ha organitzat i participat en nombrosos
actes. Per exemple, el 18 de gener
es va fer la presentació de l'assemblea a s'Escorxador. No tenim paraules per descriure l'emoció que
vàrem sentir aquest dia gràcies a
tota la gent que va col·laborar-hi.
Comptàrem amb la col·laboració
de representants d'altres col·lectius
com l'Assemblea de Docents, el
Pla de Mallorca en Marxa i el
col·lectiu Albaïna. A l'acte també
participaren grans artistes com en
Biel Majoral, na Glòria Julià i en
Mateu Xurí, entre molts d'altres.
El 18 de febrer vàrem fer una recollida de signatures en contra de
les prospeccions petrolíferes a les
aigües properes a les Pitiüses.
Com a homenatge a les víctimes
del franquisme, el dia 12 d'abril
vàrem organitzar una caminada
des de la plaça de la Vila fins al
cementiri. Allà ens unírem a l'acte
d'homenatge que es fa cada any,

Acte de presentació de l'Assemblea.

on es reciten poemes i es toquen
cançons. Un acte molt emotiu sens
dubte. I el 31 d'octubre participàrem en una acció pacífica davant
el Consolat de la Mar, organitzada
pel Front Comú en Defensa del
Territori. Aquest acte va consistir
en una estesa de pancartes com a
protesta per la futura construcció
del Palma Springs a ses Fontanelles. Aquesta acció, tot i que va ser
totalment pacífica, acabà amb 19
identificacions, i estam pendents
de saber si hi haurà multes o no.
Una altra vegada quedà demostrat
que la llibertat d'expressió en
aquest país és un mite.
Aquest any ha estat intens per a
nosaltres. Es pot dir que començàrem amb molta força, la qual cosa
ha fet que més gent s'interessi per
aquesta organització i ens doni suport quan feim algun acte i necessitam voluntaris i voluntàries. No
obstant això, hi ha hagut moments
en què ens haguéssim pogut organitzar millor del que vam fer. En
definitiva, intentarem aprendre
dels nostres errors i fer les coses
cada any millor que l'anterior.
http s://www. face boo k. com /
ass emb leap opu lardepo rreres
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Les grans lluites i petites
victòries al poble de Sóller
Cati Alcover – Joan Arbona

Aquest any 2014, el col·lectiu Albaïna ha continuat amb la tasca començada en anys anteriors i ha
aconseguit un parell de victòries.
En primer lloc, hem aconseguit
que es regularitzàs la senyalització
de càmeres de vigilància situada al
carrer. Després de tot el rebombori
que generà el cas de la càmera
oculta il·legal, vàrem constatar que
n'hi havia més a Sóller que, segons
la Llei Orgànica de protecció de
dades, estaven col·locades de manera il·legal. Així, es va procedir a
denunciar les càmeres de videovigilància de l'Ajuntament i les del
domicili del batle Carlos Simarro.
L'AEPD (Agència Espanyola de
Protecció de Dades) acabà per
acusar l'Ajuntament d'una falta
greu sense sanció per la càmera
oculta i exigí a Carlos Simarro que
senyalitzàs la càmera de ca seva,
sota amenaça d'una multa de
300.000 euros.
La denúncia per la resta de càmeres de l'Ajuntament acabà
desestimada perquè, segons la policia local, els dispositius no funcionaven. Hem pogut constatar per
diverses fotografies que això és
mentida i que les càmeres continuen funcionant.
La lluita pels serveis socials va
donar també els seus fruits a principi d'any. La Fundació Miró Pastor, fortament lligada als serveis
socials de l'Ajuntament, mantenia
nombroses persones de manera irregular a infrahabitatges amb pèssimes condicions. Aquestes
persones, a més a més, rebien coaccions i no eren del tot ben tractades per certs individus relacionats
amb els serveis socials i a la Fundació. Després de denunciar-ne
públicament els fets, s'aconseguí
que aquesta fundació decidís tancar els infrahabitatges i cedís un
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El Sant Sepu lcre fou retornat al cementeri després del rebombori generat.

espai digne a les persones que s'hi Per altra banda, la lluita per la
allotjaven.
baixada de l'IBI, tot i no estar tant
activa, continua latent. De la mateixa manera, la construcció d'un
Totes les lluites fan
supermercat privat en un sòl públic
front a una perillosa
i la seva obscura tramitació ha
tendència: l'elitització
encès els ànims de molts petits codel poble de Sóller
merciants del poble. Totes les lluites fan front a una perillosa
Possiblement, un dels casos més tendència: l'elitització del poble de
sonats d'enguany ha estat la reso- Sóller. La veritat és que mentre
lució del cas del conjunt escultòric l'Ajuntament i el seu batlle contide Josep Llimona, anomenat El nuen amb la seva tònica autista i
Sant Sepulcre. L'any 2013 aquest autoritària, la feble oposició políticonjunt escultòric fou retirat de ca, tant amb representació com
manera irregular del cementeri de sense, viu immersa en una espiral
Sóller. L'Ajuntament afirmà que el electoralista d'autoconsum sense
seu suposat propietari, Lluís Ru- cap feina municipalista prèvia. Des
llan, se l'havia endut per restaurar- d'Albaïna no podem evitar témer
lo. El cert és que passats uns me- que una previsible victòria de les
sos es descobrí que en realitat se esquerres a l'Ajuntament faci abain'estava fent una còpia. El rebom- xar la combativitat als carrers i
bori que es generà i la pressió feta acabi per anestesiar, encara més,
per la Comissió Llimona varen fer els moviments socials i les reivinque l'Ajuntament acabàs pressio- dicacions polítiques solleriques.
nant Rullan perquè la retornàs, i finalment el passat 17 de novembre,
http s://collectiualb aina .
l'escultura retornà.
wordpress. com
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Col·lectiu Arrels, l'acció llibertària
a Manacor i voltants
Arrelat

D'ençà que començàrem al gener
del 2012 hem tengut la intenció de
donar a conèixer les diferents alternatives al sistema imposat, sempre des d'una perspectiva llibertària. Els nostres actes en són un
bon exemple.
Del 2014 en podem destacar alguns, com la visita del conegut activista prioratí Jordi Martí i Font,
que ens parlà d’anarquisme i independència i també la que ens va fer
el poeta andalús Antonio Orihuela,
amb la seva poesia compromesa i
de caràcter llibertari. Altres temàtiques que també tractàrem varen
ser: l’anticarcerària, l’ecologista, la
història del moviment obrer a Mallorca, la transformació urbana o el
bicentenari del naixement de

Bakunin, entre d’altres.
Per acabar ens agradaria remarcar
algunes de les problemàtiques
També hem participat de manera activa en la creació del mo- a les quals ens enfrontam, com la
nogràfic Tot Inclòs, danys i de la marginalitat que esdevé tenir
conseqüències del turisme a les un pensament radical a un poble
nostres illes, promogut per la Co- de tradició conservadora com és
ordinadora Llibertària, de la qual Manacor, i que a vegades és
en formam part, i que en certa ma- agreujada pel mateix col·lectiu per
nera va fer minvar la nostra activi- no saber la manera d'integrar més
gent; o la centralització de gran
tat en l'àmbit local.
part de l'activisme a Ciutat que tant
afecta la gent de l'anomenada Part
Una de les dificultats
Forana. Tenint en compte això,
actuals és la
pensam que aquest panorama es
marginalitat que esdevé pot canviar tenint més incidència
tenir un pensament
en els nostres pobles, fent-nos més
visibles i tenint més presència al
radical a un poble de
carrer.
tradició conservadora
com és Manacor

http s://collectiuarrels .
wordpress. com

Xítxeros amb Empenta,
jovent, futur i il·lusió
Maria Bel Duran – Elisabet Gayà

Xítxeros amb Empenta és una associació de Manacor que fa feina
per dinamitzar el jovent i aportar
una visió crítica en relació amb diferents aspectes: llengua, cultura,
territori, medi ambient i drets socials. Des dels seus inicis, l'associació es va plantejar com a objectiu
principal aconseguir un espai per a
les entitats de Manacor, encara inexistent. Després d'anys de lluita i
negociacions i d'haver aconseguit
engrescar altres associacions, al
mes de febrer l'Ajuntament va cedir a les entitats un espai on realitzar les seves activitats i reunir-se.
Tot i això, la gestió i dinamització
de l'«Espai Na Camel·la» es troba
encara en un estadi iniciàtic i
caldrà seguir-hi fent feina.

Malgrat que aquest any haguem
dedicat molt de temps a la construcció del casal que volem, també
hem fet una tasca important de difusió al nostre poble. N'és un
exemple el vídeo Manacor, poble
hipotecat on volíem donar a conèixer el procés pel qual quatre famílies influents volien cobrar un preu
desorbitat per uns bocins de terra,
reconeguts com a zones verdes.
Com cada any, emmarcat dins
les vacances de Pasqua, celebràrem la quarta edició del Correbars,
l'activitat on aconseguim aglutinar
més gent i on de forma lúdica es
promou l'ús de la llengua i el coneixement de la cultura catalana.
Som conscients que hem viscut
un any ple de lluites a la nostra

Quarta edició del Correbars.

illa. Per això pensam que és més
necessària que mai la coordinació i
l'aliança entre col·lectius de Mallorca, per caminar junts cap a un
canvi social a l'illa. Als Xítxeros
ens hi trobaran.
http ://xitxerosa mbe mpe nta. org
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Construïm la unitat popular
des dels municipis
Josep Alonso

Moviment Alcudienc sorgeix a
principi de 2012 en un context de
crisi econòmica mundial agreujat
per l’explosió de la bombolla financera al 2008, que va fer trontollar les estructures del règim
establert. Aquest fet degenerà
també en una crisi social, nacional
i de règim democràtic en diferents
àmbits a l’Estat espanyol i a la resta d’Europa.
Som una associació juvenil del
terme municipal d’Alcúdia. Nasquérem aproximadament fa tres
anys per la necessitat de donar una
resposta a les motivacions i
interessos dels joves alcudiencs.
Som una entitat que se sent implicada en els moviments socials
d’arreu de Mallorca. Ens presentem com una eina de treball, com
un espai de debat i de reflexió per
als ciutadans del poble d’Alcúdia,
amb la intenció de fomentar l’esperit crític i de presentar una alternativa al règim establert. Hem
escollit el municipi per desenvolupar el nostre projecte, ja que entenem que el treball local és l’àmbit
més proper al ciutadà, tot i que
també participem en projectes de
major abast.
Fins al moment la nostra tasca
ha consistit a fomentar el teixit associatiu dins el poble així com el
treball de base. Aquest objectiu
s'està assolint per mitjà de xerrades, debats, cinefòrums, participant de les festes populars, sempre
amb una actitud de denúncia i una
constant mobilització al carrer, posant en contradicció les polítiques
que du a terme el govern del PP,
tant a escala estatal i autonòmica
com a escala de municipi.
Les nostres apostes principals
per a l’any 2015 en les quals ja estem treballant són tres. En primer
lloc, la creació d’un centre social i
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Iniciatives locals

Xerrada–debat i encesa d’espelmes amb els companys de Taula per Palestina.

cultural al barri, de manera conjunta amb altres organitzacions,
per dur a terme activitats artístiques, culturals, socials i educatives
encaminades a millorar la creativitat, la participació, la solidaritat i la
cohesió social dels ciutadans i
també amb la intenció de potenciar
un oci alternatiu que esdevengui
un referent per als joves d’Alcúdia.
En segon, lloc ens hem adherit a
la plataforma «No volem ser el femer d’Europa», amb la intenció de
revitalitzar-la i ampliar-ne el seu
contingut per tal d’avançar cap a
un projecte de participació i mobilització ciutadana capaç de donar
una resposta sòlida a la problemàtica ecologista que afecta Mallorca, comptant amb la col·laboració
del GOB i altres organitzacions en
defensa del territori.
Entenem que la nostra feina és
principalment a peu de carrer, però
veiem les institucions com un
front de lluita més des d’on poder
donar veu al nostre projecte. És
per aquest motiu que estem negociant amb alguns partits progressistes del municipi formar una
coalició d’esquerres i presentarnos a les pròximes eleccions mu-

nicipals. Per tant, la nostra tasca
dins la coalició serà la de marcar
una línia divisòria entre la vella
estructura de partit i manera de fer
política i posar de manifest la necessitat de vehicular un bloc polític
que pugui esdevenir l'eina de canvi, de transformació real i de ruptura que el nostre poble necessita.
La nostra tasca serà
posar de manifest la
necessitat de vehicular
un bloc polític que
pugui esdevenir eina de
canvi, de transformació
real i de ruptura que el
nostre poble necessita

Esperem aquest 2015 amb molta il·lusió i amb moltes ganes de
continuar treballant per canviar la
realitat del nostre poble. Esperem
que aquest sigui un any de victòries de les classes populars i que tots
plegats anem donant passes cap al
món de pobles i persones lliures
que tots anhelem.
http s://www. face boo k. com /
Movime ntA lcudienc
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El naixement de l'esquerra
independentista al Nord de Mallorca
Carme Contestí i Marquès

Tot i que la presentació del nucli
fou l'hivern de 2012, ha estat
aquest any quan ens hem consolidat com assemblea. Arran Mallorca Nord és el fruit del descontent
d'un grup de joves amb ganes de
canviar l'entorn que ens envolta.
En un primer moment es van crear
dos nuclis: un a sa Pobla i un altre
a Alcúdia, on al mateix temps
també naixia Moviment Alcudienc. Aquests dos nuclis es van acabar fusionant tant per la proximitat, com per unificar forces i així
poder tenir més repercussió al nostre territori. Ara per ara tenim
presència a Pollença i Llubí, tot i
que la major part de la militància
prové d'Alcúdia i sa Pobla.

A principi d'any estrenàrem pàgina web i, tot i tenir una petita decaiguda, l'assemblea va agafar
força per primavera quan el nombre de militants va augmentar, essent ara una desena. En quant a
actes, podem destacar el que es va
dur a terme a principi d'estiu a
Llubí, on fins aleshores no se n'havia fet cap mai, i on algunes joves
del poble alienes a l'organització
van col·laborar. També s'ha de
mencionar la campanya «No estàs
sola», quan una veïna d'Alcúdia va
rebre amenaces per tenir una estelada penjada al balcó de casa. A
més, hem continuat amb una campanya pròpia que vam començar
l'any anterior: «Mallorca no és Es-

panya» a la zona d'Alcúdia i platges de Muro, enfocada als turistes.
Hem treballat i col·laborat amb
col·lectius del nostre entorn, com
ara Pinyol Vermell, Moviment Alcudienc, Arran Raiguer o l'associació Memòria Històrica.
El principal repte per aquest
2015 és expandir-mos als municipis més propers i reforçar els
llaços amb Arran Raiguer. A més a
més, també volem impulsar juntament amb altres organitzacions
una xarxa de casals a la zona, participar activament dins la plataforma «Mallorca no és el femer
d'Europa» i continuar teixint unitat
popular als nostres pobles.
http ://m allo rcan ord. arra n. cat

Can Tiró, un recordatori per recomençar
The Fauners

No hi havia cadenat a la porta,
però havia molt més que no res:
petjades del deliri de l'abundància i
intents de fuga passatgers; una
granja de cria, explotació, disciplina, matança; aigua de vena: «Aquí
farem un hort.»
Els primers dies vàrem conèixer
la casa dormint sota els pins, a la
vora. Netejant-la sorgiren cartes,
passaports, llibres, diapositives, records anònims.
Cercàrem ajuda i aconseguírem
molt més que una desbrossadora:
«Això pot prendre com una caixa
de llumins». Recuperàrem la verdor fresca, brillant, de l'herba.
Amb la vista aclarida, naixeren
somnis, desitjos, projectes. La

imaginació es desborda, l'ocasió
està servida: tallers, teatre, estudis,
murals, nous colors i sons.
Diuen que hem de partir i ens
lleven el sembrat, però no ens lleven allò imaginat, el que hem
après, creat, la intensitat amb la
qual retornàrem la vida a aquest
lloc: això ja no pertany a ningú.
Ells tenen la llei, la policia, la paraula. Nosaltres el joc, les solidaritats, els gestos. No estàvem soles:
ho està qui no vol com a veïna una
casa buida, «ja era hora»; qui no té
un lloc per cultivar, per treballar;
qui fuig, perquè no té lloc. No esperem ningú que ens marqui el ritme, volem aprendre juntes dels
nostres encerts i errors, saber què
passa i què no passa entre nosal-

tres. Perquè els vells mals de la
metròpolis ens acompanyen. Ens
falta la comunitat perquè ens sobra
orgull, frustració i peresa. Però,
més que una excusa per abandonar, això és un recordatori per a
recomençar.
http ://cantiro. gra tis
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Un any de Pinyol Vermell
Gabriel Canyelles

Pinyol Vermell és una associació
assembleària i autònoma de l'esquerra independentista que treballa
a sa Pobla des de l'any 2005. Un
projecte autogestionat amb voluntat transformadora que pretén incentivar la participació ciutadana i
l'organització social i política des
d'una òptica crítica però constructiva a la vegada.
Tot i ser una assemblea petita,
intentam ser actius i protagonistes
del debat social que afecta el municipi, un poble gran i petit alhora.
I ho fem dins les nostres possibilitats, sense caure en el parany de la
dinàmica de ritmes externs, perquè
sobretot ens centram en el treball
local.
Per explicar la feina feta durant
el 2014 primer cal destacar el republicanisme i la memòria històrica. Enguany vam restaurar les
plaques en record als màrtirs poblers. El 9 de març es va explicar
la querella criminal presentada per
Memòria de Mallorca contra l'estat
espanyol per crims contra la humanitat. I l'11 de març es va fer
una ofrena al Bosc de la Memòria
amb sonada d'himnes i lectura de
manifest per commemorar la diada
dels màrtirs poblers.
Durant l'abril, vam participar en
un debat sobre l'educació a la II
República amb l'Assemblea de
Docents, organitzat per Arran Mallorca Nord. Tot seguit, pel juny, a
sa Pobla, els dies 2 i 19 hi va haver
concentracions per rebre com es
mereixia el nou rei borbó. De cara
al futur seguirem treballant humilment, perquè la gent prengui consciència de la veritat de la II
República i dels danys causats pels
feixistes. La justícia arribarà amb
una nova república.
A més a més, enguany hem fet
una feina destacable a l'hort ecolò74
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L'hort ecològic i el bosc de la memòria a Can Cirera Prim.

gic i al Bosc de la Memòria de
Can Cirera Prim. Aquesta feina
s'emmarca dins el bloc estratègic
acordat a l'assemblea general de
defensa del medi ambient i territori. Hem continuat recuperant la
parcel·la i hem sembrat més arbres. També, hem sembrat verdura
i hortalisses a l'hort, el qual, tot i
algunes pressions, és 100% ecològic. La idea de tot plegat és fomentar valors com la memòria i
l'esforç envers la col·lectivitat i
acabar recuperant una parcel·la
que estava perduda.
Tot i ser una assemblea
petita, intentam ser
actius i protagonistes
del debat social que
afecta el municipi, un
poble gran i petit
alhora

Per altra banda, el 23 d'abril es
feren activitats durant la diada de
sant Jordi per fomentar la lectura
en català. Un any més es va muntar un espai lliure d'intercanvi de
llibres.
El concert anual que celebram
amb l'objectiu de fomentar un model d'oci musical alternatiu al que
tenim és una festa per a tothom i
enguany es va celebrar el 13 de se-

tembre. Va disposar de la solidaritat de grups destacats de Mallorca.
En el 9è aniversari es reuniren
unes 300 persones i és un dels majors èxits aconseguits en els darrers
anys per l'assemblea i es té la
intenció de que continuï creixent.
Durant l'octubre es va celebrar
la Trobada d'Unitat Popular i hi
vam participar aportant les conclusions dels debats interns previs
fets per l'assemblea de Pinyol.
La diada del 25 de novembre
contra la violència masclista és un
altre dia assenyalat per l'assemblea
per passar a l'acció. Sortírem al
carrer repartint llaços i fulletons
informatius. A més, es va fer el
tradicional arbre dels desitjos i
sembra al bosc.
Per tancar l'any, dia 28 de
desembre es va dur a terme la diada de sa Pobla en el marc de la diada de Mallorca, que és el 31 de
desembre.
Perquè els projectes engegats es
consolidin i siguin significatius ens
cal continuar en activitat, intentant
sobrepassar el miratge de la victòria de la resistència. Per poder
complir els objectius necessitam
més expansió i més implicació social en la lluita.
http s://www. face boo k. com /
ass ocia cio. pinyolve rme ll
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El Pla es posa en marxa per la llengua,
la cultura i el territori
Mateu Català Horrach

En els últims anys hem patit un
període de desgovern en lletres
majúscules que a la vegada també
ha propiciat un creixement espectacular dels moviments alternatius
dels quals, si més no, aquest anuari
és tot un exemple. Aquests moviments sempre, des del punt de vista generalitzat de la societat,
estaven emmarcats a Ciutat. Ara,
podem parlar d'un altre canvi sofert en aquest aspecte. Els últims
anys, «Fora vila» ha estat l'embrió
de tot un seguit de col·lectius, associacions, ateneus, etc. Aquest fet
ens demostra la politització i l'organització juvenil també a la resta
de l'illa i, per tant, la descentralització d'aquesta tendència.
És en aquest punt que entra el
Pla de Mallorca en Marxa, que
sorgí l'estiu del 2011 amb dos eixos molt significatius. En primer
lloc, sorgeix per reivindicar la idiosincràsia de la nostra comarca sobre tres punts bàsics: llengua i cultura catalanes i territori, dins el
marc nacional dels PPCC. Tot i
que, amb el temps també han estat
el feminisme i els drets socials peces fonamentals del seu calendari.
Per altra banda, el Pla esdevé de
la necessitat de dinamitzar i vertebrar els joves dels diferents pobles,
sempre fonamentant-se en l'assemblearisme i assegurant l’autonomia
dels diferents nuclis municipals,
per tal que aquests puguin adaptarse a la seva realitat. A més, remarca el seu apartidisme i independència política amb qualsevol
altra organització i l'autogestió
com a eix econòmic.
Així doncs, el Pla arriba a dia
d'avui amb un recorregut bastant
positiu i un nombrós suport social
en els seus actes. Des de l’inici, ha
existit una assemblea general amb
una participació regular d'una vin-

Correbars Sineu 201 3.

tena de joves, de diferents pobles,
que ha dut a terme les activitats de
tota la comarca. Ara bé, la dificultat per obtenir un espai obert per
reunir-nos, com la coordinació
dels diferents membres dels municipis i els respectius quefers quotidians, han dut el col·lectiu a un
moment de davallada participativa. Aquest fet, s'ha vist reflectit,
sobretot, aquest darrer any, ja que
no ha pogut realitzar dos dels seus
principals objectius establerts: la
implantació de nuclis independents als pobles de Sineu i Vilafranca i augmentar el nombre
d'actes autònoms i participacions
amb els diferents col·lectius de
l'illa.
Si volem preservar la
genuïnitat del cor de
Mallorca en
consonància als nous
temps, hem d'apostar
per la ciutadania i els
moviments populars per
fer-ho realitat

Amb tot, s'han dut a terme una
desena d'actes per tot el Pla, tocant
tots els punts ja explicats. Ara bé,
han estat les reivindicacions del
sector educatiu les que han encapçalat l’any: des de l'organització de «el camí de ses padrines» a

Sineu a una ballada popular en benefici de l'Assemblea de Docents,
o com també la difusió i participació dels seus actes. A més, hem arrelat les activitats en el marc de la
Diada de Mallorca a Vilafranca i el
Correbars de Sineu pel mes de
maig, segurament l'esdeveniment
més conegut. I, per acabar, a part
de les festivitats i les reivindicacions, hem dut a terme una taula rodona sobre aspectes del
municipalisme i un seguit de cafès
col·loqui on poetes de la zona han
pogut recitar els seus versos, entre
d'altres.
Com a membre del Pla de Mallorca, pens que ens falta maduresa
com a conjunt però que, així i tot,
en només tres anys d'existència,
tenim presència a més pobles i en
alguns hem començat a arrelar.
Ara toca seguir treballant com assemblea general, però alhora començar a establir nous nuclis
municipals per així dur a terme un
treball més focalitzat en l'àmbit
polític i complementant-ho amb
activitats d'oci. Queda molta feina
per fer i, si volem preservar la genuïnitat del cor de Mallorca en
consonància als nous temps, hem
d'apostar per la ciutadania i els
moviments populars per fer-ho realitat.
http ://p ladema llorcae nma rxa.
blog spo t. com
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2015: l'any per a
consolidar-nos al Raiguer
Mar Riera Beltran

L'assemblea del Raiguer es va
consolidar i va fer la seva presentació el 7 de febrer del 2014, malgrat que els militants ja s'havien
anat reunint durant més de mig
any. En el darrer any l'assemblea
ha constat d'entre 4 i 5 militants,
d'entre 17 i 19 anys. Al principi
només una militant era dona, però
ara ja en som dues. Durant l'any no
hem pogut celebrar gaires actes, ja
que l'assistència de la militància ha
estat bastant intermitent i el nivell
d'implicació no era el suficient.
Primer acte de la campanya Desobeïm .
Així i tot, vàrem participar en les
diades, i totes les campanyes i ma- grups de l'illa. Després van passar sobre els temes tractats durant la
nifestacions de l'EIM.
una sèrie de mesos sense que orga- ponència. Valoràrem molt positinitzàssim cap acte per diverses cir- vament l'acte, ja que fou presenciat
Valoràrem molt
cumstàncies, la més important era per una gran diversitat de gent: dipositivament l'acte de
la inestabilitat de l'assemblea, però ferents edats, sexes i ideologies.
la campanya Desobeïm,
així i tot, ens hem seguit mantenint
vius. El següent acte el celebràrem Una de les prioritats de
ja que fou presenciat
el 8 novembre del mateix any, enper una gran diversitat
l'assemblea és
cetant així la campanya Desobeïm. aconseguir
de gent
arribar a les
Com que era el primer acte de la
profunditats
del
campanya, convidàrem diEl primer acte que celebràrem a nova
Raiguer
ponents que van parlar de
principi d'any fou la nostra presen- versos
problemàtiques actuals que patació, que va constar d'un discurs les
tia
i
patint el Raiguer i la El que s'ha valorat negativament
polític que tractava els temes que part continua
forana
i
un ponent que pre- al llarg de tot l'any és la falta d'immés afectaven el Raiguer, una sentés la campanya
Al fi- plicació de la pròpia militància, ja
ponència, sopar i un concert amb nal es va obrir un mateixa.
debat dinàmic que aquesta viu molt dispersa l'una
de l'altra i sempre ha disposat d'un
nombre de militants bastant reduït.
És per això que ara mateix una de
les prioritats de l'assemblea és
aconseguir arribar a les profunditats del Raiguer i aconseguir un
increment en el nombre de militants, per tal de poder expandir-nos
i aconseguir més estabilitat i una
major consciència de lluita entre
els nostres carrers. De cara al proper any també ens hem plantejat
organitzar l'Esclat i fins i tot
l'obertura d'un ateneu popular a
Inca.
Acte de presentació de l'assemblea d'Arran Raiguer.
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Cal pensar més i millor la
contrainformació
Arnau Matas

Mirar de fer un balanç de l'estat de
salut dels mitjans contrainformatius és una tasca complicada. En
primer lloc perquè la naturalesa
d'aquests mitjans és d'alguna manera diferent a les dels mitjans
convencionals. Unes xifres d'audiència no són suficients ni determinants per avaluar-los completament. Així, es podria fer una anàlisi comparativa de l'evolució de visites a les pàgines web i del
seguiment en xarxes socials, però
tot plegat no seria suficient per resumir-ne la situació. En canvi, caldria incorporar criteris qualitatius:
són efectius aquests mitjans a l'hora de donar veu a les lluites de base? Són prou empoderadors i
coherents els seus mecanismes de
funcionament intern? La seva
existència aconsegueix posar en
contacte lluites que sovint es donen l'esquena o s'ignoren? Són
útils aquests mitjans per fer arribar
aquestes lluites a més i més persones?
A ningú no se li escapa que respondre a totes aquestes preguntes
implica anar molt més enllà del
simple «quantes visites té cada dia
la teva pàgina web?». Sobretot si
tenim en compte que els mitjans
contrainformatius solen anar lligats a cicles de mobilització, la
qual cosa vol dir que el seu creixement i difusió depèn molt del grau
de protesta a peu de carrer.
Si la precarietat endèmica dels
mitjans alternatius impedia, d'alguna manera, que poguessin fer un
seguiment de l'actualitat constant i
sostingut en el temps, això s'ha suplit en bona mesura gràcies a les
xarxes socials. Avui, aquesta «democratització» de la informació
(qualsevol persona amb el mòbil
pot difondre informacions en cas
de necessitat) ha permès que es

pugui cobrir el dia a dia sense dependre de la infraestructura d'un
gran mitjà. D'alguna manera, la
contrainformació està més descentralitzada, amb els avantatges i inconvenients que això comporta.
Per analitzar l'estat de
salut de la
contrainformació no
basta amb comparar
xifres d'audiència sinó
que cal tenir en compte
altres elements

Això, entre d'altres coses, ha fet
que avui visquem una tendència
general (amb excepcions) cap a la
construcció de mitjans més reflexius i que no tenen tanta necessitat
d'informar del dia a dia. Així, mitjans com La Directa han mutat cap
a una periodicitat quinzenal (en
lloc de setmanal), al mateix temps
que han aparegut projectes amb
una vocació clara d'anàlisi i reflexió crítica (La Marea i Crític, per
posar els dos exemples més recents), i també publicacions puntuals monogràfiques (com el cas de
Tot Inclòs). L'aparició de Ràdio
Terra seria l'excepció més sonada
d'aquesta tendència.
Potser el principal
dèficit de la
contrainformació a
Mallorca és la manca
d'espais de reflexió
conjunta sobre la
mateixa
contrainformació

Pel que fa al cas de Mallorca,
cal celebrar el sorgiment d'un nou
projecte comunicatiu engrescador i
inèdit: Objectiu Roig, un col·lectiu

audiovisual que realitza produccions combatives i de qualitat, alhora que cobreix un buit en l'espai de
la comunicació alternativa a Mallorca. Mentrestant, el 2015 el projecte Contrainfo.cat enceta el seu
cinquè any d'existència, mentre
que Ràdio 77 continua activa amb
alguns programes propis de periodicitat variada i amb redifusions
d'altres emissores. Tanmateix, no
podem obviar que els nostres projectes contrainformatius tenen
grans problemes de sostenibilitat a
mitjà i llarg termini. Això en realitat no és un gran problema, ja que
l'activisme és fluctuant, passa per
fases i constantment sorgeixen
nous projectes i propostes. Potser
el principal dèficit de la contrainformació a Mallorca és, ara per
ara, la manca d'espais de reflexió
conjunta sobre la mateixa contrainformació. Que els mateixos
moviments i col·lectius debatin i
construeixin conjuntament el model de comunicació que més
s'adapti a les seves necessitats actuals i al model de societat que volen construir.
http ://contrain fo. cat
http ://vime o. com /ob jectiuro ig
http s://seta nta set.
wordpress. com
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El difícil camí del municipalisme
Pere J. Garcia

El municipalisme és una manera
d’entendre la política que fa incidència en la descentralització del
poder i en la participació directa de
les persones en la presa de decisions que afecten la comunitat. Per
tant, des del municipalisme s’advoca per l’actuació en un àmbit
d’abast humà geogràficament parlant. És a dir, que la política s’ha
de poder fer en un espai reduït per
tal que tota la gent que hi viu pugui participar i prendre les decisions que afecten el col·lectiu. El
municipalisme està molt lligat al
federalisme, així com també al respecte a la natura i a l’entorn i a la
submissió de l’economia a la política per tal d’assolir la igualtat i el
benestar real de totes les persones.
A Europa els anys 60 i 70 els
corrents municipalistes tingueren
diverses experiències i es debateren, a grans trets, sobre si era més

convenient assolir el poder mitjançant eleccions o si convenia
més fondre’s en moviment social.
Generalment es va optar per una
mescla d’ambdues propostes:
intentar assolir representació municipal sense deixar de crear moviment en la societat o sorgint
aquestes candidatures a partir dels
moviments socials.
La tasca de difusió
d’idees entre la
població també ha
donat els seus fruits

Avui dia aquestes idees de democràcia des de baix sorgeixen
amb força fruit de les circumstàncies que vivim. La gent demanda
una renovació de la política tacada
de casos de corrupció, l’elevat atur
i la manca d’oportunitats laborals,

l’auge de la pobresa i marginalitat
i que sembla que els polítics treballen d’esquena a la societat i continuen fent polítiques per a les
empreses i bancs. Dins d'aquest
ambient polític hi ha una altra manera de fer i entendre la política i
han sorgit propostes que demanden més democràcia, més participació ciutadana en els afers
polítics, més transparència en la
gestió econòmica i social dels
nostres ajuntaments i diputacions,
etc.
A Mallorca hi ha diverses experiències municipalistes que actuen a dins i fora de les institucions
alhora, tot i que són poques i d’escassa durada. Probablement, la que
porta una trajectòria més prolongada és Alternativa per Pollença.
Aquest partit va néixer de l’escissió amb Esquerra Unida per diferències polítiques i organitza-

Celebració de l’1 de maig a Pollença.
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tives el 2009, tot i que a la pràctica
porten fent feina municipalista des
del 2003 i tenen representació municipal des del 2007.
Alternativa ha suposat un canvi
important en la vida política local.
En primer lloc perquè s’han encarregat de traslladar tota la informació del que succeïa en el municipi i
que era ocultada des de l’Ajuntament. Són els únics que publiquen
documents com les actes dels
plens, actes de juntes de govern,
llistats de factures, llicències urbanístiques, al·legacions, plans,
etc. Tot amb una visió de transparència que faciliti la participació
i presa de consciència ciutadana.
En segon lloc, des d’Alternativa
s’ha estat molt bel·ligerant amb les
pràctiques polítiques tradicionals
que afavorien els negocis de familiars i amics dels governants (i dels
mateixos governants). Arran
d’això han destapat diversos casos
de corrupció que fins i tot han acabat en sumaris tan importants com
el Cas Voltor. En tercer lloc, la tasca d’Alternativa ha provocat
l’abandó de la política d’alguns cacics locals que portaven molts
anys aprofitant-se dels seus càrrecs.
No s’ha aconseguit que
la ciutadania s’impliqui
massivament i
activament en la
política local

És important destacar en aquest
punt, que Alternativa no s’ha aïllat
del context polític global i per això
s’han creat vincles importants amb
organitzacions germanes d’altres
bandes ja siguin les CUP a Catalunya o ja siguin les diferents candidatures afins de Mallorca com els

Presentació del documental M ort accid ental d ’u n immigrant a Pollença.

Independents de Sineu, els Verds
d’Artà, etc. Així com també s’ha
participat i donat suport a campanyes i trobades amb col·lectius
d’esquerres i anticapitalistes de fora de Pollença.
Pel que fa a l’àmbit no institucional, la tasca de difusió d’idees
entre la població també ha donat
els seus fruits. L’organització de
xerrades, taules rodones, conferències, cicles temàtics, excursions,
etc. ha estat constant. Però, tot i la
feina feta, potser aquest és el punt
més dèbil. No s’ha aconseguit arribar a una gran massa de gent, tot i
que cada cop hi ha més gent que
participa de les activitats.
Un altre punt feble important és
que no s’ha aconseguit que la ciutadania s’impliqui massivament i
activament en la política local. És
cert que les assemblees d’Alternativa són cada cop més nombroses.
Tot i això són pocs els militants
actius. Potser això es degui a dos
factors: el primer és el context en
què vivim i les formes polítiques.

L’individualisme i la delegació de
les responsabilitats polítiques són
un fenomen molt estès i mal de
combatre. El segon pot ser l’àmbit
polític en si. Es fa molt més feixuc
parlar de política municipal (urbanisme, neteja, camins, etc.) que de
política global.
Els reptes de futur no poden ser
altres que la transformació social
per mitjà de la presa de consciència de la població. Per tal de fer-ho
és igualment important continuar
amb la difusió de les idees i la creació de debat com mantenir la representació municipal per tal de
poder aconseguir i traslladar la informació de l’Ajuntament que
d’altra manera seria impossible de
tenir. El fi d’Alternativa no és, en
cap cas, el de governar, sinó el de
generar un canvi.

http ://a lternativa
perpollenca. com
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Podem: partit i moviment
per l'aquí i l'ara
Aligi Molina Suárez

El suport aconseguit per Podem
a les Illes Balears a les eleccions al
parlament Europeu de maig de
2014 va ser una gran sorpresa per
a tothom. Ningú no s'esperava que
una força nascuda només quatre
mesos abans pogués situar-se com
a tercera força més votada a les
Illes amb més del 10% dels vots.
Unes europees són difícils de traduir a altres àmbits electorals, així
i tot, els resultats del 25 de maig
van començar a obrir el marc
d'allò possible en la visió del model bipartidista que sosté al règim
del 78.
L'anterior dissabte 1 de febrer,
s'havia celebrat a Palma la primera
assemblea oberta de Podem. Gent
activa en moviments socials, com
el 15M, les marees ciutadanes, organitzacions sindicals i organitzacions anticapitalistes, així com
altres persones de molts altres espais polítics confluïa –com ja va
ocórrer al maig de 2011– amb gent
que fins a aquell moment no havia
participat, de forma organitzada,
en cap activitat política, però que
finalment havia decidit dir prou.
La creació del cercle inicial de
Podem Mallorca va atraure a cada
vegada més gent a participar-hi.
Molts dels debats sorgits en les seves assemblees guarden paral·lelismes importants amb els sorgits
durant les assemblees del 15M:
democràcia econòmica, models organitzatius per a la transformació
social, retallades en serveis bàsics,
corrupció, etc. Els cercles de Podem s'havien convertit en nous espais de politització conjunta i
confluència per a molta gent; espais en els quals debatre, organitzar manifestacions, fins i tot,
discutir la mateixa autoorganització de la campanya electoral de les
europees.
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La proposta política de Podem
es presenta no exempta d'importants debats i dubtes. És possible
fer una lectura dual del projecte
segons on es concentrin les forces
de l'estructura de l'organització i
de les activistes: d'una banda, en
l'àmbit local trobam més de mil
cercles Podem dins i fora de l'Estat
espanyol debatent i construint xarxa. D'altra banda, a escala central
es procura la construcció d'una
maquinària electoral altament eficient. Les conseqüències d'aquesta
dualitat és una doble realitat política: la que es focalitza en allò electoral i concentra el seu treball en
aquest àmbit, i la que treballa al
carrer i amb els moviments amb la
intenció d'ampliar-los. D'aquí que
ja s'estiguin marcant diferències
considerables entre l'enfocament
del projecte a l'àmbit municipal i
autonòmic amb l'estatal. Potser la
qüestió estigui en si es pot aconseguir un equilibri sostenible entre
tots dos engranatges a termini
mitjà.
La lluita electoral, malgrat la seva inqüestionable importància,

comporta alguns i importants riscos en si mateixa. D'una banda la
invisibilització de les lluites i mobilitzacions, que des de 2008 han
anat augmentant progressivament.
Per un altra part, la possible descapitalització dels moviments socials pel desplaçament d'activistes
des d'aquests espais cap al front
institucional.
És important insistir
que no n'hi ha prou
amb una mera
restauració keynesiana

La gent organitzada en els cercles i a l'entorn de base de Podem
ha assumit i ha de mantenir el seu
rol protagonista. Un consell ciutadà de 80 persones no pot canviar
un país. La realitat és que, en la
pràctica, els cercles i les activistes
tindran més pes del que es pugui
veure reflectit en el model organitzatiu votat internament per més de
cent mil persones.
Podem ha plantejat un desafiament molt important per materia-

Assemblea oberta al carrer amb l'eurodiputada Lola Sánchez Caldentey.
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litzar el 2015 en dues cites electorals clau. Al maig, les eleccions
municipals, insulars i autonòmiques. En la primera cita, la més
propera a la gent, es preveu que
Podem entri al Parlament i als consells insulars i serà quan mostri el
seu caràcter plural i arrelat a les
lluites de cada territori. La segona
cita serà a les eleccions generals de
novembre, en les quals serà una
força decisiva –això auguren les
enquestes– per intentar fer fora del
govern als dos grans partits de Primera assemblea de Podem Mallorca, l'1 de febrer de 201 4 a l'Indioteria.
Wall Street i de Merkel i trencar
discurs, en allò polític i, el més alternatives autònomes al model
amb el règim.
complex, des de l'acció dels po- social i econòmic serà imprescinders fàctics econòmics. D'aquí la dible per aprofundir en les esquerLes possibles victòries
necessitat de conscienciar política- des obertes del capitalisme, tal
en les quals pugui
ment que les possibles victòries en com Holloway planteja en la seva
participar Podem en les les quals pugui participar Podem a crítica a l'opció estatal.
institucions solament
les institucions solament podran
podran aconseguir-se si aconseguir-se si tenen una defensa
L'opció plantejada per
tenen una defensa clara clara per part de la població als
Podem és la de l'aquí i
carrers davant la previsible viper part de la població
l'ara: la d'aturar tots
rulència amb la qual reaccionaran
als carrers davant la
els desnonaments, que
les elits en veure amenaçat l'estaprevisible virulència
tus quo, sense que importi com de
els nens i nenes vagin
amb la qual
substancial sigui el canvi proposat.
ben alimentats a les
reaccionaran les elits
En aquest sentit, hi tenen cabuescoles públiques i que
da dos advertiments interns: (1)
ningú no estigui exclòs
Més enllà de les limitacions que Podem no es pot permetre converdel sistema de salut
pugui tenir la sortida estatista, és tir-se en un partit polític més en el
cert que cada govern pot enfocar qual les seves estructures i activisMal que ens pesi, l'opció planamb diferències substancials la se- tes se sentin còmodes en el marc
va labor d'administració de l'Estat institucional del règim. D'altra tejada per Podem és la de l'aquí i
burgès. No depenen tant de la vo- banda, (2) s'ha d'insistir que no l'ara: la d'aturar tots els desnonaluntat política de la formació, sinó n'hi ha prou amb una mera restau- ments, que els nens i nenes vagin
de l'equilibri de forces que es doni ració keynesiana. Sabem que la ben alimentats a les escoles públia cada moment. Sabem que les tesi de «com pitjor, millor» s'ha ques i que ningú no estigui exclòs
forces mediàtiques i polítiques del demostrat inútil i totes les millores del sistema de salut. És l'opció de
règim i del sistema no facilitaran la en la qualitat de vida de les majo- l'emergència i no l'aspiració a la
tasca; les dificultats per radicalitzar ries han de ser celebrades; ara bé, desaparició de les presons i del
les possibles mesures per aplicar sabem que la solució de les causes treball assalariat. L'avanç d'aquest
des de governs Podem seran extre- profundes que generen els proble- procés s'anirà marcant per mitjà de
mes. Les campanyes antiPodem mes de la gent no són simplement molts de factors entre els quals la
que vinculen el projecte amb ETA, l'existència d'un govern de les i els mobilització als carrers serà clau.
amb Iran, amb Veneçuela, són d'abaix, encara que aquest pugui
només el plat d'entrada d'una cam- ser positiu. Impulsar l'autoorganithttp ://p ode mos . info
panya que es preveu salvatge en el zació de les nostres vides i crear
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Una altra socialdemocràcia és possible
Antoni Pallicer Mateu

El 8 de setembre de l'any que revisa aquest anuari vaig publicar un
article a contrainfo.cat on feia un
breu repàs de la lluita anticapitalista d'aquests darrers anys i n'extreia
una sèrie de conclusions i reflexions: sobre els límits mostrats per la
lluita al carrer i sobre la via institucional que ha tornat a elegir gran
part de l'esquerra transformadora
[1].
En aquell moment, fa una sèrie
de mesos, ja em mostrava escèptic
i reticent en aquesta eufòria per
participar de les institucions que ha
desfermat l'efecte Podemos i d'altres com les CUP i la plataforma
Guanyem, idò la història més recent ja ens ha mostrat amb molts
d'exemples les limitacions i les fatalitats d'assolir cadira en els despatxos del poder polític. Així
mateix, constatava les extraordinàries dificultats d'aconseguir canvis
significatius en una societat caracteritzada per l'individualisme egoista, la superficialitat consumista,

l’infantilisme capritxós, l’hedonisme insolidari, la desmemòria, la
incultura i l'encís per una tecnologia al servei de la dominació i
l’alienació.
L'entrada en les
institucions o en altres
centres de poder com
els comitès d'empresa
sempre han desactivat
la lluita al carrer i a la
feina. Aquesta va ser la
intenció dels pactes de
la Transició i bé que ho
van aconseguir

Ara, el pas d'aquest curt espai
de temps ens ha donat més informació sobre els moviments polítics que volen acabar amb la casta,
i que en la meva opinió són uns
clars exemples de la greu crisi en
la qual es troba l'esquerra. Així,
hem arribat al punt que la principal

amenaça política de les elits,
aquests nous partits i plataformes
electorals, el que volen en realitat
és salvar el Sistema tornant a les
polítiques socialdemòcrates de tota
la vida. Tot un símptoma de la
gran desorientació existent entre
qui reivindica el canvi, i sobre el
pou on es troba ficat l'anticapitalisme en general.
Tan malament estam que uns
discursos i uns objectius com els
de Podemos, que el mateix PSOE
de finals dels anys 70 i principis
dels anys 80 abanderava, ara les
consideram rupturistes i gairebé
revolucionaris? En això aspira
l'anticapitalisme, a ressuscitar l'insostenible Estat del Benestar? Són
referents les polítiques nacionalistes i desenvolupistes dels governs
d'esquerres de Llatinoamèrica? És
aquesta també l'aspiració de les
CUP i l'esquerra abertzale? Aquest
és el legat del 15-M? Què ha passat amb els lemes «No ens representen» i «Li diuen democràcia i

Gamonal, la força de l'autoorganització i la desobediència.
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«Al capitalisme no se'l
reforma, se'l
destrueix». Un lema que
va abanderar l'incipient
moviment
antiglobalització a
finals dels 90 i a
principis d'aquest
mateix segle

és»? Són encara vigents o
ara sí ens representaran i sí serà
una democràcia?
Des de les tribunes del poder
polític és més fàcil que una denúncia tengui ressò i que aquest Sistema sigui més suportable, però això
no és rompre amb el capitalisme i
sobretot amb el seu principal impulsor i garant, l'Estat. Així mateix, com va passar durant la
Transició, hi ha el seriós perill que
les institucions tornin a burocratitzar els moviments socials i a
desactivar la lluita als carrers retornant-nos a la pau social.
Quan l'anticapitalisme es va formar com a subjecte polític amb la
Primera Internacional, l'objectiu
era clar: l'emancipació de la classe
treballadora exercida per ella mano ho

Can Vies, un exemple de contrapoder.

La lluita contra el
capital i l'Estat s'ha de
plantejar a llarg plaç.
Ara mateix és
impossible una
revolució, però sí la
creació d'espais
autònoms de
contrapoder que en un
futur seran les llavors
del canvi

teixa i la destrucció del capitalisme, entès com el Sistema que es
basa en l'explotació de les persones i els recursos naturals per tal
d'extreure'n un benefici destinat a
la classe dirigent. Des de llavors la
bèstia capitalista no ha deixat de
créixer fins arribar al punt on ara
ens trobam que és d'urgència absoluta: la crisi ecològica en un futur ens pot dur a escenaris
apocalíptics; els rics cada vegada
són més rics i els pobres més pobres; la destrucció de la cultura
popular (entesa d'una manera integral) ens ha duit a la dependència
total del Sistema i res podem fer ja
de manera autònoma; etc. Així les
coses, amb aquest panorama, retornar a la via socialdemòcrata
deixant en el museu de la història
l'opció revolucionària és donar
llarga vida al capitalisme.
Notes:
[1] [Opinió] Quan els fets i la
realitat se’ns mostren escèptics:

Les males companyies de la via parlamentària.

http ://contrain fo. cat/
territoris/e stat-esp anyol-i-elmon /op inio -qu an- els- fets -i-la rea lita t-se ns-m ostrenesce ptic s
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Vo ls u n e xe m p la r d e l'An u a ri ?
Ens pots escriure a anuari@contrainfo.cat i te'l farem arribar!

Aquesta publicació és autogestionada. Això vol dir que no s'ha beneficiat de cap
subvenció ni inclou publicitat. Per això, l'aportació econòmica que demanam és per
cobrir-ne les despeses de la impressió i autogestionar el nostre projecte.

T' ag ra da ri a orga ni tz ar un a pres en ta ci ó?
Per difondre el contingut de l'Anuari 2014 i poder explicar el projecte de
contrainfo.cat, anirem realitzant presentacions a diferents indrets. Si vols que
presentem el llibre al teu poble o barri contacta amb nosaltres a
anuari@contrainfo.cat.

Aj ud a' ns am b l'a gi ta ci ó pe rq uè en s co ne gu

in !

Dins aquest Anuari pots trobar uns adhesius del projecte contrainfo.cat; amb ells
pretenem sortir de la xarxa i arribar al carrer. Així, et demanem que els aferris allà
on vulguis, ja sigui als llocs on habitualment assisteixes, com en llocs menys
populars per anar creant fisures dins l'hegemonia social.
Via Institucional

Anuari 2014

con
tra
i n fo
. cat

P ro je c te co m u n ic a t iu
a u to ge s t io n a t d e M a llo rc a

