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Presentació
Ha estat un procés més llarg que altres vegades, però al final ens n'hem sortit: l'Anuari per cinquè
any surt al carrer. I ho fa amb dos objectius prou clars: per una banda, aconseguir ser un recull fidel i
acurat de les lluites dels diferents moviments socials de Mallorca durant l'any 201 5 i, per l'altra,
realitzar una tasca que pugui servir per a la memòria històrica per aquelles que no ho han pogut
viure en primera persona, aprenent dels errors i valorant els bons moments. Si ja fa 5 anys que
podem editar l'Anuari és gràcies a la feinada de totes aquelles activistes que hi han col·laborat i que
han aportat tota la seva experiència, idees, temps i sabers.
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 seixantena
d'activistes ha col·laborat en la realització d'articles amb els quals exposen els encerts i errades
sota el seu parer perquè així altres activistes reflexionin, aprenguin i puguin qüestionar la realitat
que ens envolta. La publicació que tens a les mans és resultat del compromís i la feina de moltes
persones que intenten construir dia a dia una Mallorca més lliure i justa.
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Resum de les notícies de l'any 201 5
Gener

La plataforma Al Molinar, Port Petit,
encetava l'any 201 5 aprofitant la festivitat dels reis d'Orient per seguir
reivindicant el seu model de port tot
fent entrega d'un regal simbòlic a
l'Autoritat Portuària de Balears. A
meitat de mes, la mateixa plataforma
va presentar un document on demanava la retirada definitiva del projecte
d'ampliació del port.
El dissabte dia 1 0, la Plataforma
Mallorca no és el femer d'Europa i les
organitzacions que la composen,
convocaren una manifestació en
contra de la importació de residus de
la resta d’Europa en la que participaren unes 300 persones.
Dia 1 3 tornàvem a rebre els efectes
de la repressió als moviments socials amb el judici a l'activista animalista Aida. Els fets es remunten a
l'estiu de 201 4 durant una concentració antitaurina a Inca. La Guàrdia
Civil va identificar Aida sense cap
resistència per defensar el dret que
tenim totes a protestar. L’informe policial estava ple d’invents i mentides,
pintant-la a ella com a incitadora a
agressions a la policia i resistint-se a
ser identificada. Tot i això, l'activista
va ser absolta de les faltes per
resistència a l'autoritat que se li imputaven. El mateix dia es va dur a
terme una concentració de suport als
jutjats d'Inca en la que participà més
de mig centenar de persones.
A Portocristo, es convocava una
altra concentració en protesta de
l'acomiadament per part de l'Hospital
de Llevant d'una dona embarassada i
sindicalista de la CGT per denunciar
públicament tant l’atac als drets de la
persona afectada com el tractament
que s’està donant des del món empresarial i laboral a les dones treba-

lladores.
Per altra banda, el GOB seguia amb
la seva tasca en defensa del territori
denunciant les obres que es duien a
terme dins una parcel·la del salobrar
de Campos i la destrucció d'elements
com la Cova de Can Verdera per la
construcció de l’autopista LlucmajorCampos. També es va aconseguir
superar les signatures necessàries
per presentar la iniciativa legislativa
popular en defensa del territori, amb
una campanya que s'havia iniciat el
passat mes de novembre.
Aquest mes de gener es presentava l'assemblea de joves Branca Caimarienca, grup de joves de Caimari
que feren la passa d'organitzar-se al
poble, amb esperit crític i amb ganes
de fer feina des d’una perspectiva local i juvenil.
En el terreny cultural cal remarcar
que el col·lectiu manacorí Xítxeros
amb Empenta va presentar la campanya «20 anys 20 dies» per commemorar els 20 anys de la mort de
Guillem d’Efak, que constà de diversos actes que es varen celebrar durant el mes de febrer amb l’objectiu
de fer divulgació de la seva vida i
obra i reivindicar el personatge i el
seu important impacte en la cultura
mallorquina. A Palma, el 20 de gener
el col·lectiu Orgull Llonguet organitzà
per segon any la revetlla de Sant Sebastià, donant-li un caire de festa
popular amb xaranga, cercavila i amb
l'estrena d'un caparrot, en Miquel de
sa Pelleteria.

Febrer

El mes de febrer va tenir com a tema
principal la defensa del territori. Comença ja el dia 2 quan la plataforma
Al Molinar, Port Petit exigeix una reunió per demanar explicacions al regidor d'urbanisme, Jesús Valls. Dia 6 la
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plataforma No al TTIP de Mallorca va
fer una xerrada de les implicacions
mediambientals del TTIP. Uns dies
més tard, el 1 7, el GOB va tenir una
reunió amb el Green Party d'Irlanda
del Nord per ajuntar forces contra la
importació de fems davant la inacció
del Govern d'aquí. També el GOB, una
setmana més tard, defensava al
Parlament balear la proposició de llei
(ILP) en defensa de territori que havia
estat impulsant durant molt de
temps. Denunciava que el PP havia
mostrat un ple menyspreu al torn del
GOB i que el president Bauzá ni tan
sols s'havia dignat a presentar-se.
Finalment, dia 27, el GOB acabava el
mes advertint dels perills que suposava la macro ampliació del port de
Palma i l'obertura cap al luxe i tots
els recursos i infraestructura que
necessita.
Per altra banda, el plànol educatiu
també va tenir rellevància perquè dia
26 hi havia convocada vaga d'estudiants. Abans però, el dia 5, la Plataforma Crida es va desmarcar del
document «Illes per un pacte» amb
l'objectiu d'aconseguir un millor
acord. També la plataforma IES
Santa Maria es reactivava davant els
incompliments de la Conselleria
d'Educació d'obrir un nou IES. La vaga va ser convocada pel SEPC a secundària i l'Assemblea d'Estudiants
de la UIB a les universitats i, dies
abans, l'Assemblea de Docents hi va
donar suport. Va ser en aquesta vaga
quan va aparèixer un reduït grup de
nazis intentant rebentar la manifestació, però l'organització va actuar i
els va fer fora amb càntics i la pressió de tota la gent.
A Sóller, dia 1 0 es demostrava que
les càmeres municipals posades per
l'anterior batle, Simarro, eren il·legals
gràcies al recurs presentat pel

Col·lectiu Albaïna. Aquest mateix
col·lectiu, junt amb Memòria Històrica de Mallorca, organitzava dia 7 la
«Ruta de la Vergonya i homenatge
als defensors de la legalitat republicana» passant per Es Llatzeret, antiga presó dels republicans, i arribant a
la Creu de Muleta, dedicada a un militar colpista per exigir responsabilitats i la fi de l'amnistia.
En un altre tema, dia 5 de febrer un
vídeo va destapar el maltractament
que sofreixen els dofins a Marineland
Mallorca on els ensinistradors els
agredien verbalment, però també físicament amb cops de puny i puntades. Aquest vídeo va donar lloc a
protestes com la manifestació del 1 4
a plaça Espanya. Dia 6 es va donar el
sus a la campanya de micromecenatge per a un supernode de guifi.net
ubicat a Alfàbia per tal d'unir pobles.
A mitjan mes es va saber que el jove
de Palma detingut a la manifestació
en suport a Can Vies havia estat finalment condemnat per desordres
públics i el 20 de febrer l'EcoXarxa
Mallorca impulsava una llista per dinamitzar l'intercanvi com una aposta
per una manera més humana i propera d'entendre l'economia.
També hi va haver dues presentacions. Per una banda la iniciativa de
Vaga de Totes organitzada per l'Assemblea Antipatriarcal amb l'objectiu
de fer confluir aturades, precàries,
mestresses de casa... a una vaga de
totes. Per altra banda, es presentava
el Comitè de Solidaritat amb Rojava i
el Poble Kurd per donar suport al
KCK (Unió de Comunitats del Kurdistan).
Pel que fa a la mobilització de carrer, dia 1 3, des d'Arran Palma es convocà una concentració per rebutjar
l'homenatge feixista que es pretenia
fer a la Llibreria del Savoy, on es presentava el llibre Voluntarios baleares
en la División Azul y Legión Azul. Al
mateix temps, de cara a la Rua de dia
1 5 la Plataforma Crida animava a
participar-hi tenyint-la de verd crida-

ner i fer comparsa. Dies més tard
CGT junt amb la Plataforma Contra
l'Apartheid Sanitari convocava una
concentració davant els jutjats davant l'auto de l'Audiència Provincial
que exigia 1 2.000 € per esclarir els
responsables polítics de la mort
d'Alpha Pam. Finalment, el darrer dia,
la CNT convocava concentració davant la pizzeria kebab Rico Rico en
protesta per l'acomiadament d'un
treballador a qui devien salaris i la indemnització i que formava part d'una
xarxa per defraudar doblers a la Seguretat Social.
Davant les imminents eleccions
tant la PAH com els Jubilats per Mallorca feien arribar les seves propostes als candidats. I ja per acabar, a
finals de mes es realitzaren unes jornades a Esporles per a commemorar
el 39è aniversari de la proclamació
de la RASD (República Àrab Sahrauí
Democràtica) amb exposició fotogràfica, intercanvis culturals i conferències.

Març

El GOB demanava dia 2 de març que
es retiràs el projecte de la Ronda
Nord d'Inca apuntant l'impacte crític
ja que afectaria molt negativament el
patrimoni paisatgístic: arrassaria
més de 20 hectàrees afectant 1 45
parcel·les i tomant 9 edificacions, a
més d'afectar el paisatge rural, terres
de cultiu, zones arbrades i els antics
camins que accedeixen a les finques
dels voltants.
El mateix dia, les treballadores del
Consorci per la protecció i acollida de
disminuïts
psíquics
profunds
(APROP), amb el suport de CGT i UGT,
es varen concentrar davant del Consolat de Mar en contra de la privatització i absorció del Consorci per
AMADIP. Denunciaven la constant
precarització de les seves condicions
de treball per tal d'assemblar-les a
les penoses que imperen a AMADIP.
El dia 3 de març de 201 5 es presentava a Ciutat el projecte guifi.net:
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una xarxa de telecomunicacions
mancomunada, oberta, lliure i neutral
per tal de fer-la créixer.
Dia 5 de març l'artista de carrer
Peter Pank denunciava públicament
haver estat agredit al carrer per un
policia local que pretenia confiscar-li
els malabars amb els que feia feina,
tot amparant-se en l'Ordenança cívica. Posteriorment, l'artista fou denunciat per portar «tres armes
blanques de grans dimensions». Per
contra, l'artista va interposar una
denúncia al jutjat de guàrdia tot
aportant el part de lesions i el número de plaça del policia.
El 6 de març Arran Raiguer celebrava al Teatre de Lloseta el seu aniversari amb una taula rodona sobre
organització juvenil al Raiguer i un
concert.
El 7 de març fou un dia de reivindicacions animalistes. A les 1 8 h se
celebrava al teatre de Lloseta el primer Festival Vegà, on hi hagueren
projeccions, sopar i concerts. Aprofitant l'avinentesa, es convocà una
concentració a Inca per boicotejar un
acte pro-taurí a la plaça de bous. A
més, el mateix dia, un grup de persones convocades pel sindicats CGT i
CNT es concentraren davant de
l'Hospital de Llevant de Porto Cristo
per tal d'exigir la readmissió de
Martha, acomiadada per una falta
greu que no va cometre (la vertadera
raó és que estava embarassada).
Des del 6 de març començaven les
accions de cara al Dia Internacional
de la Dona Treballadora, el 8 de
març. Aquell dia 6 Arran Mallorca
ocupava simbòlicament la patronal
per denunciar el treball cada vegada
més precari per les dones joves (ja
que, a més, la joventut pateix un 50%
d'atur), a més d'haver de suportar la
cosificació i sexualització, tot per un
salari menor que el dels homes. Al
dia següent, el 7 de març, l'Esquerra
Independentista de Mallorca celebrava un acte polític a Can Alcover,
amb el parlament de tres activistes

feministes, tot per escalfar l'ambient
de la manifestació del dia posterior. A
la marxa del 8 de març, convocada
per l'Assemblea Antipatriarcal i Feministes en Acció sota el lema «Ni
precàries pel capital, ni submisses
pel patriarcat, rebels i combatives!»,
hi participaven unes 500 persones.
Posteriorment, el 1 4 de març es va
celebrar la jornada «Dona i presó» a
transitant en la que, després d'una
concentració a la presó de mares, es
féu una repassada als principals casos d'empresonament de dones
combatives arreu de l'Estat.
El 1 0 de març el Col·lectiu Albaïna
donava el sus a la seva campanya
«Anem per feines», en la que reivindicaven l'acció política directa en l'àmbit municipal, tot esborrant el nom de
Jaume Matas de la placa inaugural
d'un aparcament, per esborrar l'empremta de la corrupció al poble. El dia
següent, un membre del col·lectiu
havia d'anar a declarar a la policia. A
més, tots els partits polítics condemnaven l'acció per ser, segons
aquests, vandàlica (Partit Popular de
Sóller), antidemocràtica (Més per Sóller i Agrupació Socialista de Sóller) i
violenta (Podemos Sóller).
En el 78è aniversari de l'afusellament dels màrtirs poblers en mans
dels feixistes, l'Associació Pinyol
Vermell va organitzar dos actes: una
ofrena floral l'1 1 de març i una ruta
de la memòria per Sa Pobla que
acabà a l'amagatall dels republicans
escapats al refugi del Coll Baix.
També, l'1 1 de març, es va realitzar
una vigília a la plaça d'Espanya de
Palma pel 4t aniversari de la catàstrofe nuclear de Fukushima, per rebutjar les centrals nuclears.
El 1 4 de març l'Ateneu de Felanitx
celebrà el seu primer any construint
l'alternativa amb un dinar popular i
una diada cultural amb gloses, malabars, microteatre, dansa i música.
Dia 1 5 de març es realitzà una
marxa al far de Portocolom per reclamar que sigui públic i obert. Sal-

vem Portocolom va mobilitzar prop
de 800 persones que rebutjaren els
plans de privatització del far -per
convertir-lo en un hotel- per part de
l'Autoritat Portuària de Balears (APB).
Per la seva part, el GOB exigia que
l'APB faci un pla d'ordenació dels
fars.
El 20 de març l'Audiència Provincial
de Palma ratificava la sentència condemnatòria contra les Encausades
de Conselleria: haurien de fer front a
un total de 32.000 € de multa. L'Assemblea de Docents i la Plataforma
Crida feien pública la seva solidaritat
amb les universitàries repressaliades. Casualment, el dia després, es
va celebrar una SoliFesta a la Factoria de So per tal de recaptar diners
per les encausades.
El cap de setmana del 20 i 21 de
març es va celebrar la I Fira del Mercat Social de Mallorca en la que participaren un total de 36 entitats entre
expositores, ponents i dinamitzadores de tallers. Més de 3.000 persones
es passaren per la fira i conegueren
així la gran oferta de productes i serveis amb criteris de consum responsable.
El diumenge 21 de març tengué lloc
a la plaça d'Espanya de Palma una
concentració en suport a les Marxes
de la Dignitat que arribaven el mateix
dia a Madrid que reclamaven pa,
sostre, treball digne, serveis públics i
llibertats democràtiques.
El 24 de març hi hagué concentracions unitàries, del sector educatiu, a
totes les illes en contra del 3+2 i de la
LOMCE.
El 28 de març es donava el sus a la
Trobada d'Unitat Popular de Palma.
Durant tot l'horabaixa es varen fer
debats al voltant de quatre eixos
(gent, ciutat, cultura i economia) per
tal de repensar i així poder capgirar
Ciutat.
Per acabar, alguns col·lectius no
restaren indiferents a les eleccions
municipals i autonòmiques que
s'apropaven per dir la seva. El GOB
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presentava les seves propostes per
generar les bases polítiques per fer
possible un nou ordre econòmic i
social atenent la problemàtica ambiental i la necessitat d'aprofundiment
democràtic. A més, Biciutat convocava una reunió oberta per tal d'elaborar el document de propostes per
presentar a totes les formacions
polítiques. Per contra, l'Assemblea de
Docents llançava la campanya «I tu,
què has perdut?» per tal que la gent
no oblidés els desastres educatius
que s'havien duit a terme per l'actual
govern del Partit Popular. Per la seva
banda, el col·lectiu Albaïna, fidel a la
campanya «Anem per feines», reivindicava l'autonomia municipalista
d'esquerres i a favor de l'autodeterminació dels pobles. Per això no donaven suport a cap candidatura de
les que es presentaven a Sóller, però
sense rebutjar la lluita institucional.

Abril

El segon dia del mes, milers de persones es concentraven davant el
Consolat del Mar convocades per
l'Obra Cultural Balear (OCB) per tal
d'exigir al Govern Balear mantenir els
canals 33 i 3/24 després de les declaracions del mateix govern que no
farien res per assegurar la continuïtat
dels canals.
El dissabte dia 1 1 d'abril, prop de
60 persones es reuniren a l'espai de
cultura Can Alcover en la segona part
de la I Trobada d'Unitat Popular per
decidir quin projecte engegaven per
fer la tasca municipalista que s'havia
fixat en la primera part de dia 28 de
març. El resultat de la reunió fou la
decisió de la creació d'una CUP a
Palma.
A mitjan mes, dimecres dia 1 5
d'abril, dos joves mallorquins, un
d'ells militant d'Arran Palma, foren
jutjats a causa de la seva detenció
durant una mobilització el passat
mes de maig de 201 4 en suport del
CSOA Can Vies a Barcelona. Els imputats s'enfrontaven a una pena de 9

mesos de presó per desordres públics.
L'endemà, un activista de la Plataforma Salvem ses Fontanelles es va
desplaçar a París per ser present a la
Junta d'Accionistes d'Unibail Rodamco, l'empresa que inverteix a ses
Fontanelles per construir el megacentre comercial i d'oci Palma
Springs damunt de la darrera zona
humida de Palma i va explicar l'impacte del projecte que la seva empresa està duent a terme per tal de
sensibilitzar-los. Per altra banda, va
tenir lloc la primera trobada oberta
de dones al Casal de Barri de Can
Alonso de Palma organitzada per la
iniciativa de la Vaga de Totes impulsada a Mallorca.
Una de les notícies que va ser més
comentada durant el mes fou la declaració de boicot actiu a les proves
LOMCE de 3r de primària per part de
l'Assemblea de Docents.
Dia 1 9 es va dur a terme un lipdup
amb la intenció d'unir les diferents línies de resistència social actives durant la darrera legislatura en el que
participaren més de 30 col·lectius i
que va ser estrenat el mes següent.
L'organització d'aquest esdeveniment es féu sota el paraigua de la
Plataforma LEMA (Lipdub Estima
Mallorca).
Dia 23 s'inicià la tercera edició del
certamen cultural Sobrassada de
Peix, amb seu a Manacor, amb un
gran nombre d'activitats que varen
incloure: taules rodones, projeccions,
concerts, presentacions de llibres,
fanzines i d'altres projectes artístics.
Aquest esdeveniment es va dur a terme durant 3 setmanes.
Dissabte dia 25, es va dur a terme
la segona Marxa per l'Educació entre
Inca i Palma. De les 670 participants
que partiren d'Inca, en varen arribar a
Palma més de 8.000 que es varen
unir en les diferents etapes de les
quals constava la marxa. En arribar a
Palma, es traslladà a plaça Espanya,
on les persones concentrades per a

La segona marxa per l'educació fou un èxit de mobilització. José Juan Guijarro .

la Diada per la llengua i l'autogovern
feren un passadís a les que caminaven que, junt amb les persones concentrades, es dirigiren a la plaça
Major on hi havia una sèrie d'actes
organitzats per l'OCB.
El mateix cap de setmana es dugueren a terme les Jornades Municipalistes al Museu Balear de Ciències
Naturals, organitzades pel Col·lectiu
Albaïna amb el suport de les Candidatures d'Unitat Popular en el marc
de la campanya «Anem per feines».
El vespre del 29, Arran Palma va
dur a terme una acció emmarcada
dins la campanya #AbrilRoig, que va
consistir a aferrar una pancarta a La
Tapa Andaluza per denunciar l'abús
de l'empresari sobre els drets laborals de les seves treballadores.
El dijous 30 la PAH Mallorca es va
concentrar un altre pic davant l'edifici
del Govern Municipal, a plaça de Cort,
per tal de denunciar el frau que suposen les mesures adoptades pel Govern davant la crisi habitacional que
el 201 4 pràcticament va arribar al
mig milió de desnonaments.
Aquest mes també ens assabentàrem que l'empresari Christian Völkers
havia tancat el camí de Son Coll ubicat al Port des Canonge, que tradicionalment ha estat usat per les
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residents i que forma part d'un tram
del GR-221 .

Maig

Com cada any, dia 1 de maig va ser
una jornada reivindicativa a Ciutat,
on es va dur a terme una manifestació amb la participació de diversos
col·lectius anticapitalistes amb el lema «Ajuntant lluites», que unia plaça
Espanya amb els jardins de l'Hort del
Rei. En acabar es va dur a terme un
acte organitzat per la CNT on varen
prendre la paraula diversos representants de moviments socials a
Mallorca.
El mateix dia, i emmarcat en el dia
del treballador, Alternativa per Pollença va organitzar un acte amb diverses xerrades i barra solidària per
les Encausades de la Conselleria i
recaptació de diners per a les treballadores de Telefónica en vaga.
La plantilla del ferrocarril de Sóller
va iniciar una vaga, que va ser secundada, de manera contundent, les
primeres jornades. L'inici de les protestes es va donar per la introducció
de canvis en plena negociació del
nou conveni col·lectiu tot al·legant la
part empresarial la necessitat
d'adaptar-se als canvis de freqüències que va autoritzar la Direcció Ge-

neral de Transports.
Dia 1 4 es va dur a terme una jornada de vaga d'estudiants a les Illes.
Aquesta vaga estava convocada tant
a instituts de secundària com a la
Universitat. Aquest mateix dia prop
de 40 persones foren retingudes i
identificades a Ciutat durant una hora per evitar que escridassassin Mariano Rajoy, que es trobava a Palma
en un acte electoral. Dies més tard,
algunes de les persones retingudes
denunciaren els fets al jutjat de guàrdia.
Dia 1 6 es va dur a terme una jornada per l'autogestió i l'acció directa al
parc de Llevant, amb un mercadet
d'intercanvi, una taula rodona amb el
títol «Com podem dirigir les nostres
vides» i música en directe.
El lipdup de la plataforma LEMA
(Lipdub Estima Mallorca) es va publicar dia 1 8. Cal recordar que aquest
vídeo es va fer amb l'objectiu de fer
visible i denunciar les problemàtiques existents a Mallorca i que afecten tants diversos àmbits de la vida
quotidiana com drets socials, territori, educació, llengua i cultura.
L'endemà les docents aconseguiren una nova fita, mitjançant una nova jornada de vaga, la 21 a d'ençà de
la vaga indefinida, en la que es varen
boicotejar les proves LOMCE de 3r de
primària que s'havien de celebrar
aquest i el següent dia. Per altra banda, es va dur a terme una concentració de més de mil docents davant la
Conselleria, on es va aprofitar per realitzar una assemblea amb dos temes a l'ordre del dia: la continuació
del boicot a les proves LOMCE i la
mesa sectorial convocada per a
demà. Seguint amb les reivindicacions educatives, les Encausades Conselleria varen fer pública la seva
postura envers la seva condemna:
varen decidir no acatar-la i no acudir
als jutjats a pagar les penes-multa,
tot convidant la comunitat educativa
a la desobediència envers els conflictes oberts. Aquesta declaració

coincidia amb el tercer aniversari de
l'entrada a la Conselleria d'Educació.
El GOB presentà dia 1 9 dos escrits
davant del Consell Balear de l'Aigua i
el Consell de Govern argumentant la
nul·litat del procés d'informació de la
revisió del Pla Hidrològic per part del
Consell Balear de l'Aigua i la posterior
aprovació del pla al Consell de Govern.
A finals de mes, a Ciutat es dugué a
terme una acció per boicotejar una
tenda de Movistar en solidaritat amb
les vaguistes que en aquell moment
feia més de 50 dies que estaven en
vaga indefinida per reclamar la finalització a l'explotació patida.
Aquest mes ens assabentàrem del
naixement del Col·lectiu de Dones
Feministes de Mallorca, Geneta, davant de la necessitat d'autoorganització de les dones per combatre el
masclisme, el patriarcat i el capitalisme. Per altra banda, també es va
anunciar la dissolució de l'assemblea
antiespecista V de Vegana a causa
de la poca activitat que mostraven
durant els darrers temps.

Juny

Ja havien passades les eleccions autonòmiques però encara seguíem
amb ressaca electoral. Felanitx en
Moviment realitzà una campanya en
relació a la possibilitat que el Pi, amb
dos regidors, donàs suport al PP per
aconseguir la batlia del poble. Al Molinar també les aigües estaven remogudes, ja que Al Molinar Port Petit
exigia a l'ajuntament entrant que
creàs una taula de treball per conservar i rehabilitar el port del Molinar i el
seu edifici per donar continuïtat al
passeig i recordava que la tramitació
del projecte d'ampliació seguia en
marxa i s'havia de paralitzar. A Pollença, Alternativa donava suport a
Miquel Àngel March per ser batle del
poble amb condicions relatives a la
transparència i la participació ciutadana.
En educació, la Plataforma Crida i
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l'Assemblea de Docents exigia al govern format que aturàs l'aplicació de
la LOMCE, ja que la coalició governant havia dit dies abans que crearien un grup de treball juridicopolític
per tractar únicament de «minimitzar
els efectes negatius de la LOMCE».
Mentrestant, 1 9 claustres d'instituts
de les Illes Balears votaren contra els
horaris i itineraris de la llei per raons
pedagògiques i de pèrdua de llocs de
feina. L'1 1 de juny es reuní la comunitat educativa amb el Govern per
parlar sobre la LOMCE. D'una banda,
l'Assemblea de Docents denuncià
que no hi havia compromisos per
aturar la llei Wert i la Plataforma Crida valorà positivament el nou tarannà del nou equip de govern però
deixà clar que la reunió no va respondre a les expectatives creades
pels partits en els respectius programes electorals.
El 4 de juny membres de No al TTIP
Mallorca realitzaren una xerrada-debat a transitant que se centrà en
qüestions mediambientals i socials.
En consonància, un gran cavall de
Troia de vuit metres arribava a Mallorca a finals de mes de la mà de la
plataforma i d'Amics de la Terra i durant tot el 20 de juny es varen realitzar activitats al Parc de les Estacions
per tal d'explicar com s'està negociant en silenci el tractat. El cavall de
grans dimensions escenificava
l'opacitat i el secretisme.
El 5 de juny es realitzà a Sa Possessió una festa a so de rumba en
benefici de la Llar Antiespecista en el
que participaren els grups Phussyon,
Kaparoots, Full Play, Los Primos, DJ.
Petit i Tambors per la Pau.
A mitjans de mes, el 1 2 i 1 3, transitant i el Grup de Sostenibilitat i
Territorial de la Universitat dugueren
a terme una jornada enfocada a la
creació d'espais híbrids, entre moviments socials i sectors crítics de
l'acadèmia titulada «Els comuns i els
estudis de ciència, tecnologia i societat: desbordaments entre la recerca

acadèmica i els moviments socials».
El Jardí d'Epicur, hort autogestionat
a Ciutat, organitzà el 1 8 de juny una
jornada en defensa de l'espai on es
feren concerts i sopar. El banc BMN
tenia la intenció de vendre l'espai a
una promotora per fer-hi un bloc
d'habitatges. Des de l'assemblea se
sol·licitava a Sa Nostra (BMN) que
cedís l'espai com a obra social i
posàs, així, fi a les seves pretensions
de vendre-ho.
Dia 1 9 va ser un dia històric.
Memòria de Mallorca amb la col·laboració de l'Ajuntament de Santa
Maria i el de Sant Joan va fer entrega
a les famílies dels cossos de tres víctimes del feixisme exhumats un any
abans al cementeri de Sant Joan.
El mateix dia, a transitant es presentà l'obra de teatre Vaginólogos, a
càrrec de Montserrat Ángeles, Claudia González y Merlene Avendaño,
del Colectivo Chipotle. Peça teatral
que convocava una vagina parlant
encarnada en tres actrius mexicanes.
El juny va ser un mes de cims.
L'Ateneu de Felanitx, Felanitx en Moviment, Bloc per Felanitx i el SEPC
convocaven el 20 de juny una pujada
al puig de Sant Salvador a Felanitx.
En la mateixa dinàmica Branca Caimarienca realitzava una pujada al
puig de n'Alí i el mateix dia, el 21 , el
Col·lectiu Independentista de Muntanya va fer el mateix pujant a Sa Fita
del Ram, a Esporles. Totes aquestes
pujades a muntanyes de Mallorca
estaven enfocades en la campanya
«Som Cims», campanya per reivindicar la defensa de l'espai natural de la
nostra terra en la diada dels Països
Catalans, el 24 de juny.
El 21 de juny, a Muro, activistes
animalistes protestaren amb una
concentració per la celebració d'una
correguda de bous, reivindicant una
Mallorca antitaurina.
El 25 de juny es presentà la segona
publicació Tot Inclòs. Danys i conseqüències del turisme a les nostres
Illes. Estiu 201 5 a la seu del GOB Ma-

llorca, a Ciutat. A més de la Coordinadora Llibertària de Mallorca també
participà en l'edició d'aquest diari el
Front Comú en Defensa del Territori,
ampliant així les sensibilitats dins el
col·lectiu editor i imprimint-ne fins a
2.000 exemplars. S'explicaren els
continguts i Macià Blázquez introduí
la problemàtica del lloguer turístic.
Amb motiu del dia internacional de
l'Orgull LGTBIQA el dia 1 1 , a l'Ecoxarxa, l'Assemblea Antipatriarcal organitzà un cinefòrum feminista en el
qual es projectà la pel·lícula Pride,
amb un posterior debat envers la
mateixa.
Objectiu Roig també va posar el
seu granet d'arena per aquest dia de
reivindicació amb un vídeo anomenat
28J de 201 5: Lleis per la Diversitat,
Drets per la Igualtat en el que diver-

ses activistes posaven veu i cara al
ritme de la cançó Best U Ever Had de
CJ Beats. Les diferents mostres de
suport a les Illes s'escenificaren el
dia 27 a les 1 9 h amb una manifestació amb el lema «Lleis per la diversitat, Drets per la igualtat».
El moviment llibertari acabà el mes
organitzant la primera excursió llibertària anant al Port d'es Canonge
des d'Esporles.

Juliol

Les eleccions i el seu procés de formar els governs encara coejaven i a
principi de mes la CUP Palma criticava el nomenament d'Imma Mayol
com a gerent d'EMAYA perquè, com a
titular de diferents càrrecs a l'ajuntament de Barcelona, va estar implicada en privatitzacions, el Mobile World
Congress, el Fòrum de les Cultures i
inclús en el desallotjament d'un centenar de subsaharianes.
Seguint el tema trobam la «lamentació» del Cosso per la notícia de la
retirada tant de la Guàrdia Civil com
de les tanques. A Palma, Al Molinar,
Port Petit iniciava una ronda amb les
diferents administracions per saber
quin era el seu parer davant la refor-
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ma del Molinar.
En l'àmbit autonòmic l'Assemblea
de Docents ja mostrava, dia 1 3, la
seva preocupació i decepció amb el
nou govern davant la falta d'instruccions i les nul·les mesures anunciades per aturar la LOMCE als centres.
El GOB també advertia dia 22 del
destí de l'ecotaxa, que s'havia d'invertir íntegrament a inversions ambientals però ja perillava que es
destinàs a millorar el servei turístic.
El darrer dia del mes, el GOB tornava
a apel·lar a les institucions per
apostar per la retirada del projecte
d'autopista Llucmajor-Campos, projecte pel qual el PP encara feia pressió al Consell.
Uns dies més tard, dia 1 2, es donava suport, aquest pic per la llibertat d'Alfon amb una concentració a
Cort mentre ell es trobava en règim
FIES 5 a la presó de Soto del Real.
El 1 0 de juliol el GOB celebrava la
sentència que tombava el macrohotel de sa Ràpita però alhora exigia
responsabilitats a l'antiga presidenta
del Consell, Maria Salom, per haver
recorregut a favor del projecte. Dins
la protecció del territori ens vàrem
trobar dia 1 5 amb un seguit d'atacs a
les empreses que havien mostrat
interès a formar part del centre comercial de ses Fontanelles. Aquesta
acció pretenia, per una banda, reivindicar l'espai i per l'altra, acompanyar el missatge amb pèrdues
econòmiques, ja que és l'únic que
entenen. A més, com des de fa ja 5
anys es va fer la Marxa Jove pel Territori, dia 25, que se centrava enguany a salvar ses Fontanelles i el
Molinar, greument amenaçats durant
tot l'any i que aconseguí ajuntar
centenars de persones en una caminada des de l'Aquàrium fins al Born
del Molinar. Per últim, No volem ser
el femer d'Europa advertia que, malgrat que s'havia aturat la importació
de fems, això no bastava i que s'havia de capgirar l'actual model de
gestió dels residus.

M embres de M dM a les concentracions mensuals. Ass. Memòria de Mallorca .

Dia 1 4, Ràdio Terra iniciava una
campanya d'estiu per a poder reprendre les emissions l'1 de setembre amb l'objectiu d'aconseguir 600
socis per fer-ho viable.
En l'àmbit local, a Palma ARCA
emetia un comunicat aportant la seva opinió en el debat de les terrasses
del Born, dient que s'havien de llevar
cadires, para-sols i taules, ja que privatitzava el que era un dels pocs
àgores lliures que quedaven al centre
de Ciutat. Finalment, dia 21 , la CUP
Palma es presentava en públic, al
Born del Molinar amb la presència de
Quim Arrufat, diputat al Parlament de
Catalunya en aquell moment i que
aconseguí reuní un bon grup de gent
interessada.
Durant tota la setmana del 20 es va
dur a terme el taller «Islamofòbia de
gènere», conduït per Brigitte Vasallo i
organitzat pel grup de recerca Desigualtats, Gènere i Polítiques Públiques, per Ulls Sadolls i per Los
Oficios Terrestres que tenia per objectiu oferir eines per descolonitzar la
mirada davant l'islam, centrant-se en
el tema del hijab. Així, una de les accions que es varen fer durant el curs
va ser el drag-hijab, on les assistents
al curs es vestiren amb un hijab i
sortiren a fer el que farien habitualment per veure les reaccions de la
gent davant aquest element.

A punt d'acabar el mes es varen realitzar, com ja és habitual durant l'estiu, manifestacions contra la
tauromàquia a Palma així com a
Alcúdia a causa de les corregudes
que s'hi varen celebrar i que congregaren més de 300 persones demanant l'abolició. A més, enguany varen
venir acompanyades d'una altra protesta animalista a Ciutat en contra de
les galeres per culpa de la mort d'un
cavall per mor del cansament i la calor.

Agost

L'agost comença amb una altra assassinada a Sant Jordi i ja eren 27
les dones mortes a l'Estat espanyol
per la violència masclista. El mateix
dia es va convocar una concentració
per rebutjar el feminicidi.
Paral·lelament es publicava un comunicat de la Federació d'Associacions de Veïns de Palma per sol·licitar
la retirada de taules, cadires i tendals
del Born. Al mateix temps, la plataforma Salvem ses Fontanelles engegà
la
campanya
#SayNotoPalmaSprings, amb la difusió d'un vídeo persuasiu en 4 idiomes
i anomenant les empreses que estaven construint el centre comercial o
estaven interessades a posar un negoci allà.
El 5 d'Agost es realitzava una con-
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centració, amb poca assistència, per
tal de fer una recepció republicana a
Felip VI. El mateix dia a transitant es
realitzava una xerrada sobre la situació actual del barri d'El Cabanyal
(València), el qual està patint un fort
procés gentrificador, realitzada per
unes companyes de l'Ateneu Llibertari del Cabanyal.
L'endemà es convocava una altra
concentració antitaurina a Ciutat on
un activista botà a l'arena de la plaça
per protestar i intentar boicotejar la
tortura animal.
Una setmana més tard, el 1 4, Feministes en Acció convocava una altra concentració negra per rebutjar
els assassinats de dones a mans de
les seves parelles.
El dia següent l'Assemblea Popular
de Porreres organitzà un solemne
homenatge als republicans afusellats a l'agost del 36 a mans dels falangistes, on recordaren els fets. El
mateix dia, Moviment Alcudienc i
sectors del moviment antitaurí convocaren a la plaça de bous d'Alcúdia
una concentració contra la tauromàquia.
El 1 9, i per demostrar solidaritat
amb les encausades de Bunyola, es
va organitzar un concert a la plaça
del poble que va ser tot un èxit de
participació.
Dia 22 d'agost a la plaça de
l'església de Llubí un grup de joves
que estaven preocupats per la realitat social i cultural i s'havien ajuntat,
varen presentar el col·lectiu Es Fibló
amb diverses activitats i concerts. El
mateix dia des de l'Ateneu de Felanitx
s'organitzà un correbars amb revetlla
alternativa.
Per segon any consecutiu es convocava una setmana d'acció en solidaritat amb les preses anarquistes,
arreu del món, del 23 al 30 d'agost. El
27 es realitzà a transitant un acte
amb projecció i sopador per recaptar
fons per les anarquistes preses.
El 23 també es convocava la III Excursió Llibertària que en aquesta

ocasió arribava a Formentor i, per
acabar el mes, el 28 es convocà la
manifestació anual per exigir l'autodeterminació del Sàhara Occidental.

Setembre

El setembre, Ciutat es despertà amb
els carrers pintats amb lemes solidaris amb les preses anarquistes, amb
motiu de la campanya de suport. El 2
de setembre es va celebrar el 6è aniversari del Casal Popular Voltor Negre, amb 2 dies d'activitats.
El dia 4, es va convocar per part de
Solidaritat Vegana l'acció Okupa Fornalutx, que pretenia boicotejar la
«tradicional» baixada del bou, a on es
ferma l'animal del cap i se l'obliga a
recórrer els carrers del poble envoltat
de crits. Allà mateix es va produir la
detenció d'una activista, que va ser
alliberada hores més tard.
Pinyol Vermell, va organitzar el seu
1 0è aniversari amb concerts el dia
1 2. I just l'endemà va ser l'assemblea
de la Fira del Llibre Anarquista qui organitzà concerts per autofinançar-se
a Sa Factoria, Santa Maria.
Un grup de 43 activistes de Mallorca varen organitzar un viatge el 1 4 a
Tordesillas per intentar salvar-li la vida al bou Rompe-Suelas. Foren totes
identificades i escorcollades al bus
en arribar i ja, al «torneig» mateix, foren insultades, amenaçades i algunes reberen cops.
Després de quasi 3 anys, les Encausades Bunyola tenien data de judici pel 1 5 i el mateix dia es convocà
una concentració per l'absolució. El
motiu del judici eren els fets que succeïren el 28 de maig del 201 2 durant
les protestes contra el president José
R. Bauzá i les retallades del Partit
Popular conegudes com el #BauzaTour. Les quatre persones que foren
detingudes i duites als calabossos
havien d'anar ara als jutjats amb una
acusació de desobediència greu
contra l'autoritat. Finalment, uns dies
després varen rebre la condemna en
forma de multa de 1 .620 € per a cada

una.
El 1 9 i 20 es va donar el sus a Saig,
coorganitzada per contrainfo.cat,
Ràdio77, 1 984 i Objectiu Roig. Es
tractava de la primera Trobada de
Mitjans Lliures de Mallorca, pensada
per tal de reunir les diferents experiències de comunicació lliure que
han existit o que estan en actiu a
Mallorca. Durant els dos dies s'explicaren les seves necessitats, experiències històriques de mitjans
lliures a l'illa com Ràdio Activitat, Sa
TevaVisió, el Butlletí Estel Negre o
Cultura Obrera. També es portaren
experiències actuals de fora per
aprofundir com Ràdio Bronka, Metromuster o La Directa. El segon dia es
varen fer uns tallers pràctics de diferents tècniques en format escrit, audiovisual o radiofònic per tal de
practicar l'autonomia en aquest àmbit. Finalment es va debatre conjuntament l'estat actual del moviment
contrainformatiu i cap a on dirigir la
contrainformació actualment.
El 24, l'associació Unitat Cívica per
la República Balears demanà a
l'equip de govern de l'ajuntament de
Palma la màxima celeritat en el compliment del compromís de govern de
«Desmuntatge i retirada del monument Baleares de sa Feixina».
El 25, unes quaranta voluntàries del
GOB i del Col·lectiu Es Fibló condicionaren el talaiot d'es Racons, a Llubí,
llevant males herbes en el marc del
projecte LEADER «Promoció del patrimoni natural i cultural del pla de
Mallorca».
El dia 26 s'organitzà la segona Guirifesta per autofinançar el monogràfic contra el turisme Tot Inclòs. El
mateix dia, i dins la campanya de les
eleccions catalanes, la CUP-CC va fer
un acte a Can Alcover. I el 27 foren
les eleccions al parlament de Catalunya, que varen tenir prou seguiment
des del Siset, a Palma.
El dimarts 29, s'organitzà a l'IES
Sineu una assemblea de valoració de
l'Assemblea de Docents per oposar-
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se a la desconvocatòria de la vaga
indefinida que imposaven l'STEI i
CCOO. Es va decidir no acceptar i no
desconvocar la vaga educativa.

Octubre

El mes d'octubre va començar amb la
celebració de la III Fira del Llibre
Anarquista de Mallorca, que va tenir
una duració de 4 dies amb una gran
diversitat d'activitats: presentacions
de llibres i debats que giraren entorn
de diverses qüestions com la crítica
a l'estat del benestar i la democràcia,
la deriva institucional per una part
dels moviments socials o les lluites
al carrer. També hi varen ser presents
aspectes essencials per a les nostres
vides com ara les lluites antirepressives i anticarceràries, els feminismes, la defensa del territori, les
pràctiques comunitàries o l'agitació
cultural. Paral·lelament a les presentacions de llibres i debats s'hi varen
dur a terme activitats culturals i
també es va comptar amb la
presència de llibreries, distribuïdores
i editorials. La fira, enguany, es va
realitzar per segon any consecutiu al
parc de Ses Veles de Ciutat i s'ha
consolidat com una de les majors
activitats organitzades des dels moviments socials.
Dia 5 es va dur a terme la primera
assemblea d'estudiants UIB, amb la
intenció de reprendre la feina feta el
curs anterior.
Divendres dia 9 l'Assemblea Antipatriarcal de Manacor va organitzar
la xerrada Musa Temàtica «Les dones parlem de... drets sexuals i reproductius» on s'analitzaven les
conseqüències de la reforma de la
llei de l'avortament amb Xisca Mas
Busquets. El mateix dia es va dur a
terme una tertúlia sobre l'associacionisme al poble de Caimari organitzada per Branca Caimarienca.
Dilluns 1 2 es va dur a terme una
manifestació contra l'autoritarisme
que representa la celebració del dia
de la hispanitat amb el lema «Unides

contra el feixisme, 1 2O, no celebrem
cap genocidi». La manifestació, que
va ser convocada per diverses individualitats, partí de la plaça de Pere
Garau i congregà un centenar de persones que es feren sentir molt i crearen expectació pels carrers per on
passaren. Aquest mateix dia, a la
platja de Palma es feia una acció per
salvar el Jardí d'Epicur de ser desallotjat per Sa Nostra que va consistir
a fer-hi un desembarcament i festa
pirata.
El dijous dia 1 5 d'octubre es va estrenar a la sala SACMA de Manacor
el documental Economia col·lectiva.
L'última revolució d'Europa. Un treball cinematogràfic d'investigació dirigit per la periodista Eulàlia Comas i
que començà l'estiu del 201 2 arran
del testimoni de Joan Ullés, treballador anarcosindicalista que participà
de la revolució que esclatà a Catalunya després de la derrota dels militars colpistes a mans sobretot dels
grups d'autodefensa de la CNT i la
FAI.
El dissabte 1 7 d'octubre coincidint
amb el Dia Internacional per a l'Eradicació de les Causes de la Pobresa, i
el dia en què milers de persones participaren en les Euromarxes per la
Dignitat, tot arribant a Brussel·les en
una gran concentració, a Palma va
tenir lloc una concentració a la plaça
Espanya seguida d'un recorregut fins
a la plaça Llorenç Bisbal, on s'uniren
a l'acte previst en el marc de la Setmana per la Inclusió Social de la
EAPN. La marxa va comptar amb
l'animació de Tambors per la Pau i va
finalitzar la tarda amb un teatre-performance i la lectura d'un manifest.
El mateix dia es va presentar a Inca el
monogràfic Tot Inclòs. Danys i conseqüències del turisme a les nostres
Illes. Estiu 201 5.

La Plataforma d'Afectades per les
Hipoteques (PAH) va iniciar la campanya #LaSAREBesNuestra en la que
s'incitava a recuperar les cases buides propietat de la SAREB (Sociedad

de Gestión de Activos Procedentes
de la Reestructuración Bancaria), popularment coneguda com la «banca
dolenta». Així, dia 21 es va presentar
el web on es mostraven uns 32.000
habitatges buits arreu de l'Estat en
mans de la SAREB, dels més de
1 00.000 que posseeix l'entitat.
D'aquests habitatges mapats un total
de 624 eren a les Illes Balears: 537 a
Mallorca, 81 a Menorca i 6 a Eivissa.
El divendres dia 23 d'octubre, a
l'Espai Na Camel·la de Manacor, es
va celebrar una taula rodona sobre
casals autogestionats. A la taula hi
participaren membres de diversos
locals de Mallorca que adoptaren
l'autogestió i l'assemblea en coherència als projectes independents i
de caire rupturista que es desenvoluparen o encara s'hi desenvolupen.
Així, l'acte va comptar amb la participació d'un històric membre de l'Ateneu Llibertari Estel Negre, d'un
activista que participà del centre social okupat de Les Vies i d'una de les
impulsores de l'Ateneu de Felanitx.
Dia 25 es commemorava el primer
aniversari del brutal atac al Casal Popular Voltor Negre, amb una jornada
antifeixista amb el passi del documental Cazadores de Nazis.
Durant aquest mes l'Assemblea de
Docents va haver d'organitzar-se per
tal d'avaluar i realitzar votacions de la
proposta que el nou govern havia realitzat. També es presentava un debat rellevant entorn del camí a
prendre una vegada el comitè de vaga sindical (STEI-FECOO) decidia
signar la proposta d'acord global en
educació. En concret, dia 1 6 finalitzava el procés que els mestres i professors de l'Assemblea de Docents
havien organitzat per conèixer el parer de les treballadores de l'ensenyament públic de les Illes respecte a la
proposta d'acord que havia fet la
Conselleria d'Educació. El no a l'acord
va guanyar amb un 69 % dels vots.
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Novembre

La nit del divendres 6 de novembre,
diferents persones donaren un to
verd i combatiu a les vidrieres de
l'ambaixada alemanya, tot aferrant
cartells que recordaven que el bosc
de Hambach roman en lluita. Entre
altres objectius l'acció pretenia motivar les activistes mallorquines a fer
una defensa activa del territori tot
reivindicant l'acció directa.
Dia 7 de novembre es va convocar
una marxa feminista contra les violències masclistes a tot l'Estat. A
Mallorca la marxa es va dur a terme
a Ciutat i va partir de plaça Espanya.
L'endemà ens assabentàrem que una
persona va ser multada amb 601 €
per fotografiar des de casa seva uns
policies que rodejaven un venedor
ambulant.
Dia 1 3 es va presentar la Xarxa per
la Sobirania Energètica de Mallorca
amb l'objectiu d'aconseguir que la
societat civil sigui conscient de la
importància de l'energia i de les decisions que prenem al respecte.
També pretenia incidir sobre les administracions públiques perquè les
seves polítiques s'encaminin cap a la
sostenibilitat energètica amb equitat
social.
El dissabte 21 de novembre, a les
22 h, va tenir lloc la primera manifestació de dones, convocada per
Geneta. L'objectiu era denunciar totes les agressions i violències masclistes que pateixen les dones
habitualment quan surten al carrer
de nit i deixar clar que la nit també
els pertany i que el fet de no poderse sentir còmodes i tranquil·les tornant a casa al vespre no ha de ser
quelcom normalitzat. Quatre dies
després, dia 25, va tenir lloc la Marxa
de Torxes Contra les Violències
Masclistes. Malgrat la pluja, la convocatòria va reunir prop d'una cinquantena de dones d'edats diverses,
que avançaren des de la plaça París
pel carrer Blanquerna, on molta gent

els donà suport des de les terrasses
dels bars a mesura que passaven,
fins a arribar a les Avingudes, des
d'on seguiren, tallant l'afluència d'un
dels carrils, cap a la plaça Espanya.
Dia 29 cents d'organitzacions locals, nacionals i internacionals varen
sortir al carrer a tot el món per defensar el clima de les agressions de la
indústria i de les normes permissives
amb la contaminació. A Mallorca es
va dur a terme una marxa demanant
mesures urgents a favor de la natura
i en contra el canvi climàtic.
Per altra banda, l'Assemblea de
Docents seguia amb la seva tasca,
tot preparant mobilitzacions per demanar un millor pressupost en educació, un tracte no discriminatori del
professorat i la reobertura de la negociació amb el comitè de vaga de
l'Assemblea de Docents.

Desembre

El desembre va començar amb la
campanya «El BMN (Sa Nostra) destrueix obres socials», impulsada pel
Jardí d'Epicur davant l'imminent
desallotjament previst pel dia 4.
El dia 3, l'Assemblea de Docents
convocava una vaga pel dia 1 5 davant les negatives per part de la Conselleria a augmentar el pressupost a
educació i contra la LOMCE. La pressió al govern «progressista» va funci-

onar i finalment es va desconvocar
un dia abans davant la nova proposta
d'augmentar el pressupost educatiu.
El 4 es va donar sus a «Els pobles
contra l'Estat», III Jornades d'Anarquisme i Alliberament dels Pobles.
Aquest va ser un espai de debat per
afrontar els conflictes dels pobles
amb la qüestió nacional i es va xerrar
de l'anarquisme catalanista, de les
revoltes pageses a Mallorca, d'una
experiència al Kurdistan i finalment
de la història de l'esperanto.
L'endemà Arran Palma realitzà una
cafeta antirepressiva per la multa de
2.400 € que els havien imposat per
penjar una pancarta a la Seu en el
marc d'una campanya d'àmbit estatal en contra de la Llei Mordassa. El
dia següent es realitzà l'1 1 a Jornada
de Memòria Històrica i d'Homenatge
a les Víctimes del Feixisme d'Alaró.
La setmana següent, el 1 2, la festa
del III aniversari de transitant omplia
la plaça del Pes de sa Palla amb bon
menjar, música i poesia. Allà mateix,
dia 1 7, començà el Desembre Anticarcerari, que, a més de repetir la ja
tradicional Marxa a la Presó del 31 ,
incloïa dos actes per tal de sensibilitzar sobre el patiment de les empresonades, a més de donar a conèixer
l'estat actual dels casos repressius
soferts pel moviment llibertari a la
resta de l'Estat. I amb la mateixa

temàtica de presons, just un dia
després, al Casal Popular Voltor Negre se celebrà un homenatge a les
preses polítiques catalanes.
El dia 1 9 s'inaugurà un nou espai:
l'Ateneu de Pollença. Un espai de
tothom, obert a totes les persones i
organitzacions que estiguin compromeses amb la transformació social, cultural i política.
El mateix dia les Padrines i Padrins-Flautes de Mallorca s'acomiaden de la plaça Islàndia en la seva
dos-centena concentració.
L'Esquerra Independentista comença a realitzar actes abans de la
diada de Mallorca: el 26 a Felanitx
fan concerts, el 28 es realitza un doble acte de manifestació i gal·la a
Manacor, el 29 es realitza un acte de
Pinyol Vermell a sa Pobla amb una
xerrada mentre a Ciutat es fa una
festa per part de la CUP amb la visita
d'Antonio Baños. El dia 30 es realitza
l'acte polític amb discursos i un dinar
popular.
El 30 es fa una concentració en rebuig de l'assassinat social d'Alan, jove transsexual que se suïcidà per
culpa d'haver rebut assetjament escolar.
L'any 201 6 començaria amb la
trista notícia de la «mort» d'un pres a
la presó de Palma.

Les famílies i acompanyants de Nono, espai d'aprenentatge visiten el J ardí d'Epicur. Nono.
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Un balanç dels moviments
socials a Mallorca el 201 5

contrainfo. cat

Enguany l'any ha vengut, en gran mesura, marcat per les eleccions del mes de març. Farts de quatre anys de dreta
reaccionària, molta gent, i inclús col·lectius del nostre entorn, havien dipositat certa esperança en el canvi que es
preveia. Els moviments socials havíem dedicat la major part dels seus nostres esforços a resistir l'embat així com
podíem i n'hi havia que veien l'oportunitat per començar a proposar. Emperò, la realitat ha resultat ser ben diferent i,
només dos dies després de la derrota de la dreta, ja se'ns deia que «els mestres ja poden guardar les camisetes verdes
a l'armari».
Tot i això, la majoria de les lluites han seguit el seu tarannà, amb els seus punts forts com l'aposta per l'autoformació i
els seus punts febles com la falta de lluita directa. En aquestes pàgines hem volgut plasmar les nostres idees, sense
pretensió de ser un model per ningú sinó amb l'objectiu de fer una reflexió que molts de pics, per les dinàmiques pròpies
que duim, no trobam el moment de fer. Encetam així el balanç del 201 5 de contrainfo.cat.

Punts forts
► Consolidació de l'autoformació.

Al llarg d'aquests anys hem apuntat
en la necessitat de l'autoformació per
anar coneixent en profunditat la realitat que ens envolta. Així, podem
pensar-hi com les estratègies de
combat que ens poden servir per
avançar. Com es veu a la secció que
encetam en aquest anuari, l'autoformació s'ha estès i consolidat: és ja
un eix propi dins molts espais illencs.
► Pujada dels moviments socials
als pobles. Enfront de l'immobilisme
que pareix haver-se instal·lat a Ciutat, és als pobles on han sorgit les
noves propostes associatives. Enguany podem trobar la formació de
nous col·lectius com per exemple Es
Fibló a Llubí. Per altra banda, també
han existit trobades entre col·lectius
de diversos pobles per tal de poder
coordinar-se. Per acabar, cal destacar l'aparició de dos nous flamants
ateneus a Pollença i Manacor.
► Les docents no baixen el ritme.
L'Assemblea de Docents tenia una
tasca difícil al davant. S'havia erigit
en tot un símbol de la lluita contra el
govern de Bauzá i és evident el pes
que va tenir en la seva caiguda. És
per això que amb un altre govern
canviaven les correlacions de forces i
no estava molt clar quin camí segui-

rien les docents una vegada anul·lat
el TIL. Malgrat això, han seguit amb
les idees molt clares i amb la mateixa
llista d'objectius que les havien duit a
la vaga i plantant-se una altra vegada per reclamar un millor finançament. Si bé és ver que varen desconvocar la vaga indefinida, no veim això
com una mostra de feblesa, ans al
contrari, com una manera d'encarar
una nova etapa de lluita.
► Creació de consciència col·lectiva en defensa del territori. Si bé
aquest any no s'ha caracteritzat per
una lluita forta pel territori, sí que podem dir que el parer de la gent ha
canviat i torna a haver-hi una consciència en augment per la seva defensa. Hem vist el naixement del
col·lectiu Terraferida, que compta ja
amb quasi 5000 seguidors a les xarxes i que tanta feina ha fet en la difusió de les agressions al territori. Per
altra banda, la segona publicació del
Tot Inclòs ha seguit augmentant l'esquerda dins el consens turístic i veim
com de cada dia més i més gent es
consciencia sobre tots els perjudicis
que duu associat.
► Visca, visca, visca la lluita feminista! Si hi ha algun moviment plural,
cohesionat, constant i actiu a Mallorca aquest és, sens dubte, el feminista. A les ja clàssiques manifestacions combatives de cada any -Dia
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de la Dona Treballadora i la Marxa de
torxes contra la violència de gènere-,
el 7 de novembre sortiren als carrers
per dir prou a les violències masclistes, a part de les concentracions de
rebuig que organitzen l'endemà d'un
assassinat masclista. Amb nombrosos col·lectius arreu de l'illa -al qual
se li suma el naixement del primer
exclusiu de dones: Geneta- i organitzant dinàmiques d'autoformació
per fer créixer el discurs, el moviment
feminista gaudeix d'una envejable
salut que desitgem que perduri.
► El moviment antitaurí fa passes
de gegant. L’any 201 5 ha estat un
dels anys on hem vist la lluita antitaurina més forta. Per una banda, ha
estat una de les poques lluites que
ha apostat per la lluita directa, fet
que és bastant comú dins el moviment animalista. Així, hem vist com
una activista botava a la plaça de
bous de Palma durant una correguda
per tal de boicotejar-la, com una
vintena d’activistes es fermaven per
aturar la baixada del bou de Fornalutx o com un grup de gent partia cap
a Tordesillas per unir-se amb centenars de companyes i intentar aturar
el Toro de la Vega. A més, els canvis
institucionals també han fet que més
d’una trentena de municipis es declarin, simbòlicament, antitaurins
mirant cap a l’aprovació d’una llei

autonòmica que prohibeixi la tauromàquia en totes les seves formes.
Gran any per al moviment que esperem que es consolidi durant el 201 6.
► La potent Fira del Llibre Anarquista de Mallorca. S'ha consolidat
com l'acte autogestionat més potent
de l'illa. Respecte a l'any passat, ha
augmentat en un dia les activitats,
s'han autogestionat quasi una trentena de passatges i a la vegada s'han
portat els corrents crítiques i els debats que llibertàries d'arreu creuen
importants als nostres espais. Tot i
les diferents crítiques rebudes,
aquesta trobada ha aconseguit remoure moltes consciències a diferents espais i és ja una data
esperada a les nostres agendes.
► Sortir de l'immovilisme de la comunicació alternativa. Després
d'anys de queixar-nos que la comunicació alternativa penjava d'un fil,
però sense plantejar cap tipus d'iniciativa enguany s'han realitzat les
primeres jornades de mitjans lliures
de Mallorca, SAIG. Tot i que no s'han
complit els objectius que es definiren
en plantejar les jornades, fer aquesta
primera passa s'ha de considerar
quelcom positiu.
► Autogestió de les festes populars. La cultura del «fes-ho tu mateix» de cada vegada arriba a més
sectors i durant els darrers anys hem
vist com arrelava fins al punt de repensar les festes populars. Qualcuns
pobles prengueren la iniciativa i varen comprovar l'èxit que podien tenir i
que va fer, que uns anys després, el
model fos copiat a Ciutat. Hem de recordar que així com als pobles el
sentiment s'ha mantingut, almanco
de manera latent, a Palma feia molts
d'anys que no es plantejava repensar
les festes. Enguany emperò, s'ha
consolidat l'alternativa popular que
de ben segur creixerà gràcies a la feina que s'està fent des de diferents
iniciatives.
► Copam l’agenda cultural. En
aquest punt possiblement molta gent

no hi haurà caigut, però si ens hi fixam, podrem veure com l'agenda
cultural és plena d'esdeveniments
que no només se centren en l'entreteniment sinó que hi afegeixen una
càrrega de crítica i, molts de pics, estan organitzades des dels moviments
socials. Aquest fet diu bastant sobre
com s'ha anat configurant la crítica
aquests darrers anys i és que ha
aconseguit traspassar la barrera del
famós gueto i podem trobar tot tipus
de propostes com exposicions d'art,
cursos i tallers, passis de vídeo, concerts, recitals de poesia... És una
molt bona notícia, ja que són aquests
espais els que permeten permeabilitzar els moviments i posar les diferents temàtiques a l'abast de la gent.
► Mentre alguns projectes alternatius es consoliden… El passat
desembre el projecte transitant: llibres i línies de fuga va complir el seu
tercer aniversari. Després de fer una
campanya per tal d'augmentar la
massa social, reberen un suport que
gairebé aconseguí assolir els objectius marcats. I és que tres anys muntant grups d'autoformació i de
lectura, jornades que van des de la
crítica antidesenvolupista als commons i deixar l'espai a qui vulgui
muntar quelcom, han fet guanyar-se
l'estima de molta gent. Un altre projecte que està d'enhorabona és Nono,
espai d'aprenentatge. Al seu tercer
any de posada en marxa, han aconseguit fer créixer notablement el
nombre de famílies implicades alhora
que les acompanyants interessades
a promoure l'educació en llibertat
dels infants. Enhorabona!

Punts febles
► ... ens costa mantenir

aquells
que proposin alternatives enfront
de la economia capitalista. En les
lluites que conformen els moviments
socials de Mallorca hi trobam diferents fronts oberts però quan prenem
la decisió de fer realitat alternatives
enfront de l'economia capitalista no
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l'acompanyam del suport necessari
per mantenir-les. Això ho podem
veure amb l'Ecoxarxa, que tot i començar sent un projecte ambiciós
amb marge d'expansió, s'ha hagut de
repensar per poder continuar existint. Davant iniciatives com aquestes,
hem de fer el possible per col·laborar
amb elles i ajudar a fer que germinin.
► Ingenuïtat dels moviments socials amb la victòria de l’esquerra.
Per ventura el punt feble més rellevant era també el més esperable.
Després de quatre anys de governs
dictatorials gràcies a la sacrosanta
majoria absoluta, era evident que
qualsevol canvi duria a un clima més
calmat, però al final, com sol passar
amb l'entrada de governs definits
d'esquerres, hi havia molt de miratge
i poc de real. Només entrar quedaven
en evidència dient que els mestres
«podran guardar les camisetes verdes a l'armari» en una clara mostra
de no entendre com funcionen els
moviments socials. En resum, el que
hem tengut és que la confiança que
es tenia amb les intencions dels
nous ha duit al fet que no reaccionem amb la rapidesa, contundència i
unió que som capaços.
► Disminució del gruix activista a
Ciutat, en contraposició al que pareix succeir als pobles. El cicle de
lluites dels darrers anys ha fet que
gran quantitat de persones s'involucrassin en la lluita per transformar la
mateixa realitat. Però el nivell de la
lluita està canviant a ciutat, cosa que
es veu en la disminució d'activitats i
manifestacions. Algunes s'han decantat per la lluita institucional i
d'altres simplement necessiten descansar del ritme frenètic dels darrers
temps. En contraposició s'ha desenvolupat una xarxa de col·lectius i
ateneus als pobles que ha seguit
creixent i consolidant-se aquest any.
Un poder popular que va agafant
forma i força.
► I si destrueixen el territori, què
feim? La consciència per la lluita en

defensa del territori ha augmentat.
Punt a favor. Però ja fa massa anys
que quan es produeix qualque atac
davant el qual la població està fortament en contra, no sabem què fer.
L'única estratègia que s'ha seguit
fins ara ha estat fer-ne difusió i esperar que es pugui aturar per vies legals amb qualque recurs o denúncia,
habitualment per part del GOB. Però,
com sabem, les lleis les fan els que
manen de veres i massa vegades ens
trobam impotents veient com es van
construint hotels que ningú vol. És
hora ja d'aconseguir que siguem els
moviments socials els que marquem
els ritmes i fer valer la força de la
gent, que més enllà de lleis poguem
arribar a aturar projectes fets per engreixar comptes a costa de vendre
l'illa. I hem d'aconseguir canviar
l'opinió de la gent i perdre la por a
l'acció directa, tan efectiva per ferir
on fa mal de veres, als doblers de qui
els posen.
► Comunicativitis. Moltes vegades,
centram la nostra activitat política en
la realització de comunicats que serveixen per mostrar la nostra posició
política enfront de l'esdevenir de l'actualitat. Encara que posicionar-nos
davant els conflictes ajuda al fet que
les companyes se sentin recolzades,
no consideram una bona pràctica
centrar la nostra activitat diària en fer
comunicats per tenir presència a les
xarxes i mitjans.
► Els conflictes ignorats. Una parella es passa més d'un any acampada davant l'Institut Mallorquí d'Afers
Socials reclamant que se li retorni la
custòdia dels seus fills. Venedors
ambulants s'enfronten als guiris de
Platja de Palma que els insulten per
la seva condició ètnica i socioeconòmica. Una trentena de locals dedicats a l'hosteleria són tancats a
Ciutat per abusos laborals -i també
sexuals- a les treballadores per part
de les propietàries. Un jove mor cremat en estranyes circumstàncies a
l'opac centre de menors d'Es Pinaret.

Les màquines han destrossat ses Fontanelles; no ho hem evitat. GOB Mallorc a.

Són alguns casos on s'obria una esquerda per acostar-se i donar suport
a qui lluita públicament, per teixir
complicitats amb altres explotades,
per atacar a aquelles que ens exploten i per denunciar a aquelles que
ens empresonen. Espurnes que són
ignorades o que no sabem recollir. O
que no som capaces d'acostar-noshi amb la motxilla que ja carregam.
► L'Objecció Fiscal ha deixat de
ser una acció col·lectiva. Després
que el 201 4 ploguessin els requeriments d'Hisenda a les objectores fiscals per tal que li «retornessin»
-recordem que els diners anaven
destinats al finançament de projectes transformadors, no se'ls quedaven elles- l'import objectat, fet que
suposà que el recaptat a la campanya de 201 4 es reduís en un 90 %
respecte de l'any previ, aquest 201 5
no es realitzà la campanya d'Objecció Fiscal a Mallorca. Malauradament, l'atac atiat per la repressió
econòmica ha deixat tocat el col·lectiu que promulgava fer Objecció Fiscal. Esperem que les irreductibles
que continuen objectant, aquelles
que plantaren cara a Hisenda iniciant
un recurs contenciós administratiu,
trobin la forma de tornar a engrescar-se per a reprendre la campanya
de manera col·lectiva.
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► Lluites tancades en si mateixes.

Ens trobam en un moment en què els
col·lectius dediquen, com és lògic,
quasi tots els seus esforços en
aquelles lluites que els són pròpies.
Això propicia lluites molt identitàries
però per altra banda tanquen ponts
que abans existien entre els diferents
moviments. Recordem que hi ha
temàtiques transversals que ens poden servir per a fer feina plegades.

Reptes de futur
► Adaptar les estratègies

als
temps actuals. A causa de les polítiques agressives que hem tengut els
darrers anys, els moviments socials
hem desenvolupat una estratègia
bàsicament defensiva. Actualment
amb un govern poc bel·ligerant, ens
hem quedat pràcticament sense cap
estratègia. Potser és el moment de
passar a ser proactius i tenir la nostra pròpia agenda amb uns objectius
ben marcats.
► Falta un espai de trobada a Ciutat. Des que es buidaren les places i
es desallotjà el CSOA Sa Foneta,
després que els sindicats del sistema deixassin de convocar-nos a la
Vaga General, pareix que l'esperit de
confluència que es desfermà després
d'aquell ja llunyà 1 5 de maig s'ha
dissolt. Cadascuna s'ha arreplegat

amb el seu grup al seu projecte, al
seu espai propi, al seu col·lectiu; si
ens trobam diferents famílies, és perquè som de festa. Ens mesclam poc
les ja organitzades i ens hem allunyat de les que no ho estan. Per ventura fa falta un espai de confluència,
de trobada, no subjecte a unes idees
preconcebudes, on poder trobar-nos
totes, on poder crear quelcom nou.
► Facem feina als nostres barris.
Sí, ho sabem, aquest repte també hi
era a l'anuari passat, però això no vol
dir que no segueixi sent necessari.
Durant aquest any s'ha vist qualque
intent d'obrir-se als barris i és un
sentiment que de cada vegada és
més present, però tanmateix en el dia
a dia no ho tenim en compte i no hi
tenim una incidència clara. És molt
important apostar per crear la consciència de barri que uneixi la gent per,
en un futur, poder fer front a possibles agressions al territori o a actes
de repressió policial. A més, d'aquesta manera seria més fàcil poder crear
un centre social amb garanties que
fos acceptat pel veïnat i, inclús, defensat davant una amenaça de desallotjament.
► Cerquem un relleu en els nostres
projectes. Tota persona que ha treballat en algun projecte de forma altruista és conscient del desgast que
aquest tipus de feina suposa. Són
molts els exemples de projectes que
han finalitzat pel fet de no trobar relleu en les baixes que poc a poc es
van succeint. L’entrada de noves activistes en els projectes pot suposar
una alenada d’aire fresc i una manera
d’haver de pensar coses que teníem
totalment assumides.
► Aprofundir en la crítica al turisme. Tot i que ja fa dos anys que la
crítica al turisme s’ha fet un lloc en
l’agenda de feina del nostre entorn
més proper, està clar que aquest discurs encara no ha passat les fronteres del moviments socials. Basta
agafar un diari o posar un noticiari
per adonar-nos que el discurs he-

gemònic segueix venent el turisme
com a solució a tots els nostres
mals. Per aquest motiu, esperam que
aquesta línia de feina que es va encetar amb el primer Tot Inclòs segueixi endavant per tal de trencar
aquesta hegemonia.
► Minimitzar els efectes de la repressió. Després d’aquests quatre
darrers anys en els que hem patit una
desmesurada repressió penal i administrativa, per ventura comença a ser
un bon moment per valorar les estratègies antirepressives que hem
emprat. Tot i que s’ha fet molt bona
feina per desbaratar el discurs criminalitzador del poder, la repressió ha
aconseguit, en la nostra humil opinió,
frenar moltes lluites, a més de cremar
temps, diners, forces i ànims de moltes de nosaltres. Per això creim necessari replantejar les estratègies
antirepressives per minvar els impactes de la repressió. Per exemple,
és curar-se en salut engrossir caixes
de resistència des d’un principi per
tal que després no gastem massa
temps en arreplegar diners. Com
també es poden explorar altres vies
per eludir la repressió econòmica,
com pot esser esdevenir insolvent.
Per últim, estaria bé debatre sobre les
poques possibilitats que tenim de
guanyar certes batalles judicials,
imaginant com podem desobeir per
reafirmar-nos en les nostres legítimes accions. Sempre i quan tenguem molta cura: a la presó no volem
que n’entri ni una!
► Que el feminisme no es quedi al
llenguatge. L’ús del femení com a
genèric ha penetrat a bona part dels
moviments socials mallorquins gràcies a la feina que s’ha fet des dels
feminismes. Emperò, xerrar i escriure
en llenguatge inclusiu, encara que és
necessari per visibilitzar els fonaments patriarcals de la nostra societat, no és garantia d’estar lliure
d'actituds i valors masclistes. Cal
adonar-se’n dels rols de poder, micromasclismes, violències generades
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pels rols de gènere i d'allò que no ens
situï en un mateix plànol. Extirpemnos el patriarcat que portam dintre!
► Apropar-nos activament als
estrats socials més marginats. Dins
el nostre discurs polític ens dirigim
-o apel·lam-, amb molta assiduïtat, a
les classes socials més afectades
pel capitalisme, com per exemple les
migrants, treballadores del sexe,
aturades, indigents, etc. Emperò les
nostres pràctiques, generalment,
estan ben lluny de poder establir
relacions amb les més oprimides. Un
bon començament podria ser tractar
de teixir sinergies amb associacions
que, encara que tenguin una vesant
més cultural que política, pretenen
mantenir -o crear- una identitat
comuna, integrar-se en societat o fer
front a les desigualtats que
sofreixen. Per exemple, estaria bé
aconseguir fer actes conjunts contra
la xenofòbia en el que no només hi
participem persones blanques.
► Participem de la comunicació
alternativa. Aquest passat 201 5 part
de les persones que participam activament dels projectes de comunicació alternatius organitzàrem SAIG, la
I Trobada de Mitjans Lliures de Mallorca, per tal de fer-nos visibles i,
sobretot, tractar d’establir un diàleg
amb la resta de moviments socials.
Si una cosa quedà clara és que nosaltres apostam fortament per l’autogestió de la comunicació, és a dir,
que desitjam que cada col·lectiu i
cada persona es faci càrrec de comunicar allò que vulgui. Nosaltres
simplement facilitam l’eina; no tenim
la capacitat d’emprar-la per a cada
una de les que volen transformar la
realitat. Per tant, us convidam a que
empreu les eines de publicació
oberta; que escrigueu cròniques, articles d’opinió i d’anàlisi; que ajudeu
a difondre el material que generam
entre totes i que, si us fa ganes, us
apropeu a participar activament. En
definitiva, que us faceu vostres els
mitjans lliures. Do It Yourself, please.

Seguiment dels casos repressius
dels anys 201 2 a 201 4
Vaga 1 4-N

En procés
Dues persones foren detingudes durant el piquet unitari
anticapitalista el dia de la vaga general del 1 4 de
novembre. El cas està aturat: la primera vista judicial no
se celebrà i els acusats estan pendents que s'estableixi
una nova data.
Posteriorment, es va obrir un procés penal a una
tercera persona vinculada a la CNT que aquell dia no va
ser ni tan sols identificada. La denuncia prové de la
policia local de Palma i se l'acusa d'«atemptat contra
els cossos policials». Se suspengueren dues
declaracions de l'imputat perquè la part denunciant no
presentà cap prova. Per aquest motiu, el misser
sol·licità l'arxivament del cas; tot i així finalment s'ha
establit una data de judici, aquest se celebrarà el 1 0 de
maig de 201 6 i es demana per a la persona acusada
una pena de 3 anys i mig de presó, 600 € de multa i una
indemnització de 350 € per a un policia presumptament
agredit.
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Can Vies

En procés
El passat 28 de maig se celebrà a Palma una
convocatòria en solidaritat amb el desallotjament de
Can Vies. La concentració començà a plaça París a les
20 h, congregant unes cent persones. Aquesta es
convertí en manifestació tot acabant en càrregues a la
zona de la Creu Roja, a ciutat. Durant les càrregues es
varen produir 5 retencions, diverses identificacions i 3
detencions. Als detinguts se'ls acusa de desordres
públics i ocupació de la via pública. Per altra banda han
arribat diverses multes administratives de 301 €.
Una de les detingudes, menor d'edat va tenir judici el
1 6 de desembre de 201 4, però va ser ajornat per al dia 3
de febrer perquè els policies no es varen presentar.
Finalment va ser condemnada a 1 00 hores a la
comunitat que a hores d'ara ja ha complert.
Pel que fa a les persones majors d'edat, varen ser
absoltes. La sentència recollí les contradiccions dels
agents de la policia durant les seves declaracions,
demostrant que les joves no eren culpables del que
se'ls acusava i que la seva identificació responia a un
intent més de criminalitzar la solidaritat.

Biniali

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. De seguida es va denunciar l'agressió per raons
lingüístiques. El jove va anar a declarar, així com els dos
guàrdies civils que el varen detenir. Molts més tard, el
jutge va decidir sobreseure el cas però els implicats
presentaren un recurs que està a l'espera de resposta.

«Rodea el Congreso»

En procés
Una persona que presumptament participà en les
protestes de Madrid el 25 de setembre de 201 2, 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 201 3,
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 nº 8 de Madrid. Així doncs,
l'activista estava citat el 1 0 de març de 201 4 però el
judici no es realitzà per haver demanat un exhort i fer el
judici a Mallorca per falta de mitjans per desplaçar-se a
Madrid. El procés segueix obert però no es tenen més
dades sobre el mateix, ja que no s'ha rebut resposta en
relació a l'exhort.

Visita de Bauzá a Manacor

Acabat
Vuit persones foren imputades arran de la visita de
Bauzá a Manacor el 1 5 de maig del 201 2. Estava
previst que, a finals de 201 3, algunes d'aquestes
persones haguessin d'acudir a declarar a petició de les
instàncies judicials. Fins al 201 5 no hem tengut noves
notícies d'aquest cas, quan finalment els acusats foren
exculpats al març. La jutgessa no va veure motius per
atribuir-los cap delicte, ja que considerà que no es
podia inculpar a cap persona en concret.
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Encausades Conselleria

Acabat
De les quaranta-vuit persones que foren encausades
per l'acció de la Conselleria d'Educació el 22 de maig de
201 2, quaranta-quatre, les majors d'edat, van anar a
judici els dies 2, 3 i 4 de juliol de 201 4. El jutjat d'Instrucció va resoldre condemnar les 44 encausades a
720 euros de multa per cadascuna, a raó de 8 euros al
dia durant tres mesos. A més, a cinc d'elles se les condemnà per un delicte de lesions a pagar una multa de
80 €, a raó de 3 euros durant un mes. En total les multes sumen 32.080 €. La pena imposada és inferior al
que demanaven la fiscalia i l'acusació, que era sis mesos de presó per cadascuna i un any i mig per set
d'elles. La defensa demanava l'absolució.
L'endemà de comunicar-los la sentència, les encausades varen fer una roda de premsa on consideraven la
resolució com un ús partidista de la justícia per tal
d'exercir una repressió desproporcionada de la legítima
llibertat d'expressió i manifestació. La sentència va ser
recorreguda a l'Audiència Provincial sense èxit. Mentrestant,
varen
activar
la
campanya
#AdoptaUnaEncausada, amb la que mitjançant un
compte corrent es realitzà una forta caixa de resistència, a la que molta gent, i col·lectius, hi participà. El 22
de maig de 201 5, dia del tercer aniversari de l'ocupació,
Objectiu Roig publicà una vídeo-crònica dels fets durant els darrers tres anys. El vídeo va ser publicat tot
just un dia després que aquestes anunciassin que no
acatarien la sentència i, per tant, no acudirien als Jutjats a pagar les penes multa exigides. No obstant això,
Hisenda va embargar els doblers dels seus comptes
personals, amb excepció d'algunes persones que no en
tenen notícies. Finalment, una persona arribà a ingressar a la presó de la Model de Barcelona, però va sortir
als pocs dies quan es va abonar la pena multa.

Feministes Encausades

En procés
El 9 de febrer de 201 4 unes 40 persones entraren a
l'església de Sant Miquel irrompent a la missa del
migdia amb una pancarta i crits amb el lema «Fora els
rosaris dels nostres ovaris». Aquesta acció es duia a
terme contra la proposta de reforma de la llei de
l'avortament. Una setmana després de l'acció, el Bisbat
de Mallorca denuncià la protesta.
Una de les participants, menor d'edat, va anar a judici
el 9 de desembre del 201 4 i se la condemnà a 1 00
hores de treballs comunitaris, la pena màxima que
demanava la fiscalia.
Per a les majors d'edat ja hi ha data de judici, el 29 i
30 de setembre del 201 6. L'acusació, el Bisbat de
Mallorca, demana quatre anys de presó, mentre que la
fiscalia un any i mig.
Durant les concentracions de suport a les feministes,
foren més de 1 00 les identificacions que la policia va
realitzar, acabant 8 d'elles en multes administratives de
301 euros.
Hi ha un grup de suport de les Feministes
Encausades, amb l'ajuda d'Alerta Solidària, que va
començar una campanya per tal de donar a conèixer
del cas, demanar l'absolució de les encausades i
l'arxivament del cas. Ja s'han fet moltes xerrades a
Catalunya i diversos actes tant per recaptar com per fer
difusió del cas. S'esperen mesos de forta activitat en
relació a aquest cas repressiu, i es necessitarà el
suport mutu de tot el moviment anticapitalista
d'esquerres per fer front a la maquinària mediàtica i fer
una gran caixa de resistència.
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Valtònyc

En procés
El raper Valtònyc va ser detingut el 22 d'agost de 201 2
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 portat
pel jutge Ruz. Actualment, el cas està a l'espera de
judici, tot i que encara no hi ha data. Aquest cas fa dos
anys que segueix en la mateixa situació, sense cap
novetat al respecte.

Encausades de Bunyola

Acabat
Els fets de Bunyola del 28 de maig de 201 2 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 eren 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 Y46781 M. La sorpresa
fou que la mateixa comandància de la Guàrdia Civil
assegurà que l'agent Y46781 M 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.
D’altra banda, pels fets del dia 28 una altra persona
va rebre una sanció administrativa de 3000 euros, però
aquesta multa, que va ser recorreguda, està suspesa ja
que el testimoni de la Guàrdia Civil era el mateix agent
inexistent. Aquesta multa caducava el 1 4 de febrer de
201 5 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 no varen poder evitar haver de fer
front a la sanció.
El judici a les quatre joves es produí el 22 de
setembre de 201 5 i varen ser condemnades amb 1 620
euros (un total de 6480 €) per un delicte de
desobediència greu contra la autoritat. Un dels joves va
ser absolt d’un delicte de lesions.

1 5-M

Parcialment acabat
Durant una manifestació del moviment 1 5M que va
tenir lloc el 4 de juliol del 201 1 després del
desmantellament de l'acampada, dues persones varen
ser detingudes. Una d'elles va ser acusada de
desobediència greu i resistència a l'autoritat.
L’acusació demana un any de presó. El judici se celebrà
el maig del 201 4, i i, com a resultat, una de les persones
va haver de fer front a una multa de 1 50 €. De l'altra
sols sabem que va tenir el judici al febrer de 201 5.

Sahrauís

En procés
El 24 de maig de 201 2 un grup d'activistes pro sahrauís
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, les activistes
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 l’any 201 4, el misser va avisar que era
possible que es tornés a reobrir el cas perquè les
diligències no s'havien realitzat de forma correcta,
finalment el cas es reobrí el 201 5. L'1 de desembre
s'havia de produir el judici, que va ser ajornat un altre
cop, ja que no s'havia notificat la resolució a l'acusació
particular. En aquests moments s'està a l'espera de la
resolució del recurs d'apel·lació que presentà el
Consolat de Marroc, una vegada resolt convocarà per
tercera vegada una data pel judici.

CSOA Sa Foneta

Acabat
Les tres encausades per l'okupació de Sa Foneta foren
absoltes al llarg del 201 2. D'altra banda, la persona que
va ser detinguda durant el desallotjament va ser
acusada de desobediència i atemptat contra l'autoritat.
El judici ja va tenir lloc i de moment queda vist per
sentència tot esperant una resolució. La fiscalia
demanava 1 8 mesos de presó i 4000 €. L'encausat està
en recerca i captura a causa de tenir diverses causes
obertes. A finals d'any va ser empresonat, a Barcelona.
En uns dies va sortir, després d'haver pagat la multa
corresponent, multa no relacionada amb aquest cas. El
judici no s'ha produït.
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Nous casos repressius de l'any 201 5
Retingudes a la visita de Rajoy
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Pancarta a la Seu

Lloc: Ciutat
Data: 1 4 de maig
Persones implicades: una vintena
Fets: Les denunciants es trobaven el 1 4 de maig
horabaixa a la voravia del carrer Constitució de Palma
esperant el pas d'una comitiva de polítics en campanya
electoral anunciada pels mitjans de comunicació. En un
determinat moment, seguint als periodistes que
cobrien la passejada electoral, entraren al carrer de Can
Puigdorfila i de sobte aquest carrer va ser tallat per la
Policia Nacional en els dos sentits, retenint a totes les
persones que allà es trobaven, entre elles alguna menor
d'edat, durant més d'una hora, després d'haver-se
identificat.
No es va produir cap tipus de violència per part de les
retingudes. Es va intentar dialogar amb les forces
d'ordre públic per poder assistir a la passejada
electoral. Tot va resultar inútil.
Resposta antirepressiva: Un grup de persones, dies
després denuncià els fets com un greu atemptat contra
la llibertat d'expressió, lliure circulació de les persones i
dret a la informació en campanya electoral. No hi ha
novetats en la denúncia interposada envers l'actuació
de la policia.

Lloc: Davant la Seu
Data: 26 de març
Persones implicades: l’organització Arran Palma
Fets: L'assemblea d'Arran Palma va penjar una
pancarta a la Seu. L'acció estava emmarcada dins una
campanya d'àmbit estatal «Somos vuestra peor
pesadilla», en la que hi participaven col·lectius juvenils
anticapitalistes i independentistes d'arreu del territori
espanyol amb la intenció de rebutjar la Llei Mordassa.
La pancarta portava l'eslògan de la campanya: «Si el
Estado español amordaza, la juventud rebelde lo
rechaza». Varen multar l'organització amb 2400 € pel
simple fet de penjar una pancarta.
Resposta antirepressiva: Com a primer acte es realitzà
una cafeta antirepressiva al Casal Popular Voltor Negre.
Demanant solidaritat per tal de poder fer front al cost
de la pena repressiva de forma col·lectiva, si és que
succeeix. En aquests moments encara s'està en el
procés d'al·legacions i recursos d'alçada. D'aquesta
manera el procés continua obert a l'espera de la
resolució dels recursos presentats.

Aquesta pancarta contra la Llei mordassa va suposar una multa de 2400 €. Arran Palma.
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Okupem Fornalutx

Llei mordassa

Lloc: Fornalutx
Data: 4 desembre
Persones implicades: 7
Fets: Acció que es realitzà a Fornalutx en contra de la
«festa» en la que persones corren davant un bou fermat
per les banyes. L'acció consistí a embridar-se en un
tram del recorregut per aturar el «festeig». La idea
principal era estar el màxim temps possible ocupant el
carrer perquè es pogués anul·lar l'acte que es feia
aquell dia i evitar el sofriment del bou, en Dependiente.
Per la realització d’aquesta acció pacífica demanen nou
mesos de presó amb una pena-multa de 1 0 €/dia que
ascendeix als 2700 € per agressions lleus, resistència i
ocupació de la via pública a una de les activistes. Per
altra banda, han arribat sis multes més de 601 ,00 € a
altres activistes acusant-les d'ocupació de la via
pública.
Resposta antirepressiva: A les multes s'ha al·legat que
si es llevàs la Llei mordassa, es rebaixaria la quantia.
Les darreres informacions que tenim ens indiquen que
les al·legacions no han prosperat. Al mes de març de
201 6 es realitzà un acte a l'SPAP (Societat protectora
d'animals i plantes) on es recaptaren fons per fer una
caixa de resistència. Es pensa fer un festival, sopadors i
més actes per engreixar la caixa, i si es recapten més
fons dels necessaris, s'usaran per crear una caixa de
resistència permanent per a futures accions. Mentre es
recaptin doblers es farà difusió del cas i del fons de la
protesta: la llibertat dels animals.

Lloc: Centre de Ciutat
Data: 22 desembre
Persones implicades: 1
Fets: La persona encausada era a casa seva quan el so
de walkie talkie de la policia el va cridar l'atenció, va
treure el cap i va veure dues patrulles de la policia local,
l'A34 i l'A47. Hi havia entre 4 i 6 policies locals que
retenien una persona africana. En un dels cotxes de la
policia hi havia una manta amb articles de venda
ambulant: es tractava d'un «mantero», moments més
tard una veu elevava el to.
Mentre realitzava unes fotografies de la situació, un
policia va alçar la mirada i el va veure, tot dient-li «vés
amb compte on penges les fotos i tapa la meva cara»,
minuts més tard un dels policies començà a fotografiar
la persona que es trobava al balcó. Els altres policies
varen demanar-li la identificació tot trucant tots els
pisos del bloc. L'endemà quatre policies es presentaren
a casa seva demanant un altre cop la identificació. En
negar-s'hi, se'n va derivar una multa de 601 € per
infracció greu, aplicant la Llei mordassa.
Resposta antirepressiva: Presentà una queixa a
l'ajuntament, de la que no se n'ha tengut cap notícia, i
va fer front a la multa en els terminis establerts per
aconseguir que la quantia de la mateixa fos del 50%.
Per fer difusió de la situació viscuda es va fer un article
a contrainfo.cat explicant el cas amb tots els detalls i
les impressions polítiques i personals de l'agredit.

Les animalistes contra el correbou de Fornalutx empraren la resistència activa. Issac Buj.
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Ordenança cívica

Placa de Jaume Matas

Lloc: Ciutat
Data: 5 de març
Persones implicades: 1
Fets: L'artista de carrer Peter Pank, que s'autodefineix
com a pallasso i forma part del col·lectiu Loco Circo de
la Vida, es trobava al carrer Aragó de Palma fent
malabars amb ganivets habilitats per la dita tasca. De
sobte, un policia local que anava en motocicleta es va
aturar a la seva vora i, sense demanar-li la
documentació ni pràcticament intercanviar cap
paraula, li va voler requisar els malabars al·ludint que
es tractaven d'«armes perilloses». Inicialment l'artista
es negà, fet pel qual el policia local va agafar-lo per la
pitrera i intentà prendre-li els seus estris de feina a la
força. Com que no ho aconseguí, li va clavar un cop de
puny a la cara per tractar que l'artista amollàs els
malabars. En ser atacat, Peter Pank demanà ajuda a les
persones que estaven dins els seus cotxes i, en aquell
moment, un home acompanyat del seu fill, que
prèviament havia donat diners a l'artista, va sortir del
cotxe assegurant que també era policia i va ajudar
l'agent agressor a retòrcer el braç de l'artista.
Finalment, el varen poder reduir a terra tot clavant-li un
genoll a l'esquena i varen poder prendre-li els estris.
Minuts més tard, dos cotxes de la policia local varen
acudir a l'escena de l'agressió i denunciaren l'artista de
carrer. En la denúncia, entregada a la Delegació de
Govern espanyol, els policies plasmaren que varen
forcejar amb un individu que es trobava al carrer amb
tres armes blanques de grans dimensions que es
negava a entregar als agents, traient de context que es
tractava d'un malabarista que estava fent el seu
número.
Resposta antirepressiva: Peter Pank, amb una
contusió ben visible a la cara, mal al braç que li varen
estrènyer i mal a una cama quan el reduïren a terra, va
acudir a un centre mèdic perquè li fessin un part de
lesions. Després, aconsellat pel seu advocat, va
interposar una denúncia al jutjat de guàrdia, tot
aportant part del número de placa que va poder
memoritzar del policia agressor. Tant de la denúncia al
policia com a Peter no es tenen notícies que hagin
prosperat.

Lloc: Sóller
Data: 1 0 març
Persones implicades: 1
Fets: En el marc de la campanya «Anem per feines» el
Col·lectiu Albaïna de Sóller realitzà una acció esborrant
el nom de Jaume Matas d'una placa que es troba a
l'aparcament de Lepanto del municipi. Jaume Matas,
expresident corrupte, havia estat declarat culpable i
entrà a la presó, encara que poc temps, i en diversos
municipis (Llubí o Pollença) es retiraren les plaques
commemoratives a la seva persona. A Sóller no va ser
així i Albaïna va voler fer visible la situació en un
moment electoral. Per desgràcia, la totalitat dels partits
polítics del consistori condemnaren l'acció. Simarro la
declarà com una «acció vandàlica a l'estil de la kale
borroka», el PSIB i MÉS la declararen antidemocràtica,
inclús Podem la rebutjà valorant-la com violenta. Fins i
tot un activista relacionat amb Podem fou crític amb
aquesta posició «alerta, companys, que el discurs
oficial no us mengi. Què voleu dir amb 'violència'?
Llevar el nom d'un lladre i corrupte?». Mentrestant
Albaïna reivindicà l'acció dient que en un país normal
les plaques que honoren corruptes ja haurien estat
retirades i no faria falta perseguir ciutadans que
defensen la dignitat d'un poble, i deixaren clar que
seguirien aportant un punt de vista crític a les
campanyes electorals dels partits.
L'acció repressiva no tardà ni un dia a produir-se.
L'ajuntament solleric manà ordres a la policia local per
aclarir aquest incident. Així, dos dies després una
persona del col·lectiu anà a declarar de forma
voluntària com a testimoni, acompanyat pel misser
Josep De Luis.
Resposta antirepressiva: La resposta consistí en la
reafirmació de l'acció realitzada, no es varen fer actes al
respecte, ja que al cap i a la fi no hi va haver procés, ni
administratiu ni penal. El nou consistori que se'n derivà
de les eleccions va desestimar emprendre accions
legals i, a més, la inscripció ja no hi és al poble. Queda
clar que l'acció directa fou important per la
democratització del poble, deixant així el poble lliure
d'inscripcions corruptes.
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Repensant l'estratègia
antirepressiva
Ja hem deixat enrere l'any 201 5 i encara arrossegam casos repressius
del 201 2, d'aquella llunyana onada de
multes administratives i detencions
dictades, principalment, per José
María Rodríguez, aleshores conseller
del govern espanyol, vigent president
del PP de Palma, també conegut com
l'imputador imputat. D'ençà, tot i que
la lluita al carrer i l'acció directa han
minvat sensiblement aquests darrers
anys, han continuat produint-se més
casos, tal i com han testificat les
sengles publicacions de l'Anuari dels
moviments socials mallorquins.
Per ventura és bon moment per reflexionar sobre les tàctiques emprades per fer front a la repressió per
part de les afectades, les conseqüències de tot el procés repressiu -i de la
corresponent resposta- i els resultats obtinguts. Tot amb la intenció de
valorar si anam per bon camí, a més
d'imaginar de quines maneres podem avançar-nos a nous episodis
repressius.
Solidaritats autònomes

En la majoria de casos repressius
que hem patit des de l'onada repressiva de 201 2, almanco dels més sonats, l'estratègia antirepressiva ha
estat similar: es decideix afrontar el
cas col·lectivament mitjançant un
grup de suport propi, majoritàriament
format per les pròpies afectades. A
grans trets, les tasques realitzades
per aquests es podrien agrupar en
dos tipus de pràctiques, sovint paral·leles: per una banda, fer front al
procés repressiu i les despeses derivades i, per l'altra, tractar de visibilitzar el cas i guanyar suport social. A
la pràctica, veurem que ambdues línies de feina s'entrellacen.
Per afrontar els diversos casos repressius, tenim la sort de gaudir de

grumer

diverses misseres que ens han ajudat a costos molt baixos. Cal dir que,
sempre analitzant-ho de manera general, solem delegar en elles tant els
processos administratius com els
penals, tot i que sol existir un diàleg
constant entre ambdues parts. A
l'hora d'enfrontar-se a les multes administratives, l'estratègia que solen
utilitzar és la d'emprar totes les eines
d'al·legació per tal de, principalment,
aconseguir que els processos vencin
ja que, malauradament, és prou improbable que la mateixa administració que et sanciona reconsideri la
seva acció punitiva.
En quant als processos penals, és
difícil fer una valoració conjunta perquè cada cas és diferent. No obstant
això, sí que podem dir que es repeteix
una certa manera d'actuar: les misseres solen fer una defensa clàssica
en el sentit d'intentar rebutjar amb
proves i arguments jurídics les acusacions rebudes. Per dir-ho d'una altra manera, s'accepten les regles del
joc judicial -i, per extensió, la legislació punitiva vigent- per tal de guanyar la batalla.
Aquests processos tenen uns costos derivats tant per pagar a les misseres -repetim: a «preu d'amiga»com per abonar, si així es decideix, la
probable condemna. Unes despeses
que s'assumeixen col·lectivament. A
part, aquí és on entra l'altra vessant
de l'estratègia antirepressiva: donar a
conèixer el cas per tal de «guanyarnos» l'opinió pública, per tractar de
generar una pressió social al nostre
favor. És a dir: la principal tasca dels
grups de suport es podria resumir en
organitzar actes per tal de recaptar
diners per afrontar les despeses i visibilitzar el cas al carrer per tal de legitimar l'acció que es vol penar.
Arribades a aquest punt cal remar-
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car un tret comú: tot i que les campanyes antirrepresives engegades
pels grups de suport són prou similars, fins a dia d'avui no ha existit cap
coordinació o actuació conjunta entre elles -obviem els comptats
intents d'establir-la-, llevat de les lògiques mostres de solidaritat pública
entre aquests.

Sense una preparació
prèvia, la repressió
aconsegueix
àmpliament el seu
objectiu: paralitzar
una lluita concreta
A camp contrari és difícil guanyar...

Fullejant la secció de repressió dels
anteriors anuaris, veim que són
comptats els casos als quals, després d'un recurs, se'ns ha retirat una
sanció administrativa o aquells en
què els jutjats ens han absolt d'alguna causa (i sol ser per la ineptitud
policial a l'hora de presentar la seva
veritat, la qual preval sobre la nostra).
Per tant, difícilment les administracions fan marxa enrere als processos
sancionadors que han engegat. I
poques vegades guanyam procediments penals als jutjats, a camp
contrari, sota la seva legislació que
mira de punir qualsevol acte que es
produeixi fora de les vies legalment
reconegudes: mobilitzacions notificades amb anterioritat de caràcter
cívico-ciutadanista, sense sortir-se
dels límits marcats per la policia.
Per tant, per ventura ens hem de
fer a la idea que davant d'un procés
repressiu tenim totes les de perdre.
No ho exposam com un fet absolut,
victimista i pessimista, sinó com una
probable realitat per tal d'establir un
punt de sortida del qual partir a les
properes ràtzies repressives.

Més que diners, ens roben temps!

Els processos repressius duren anys,
com podreu comprovar al seguiment
plasmat en les següents pàgines.
Anys d'organitzar-nos per tal de guanyar suport social i diners per tal
d'assumir els costos punitius. És, en
definitiva, molt de temps el que perdem o, millor dit, que ens roben. Valuós temps que podríem dedicar a
mantenir la lluita o a construir noves
alternatives. Temps que, a més de
perdre'l, ens desgasta i afecta emocionalment, cosa que ens allunya de
qualsevol futura estratègia fora dels
marcs legals, per tal d'evitar entrar de
nou dins l'espiral repressiva.
Malauradament, és prou evident
que, sense que existeixi una preparació prèvia, la repressió aconsegueix
àmpliament el seu objectiu: paralitzar -si no extingir- una lluita concreta. Gairebé tots els esforços que es
dedicaven a lluitar i/o crear es destinen a pal·liar les conseqüències repressives. Per tant, creim necessari
proposar certes estratègies dirigides
a evitar que la tasca antirepressiva
s'engoli gran part del nostre temps.
Que els diners no siguin l'entrebanc

Primer de tot seria recomanable que,
abans de realitzar qualsevol acció no
comunicada que pugui desembocar
en una resposta repressiva, siguem
conscients de quines conseqüències
penals pot comportar i així valorar si
són assumibles. També valorar si els
objectius marcats per l'acció a realitzar estan al nostre abast: perquè ens

han servit totes les accions represaliades aquests darrers anys, a part de
mostrar la vertadera cara autoritària
de les institucions? Finalment, si decidim dur a terme l'acció, hauríem
d'aprendre a fer un ús responsable de
les noves tecnologies i les xarxes socials ja que, en nombrosos casos,
hem facilitat la feina a la policia.

Com podem desobeir
l'aparell penal quan
actuam de forma
legítima i justa?
Com hem vist, els grups de suport
dediquen la major part del temps a
arreplegar els doblers necessaris.
Respecte a les sancions administratives, a part de seguir posant entrebancs mitjançant recursos, una
manera de tractar d'evitar dedicar-hi
molts d'esforços és crear una caixa
de resistència abans de patir cap cop
repressiu, com ja fan alguns col·lectius de l'illa. Si reservam una part
dels doblers que es van recaptant per
autofinançar el col·lectiu a anar engreixant la caixa de resistència,
avançarem molta feina.
Per altra part, també es pot considerar la via de la insolvència, no tenint ni comptes corrents ni propietats
al teu nom per tal que no et puguin
embargar els diners. Tot tenint en
compte que aquesta via l'únic que
aconsegueix és postergar l'execució
de la sanció: quan pugui, Hisenda et
traurà el que li pertoca.

Hem de plantejar-nos desobeir?

Pel que fa a encarar l'aparell judicial,
a part de ser aplicable la via de la
caixa de resistència abans proposada, la cosa és més complicada. Pareix difícil plantejar una estratègia
que no sigui la de tractar de guanyar
el judici i menys quan el que ens jugam és ingressar a la presó, quelcom
totalment indesitjable. Emperò, cal
reflexionar sobre si és possible treballar per transformar la realitat
sense topar amb la legalitat vigent,
establerta per mantenir l'statu quo.
Hem de seguir jugant sota les seves
normes, legitimant així la justícia
burgesa, acceptant també la dualitat
innocent/culpable? Com podem desobeir l'aparell penal quan creim que
la nostra actitud és legítima i justa?
Les Encausades de la Conselleria
donaren un pas en aquest sentit tot
anunciant que no acatarien la
sentència condemnatòria. Acordaren
que no acudirien a pagar, tot i que la
maquinària estatal «féu justícia»
embargant la condemna a les afectades. També hem vist altres casos
de desobediència a la península ibèrica en els que l'Estat, amb tota la
seva contundència, tot i haver-se
produït grans mobilitzacions solidàries de resistència, ha acabat executant les sentències.
Desobeir la seva justícia pareix, per
tant, poc estratègic per les conseqüències que ens faran pagar. No
obstant això, podem anar pensant
com erosionar la seva legitimitat de
cara al futur.

Les Encausades de la Conselleria anunciaren públicament que no acatarien la sentència. Objectiu Roig.
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¿Estan de moda els feminismes?
Imaginau un estat on, amb la mateixa fúnebre periodicitat, és assassinat
un infant pels seus iguals, per un familiar o per qualque desconegut. No
dubtaríem en afirmar que ens trobam
immerses en una societat malalta, la
qual maltracta, vexa i assassina únicament per la seva condició d'alteritat. Ara, deixem de banda la
imaginació i reflexionem entorn de la
nostra realitat més immediata: l'any
201 5 foren assassinades 64 persones1 a l'estat espanyol. Per quin motiu? Únicament pel fet d'haver nascut
dones. Sense anar més enfora,
només el gener d'aquest mateix any
a set dones els han llevat el seu dret
a continuar vivint perquè han habitat
un cos que no és respectat pel conjunt de la societat.
Per això, tot i que és molt freqüent
sentir l'afirmació «Els feminismes estan de moda» en diferents entorns
activistes i/o converses feministes,
aquesta és una moda volàtil i vaporosa, amb molts de porus per on es
filtra l'ideari patriarcal. En el nostre
entorn militant, observam com és
freqüent l'ús d'un llenguatge inclusiu
en els diferents col·lectius polítics
mallorquins i per les mateixes activistes, tot i que nosaltres-elles-ellstotes acabam reproduint pràctiques
que no s'allunyen massa de les de fa
50 anys. Això sí, hem «millorat» amb
la subtilesa de la praxi: ja no és quelcom evident sinó que hem de rascar i
reflexionar molt per a evidenciar totes les violències simbòliques (i les
que no) que ens envolten. Emperò,
l'objectiu d'aquest article no és reflexionar sobre les nostres pràctiques
com a persones, sinó repassar l'impacte de l'activisme feminisme a l'illa
de Mallorca.
En aquest sentit, el 201 5 no ha estat l'any de les grans mobilitzacions

feministes, tot i que la contundència
de les accions i dels missatges no
han quedat enrere d'altres anys. Com
sempre, el 8 de març, dia de les dones treballadores, tengué un espai i
lloc destacat a l'activisme mallorquí:
diferents col·lectius anticapitalistes i
reformistes sortiren al carrer, malgrat
que els clams foren menys intensos i
combatius que altres. Però, una nova
forma d'entendre el treball de cures i
la socialització de les tasques quotidianes foren les protagonistes dels
primers mesos de l'any, amb l'organització de la Vaga de Totes per l'Assemblea Antipatriarcal. Aquest va ser
un punt de trobada i de conscienciació per a les dones de diferents entorns i, en conseqüència, per als
homes que es replantejaren la seva
participació en la vida domèstica. No
obstant això, la vaga no restà passiva
i estàtica a les barriades, sinó que
s'organitzà un bloc a la manifestació
de l'1 de maig per a visualitzar la tasca amagada i invisibilitzada de moltes dones que no reben un salari a
canvi de la seva feina i els seus drets
no estan reconeguts com a tal.
Una altra de les mobilitzacions
destacades fou la manifestació del
27 de juny, amb el lema «Lleis per la
diversitat, drets per a la igualtat»,
emmarcada en un mes on es dugueren a terme diferents activitats lúdiques, formatives i, fins i tot,
culinàries, organitzades per Ben
Amics. En aquest sentit, cal dir que
diferents col·lectius feministes també
organitzaren altres esdeveniments,
així com un bloc de l'AA, sota el lema
«Desobeïm l'heteronorma: rompem
els armaris».
Emperò, la històrica manifestació
del 7N contra les violències masclistes fou una de les protagonistes del
passat any. Si bé era una marxa con-
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vocada a l'àmbit estatal, on l'epicentre fou Madrid (de fet, un gran
nombre de companyes mallorquines
es traslladaren fins a la capital d'Espanya per fer pinya), la marxa de
Ciutat també clamà un NO rotund
cap a tot tipus de violència, sigui
sentimental, social, institucional o
entre activistes. En aquest sentit, la
indignació i els constants atacs cap
a les dones també va afavorir la primera marxa nocturna, organitzada
per Geneta amb el lema «La nit és
nostra» i, com ja és tradició, el 25N
es convocà la «Marxa de les Torxes»,
també, per diferents col·lectius i organitzacions feministes.

En el nostre entorn
militant, observam
com és freqüent l'ús
d'un llenguatge
inclusiu en els
diferents col·lectius
polítics mallorquins i
per les mateixes
activistes, tot i que
nosaltres-elles-totes
acabam reproduint
pràctiques que no
s'allunyen massa
de les de fa 50 anys
Per altra banda, les formacions feministes ens han tengut més que
ocupades durant el 201 5. En aquest
sentit, cal dir que seria una tasca
prou ambiciosa (i quasi impossible)
enumerar i explicar les diferents propostes que s'han duit a terme. Emperò, cal destacar el paper
dinamitzador que ha realitzat, de nou,
la llibreria-perruqueria Los Oficios
Terrestres. Elles no sols han aportat
l'espai físic i innombrables propostes

artístiques i culturals (La Otra, Viruta
FM, Remedios Zafra, el taller de hiphop «Labia tu rabia» i un llarg etcètera), sinó com han emergit com l'eixam de l'autogestió cultural
feminista. En aquest sentit, la xarxa
creada amb Ulls Sadolls ha propiciat
multitud de propostes, que han anat
des de l'organització de jornades fins
a la creació col·lectiva del calendari
«Bruixes, santes i insubmises».
També cal destacar la presentació a
Mallorca d'Úter (l'impactant cartografia sobre l'avortament i les violències que l'envolten) i l'organització,
per part d'Ulls Sadolls i la UIB, de les
Jornades Feministes. Així doncs,
com veim, els feminismes no se'n
van de vacances, ja que aquestes
xerrades foren seguides al mateix juliol pel curs «Islamofòbia del Gènere»,
impartit per l'activista Brigitte Vasallo, que va treballar les múltiples
opressions que pateixen les dones
musulmanes únicament pel que són:
dones i musulmanes.

La nostra força, la
nostra capacitat
per al canvi i les
ganes d'anar més
enllà ens fan més
fortes, més
enxarxades i,
el que és més
important, més
resilients
Com veim, els feminismes illencs
formen part d'una gran xarxa rizomàtica que es va estenent de forma il·limitada i incontrolable. El canvi
de govern ha propiciat noves mesures per a protegir les dones i els infants, així com ha fet ús dels símbols
de lluita feminista i LGTBI, abans impensable amb el govern d'extrema
dreta de Bauzá. Així i tot, cal dir que
no s'ha produït la retroalimentació
desitjada per tenir una ciutat lliure de

Portada del calendari Bruixes, santes, insubmises . Los Oficios Terrestres .

violències patriarcals. Com deia Miquel Martí i Pol, «tot està per fer i tot
és possible». Aquests versos s'identifiquen com mai amb els moviments
feministes, ja que la nostra força, la
nostra capacitat per al canvi i les ganes d'anar més enllà ens fan més
fortes, més enxarxades i, el que és
més important, més resilients. No tot
està perdut ni tot està guanyat... però
ens tenim a nosaltres mateixes i, el
que és més important, a les nostres
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companyes per caminar juntes i tornar cada dia, passeta a passeta, el
món més violeta.
1 Cal dir que aquesta xifra augmenta

considerablement si es realitza un còmput real i realista, ja que les dones trans i
les prostitutes no són considerades víctimes de violència masclista. Per tant,
estam parlant de xifres molt majors,
amagades per les agressions heteronormatives de l'Estat.

Les violències masclistes: en plural
El feminicidi és la forma més extrema
de violència contra les dones i pren
múltiples formes. Les seves causes
estan arrelades en les relacions de
poder, històricament desiguals entre
homes i dones, i en una discriminació sistèmica per motiu de gènere.
El 201 5 es tancà amb un esgarrifós
total de 1 09 feminicidis i assassinats
a l’estat espanyol segons dades de la
web feminicidio.net. Però, per què
aquesta distinció entre feminicidi i
assassinat? No són totes aquestes
dones assassinades a mans d’homes?
El recompte de casos que es fa de
manera oficial es limita a les dones
assassinades per les seves parelles
o exparelles. No figuren les víctimes
mortals per altres tipus de violència
de gènere, no s’inclouen les dones
que no han mort a l’acte o no les ha
mort un home amb el qual tinguessin
algun tipus de relació. Tampoc
compten les morts per suïcidi induït
per situacions de violència masclista,
o la mort dels fills i filles per fer mal a
la mare... Perquè un cas sigui considerat feminicidi ha d'haver una intenció implícita de dur a terme
l'assassinat i una connexió demostrada entre el crim i el gènere femení
de la víctima.
Però com dèiem, els assassinats i
la violència física representen la màxima expressió de les violències
masclistes cap a les dones, però realment no són més que la punta d’un
iceberg amb moltes i diferents formes d’opressió que sovint passen
desapercebudes.
Les violències masclistes són totes
aquelles accions que denigren, rebaixen o atempten contra la integritat de
les dones. Es poden donar de forma
física, emocional o verbal i tenen la
finalitat de menysprear, invisibilitzar i,

fins i tot, arribar a l’assassinat, sovint
pel simple fet de ser dona.
El nombre de violències masclistes
és molt difícil de determinar i la majoria comencen molt abans de l’assassinat, que no sempre acaba
produint-se. No podem parlar
d’aquestes violències parant només
atenció a les violències físiques, perquè no es tracta d’una actitud gratuïta, ni innata (òbviament), sinó que és
fruit de l’educació i socialització en el
patriarcat.

Cal seguir lluitant per
la total destrucció
del patriarcat
En aquest sentit, hem de tenir en
compte la violència contra les dones
en els mitjans de comunicació i des
d’aquells que ostenten el poder.
També és violència la manera com
es tracta en els telenotícies la informació sobre les dones assassinades:
diuen que «moren» o «han mort», ignorant la realitat i llevant pes als fets.
La violència masclista en la publi-

Aurora Alomar
citat és molt semblant a aquests tipus de violències. Els mitjans de
comunicació reprodueixen discursos
masclistes que els individus de la
societat anem absorbint; la majoria,
com es pot comprovar amb la situació, accepten sense filtres com són
representades les dones i el que es
diu d’elles. Es segueixen reproduint
els discursos misògins, que es continuen acceptant i integrant com a
realitat social, de manera que segueixen construint una societat patriarcal i masclista. A més, som
bombardejades amb anuncis que
alimenten rols masclistes, cosifiquen
les dones, i mostren només les qui
tenen les proporcions adequades
dins del cànon de bellesa preestablert. Totes aquestes imatges exerceixen una pressió estètica brutal
sobre les dones. Són violentades per
aquests tipus de missatges que les
aboquen a esforçar-se per complir
de dalt a baix amb les expectatives
que la societat patriarcal dicta.
Aquest fet provoca que les dones se
sentin insegures i baixi la seva auto-

Piràmide de les violències masclistes de Luis Bonino. contrainfo. cat.
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Detall del cartell de la manifestació estatal contra les violències masclistes.

estima, ja que els models de dona
que es mostren als mitjans disten
molt de la realitat, molt més diversa.
Aquests discursos masclistes es veuen clarament manifestats a les xarxes socials, on la llibertat d’expressió
no té límits i el camp de batalla de les
violències masclistes és inacabable.
Per una banda, ens trobem amb missatges que explícitament vexen les
dones i denigren la seva imatge.
Malgrat tot, continuen a les xarxes,
ben visibles i sense rebre càstig
mentre, paradoxalment, les fotografies de dones donant el pit als infants
hi són denunciades i eliminades. Per
altra banda, no podem continuar permetent l’assetjament que reben moltes activistes feministes a través de
les xarxes socials, amb missatges
molt desagradables i amenaces totalment violentes.
Les violències no acaben aquí, ni
de molt. Segueix pesant sobre nosaltres, en molts de casos, la violència
econòmica que el sistema exerceix
contra les dones. No només continuen cobrant més els homes (en alguns

sectors), tot i realitzar la mateixa tasca que les dones, sinó que en aquesta situació de crisi en què vivim i en
la qual realment totes i tots en sortim
perdent, els homes tenen més possibilitats d’aconseguir treball. Se’ls sol
demanar menys qualificació i solen
cobrar més que les dones, malgrat
que sigui la mateixa feina.
A més, cal destacar la invisibilitat
de les dones en càrrecs importants i
en els quals s’han de prendre decisions. De cada vegada es poden veure
més dones en càrrecs polítics o en
llocs de poder però, alhora, segueixen
essent poques a causa de la por que
tenen els homes a sentir-se inferiors
o a perdre els privilegis que se’ls ha
donat durant tota la història pel simple fet de ser homes. L’empoderament de les dones és essencial per
arribar a tenir una societat més justa
per a totes i tots.
L’atenció i resposta que s’està donant des de les institucions i administracions públiques no és, ni de
prop, suficient. Moltes vegades, amb
la notícia d’un nou assassinat es re-
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marca el fet que la majoria de les
dones no havien denunciat els seus
agressors i, per tant, s’intenta justificar així la inoperància de les ineficients mesures que ofereixen les
institucions. Perquè no hem d’oblidar
que són aquestes mateixes institucions qui retallen de manera flagrant
en polítiques de prevenció i en partides pressupostàries destinades als
diferents aspectes d’aquesta xacra
social: educació, sanitat, protecció de
les dones maltractades... La passivitat, les retallades i la connivència de
les administracions públiques és
també violència masclista.
És per tot això que és urgent plantar cara a les violències masclistes i
actuar d’arrel per acabar amb totes
les formes de violència, des del «piropo» a l’assassinat. És necessari
construir una societat justa entre totes i tots, sense cap tipus de discriminació per motiu de sexe, gènere o
sexualitat ―no podem oblidar que el
col·lectiu LGTBI és un altre dels
grans afectats per alguns d’aquests
tipus d’agressions. En definitiva, una
societat on no es vulnerin els drets
de cap persona.
Si fem un cop d’ull als números i

Els assassinats i
la violència física
representen la màxima
expressió, la punta
de l’iceberg, de les
violències masclistes
cap a les dones
les estadístiques, veiem que les violències masclistes no tenen edat,
raça, classe, condició social, país de
procedència, ni llengua. El que sí tenen és cara i ulls, i se’n diu patriarcat;
per això cal seguir lluitant per la seva
total destrucció. Ni una més, ni una
menys. Violències masclistes mai
més, enlloc, contra ningú.

Geneta: de la necessitat de
l'autoorganització autònoma
Ara fa mig any, aproximadament, un
grup de dones vàrem pensar que necessitàvem crear un espai on treballar en profunditat el feminisme, que
anàs des de l'esfera pública a la més
íntima, i sobretot aquesta, la íntima,
la personal, la quotidiana. Fent-nos
nostra la consigna que «allò personal
és polític» i trobar-nos, les unes amb
les altres, xerrar, debatre, explicarnos, mirar-nos i posar en pràctica
l'autodefensa feminista.
I així és com Geneta, Col·lectiu de
Dones Feministes de Mallorca, va
donar la primera passa, d'una manera natural, gens planificada, des
d'aquesta necessitat de trobar-se o
retrobar-se amb nosaltres mateixes i
entre nosaltres.
Geneta som un col·lectiu que ens
plantejam el nostre paper com a dones a la societat. Un col·lectiu feminista revolucionari, que entén la lluita
feminista lligada a la transformació
profunda de la societat, que identifica
les aliances que existeixen entre el
patriarcat, el capitalisme i l'imperialisme. I que, més enllà de fer front a
les actituds masclistes, sexistes o
qualsevol altre violència infringida
pel sistema patriarcal i capitalista,
hem intentat formar un veritable grup
de suport mutu, de confiança, on
sentir-nos realment lliures, on compartir les frustracions que cada dia
rebem del nostre entorn, des d'on
emprendre la lluita pel nostre propi
alliberament i aconseguir superar
l'opressió que patim.
Geneta sorgeix com una necessitat
compartida de confluir en un espai
feminista. Sorgeix també com a grup
de suport i d'acció conjunta, col·lectiva, davant un sistema heteropatriarcal, que més enllà de les injustícies a
gran escala (assassinats, pobresa
femenina, precarietat laboral, etc.)

també té els mal anomenats micromasclismes (tot i que a nosaltres ens
agrada més parlar de masclisme
quotidià, del dia a dia) com a principal puntal d'agressió contra les dones. I que no per més subtil, és
menys important.
Som, per tant, un col·lectiu de dones feministes revolucionàries. Som
feministes i ens organitzam, com ja
s'ha dit, per fer front a l'heteropatriarcat com a sistema de dominació
contra les dones, per recuperar la
dignitat, la llibertat i l'autonomia.
Som revolucionàries perquè no
només lluitam contra l'heteropatriarcat, sinó també contra el sistema capitalista, sistemes íntimament
relacionats, que es donen suport i es
sustenten un en l'altre.
Geneta no neix com un col·lectiu
contraposat a cap altre col·lectiu feminista, el feminisme mixt és un aliat.
I, tot i que a aquestes alçades encara
costa entendre això, no tenim cap
problema ni un en continuar explicant, de continuar exposant com és
la nostra lluita, com veim i vivim el
feminisme. En aquests primers mesos d'existència hem patit innombrables
atacs
pel
fet
d'autoorganitzar-nos com a dones
en un espai autònom. Hem rebut
autèntics assetjaments verbals per
part de persones que es consideren
feministes, atacs masclistes constants a través de les xarxes socials a
totes les activitats i accions que hem
realitzat. I tot així, seguim i seguirem.
L'autoorganització autònoma de
les dones evidentment no és res nou,
hi ha milers d'exemples, alguns ben
lloables i del que l'anticapitalisme i
l'internacionalisme en fa bandera,
com ara les dones del del Kurdistan,
les organitzacions de dones llatinoamericanes, les gitanes feministes...
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Emylse Mas Mir
A Mallorca també hi ha hagut i hi
ha en l'actualitat més experiències
d'autoorgantizació autònoma de dones, col·lectius que fa anys que hi fan
feina, com les Dones de Llevant, Feministes en Acció, Dones d'Esquerres, Adibs, etc.

Necessitàvem crear
un espai on treballar
en profunditat el
feminisme, que anàs
des de l'esfera pública
a la més íntima,
i sobretot aquesta,
la íntima, la personal,
la quotidiana
Les dones tenim xarxes i les continuam teixint, coneixent les nostres
diferències i peculiaritats, però sense
fer xarxa no es pot abordar el canvi
social. Les organitzacions de dones
feministes són sempre referents de
voluntat i acció política per a la llibertat, la vida, l'equitat, la pau...
Però segurament són els col·lectius feministes anticapitalistes com
Geneta els que més problemes troben a l'hora de constituir-se com a
tals en els propis entorns anticapitalistes. I aquestes dificultats es donen
per diversos motius. Alguns com ara
el pes que han tengut els principals
teòrics marxistes en les lluites per
l'emancipació dels segles XIX i XX i
que fins ara sembla que no han pogut ser superats; on l'anàlisi econòmic i la lluita de classes com a
«contradicció principal» a la que han
de subordinar-se tota la resta, han
anat postposant les reivindicacions
històriques de les dones per a després de la presa del poder i la revolució. I ja sabem que la teoria no
sempre coincideix amb la pràctica. I

la pèrdua de poder incomoda. I incomoda sobretot a alguns homes, que
tot i sentir-se feministes els costa
aprendre a perdre privilegis, perquè
també ells, com nosaltres, hem crescut i hem estat educades en un sistema patriarcal el qual ens ha
adjudicat un paper, una posició, un
poder. Per això des de Geneta posam
l'accent en el fet d'acabar amb la socialització de gènere per poder passar a socialitzar persones, a partir de
nous valors per al conjunt de la societat.
Altres motius que impliquen rebuig
és, probablement, el controvertit debat sobre els subjecte del feminisme,
per a nosaltres el subjecte «dones» i
que per a moltes persones crea dubtes i es considera excloent. Però a
Geneta, el subjecte «dones» és fonamental per empoderar-nos i superar
el sistema patriarcal. Sabem que
parlar de «dones» crea controvèrsia,
però adoptam el terme molt conscients, per fer visible que aquest és el
que opera en la realitat i el que és
font d'opressió i desigualtats socials,
econòmiques, polítiques i simbòliques.

Les dones tenim
xarxes i les continuam
teixint, coneixent les
nostres diferències
i peculiaritats, però
sense fer xarxa no
es pot abordar
el canvi social
Entenem «dones» no com a categoria tancada, ni entesa de forma biologicista, excloent i normativa, sinó
entesa des de la reinterpretació del
concepte que reconeix llaços, enforteix aliances i apropa les lluites feministes. Parlam de dones, cadascuna
amb les seves particularitats, i cada
una amb possibles altres opressions
a les seves esquenes, però totes, de
qualsevol origen, de qualsevol classe

Capçalera de la manifestació «La nit és nostra». Geneta .

social, orientació sexual, edat, classe,
ètnia...
Geneta és una organtizació revolucionària que té com a referents propers organitzacions com Gatamaula,
A cavall de forques, Cau de Llunes... i
tantes altres organitzacions autònomes de dones feministes que lluiten
contra el patriarcat en un context similar al nostre, que són revolucionàries i anticapitalistes.
En aquest mig any de naixement de
la nostra organització hem caminat i
construït aquesta lluita, a poc a poc,
però amb decisió, amb ganes i amb
empenta.
Començàrem la nostra activitat el 9
de maig de 201 5 amb la presentació
del col·lectiu. A partir d'aquí començàrem amb els Cafès Feministes
(el primer sobre «Pressió Estètica» i
el segon sobre «Models de Relacions»); per a Geneta, una tasca prioritària és crear espais de debat, per
compartir, amb altres dones, aquests
problemes que ens afecten, per empoderar-nos i fer-hi front. A més, Geneta ha participat de les
mobilitzacions del 7 de novembre i
del 25 de novembre, per visualitzar i
combatre les violència masclistes
que patim diàriament. També s'ha
posicionat a través de comunicats de
premsa sobre diferents qüestions i
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hem realitzat alguns vídeos, com
poden ser el de la presentació o
l'emmarcat en la diada del 25 de novembre. I des de Geneta se sent amb
orgull el fet d'haver convocat amb
èxit la manifestació «La nit és nostra», com altres feministes fan a tantes altres ciutats del món. Ara
Geneta prepara el que serà el tercer
cafè feminista i alguns tallers, com
pot ser el de «l'orgasme femení», i
així s'encara un 201 6 ple d'acció i on
també se celebrarà el primer aniversari del col·lectiu.
Geneta és una organització feminista, formada per persones que venim de lloc molts diferents, de
tradicions i lluites diverses, però que
aconseguim organitzar-nos entorn a
la lluita feminista, que és la que ens
uneix. Per tant, feim una crida a la
revolta, a la desobediència, a la insurrecció, a teixir complicitats, a generar aliances, a defensar-nos, a
lluitar i a ser, malgrat tot, felices.
Per acabar, una consigna clàssica
del feminisme, que segurament resumeix allò que us he volgut explicar
a l'article i allò que és Geneta: «Revolució a la plaça, a casa i al llit».
Visca la lluita feminista!
https://genetafeministamallorca.
wordpress.com

La lluita pels drets LGTBI creix
i pressiona les institucions
La lluita per assolir els nostres drets
és lenta, intensa i sobretot imprescindible. A poc a poc aconseguim els
nostres propòsits però és realment
dur veure la pèrdua de companyes de
lluita. Malauradament, l'LGTBIfòbia
continua posant fi a la vida de moltes
persones que únicament demanaven
una vida digna.
Començàrem aquest any responent a les agressions que rep el nostre col·lectiu amb una besada davant
l’ajuntament de Palma, on va participar un bon nombre de persones. Encara així les agressions físiques i
verbals han continuat, i no coneixem
exactament el nombre que s'ha donat a les Illes Balears perquè la major
part d'aquestes no es denuncien davant les autoritats, ja que existeixen
diversos factors que dificulten
aquesta tasca. És la nostra feina
continuar lluitant perquè s'estableixi
un protocol que ens tingui en compte, reconegui l'LGTBIfòbia i faci tot el
possible per acabar amb ella.
Al llarg dels mesos de febrer i març
poguérem gaudir d’un cicle de cinema LGTBI a la llibreria Ideari, on es va
projectar una pel·lícula per cada sigla. Posteriorment ens convidaven a
escoltar el testimoni d'una persona

corresponent a la identitat que es
tractava i finalment es feia un petit
debat.

És la nostra feina
assegurar que la
discriminació per
LGTBIfòbia no
surti tant barata
El nostre col·lectiu també va ser visible a les manifestacions del 8 de
març i del 7 de novembre al costat de
les nostres companyes feministes.
Ja que el 26 d’abril és el dia de visibilitat lèsbica, aprofitàrem aquella
setmana per gaudir de la BolloFesta
que va tenir lloc al Rêve Pub, escoltàrem la xerrada «Mujeres Inconvenientes» a la biblioteca Can Sales on
es va parlar de la visibilitat de les dones lesbianes durant la dictadura
franquista, a l’àmbit laboral i al món
audiovisual. Gràcies a les nostres
amigues de la llibreria Los Oficios
Terrestres, assistírem a la presentació del llibre Identidades lésbicas
d'Olga Viñuales.
Durant el mes de maig es va dur a
terme la campanya informativa «Vota
Rosa» abans de les eleccions autonòmiques per donar a conèixer a la

Concentració de rebuig per l'agressió a Kevin Coll a I nca. Ben Amics .
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Àlex Ibáñez
gent les propostes que tenia cada
partit polític respecte al col·lectiu
LGTBI.
Més tard sorgí l’amenaça del Tribunal de Justícia de la Unió Europea
de prohibir a les persones homosexuals i bisexuals la possibilitat de
donar sang, amb la intenció de justificar-se declarant que «les persones
homosexuals tenen més risc de
contreure el VIH». Per això es va dur
a terme una campanya per mostrar
el nostre rebuig a aquesta proposta
que es va difondre ben aviat i aparentment les intencions de la UE no
tiraren endavant. Aquest fet demostrà una vegada més que la homofòbia i bifòbia segueix present
amb molta força al continent europeu.
Al maig també es realitzaren les I
Jornades de Diversitat Familiar organitzades per DIFAM (Grup de Diversitat Familiar), reivindicant així la
visibilització de les famílies que no
encaixen dins el model tradicional, ja
que malauradament encara existeixen molts llocs i situacions en què
només es contempla un únic model
familiar que deixa excloses a totes
aquestes famílies. Aquestes jornades resultaren ser tot un èxit de par-

ticipació i esperem que es segueixin
celebrant els pròxims anys, però sobretot que causin l'impacte desitjat.
A aquest 201 5 tinguérem un orgull
diferent. No es va poder realitzar la
festa oficial al carrer a causa de la
impossibilitat de complir els requisits
que va posar l’ajuntament per a la
seva celebració, encara així diversos
locals oferiren un ampli ventall de
festes.
Sota el lema «Lleis per la diversitat,
drets per a la igualtat» va transcórrer
la manifestació de l’orgull, que va ser
la més nombrosa en assistència
comparada amb els anys anteriors.
Considerem que va ser tot un èxit
però encara així ens proposem augmentar la participació durant els pròxims anys.
Es feren cotxades per poder fer arribar la informació a la part forana de
Mallorca.
Per primera vegada es penjà la
bandera del col·lectiu a la façana de
l’ajuntament malgrat haver trobat
institucions que s’oposaren, fet que
va resultar un gran assoliment quant
a matèria de visibilització. A més de
tot això, poguérem participar en tot
un seguit d'activitats culturals de
temàtica LGTBI que es realitzaren
durant tot el mes de juny. El nostre
repte per al futur quant a la celebració de la festa de l'Orgull és impedir
que les institucions ens tornin a obligar a haver de conformar-nos amb
un espai tancat posant traves, ja que
això suposa invisibilització.
A principis d'aquest mateix mes es
va fer un acte de commemoració a la
plaça Del rei Joan Carles I per la inesperada i dolorosa mort de Pedro
Zerolo, activista exemplar en la lluita
pels drets LGBTI.
Durant el mes de juliol realitzarem
una altra concentració a Inca en resposta a l'agressió que sofrí el cantant
menorquí Kevin Coll causant-li lesions físiques, que encara que es va
denunciar i es va detenir als agressors, el cas es troba aturat i no tenim

Acte en record a la memòria de l'Alan. Ben Amics .

més informació al respecte. Això demostra una vegada més la poca
efectivitat que tenen actualment les
lleis quant a LGTBIfòbia i la importància que té la visibilització
d'aquestes agressions, que malauradament solen caure a l'oblit. És la
nostra responsabilitat assegurar que
la discriminació per LGTBIfòbia no
surti tan barata.

No volem una
escola que perpetuï
les desigualtats
i generi violència
La Llei per a garantir els drets de
lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals i per eradicar la homofòbia, transfòbia i bifòbia passà
pel Parlament per segona vegada, ja
que la primera no es va poder votar
per l’aproximació de les eleccions
autonòmiques i actualment es troba
aprovada a tràmit parlamentari.
S’inicià una campanya informativa
per fer arribar a la gent els punts que
inclou aquesta nova llei, realitzant
xerrades sobre aquesta a diferents
pobles de Mallorca i a Palma.
Una vegada aquesta llei hagi estat
aprovada, s'iniciarà la redacció d'una
llei integral per a persones transsexuals, ja que es tracta d'un col·lectiu
molt més invisibilitzat, que té unes
necessitats específiques i una vulne-
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rabilitat molt més elevada que dificulta enormement la seva vida diària
en tots els àmbits.
Acabarem l’any amb una concentració, davant la seu de la Conselleria
d'Educació, de rebuig per l’assassinat social de l’Alan, noi transsexual
de 1 7 anys barceloní que no va poder
suportar més l’assetjament que va
rebre a tots els centres educatius als
quals va assistir i decidí posar fi a la
seva vida. Demanàrem responsabilitats institucionals i compromisos
polítics que assegurin legalment i
socialment una vida digna per els i
les menors transsexuals, exigírem el
dret a viure dignament.
Entenem que les escoles han de
ser un dels pilars socials que defensin una co-educació lliure de discriminació, laica, inclusiva, digna, de
qualitat i en la diversitat. No volem
una escola que perpetuï les desigualtats i generi violència.
L'any 201 5 ha estat un any ple
d'assoliments, però també ple de fets
que no fan més que recordar-nos
que aquesta feina és imprescindible,
encara que molta gent digui que
aquesta lluita ja no és necessària per
haver aconseguit l'aprovació del
matrimoni igualitari, el que demostra
que realment arriba molt poca informació a la nostra societat al respecte.
http://benamics.com

L'Eterna Transició, del «model del
totxo» a l'indecís model progressista
El final del 201 5 i el principi de 201 6
es caracteritzaran per veure com els
moviments ecologistes tornen a copar alguns debats amb les seves reivindicacions. La novetat és que
després de 4 nefastos anys per al
model democràtic i per al territori, ho
fan davant d'un govern progressista,
que per primer cop a les Illes ha
aconseguit, amb la suma de diferents
partits, poder governar sense «frontisses».
Cal partir d'allà on venim. Durant
anys el Partit Popular ha desenvolupat un model propi basat en l’especulació i el turisme de masses. Per
mantenir aquest model, els populars
posaren les artèries del seu model,
les autopistes, que bombejaven des
d'un macroaeroport i un port, el de
Palma, l'ampliació del qual fa anys
que amenaça. Afavoriren l'especulació, que convertí el ciment i el totxo
en el múscul del seu model. I els pulmons, clar... el model desenvolupista
del PP no seria res sense els seus
pulmons, els seus avaladors, l'empresariat hoteler, constructor i promotor.
Així que després del govern Bauzá,
amb dos consellers com Gabriel
Company (Medi Ambient i Agricultura) i Carlos Delgado (Turisme, només
durant una part de la legislatura), la
necessitat de protecció del territori
és més imperiosa que mai. Es va impulsar una normativa a la carta dels
vells i poderosos interessos econòmics dominants que posa en greu
perill la viabilitat territorial de les Illes
com a regió i com a metabolisme. La
destrossa de Canyamel o les eternes
lluites per ses Fontanelles o contra la
incineració han estat una visualització parcial d'aquesta amenaça. Altres, com l'intent de modificació
irregular del Pla Territorial de Mallor-

ca, per afavorir un Hotel+Golf a Sa
Ràpita, provocaren, afortunadament,
una forta oposició social i els tribunals confirmaren la impossibilitat de
dur aquest projecte endavant.
Les normatives del PP que hem
esmentat suposaven d'una banda
l'amnistia i, per tant, la impunitat dels
infractors que havien ampliat, construït, edificat o modificat de manera
il·legal (això va venir donat per les
Lleis del Sòl i de Turisme). D'altra
banda, una desregulació i un urbanisme a la carta que es veia afavorit
per les mateixes Llei del Sòl, Llei
Turística i Llei Agrària. A més de no
posar fre a l'augment de la capacitat
turística, que durant el 201 5 superà
els 1 3 milions de visitants, tot un rècord. Ara bé, què hi ha de nou en
això? Està clar, el Partit Popular ha
aprofitat una de les majories absolutes més àmplies que es recorden per
mantenir el seu model territorial a
base de totxo i evidentment eixamplar la porta d'entrada a més turistes.
Aquest model no ha fet més que
consolidar-se i s'ha aprofitat de la
majoria parlamentària per obrir la

Jaume Canals Bestard
porta a la desregulació, per afavorir
l'aterratge d'especuladors i constructors, creant i modificant tot un
seguit de normatives desenvolupistes que entregaven fins i tot les zones agrícoles a l'especulació i al
turisme. En definitiva, un enterrament
de l'activitat agrària com activitat
econòmica per part d'un antic sindicalista del camp.

Canvi real, nou model
són paraules només
per a la campanya
electoral?
Davant d'això, l’any 201 5 es recolliren signatures per impulsar una
Iniciativa Legislativa Popular per
modificar la Llei d'Ordenació del Territori i neutralitzar els efecte desreguladors que suposaven les diferents
lleis aprovades durant la legislatura.
L'ILP aconseguí més de 1 6.000 signatures i fou presentada al Parlament el 24 de febrer amb absència
del president Bauzá, mostrant així
quin era el talant d'aquell politic go-

Biel Barcelló, conseller d'I nnovació, Recerca i Turisme, amb I nma de Benito,
presidenta de la Federació Empresarial H otelera de M allorca. Isaac Buj .
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Campanya de la I LP per la Llei per a la defensa del territori. GOB Mallorca .

vernant des de l'autocràcia. Poc
abans s'havien mobilitzat a Alcúdia
més de 500 persones contra la importació de fems d'arreu d'Europa, un
dels temes ambientals estrella de la
legislatura, que posa en evidència un
cop més el sobredimensionament i el
negoci que s'amaga darrere una altra
infraestructura greument perjudicial
per al medi i les persones: la incineradora
S'organitzaren accions conjuntes
entre els diferents eixos socials, culturals, ambientals i, sobretot, del sector educatiu, que s'endugué gran part
del protagonisme durant la legislatura per l'enfrontament amb Bauzá.
Així doncs, aquests moviments impulsaren, el 1 9 d'abril, la gravació
d'un LIPDUB per fer valer aquell
famós eslògan de «mani-festa-acció». Amb un somriure al capdavant i
presentant-lo a mitjans maig, com a
eina pedagògica i de memòria del
que havia estat la legislatura. El GOB
se sumà també a la Marxa per l'educació i a la Diada per la Llengua
coincidint en dia per fer força conjunta. Era clar que el territori, al final
de la legislatura, va passar a un segon pla davant l'actitud i el conjunt
d'esdeveniments del Govern Bauzá.
Davant això, s'aconseguí un fet molt
important: el conjunt de forces progressistes de l'oposició assumiren el
contingut íntegre de la ILP, presenta-

da el febrer. Una significativa victòria
davant el probable canvi de color
polític que es presentava en les properes eleccions.
El nou govern, sorgit de les eleccions ja tenia una guia en matèria territorial i amb els acords de govern
signats, s’obria una porta a l'esperança. Però en els primers sis mesos
s’han obert moltes finestres a la desconfiança, tot i mantenir un obert esperit democràtic, amb el foment de la
participació. S'ha aconseguit que a
partir de 201 6 no s'importin més
residus d'Europa i s'han posat en
marxa els engranatges per tornar a
gestionar més òptimament els Espais Naturals (totalment desmantellats). A més, el Govern Balear
impulsarà decididament les renovables i Emaya començarà en breu a
introduir canvis més que notables en
la gestió de residus a Palma, tot i que
tard.
Per part dels agents ecologistes
s'ha demanat clarament «valentia».
Per què?
Perquè és la reivindicació del GOB
a l'actual govern. Ens cal que es creï
un model alternatiu. El pulmó ja el tenen, és el d'una societat que clama
per un canvi més que necessari i uns
espais naturals que ens permetin
viure. La resta d'aquest model s'ha
de basar en la participació i en la repercussió positiva davant el conjunt
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de la societat, i aquest és el punt de
partida. D'aquí que el GOB clami fort
contra un import turístic, que es fa
mirant de tenir no massa enfadats
els hotelers, i no anant a la recerca
de l'origen de la creació d'una ECOtaxa als turistes, que persegueixi mitigar els impactes de l'activitat turística sobre el territori, que els balears
hauríem d'assumir com a necessària.

Creïn model, el
pulmó ja el tenen, és
el d'una societat que
clama per un canvi
territorial i econòmic
Tot i que l’any acabà ple d’incerteses, a principis de 201 6 s'arribà a fer
alguna passa important, com el Decret per a la protecció del Territori.
Ara continuen arribant intencions i
moviments molt interessants que
caldrà analitzar en un futur proper. La
incògnita de la direcció del nou govern està servida, però tanmateix ha
quedat clar que, fins i tot amb una
majoria progressista, la indecisió i el
titubeig són malauradament a
l'agenda política. Valentia, exigència,
capgirar, canvi real, nou model són
paraules només per a la campanya
electoral?
http://www.gobmallorca.com

Sobre la defensa i reapropiació
del territori a Mallorca
Les agressions al territori a l'illa són
múltiples i constants. Des de l'impuls
de grans infraestructures de transport, com ara el segon cinturó de
Palma, la nova autopista de Llucmajor a Campos o els projectes d'alta
tensió (Manacor, Portocolom, Artà,
marina de Llucmajor, cables submarins, etc) fins a la urbanització salvatge de la costa, passant per la
reconversió de Ciutat en un centre de
serveis i oci per a turistes; l'ordenació
territorial que patim comporta la
contínua transformació de l'espai per
augmentar la rendibilitat i la velocitat
a la qual es generen els negocis. El
correcte funcionament de l'economia
imposa una ordenació territorial a la
mesura de les sempre creixents necessitats del mercat, que comporta
la destrucció progressiva dels béns
naturals i la cultura associada al seu
ús i cura. En efecte, la darrera fase
expansiva de l'economia capitalista a
occident, que s'ha vingut a denominar desenvolupista, està més basada
en la logística, el desenvolupament
tecnològic i el consum, que no pas en
la producció, després que aquesta
fos deslocalitzada sobretot cap als
països del sud global. Necessita
abans que res un augment dels fluxos de mercaderies i capitals, així
com garantir una alta taxa de consum 1 . La funció de l'Estat és precisament la regulació i administració
d'aquest procés: ha d'afavorir l'adaptació de les assalariades a feines
d'alta especialització tècnica o al
sector serveis, la submissió a la vida
administrada i la falsificació dels
interessos comuns. Finalment, ha de
controlar, o si cal reprimir, qualsevol
esclat d'inconformisme que pugui
resultar una molèstia.
A les Illes Balears, el turisme ha estat l'element aglutinador d'aquest

nou capitalisme, impulsat pel tsunami urbanitzador, els processos d'especulació immobiliària i la
incorporació de les noves tecnologies al màrqueting i la gestió de serveis. Així, avui dia assistim a un
creixement del sector, que aconsegueix batre xifres de visites cada any
i augmentar la quantitat i heterogeneïtat de l'oferta pel consum dels
guiris2. En aquestes condicions, el
territori ha quedat relegat a espai urbanitzable, paisatge decoratiu o suport pel desplegament de les
infraestructures de mobilitat i serveis
necessaris per a l'increment del turisme. Els principals afectats som les
habitants que patim la pèrdua i privatització de béns bàsics com l'aigua, la terra fèrtil o l'aire net; de la
salut i els bons aliments, del dret a
habitar, dels sabers tradicionals i els
trets comunals de la cultura pagesa.
És a dir, de les coses que necessitaríem per a una vida veritablement
autogovernada.
Les lluites en defensa del territori,
en oposar-se a la destrucció generada per les macro-infraestructures o
processos de transformació (gentrificació, reconversió turística, etc.), tenen la potencialitat d'apuntar a
algunes de les greus contradiccions
del capitalisme contemporani, que
entra en conflicte amb els interessos
de la societat. No obstant això, la
lluita arrelarà depenent de si és
capaç de construir una comunitat al
voltant del conflicte que perseveri en
la seva negativa a acceptar la imposició externa, experimenti relacions
vitals horitzontals i no mediatitzades,
resisteixi la repressió i rebi solidaritat
d'altres sectors. Perquè això ocorri és
necessari generar espais de confluència entre les persones afectades
i contràries al desenvolupament del

38

Un amic del territori
projecte en qüestió. També l'acció
directa, és a dir, l'actuació dels propis
afectats per resoldre el problema, i el
cultiu de les relacions amb altres
sectors en lluita, podrien ser eines
essencials. Si, ans al contrari, predomina un clima de delegació en experts i l'acció es torna purament
mediàtica i legal, el conflicte probablement esdevindrà una qüestió més
aviat tècnica, esvaint-se el seu contingut polític (el procés de reapropiació del territori) i tornant-se
fàcilment instrumentalitzable per
part d'interessos aliens.

Encetant la qüestió
de l'ús del territori
s'obre la porta a un
qüestionament del
tipus de vida i
relacions imposades
per l'economia i l'Estat
Els conflictes territorials a Mallorca
amb una mica d'activitat en l'actualitat, malauradament, no han estat
capaços de superar la perspectiva
legalista i l'acció simbòlica. Normalment la component veïnal a les lluites en el dia a dia del conflicte és
baixa, essent sempre el principal
animador dels conflictes el GOB, i
l'oposició sovint es redueix a la
interposició de recursos per aturar el
conflicte per la via jurídica o demanar
a l'administració que l'aturi. Aquesta
tàctica s'ha mostrat efectiva en alguns casos, ja que són freqüents les
il·legalitats en la planificació dels
projectes, però presenta serioses limitacions: les infraestructures moltes vegades són perfectament legals,
les empreses involucrades solen
disposar d'un bon equip d'advocats a
més de mà a les institucions, la len-

titud de la via jurídica pot fer que bona part del dany es faci abans que
els recursos siguin tan sols considerats o tanmateix fer que les il·legalitats prescriguin. A més a més, l'ús
exclusiu d'aquesta via trasllada el
conflicte a instàncies superiors, separant-lo de les persones afectades,
que esdevenen espectadores dels
seus problemes i acaben per resignar-se i acceptar una derrota. La
prova clara d'aquestes limitacions és
precisament que la destrucció de
Mallorca, no només no s'atura, sinó
que fins i tot s'accelera, requerint urgentment una intervenció més potent
i eficaç.
Cal destacar que una primera
intent de superar aquesta perspectiva es va produir entre l'estiu de 201 4 i
l'estiu de 201 5, amb la creació del
Front comú en defensa del territori,
assemblea d'individus amb un relatiu
suport de diverses organitzacions
que es plantejava una acció sobretot
enfocada a l'assenyalament dels responsables i beneficiaris de la destrucció de Mallorca. La proposta
partia d'una crítica bastant general
que s'oposava al model actual en
bloc, però va sofrir de poca concreció
a l'hora de trobar maneres d'implicar-se en els conflictes concrets i
més aviat va virar cap a la protesta
sobre temes puntuals per tal de cridar l'atenció dels mitjans. En aquest

sentit, potser la proposta d'engegar
un front comú va ser massa ambiciosa, ja que a les assemblees l'assistència era baixa en general i la
relació amb grups actius en els conflictes bastant feble. No obstant això,
no cal desanimar-se, sinó aprendre
de les errades i posar de la nostra
part per tal de canviar la situació. És
necessari que d'una vegada acceptem la responsabilitat que ens pertoca i assumim que si no aturam la
destrucció de l'illa, ningú ho farà per
nosaltres.
Finalment m'agradaria incidir en el
fet que el panorama està completament subjecte a modificacions. La
implicació de gent provinent dels
moviments socials de base, amb altres visions i experiències de mètodes de lluita, podria generar l'impuls
suficient per desbordar les perspectives actuals i pujar el nivell del conflicte, com a succeït a altres indrets3.
Potser la creació d'assemblees obertes al voltant dels conflictes concrets,
les tasques de comunicació amb el
veïnat proper (convidant-lo a involucrar-se directament), la difusió escrita dels problemes que planteja la
infraestructura en qüestió i els motius per oposar-s'hi, les accions de
sabotatge i denúncia dels responsables, la informació sobre l'actualitat
del conflicte i la col·laboració amb les
plataformes existents podrien ser un

Pintada contra el segon cinturó de Palma a Son Ferriol. Ara Balears .
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punt de partida. A mig termini però,
es tractaria de configurar un moviment ample i cohesionat amb un bon
ventall de possibilitats d'actuació i
capaç de plantejar la qüestió de la
legitimitat per damunt de la legalitat.
Si això succeeix, les accions més
contundents com ara impedir l'accés
de la maquinària al terreny mitjançant el bloqueig dels accessos
propers o l'acampada on estan programades les obres, així com el boicot, escarnis i piquets a les empreses
promotores i personalitats responsables, entre d'altres, en ser reivindicades pel moviment al complet,
tindrien moltes més possibilitats
d'aturar la destrucció i contribuirien a
la constitució d'una comunitat de
lluita amb una força real i efectiva.
1 La crítica anti-desenvolupista analitza

aquestes qüestions. Per a més informació consultar les revistes Argelaga (Barcelona), Raíces (Extremadura) i Cul de
Sac (Alacant-Madrid) o el llibre
Perspectivas Antidesarrollistas de Miquel
Amorós (Barcelona, 201 1 ).
2 La qüestió del turisme a Mallorca és
analitzada a les dues entregues (estiu
201 4 i estiu 201 5) del monogràfic Tot
Inclós. Danys i conseqüencies del
turisme a les nostres illes, impulsat per la

Coordinadora Llibertària de Mallorca.
3 Alguns exemples són la lluita contra el
TAV (Tren d'Alta Velocitat) a la vall di Susa (Torino, Itàlia) o el moviment d'ocupació de terres arreu de França, les ZAD
(Zones À Défendre).

Generant consciència sobre el que
suposa la massificació turística
Per segon any consecutiu s'ha publicat el monogràfic Tot Inclòs. Danys i
conseqüències del turisme a les nostres Illes. Estiu 201 5. Una publicació

sorgida d'un grup de feina de la Coordinadora Llibertària de Mallorca
que enguany ha comptat amb la
col·laboració del Front Comú en Defensa del Territori.
Un monogràfic que vol servir de reflexió per a la nostra societat en un
tema tan cabdal com el turisme. El
nostre particular model capitalista. I
és que enguany per gràcia o més bé
per desgràcia hem tornat batre records d'arribada de turistes. Més de
1 3 milions de turistes a un arxipèlag
de poc més d'un milió.
Per això, creiem que el monogràfic
pot ajudar a construir un discurs plural entre totes contra aquest model
de massificació turística.
Tornant a la publicació, hem de
destacar que aquest segon monogràfic va constar de 24 pàgines
(quatre més que l'any passat). L'estructura del periòdic ha estat similar
al primer. Una sèrie de blocs i un
dossier central. Un total de vuit
blocs: lloguer turístic, laboral, pensament, corrupció, impactes, resistències, alternatives i qui és qui?
El dossier central dedicat a presentar a manera de fitxa una sèrie de
projectes que estan actualment en
marxa i que estan pensats per expandir, encara més, l'oferta i la capacitat d'absorció turística de les
Balears. D'altra banda, al dossier
també hi trobam dos articles relacionats amb aquesta nova ofensiva del
ciment i el capital.
Aquesta vegada, hi han col·laborat
una vintena de persones, entre articulistes, correctores, maquetadors i
dibuixants. És el seu esforç i energia
els que han fet possible aquesta no-

va publicació. La qual cosa s'ha reflectit en una gran diversitat d'articles
i temes tractats. Com l'any passat, ha
tornat sortir un monogràfic amb
molta informació per llegir tranquil·lament.

Durant totes les
presentacions no
hem deixat de generar
debat i polèmica i
això és el que volíem
A diferència de l'anterior, hem fet
una tirada de 2000 exemplars i una
reimpressió de 1 000 exemplars del
monogràfic 201 4. L'any passat ens
havíem quedat sense massa aviat i
no volíem que ens passés el mateix.
Les persones que no l'hàgiu pogut
llegir o que no us hagi arribat a les
mans el podeu descarregar o llegir en
xarxa a totinclos.noblogs.org.
Continuam apostant per una publicació gratuïta i autofinançada i no hi
trobareu cap publicitat dins. S'ha de
dir que no en traiem cap rèdit econòmic. Si enguany hem editat tres mil
exemplars ha estat, en bona part,
gràcies als beneficis econòmics que

Xavier Mas
vàrem obtenir a la festa que celebràrem el setembre del 201 4 a la finca
de Son Durí a Vilafranca. A més, hem
aprofitat les múltiples presentacions
per posar un pot perquè qui volgués
pogués fer una donació. També és
cert que enguany a finals de setembre vàrem fer una nova festa a Ciutat
que tot i anar bé (i des d'aquí volem
agrair un pic més als grups convidats: Jaleo Bastardo, Fonoi, Zelisko
Band i el Combo Bulla) no va sortir
com ens hagués agradat.
L'èxit ha estat en les presentacions

La seva presentació en societat va
ser el passat 25 de juny al local del
GOB, a Ciutat. Va comptar amb la
presència de Macià Blázquez, que va
fer cinc cèntims del que representa el
lloguer turístic d'habitatges, tot exposant-ne els pros i els contres. El
local va quedar petit.
Durant tot l'estiu i fins la tardor
hem fet una gira per distints pobles
de Mallorca (Son Servera, Pollença,
Portocolom, Port de Sóller, Andratx,
Porreres, Colònia de Sant Pere, Alcúdia, Can Picafort, Inca, Llubí, Manacor
i Inca) on hem repartit molts
d'exemplars.

La gent del públic ha estat bastant participativa i s'han tocat infinitat de temes
amb exemples locals. Ara Balears .
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A Pollença, I van M urray va parlar sobre l'ús turístic dels habitatges. Biel Perelló .

A part, a principis d'estiu també férem una petita gira per terres del País
Valencià (Dénia, Otos i Benicàssim) i
Catalunya (Torredembarra i Barcelona) on repartírem prop de 300 exemplars, tant del nou monogràfic com
de l'anterior.
També se n'han fet arribar a diversos col·lectius de Menorca (GOB i
OBSAM) i a Eivissa (Assemblea sa
Bassetja i Cooperativa Integral).
Durant totes les presentacions no
hem deixat de generar debat i polèmica, i això és el que volíem. La gent
del públic ha estat bastant participativa i s'han tocat infinitat de temes
amb exemples locals. L'estructura de
les presentacions sempre ha estat la
mateixa, una petita presentació del
monogràfic i just després una conferència sobre algun dels temes tractats, a càrrec de l'autor o d'algun altre
convidat quan s'ha pogut.
A més, a principis de juliol vàrem
participar a les jornades Turisme i
Mitjans de comunicació de les Illes
Balears, organitzades per la UIB. Als
assistents els va sorprendre molt la
nostra publicació.
Repercussió en els mitjans informatius

Enguany hem tornat tenir presència a
altres mitjans de comunicació. Se
n'ha parlat als digitals Diari de Balears i el Periscopi (on per cert, ens han

tractat una mica millor que l'any passat). També va sortir una ressenya a
La Directa i a la premsa forana de
Son Servera i de Manacor (Cent per
cent). Ens han entrevistat a Ona Mediterrània i a Titoieta Ràdio. La gent
de Ràdio Artà va venir a enregistrar la
presentació de la Colònia de Sant
Pere.

El boom immobiliari
de luxe, l'impost pel
turisme sostenible o els
privilegis urbanístics
de les empreses
hoteleres són alguns
dels temes pendents
També volem destacar la publicitat
que ens va fer la web de turisme alternatiu ALBA SUD.
El futur d'aquesta publicació

De cara al 201 6 encara no tenim
massa clar cap on tirar. Repetir un
nou monogràfic pot ser una mica
cansat i repetitiu. Ha aparegut la idea
de mirar de fer un documental amb
tot el material que aquests anys hem
anat replegant. Però bé, ara encara
ens hi hem de posar. Si qualque persona o col·lectiu en té ganes o es vol
apuntar al grup editor serà benvinguda. Tot i això, sí que creiem que encara hi ha temes que necessiten una
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bona anàlisi. Alguns d'ells són: el
boom immobiliari de luxe, els hotels
5 estrelles, el futur impost pel turisme sostenible, la inversió pública
destinada al turisme, els privilegis
urbanístics de les empreses hoteleres o l'Índex de Pressió Humana
(IPH).
Igualment, facem el que facem,
mirarem d'organitzar alguns esdeveniments previs per tal de poder
autofinançar el projecte. Perquè com
ja hem dit més amunt, es tracta
d'una publicació sense ànim de lucre
però que necessita uns doblers mínims per poder tirar endavant.
Ja per acabar i des d'aquí volem
agrair la col·laboració que ens han
prestat un bon caramull de col·lectius que lluiten dins el seu àmbit
municipal i que han volgut que
anàssim a presentar la publicació:
Centre Cultural sa Taronja (Andratx),
S'Ateneu (de Sta. Margalida), l'Assemblea de Porreres, el Moviment
Alcudienc, Alternativa per Artà, Es
Fibló (Llubí), Arrels (Manacor), Albaïna (Sóller), Finestra al Sud (Inca) i la
gent de transitant, Ideari, Ecoxarxa
Mallorca, Ateneu Llibertari Estel Negre, CNT i GOB que ens han deixat
posar un punt de distribució i que
sempre ens tenen les portes obertes.
https://totinclos.noblogs.org

Els animals ens necessiten actives,
però també organitzades
El 201 5 ha estat un any d'intensa
activitat per a les que lluitam per
l'alliberament animal a Mallorca.
Com des de fa més de 5 anys, la
presència de protestes, campanyes i
polèmiques vàries han posat la nostra lluita al mapa de les mobilitzacions socials. Fer un repàs de totes
aquestes accions es fa molt complicat, així que assenyalarem algunes
de les que més repercussió han tengut aquests mesos.
A principi de febrer, l'obtenció i difusió d'un vídeo on es mostrava maltractament animal per part dels
ensinistradors de Marineland Mallorca cap als dofins va motivar una
campanya de boicot i protestes amb
un alt grau de desgast, encara més
quan es va conèixer la notícia del
suïcidi del principal implicat en
aquest maltractament. Tant per les
xarxes com a les portes del delfinari,
les activistes vàrem tractar de mostrar la realitat de captiveri i violència
que roman oculta.
El captiveri també va protagonitzar
l'altra gran mobilització animalista
l'any i els titulars de molts diaris: la
mort, després del seu intent de fugida, dels ximpanzés Adam i Eva del
Zoo Safari Sa Coma. Es varen organitzar diverses protestes davant el
zoo per fer veure a l'opinió pública
quines són les condicions en les
quals viuen aquests animals empresonats.
Un altre aspecte en el qual s'ha fet
molt esment i és en l'ús d'animals a
les nostres tradicions o festes populars. A part de les protestes ja habituals davant els esdeveniments de
tauromàquia, ocupació desobedient
de Fornalutx inclosa, s'ha produït una
resposta per part de les activistes a
altres activitats, com el maltractament i tortura de galls i altres ani-

mals per part dels quintos de Muro
(assumpte també molt mediatitzat)
així com, per primera vegada, una
resposta, encara que lleu, a la sagrada tradició mallorquina de les matances.

Com des de fa
més de cinc anys, la
presència de protestes,
campanyes i
polèmiques vàries
han posat la nostra
lluita al mapa de les
mobilitzacions socials
Les protestes contra l'ús de calesses tirades per cavalls s'ha convertit
ja en un assumpte d'obligat tractament durant l'any i les activistes
s'han plantat als llocs turístics per
conscienciar els visitants contra l'ús
que es fa dels cavalls.
L'ús de pells, el Dia Internacional
contra el foie gras, el veganisme i la
denúncia de la situació dels animals
en entorns urbans (situació dels animals a Natura Parc, colònies felines,
abandonament, etc.) han estat altres
temes que també han tret l'activista
al carrer per tractar de conscienciar i
exigir avanços en aquestes matèries.
A aquestes protestes cal sumar-li
fires, projeccions de documentals,
xocolatades, sopars solidaris, xerrades, tallers, i multitud d'actes que enguany
s'han
realitzat
per
conscienciar o cridar a la solidaritat
amb diferents causes.
Dignes d'esment pel seu èxit participatiu, són els esdeveniments solidaris amb els santuaris (Gaia, La Llar
de l'Animal), els ja habituals actes en
ajuda als moixos del Krekovic i,
també com a punt innovador cal
destacar la celebració del I Festival
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Luiggi Govegan
Vegà, que va tenir lloc a Lloseta amb
notable acceptació i participació.
Aquests anys de forta presència i
de lluita han obtingut els seus fruits:
a peu de carrer, a l'ideari col·lectiu, a
les institucions, als partits polítics i
dins els moviments socials. Les reivindicacions que demanen una revisió de la consideració i del tracte que
donam a la resta d'animals han anat
guanyant-se un lloc important en la
visió d'una societat més justa per a
tots els éssers vius. Com a mostres
podem remarcar el nombre creixent
de consistoris que aproven mocions
a favor dels animals, la notable
presència de propostes sobre
benestar animal als programes polítics de cara a les eleccions, i l'avenç
dins moviments com el llibertari
(amb una presència cada vegada
més intensa i transversal, o per
exemple, amb la presència de l'editorial Ochodoscuatro a la III Fira del
Llibre Anarquista), o l'esquerra independentista, que recentment ha
avançat cap a una dieta vegana en
l'organització de les seves activitats.
Però aquests avenços corren el
risc en algun moment d'estancar-se,
o fins i tot patir un retrocés.

Més enllà de
protestes i actes,
es fa imprescindible
reconèixer i analitzar
altres aspectes que
haurien de formar
part d'un moviment
animalista fort
i combatiu
I és que, tot i la intensitat d'activitats i la incorporació de noves activistes, això no pareix traduir-se en un
enfortiment del moviment animalis-

ta. Ben al contrari, cada vegada més
activistes compartim la sensació que
cada cop ens trobam més atomitzats
i dispersos. La dissolució de V de Vegana i els principis que defensava
(amb les seves limitacions i defectes)
semblava un símptoma més
d'aquesta sospita. Més enllà de protestes i actes, es fa imprescindible
reconèixer i analitzar altres aspectes
que haurien de formar part un moviment animalista fort i combatiu.
- L'organització és l'eina col·lectiva
que utilitzam per donar veu als que
no la tenen. Ens calen col·lectius
amb una organització forta, amb objectius ben planificats, amb idees i
estratègies clares i amb activistes
compromeses. Només així aconseguirem tenir la força necessària per
defensar els drets dels animals.
- L'assemblearisme i l'horitzontalitat haurien de ser la màxima expressió d'aquest principi d'igualtat que
com antiespecistes defensam, on
ningú no està per sobre dels altres i
totes decidim.
- L'antiespecisme és la lluita contra
tota opressió, que inclou transversalment al feminisme, la desobediència,
la superació del capitalisme, l'ecologisme, l'antifeixisme, la igualtat per
damunt de raça, sexe o orientació
sexual i tantes altres aspectes que
no poden quedar fora del nostre ideari. Al cap i a la fi, totes les persones
som animals i mereixem una vida
digna i lliure.
- Cal un esforç conjunt per evitar
dinàmiques que dinamitin el treball
en grup, la formació de guetos, les
lluites d'egos, els personalismes, la
superposició entre activisme i relacions personals o la incapacitat de treballar conjuntament dins de la
diversitat.
- Necessitam fomentar l'autoformació, debat i la crítica constructiva
a tots els aspectes de la nostra pràctica. Conèixer bé els fonaments, les
teories, els autors principals, fomentar l'intercanvi d'informació, estudiar

Concentració al Born contra l'esclavitud dels cavalls. ICA animalista .

Activistes protesten davant M arineland. ICA animalista .

a fons cada aspecte relacionat amb
la pràctica i no tenir por a discutir
idees i posar en dubte dogmes haurien d'esser, juntament amb les mateixes protestes, l'eix principal de les
organitzacions per la seva importància fonamental per construir un activisme conscient i fort.
- Hauríem d'estar més preparades
contra la repressió, i estructurar millor la resposta conjunta que donam
a aquest fet (per exemple caixes de
resistència). No oblidem que aquest
any una companya ha estat duita a
judici i una altra detinguda a una protesta, a més de les sancions econòmiques derivades d'actes de
desobediència o protestes.
La pèrdua progressiva d'aquestes
característiques pot desembocar en
un activisme de curt recorregut, cada
vegada més informal i de la immediatesa, i menys connectat a la resta
de lluites socials, i per tant, conside-
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rat secundari, o anecdòtic. O pitjor:
corre el risc de debilitar-se o fins i tot
desaparèixer amb el temps.
En la nostra mà està revisar, individualment i de manera col·lectiva,
tot allò que calgui per continuar endavant. Tenim els nostres ideals i
ens hem de donar les eines per ferlos realitat. Continuem amb tota la
força que sempre ens ha impulsat,
però reconstruïm alhora les bases
que facin de la nostra una lluita coherent, forta, ben organitzada i fonamentada.
Sense aquests pilars que fonamentin la lluita pels animals, totes
les campanyes, totes les protestes,
poden resultar estèrils.
Companyes, els animals ens necessiten actives, sí. Però també ens
necessiten organitzades, formades,
desobedients, polititzades i unides!
Fins que la darrera gàbia sigui buida!

L'abolició de la tauromàquia,
a dues passes d'aconseguir-ho?
Aquest 201 5 ha estat un any ple de
moments de tensió, emoció, frustració i felicitat dins el moviment antitaurí. S'han realitzat tres corregudes i
una novillada als municipis de Muro,
Alcúdia i Palma. Al municipi d'Inca, la
tradicional correguda s'ha anul·lat a
causa de la retirada de les subvencions del nou consistori i la negativa
d'empresaris a carregar amb les despeses, ateses les pèrdues que impliquen aquestes festes.
Com a resposta a les corregudes
celebrades, diferents col·lectius animalistes ens vàrem manifestar diverses ocasions davant les places de
bous. En concret, a Palma, un activista va botar a l'arena per evitar l'assassinat d'un bou. Va ser Peter
Janssen, l’activista holandès que ja
ha botat a altres places del món i ha
estat detingut en diverses ocasions

per aquest motiu. Per altra banda, es
va poder fotografiar l'entrada de menors a les places i denunciar aquest
fet al defensor del menor, propiciant
així, sancions econòmiques als empresaris que n’han permès l'entrada
juntament amb la passivitat de les
autoritats competents, tot deixant els
menors davant la violència i el sadisme que representen aquests espectacles.

El camí cap a
l'abolició ha començat
i no s'aturarà

Durant la baixada del bou de Fornalutx (9h, 4 de setembre) un grup
d'activistes vàrem fer una asseguda
pacífica per impedir la baixada. Durant el desnonament de les activistes, efectuat per la Guàrdia Civil, una

Mònica Montero
d'elles va ser detinguda i retinguda
fins a l'horabaixa. Ara està a l'espera
de judici.
Poc després, el 1 5 de setembre, 42
activistes de l'illa vàrem anar al municipi de Tordesillas (a Valladolid)
juntament amb altres activistes de la
península, per evitar la celebració del
«Toro de la Vega», on la presència de
les forces de seguretat que ens havien de protegir ens varen deixar a la
nostra sort. Rompesuelas, marcat
amb el número1 1 4, va ser la víctima
escollida. Amb el rostre trist i confós,
va ser amollat per Tordesillas i va
seguir el recorregut que li varen preparar cap al seu únic destí, la seva
mort. Tot rodejat d'individus que
només el llastimaven i el ridiculitzaven fins a assassinar-lo. La falta
d'actuació de la policia va deixar a
totes les activistes que hi érem amb

Aquests són els valors que germinen a les places: la tortura i el sadisme. Mònica Montero .
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La indiferència davant la massacre. Marina Bestard.

la mà al cor. Moltes de nosaltres vàrem poder sentir en Rompesuelas
molt a prop, ja que érem per enmig
del recorregut mentre una activista
es trobava encadenada a un senyal
de trànsit. La policia no va fer res,
ens varen deixar a la nostra sort. En
tornar a l'illa ens varen dir que el torneig havia estat declarat com a nul,
que qui l'havia assassinat no ho havia fet dins les normes del torneig i
que, per tant, no hi havia guanyador.
Però evidentment, a Rompesuelas
aquest fet no li va servir de res. Esperem que ell hagi estat la darrera víctima del torneig del «Toro de la Vega».

El nerviosisme del
lobby taurí és cada
vegada més visible
A principi d'any es va celebrar un
judici contra una activista demostrant una vegada més la repressió

que pateix aquest moviment. En
aquesta ocasió la resolució va ser
positiva gràcies a les incongruències
de la Guàrdia Civil, una petita victòria
que ens anima a seguir. L'organització Mallorca Sense Sang que va començar l'any amb 1 6 municipis
antitaurins l'ha tancat amb 31 (entre
ells, Palma) més el Consell Insular.
Aquesta titularitat no implica la prohibició de les corregudes, com en el
cas de Palma, perquè la competència
és autonòmica. Queda pendent el
compromís del tripartit amb la modificació de la llei autonòmica per
aconseguir l'abolició.
Podem dir que aquest any ha estat
decisiu per la implicació política i social de rebuig cap a aquesta pràctica.
Tot això fa més visible el nerviosisme
del lobby taurí, la desesperació dels
quals és tal que ens han acusat
d'una agressió sense proves després
d'una manifestació a Alcúdia. El jove
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ramader d'«El Onsareño» va denunciar que un grup antitaurí li havia
propiciat un cop a l'ull amb una botella de vidre, quan ja no hi quedava
cap activista per les proximitats.
També han intentat recuperar l'afició
amb cartells de luxe: a Palma va ser
la més nombrosa en molts d'anys,
però el rebuig social és cada vegada
més gran. Els avanços cap a l'abolició són cada vegada més visibles i
propers, però la falta d'unió va frustrar la creació d'una plataforma antitaurina de les illes. Per això, és
necessària la feina de tot el moviment antitaurí.

El camí cap a l'abolició
el construïm entre totes
Hem de mirar el que hem aconseguit, agafar forces i mirar cap endavant.

El canvi de govern no va aturar
la lluita de les docents
Posant la vista enrere, l'any 201 5 torna a ser un any ben interessant dins
la lluita que hem desenvolupat des
de l'Assemblea de Docents en els
darrers dos anys i mig. Si 201 3 va ser
l'any de la vaga indefinida, 201 5 és
l'any de la fi de la política educativa
de José Ramón Bauzà i del seu govern, i l'any del canvi polític.
201 5 ja queda lluny d'aquelles setmanes de vaga de 201 3, i l'acció reivindicativa, en aquest moment —en
què hi ha qui ja comença a acumular
el cansament—, no s'atura, però sí
que es calcula i es calendaritza per
optimitzar-la. Per això, durant aquest
any, s'alternen períodes de més activitat i de desacceleració d'aquesta.
Fruit de l'activa i ofensiva resistència de la comunitat educativa, la direcció de la Conselleria d'Educació
s'havia renovat. L'actitud de la Conselleria d'Educació cap a, entre altres,
l'Assemblea de Docents, havia canviat, ni que fos de cara a la galeria. La
nova consellera, Núria Riera, es va
voler reunir amb representants de
l'Assemblea just abans del començament d'any, i el director general d'educació, Antoni Vera, també es
va tornar a reunir amb les mateixes
portaveus amb posterioritat. Una altra cosa és que aquestes reunions,
tot i les bones paraules, fossin productives. Doncs, a l'hora de la veritat,
tot va quedar en lletra morta.
Mentrestant, l'activitat de l'Assemblea se centrava en la denúncia de la
LOMCE (FP Bàsica, nous currículums...), tornant a treure el verd al
carrer amb la comparsa de la rua de
Carnaval a Ciutat o amb l'exposició
de dos anys de lluita per l'educació.
També, durant la primavera, es denunciaria per incompatibilitat de càrrecs el director general d'universitats,
Antoni Alcover, i a l'exdirector au-

tonòmic d'educació, Guillem Estarellas.
Un altre camp de treball que ens
venia obert de l'any anterior és el del
Pacte Educatiu. Un procés en el qual
es va decidir participar per acord
d'assemblea. En el mes de febrer, es
va dur a assemblea la valoració del
primer esborrany del document del
Pacte. L'Assemblea no el va donar
per bo, però es va acordar demanar a
la resta d'entitats una nova ronda
d'esmenes i negociacions per millorar-lo, cosa que va ser acceptada. Finalment, s'arribava a un document de
consens entre totes les entitats que
vàrem decidir seguir en aquest
procés, un nou text que recollia en
gran mesura les esmenes que es varen presentar des de l'Assemblea de
Docents.
De cara a la primavera, es va reactivar la protesta al carrer. El 24 de
març ja va haver-hi concentracions
unitàries a totes les illes contra el
3+2, la proposta de reforma universitària, i contra la LOMCE. En referència a aquesta darrera, veiem com la
Conselleria havia accelerat els terminis per a l'aprovació dels currículums
LOMCE de secundària i batxillerat,
sense tenir gens en compte l'opinió
de la comunitat educativa.
La II Marxa per l'Educació tindria
lloc el 25 d'abril. Tot i els impediments per part de l'Estat perquè se
celebrés, amb un informe negatiu per
part de la DGT, la marxa aplegà unes
8.000 persones en tot el seu recorregut. Aquesta important mobilització
unitària va ser una altra demostració
que la lluita i la reivindicació de la comunitat educativa estaven ben vives,
poques setmanes abans de les eleccions autonòmiques. També en
aquest temps, des de l'Assemblea de
Docents vam posar en marxa la
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Iñaki Aicart
campanya de denúncia «I tu què has
perdut?» i vàrem col·laborar amb la
campanya «Pensa-hi», juntament
amb altres entitats.
La cirereta d'abans dels comicis la
va posar el boicot que es realitzà a
les avaluacions LOMCE de tercer de
primària. Aquest va ser reforçat amb
una jornada de vaga el denou de
maig (a la qual CCOO, l'STEi i la UGT
no varen donar suport) contra la
LOMCE, les avaluacions de tercer i
els nous currículums de secundària i
batxillerat. Era la mateixa setmana
de les eleccions i els centres es varen
tornar a moure.

L'arribada de Martí
March a la Conselleria
va anar seguida per un
cúmul de desavinences
No hi ha dubte que el conflicte entre la comunitat educativa i el govern
de Bauzà li va suposar al president
un llarg desgast, que va cristal·litzar
en els pitjors resultats de la història
del PP balear.
Essent així les coses, s'anunciava
un canvi de govern, però des de l'Assemblea de Docents no vàrem amollar en un front en el qual jugàvem a
contracorrent: el rebuig actiu a la
implantació de la LOMCE. D'una
banda, des dels claustres dels instituts es va votar en contra dels nous
horaris LOMCE, tractant de forçar un
compromís per part dels partits que
havien de formar govern. D'altra
banda, des del minut zero, ens vam
adreçar a aquests partits perquè
anunciessin que prendrien mesures
contra la implantació de la nova llei i
perquè tinguessin en compte que la
Conselleria d'Educació era una conselleria d'urgències en la qual no podien badar.

L'arribada de Martí March a la Conselleria va anar seguida per un cúmul
de desavinences. Mentre el conseller
es perdia en declaracions i en qüestions de caràcter institucional contra
la LOMCE, nosaltres li demanàvem
que actués contra el caos que representaven les tres hores de lliure elecció de centre i contra els nous
currículums amb un decret llei. No
vam tenir ni una cosa ni l'altra. Mentrestant, el conseller va voler marcar
distància amb l'Assemblea de Docents amb les seves primeres declaracions en premsa.
A més a més, al nou govern s'esperaven que amb el canvi polític nosaltres amagaríem les camisetes verdes
i desconvocaríem la vaga indefinida.
Vàrem haver d'explicar-los que del
conflicte i de la vaga se sortia amb
compromisos, i que les primeres
passes donades anaven en la direcció contrària. Però, fins i tot, des del
Govern i la Conselleria feien compte
de començar el nou curs 201 5-201 6
desconvocant la vaga indefinida.
Quan no es va voler aprofitar el mes
d'agost per dur endavant les negociacions.
Si a final del mes de juliol va tenir
lloc una negociació sobre les substitucions —en la qual les dues parts es
varen posar d'acord amb facilitat—,
des de final d'agost es varen reiniciar
unes suposades negociacions que

patiren un bloqueig constant per part
de la Conselleria, de la mà dels representants de CCOO. La Conselleria va
tractar d'aïllar el comitè de vaga de
l'Assemblea de Docents. Ho va fer
pretenent que signéssim un acord
que allargava les retallades del PP
fins a tres anys més, sense voler donar-nos cap tipus de contrapartida
en la millora dels suports educatius i
en la reducció de les ràtios.

L'acció reivindicativa es
calcula i es calendaritza
per optimitzar-la
A final de setembre, els secretaris
de CCOO i de l'STEi es feien una foto
amb el conseller March firmant un
acord que prorrogava les retallades
en educació i pel qual aconseguien
llevar-se de damunt la convocatòria
de vaga que tant els havia pesat els
darrers dos anys. Per la seva part,
l'Assemblea de Docents convocava
una consulta per decidir si donava
suport o no a l'acord proposat per
Martí March. Així les coses, el 1 5
d'octubre s'anunciava el resultat del
referèndum. En una altra demostració de la tirada i la convocatòria de
l'Assemblea de Docents, 4.81 8 docents votaven en 1 90 centres amb un
68'68% de vots en contra de l'acord i
un 25'88 a favor. El silenci per part de

la Conselleria, el Govern, els sindicats
firmants i els partits del govern va
denotar la mentida i el teatre sobre
els quals es va sustentar l'acord
March. Nosaltres tampoc vam ser
ingenus i no vam caure en cap esperança que la Conselleria voldria rectificar tot allò fet. Vam donar un
temps a Martí March per reaccionar i,
ja a les portes de la campanya electoral espanyola, ens vam reactivar.
L'anunci d'una nova jornada de vaga
pel 1 5 de desembre, a cinc dies de
les eleccions, juntament amb una
sol·licitud de negociació directament
amb els partits del pacte, va fer que
l'any acabés amb certa satisfacció.
Si el pressupost educatiu per a 201 6
volia ser continuista amb el del govern Bauzà —molt per davall del que
s'havia promès en els programes
electorals—, amb aquesta negociació
a darrera hora s'aconseguia que el
Govern es comprometés a dedicar a
educació el 30% de futurs ingressos
fora de pressupost, especialment per
a millorar les ràtios i els suports
educatius. El mateix 1 4 de desembre
es va valorar en assemblea aquest
compromís a darrera hora i es va
aturar la jornada de vaga. A més, es
va estimar que pel canvi de context,
era l'hora de sotmetre a votació la
continuïtat de la vaga indefinida, cosa que ja es faria en 201 6.
http://assembleadocentsib.blogspot.com

Concentració de la vaga del 1 9 de maig davant la Conselleria d'Educació. Juan José Guijarro .
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La lluita per l'educació
pública es consolida
La lluna és verda si tu vols era el títol
de l’article que un company va escriure per a l’anuari de l’any passat.
Un any després, seguim pensant que,
si volem, la lluna pot ser verda.
Davant la suposada calma que uns
fan el possible per alimentar, en
aquests dies que la memòria ens juga males passades i la coherència no
és el bé més preuat, amb aquest nou
govern que no és el del senyor Bauzà
però que tampoc destaca, a dia
d’avui, per ser el govern que s’ha
plantat amb valentia davant la Lomce i ha apostat fermament per l’educació pública, davant tot això, la
Crida encara es fa molt necessària.
M’he sorprès a mi mateixa contant
un parell de vegades que, una de les
millors experiències de participació
inclusiva que he tingut, ha estat la
d’impulsar i sentir-me part d’aquest
projecte, que és la Plataforma Crida.
El cor és el motor del moviment cridaner. Del cor al cap i altre cop al cor,
no a la inversa.
La llavor que vàrem sembrar el 1 5
de març de 201 2 amb el nostre naixement ja té arrels i, si em permeteu
la metàfora, són unes arrels fortes a
prova de vents desfavorables .
La Plataforma Crida vàrem néixer
per lluitar per una educació pública
de qualitat, laica, equitativa, gratuïta i
en català, i aquesta segueix essent la
nostra lluita. Han passat moltes coses, hem canviat de cares, de complicitats, de polítics, i nosaltres
seguim amb la mateixa missió, i sabem també, a dia d’avui, que aquesta
no és compartida per tothom. Llavors, Crida som tota la ciutadania
que lluitam per l’escola pública de
qualitat, laica, gratuïta i en català.
Som l'única entitat de les Illes Balears que realment defensa l’escola
pública i laica. Han passat moltes

Cridanera

coses, els esdeveniments han anat
succeint, hi ha moltes tonalitats de
verd, molts eslògans a les camisetes.
El nostre segueix igual que el del primer dia, i l’embut que vàrem agafar
de les companyes i companys republicans és el nostre símbol.
A dia d'avui, el nostre manifest és
totalment vigent, i aquesta essència i
columna vertebral és la que ens ha
ajudat a mantenir la lluita.
Els trets que identifiquen la Crida i
pels quals ja és un referent són els
següents:
– L’assemblearisme com a metodologia de treball.
– Tenir una missió clara, marcada
pels 1 0 punts del nostre manifest.
– Ser un moviment inclusiu i assembleari en defensa de l’educació pública format per pares, mares, col·lectiu
docent, alumnat i ciutadania en general.
– El treball transversal i en xarxa amb
moviments que no sempre són de
l’àmbit educatiu. Treball comunitari
amb altres entitats amb un compromís social de canvi.

La Crida, amb la lluita
per una educació
pública i laica, i amb la
lluita antilomce,
ha fet el seu camí

He descrit abans que la lluita verda,
la gran taca verda, la marea verda, la
verdor a les Illes Balears, té molts de
matisos. Aquesta diversitat la valoram molt positivament i ens ha servit
per lluitar per causes comunes com
ha quedat prou demostrat amb el TIL,
capaç de mobilitzar 1 00.000 persones. Hi ha altres causes com pot ser
la LOMCE que no han mobilitzat de la
mateixa manera aquesta diversitat
de col·lectius. Alguna cosa ha canvi-
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Campanya anti-LOM CE. B. Noguera .

at. Ens agrada repetir que la Lomce
en català segueix essent Lomce. La
Crida, amb la lluita per una educació
pública i laica, i amb la lluita antiLOMCE, ha fet el seu camí.
Aquests són els fets i les iniciatives
que han marcat el nostre recorregut
aquest any que hem deixat i que
marquen el nostre present:

1 . L’adhesió al Document de bases

per a una nova llei d'educació. Acord
social i polític

Aquest document el va iniciar el Foro
de Sevilla i, en la seva elaboració, hi
han participat més de 30 col·lectius
de l’estat espanyol, la majoria d’ells
defensors d’una educació pública de
qualitat i laica.
El febrer de 201 5 decidim en assemblea no ratificar el contingut del
document proposat per Illes per un
Pacte i decidim deixar de formar part
d’aquest grup. Crida sempre hem
defensat un pacte social per l’educació. (Vàrem intentar que aquest
fos iniciat per la ciutadania amb el
nostre llibre verd i no ho vàrem
aconseguir.) Cal donar estabilitat al
sistema educatiu, i dins aquesta línia
de treball vàrem presentar, abans de

les eleccions, la nostra proposta
compartida amb altres col·lectius.
Els punts forts d’aquesta proposta
són: La lluita per aturar la LOMCE.
L’aposta per l’educació com a dret
bàsic i universal, la qual cosa només
pot ser garantida per l’educació pública. Un sistema educatiu equitatiu.
Un sistema educatiu laic sense idearis particulars. Posar fi als processos
de privatització de l’educació, és a dir,
deixar de concertar centres privats i
auditar col·legis públics i concertats.
L’aposta per una xarxa única i gratuïta de centres de titularitat i gestió
públiques. Participació democràtica
als centres. Educació no competitiva
i ecològica. Reconeixement de la diversitat cultural de totes les comunitats de l’estat espanyol. Autonomia
de centres mitjançant les competències dels Consells Escolars i dins un
marc d’equitat que no discrimini uns
centres respecte a altres. Autonomia
pedagògica per a desenvolupar un
projecte educatiu consensuat. Direcció dels centres representativa i
col·legiada triada per la comunitat
educativa mitjançant els consells escolars.
2. Lluita anti-LOMCE

Seguim amb aquesta lluita treballant
sobretot amb col·lectius de l’estat

espanyol. El curs passat la LOMCE
s'aplicà per primera vegada a tot l'estat i, a la nostra comunitat, s’ha implantat d’una manera molt agressiva.
Es va iniciar el camí de les avaluacions individualitzades (revàlides) amb
les proves de 3r de primària. Vàrem
fer la campanya Avaluam o segregam, amb les 4 llengües de l’estat i
amb l’objectiu de sensibilitzar les
famílies i la societat sobre aquestes
proves.

del nou parlament a l’estat espanyol,
#LomceNoEduca, que va aconseguir
ser tendència a Twitter. Contra les
lleis injustes, subVERDsió.
3. Lluita per l’educació pública de
qualitat

La lluita per una escola
pública de qualitat s’ha
consolidat i, en el
nostre territori, ho ha
fet de mans de la
Plataforma Crida

És la nostra essència, la nostra raó
de ser. Arreu de l’estat, cada vegada
hi ha més entitats que treballen perquè hi hagi una sola xarxa d’escoles
públiques. Ens sentim molt propers a
aquests col·lectius i treballam amb
ells intercanviant informació, donant-nos suport i preparant accions
conjuntes.
La lluita per una escola pública de
qualitat s’ha consolidat, i en el nostre
territori ho ha fet de mans de la Plataforma Crida.

Abans de les eleccions, vàrem demanar als futurs governants que fessin front a la LOMCE amb valentia i
aturassin el seu desenvolupament a
la nostra comunitat mitjançant un
decret llei. Malgrat això, la llei Wert se
segueix desenvolupant amb tota
normalitat.
Hem seguit fent visible la lluita
contra la LOMCE amb diferents campanyes a través de les xarxes socials.
La darrera fou a principis d’aquest
any 201 6, poc abans de la formació

O Dimecres de verd, que vàrem impulsar fa quatre anys, tenen encara la
mateixa vigència. Mentre tinguem
LOMCE i no tinguem educació pública de qualitat, laica i en català, els
dimecres seran verds. Així que, per la
nostra part, res de guardar les camisetes a l’armari. Cal seguir sent visibles.
#Cridaantilomce #dimecresverd
#cridamde9. La lluna serà verda si
seguim lluitant.
http://plataformacrida.blogspot.com

4. Els Dimecres de l’embut

Crida davant la Conselleria d'educació el 1 9 de maig, j ornada de protesta contra les revàlides LOM CE. Irene Salamanca .
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La lluita estudiantil.
LOMCE i EU201 5
Després de les mobilitzacions contra
el govern Bauzá, els atacs contra
l'educació no s'han acabat. El 201 5
ha estat també un any de manifestacions, vagues i jornades de lluita.
Una lluita enfocada contra la futura
implantació de l'EU201 5 a les universitats i contra la LOMCE als instituts i
a les escoles. Les estudiants ens
hem mobilitzat contra la LOMCE, una
llei orgànica que, amb el pretext de
millorar la qualitat de l'ensenyament,
duu ben explícita una voluntat d'afavorir els col·legis privats, concertats,
que concretament segreguin per sexes i excloguin el català de les seves
aules. Precisament, va ser durant
aquestes mobilitzacions on apareix
un grupuscle d’extrema dreta d’ideologia feixista que protagonitzà penosos incidents a les manifestacions.
L'onada per convertir l'educació en
un negoci i les estudiants en mercaderies no ha acabat aquí. A les universitats, sense comprovar-se els
resultats del Pla Bolonya, se'ns imposa un nou model universitari, que
redueix els graus de 4 anys a 3 amb
dos anys de màster obligatori. Màsters impartits cada vegada més per
empreses privades i a uns costos
inassumibles per les estudiants amb

Esteve Fiol Sastre

pocs recursos.
Davant totes aquestes mesures
adoptades pel govern espanyol,
obeïdes i aplicades per la Conselleria
d'Educació de les Illes Balears, les
estudiants ens hem organitzat per
donar resposta, protestar i sortir al
carrer exigint la desobediència i un
model educatiu de qualitat públic,
antipatriarcal i en català.

Cal rompre amb
dinàmiques de
contraatac i passar
a l'acció de construir
tot allò en què creim,
empoderant-nos
com a estudiants
Actualment, la situació del moviment estudiantil a Mallorca té com a
referents a nivell de secundària el
SEPC, que ha encapçalat totes les
mobilitzacions, i l’Assemblea d’Estudiants de la UIB. Ambdues organitzacions han capitalitzat tot el rèdit
polític fruit de la lluita estudiantil.
A nivell de reflexió personal, crec
que totes les mobilitzacions al carrer
han traslladat la indignació a les institucions que han fet un viratge de les

M anifestació durant la Vaga d'estudiants del 1 4 de maig. SEPC Mallorca .
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polítiques educatives en l'àmbit autonòmic. Encara que insuficients,
han dibuixat un nou mapa polític a
tot el país. Actualment, els partits
«socialdemòcrates» de Podem i
PSOE contemplen un gran pacte
educatiu de l’educació que passa per
la derogació de la LOMCE.
Vull fer una crítica, també, de la
lluita que hem duit a terme, exigintnos més i sense conformismes. Cal
rompre amb dinàmiques de contraatac i passar a l'acció de construir.
Construir tot allò en què creim, empoderant-nos com a estudiants.
Construir l'alternativa a allò que actualment hi ha, apostant per divulgar
corrents de pensament i ensenyament que ens construeixin com a
persones amb criteri propi i valors de
cooperació i no de competició, que
ens facin prendre consciència de les
necessitats col·lectives davant l’individualisme.
Però aquí seguim i seguirem. Inconformistes com sempre, transformant la realitat a través de la lluita,
qüestionant-nos qualsevol decisió
que ens afecta com a col·lectivitat i
organitzant la resposta.
http://sepcmallorca.blogspot.com
https://twitter.com/assemblea_uib

Estenent la xarxa de comuns
Guifi.net a Mallorca
Tot just fa un mes, la Fundació Guifi.net guanyà el premi de la Comissió
Europea a millor iniciativa per la Banda Ampla. El més rellevant d'aquest
reconeixement és que el model de
comuns que proposa Guifi.net hagi
contribuït notablement a l'accés al
Web, basat en una infraestructura
d'Internet mancomunada, construïda
des de la base i fonamentada en la
cooperació entre professionals, particulars i administracions. Sempre,
allunyada del tradicional model especulatiu, basat en l'exclusivitat, i que
genera, per exemple, zones WiFi públiques inoperatives, sobreexplotació
de l'espai radioelèctric o el monopoli
de l'accés a Internet a determinades
zones.
Aquest 201 5, des de l'associació de
guifi.net a Mallorca s'han traçat les
línies estratègiques que hem d'assumir per tal de fer créixer el model de
comuns. En primer lloc, és fonamental explicar a les administracions locals el paper que tenen en el
desenvolupament de la xarxa Guifi.net, donant legitimitat al projecte i
facilitant-ne la implantació. Sempre
explicant, també, els avantatges que
els suposa: la no dependència tecnològica d'una sola empresa, la possibilitat d'emprar la xarxa per oferir
serveis al ciutadà i, fins i tot, l'estalvi
econòmic, per exemple, en la contractació de línies ADSL.
L'altre eix fonamental a tenir en
compte és el de la gestió i viabilitat
de la xarxa. Ni Internet, ni Guifi.net, ni
les infraestructures que els sostenen,
són gratuïtes: tenen un cost material
i humà que ha d'assumir-se, generalment, per part dels usuaris finals o,
en menor mesura, per les administracions públiques. Aquí entra el
principal repte a encarar, tota xarxa
lliure i nosaltres en particular: la pro-

Joan F. Arbona Pérez

fessionalització del sistema. Guifi.net
és perfectament compatible amb
l'autogestió i l'autoprestació, és a dir,
que sense oferir un servei professional, els mateixos usuaris que la utilitzen n'assumeixin el cost. Però no ens
enganyem: les TIC són complexes i
requereixen gent dedicant-s'hi plenament i, de moment, això no és
possible en totes les comunitats. Per
això és absolutament necessari —per
tal que aquest sistema de gestió de
la xarxa pugui rivalitzar amb el convencional— que hi hagi professionals
que l'explotin, en generin activitat
econòmica i arribin al màxim nombre
d'usuaris possible.

Ni Internet, ni Guifi.net,
ni les infraestructures
que els sostenen, són
gratuïtes: tenen un
cost material i humà

Un dels reptes més interessants és
el de trobar professionals interessats
en dur endavant projectes que explotin la xarxa Guifi.net i la facin viable
juntament amb la cooperació, tot
respectant-ne les iniciatives d'autogestió. La principal eina que tenim
per convèncer són els avantatges
que ofereix: atès que treballen en una
infraestructura cooperativa, el cost
d'aquesta no l'assumeix una sola
empresa, fet que permet multiplicarne les prestacions. Així mateix, tenen
a la seva disposició les administracions públiques i una comunitat d'usuaris formada per la Fundació,
associacions i particulars, capacitades per aportar recursos econòmics i
humans. Evidentment, per tal de
mantenir-ne els principis bàsics i la
no exclusivitat, la comunitat d'usuaris, i específicament la Fundació de
forma legal, n'estableixen un control.
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Punt de cobertura de la xarxa sense
fils sollerica autofinanciada. Guifi. net.

És fonamental
explicar a les
administracions locals
el paper que tenen en
el desenvolupament
de la xarxa Guifi.net
En definitiva, encetam el 201 6 amb
dos grans reptes més enllà de seguir
impulsant l'autogestió: convèncer les
administracions públiques de la viabilitat del model de comuns, i trobar
o impulsar empreses basades en les
TIC, amb capacitat d'operar i generar
activitat econòmica, per tal de garantir-ne un creixement sostenible.
https://mallorca.guifi.net

Nono: relat d'una eclosió
Sembla que, durant el 201 5, l'Espai
d'Aprenentatge Nono ha viscut uns
quants canvis i transformacions.
Conversam amb MM, una de les
acompanyants adultes.
Travessam un ample corral vorejat
per un immens aljub. Corredisses,
rostres il·luminats, personetes que
transiten, espontànies i juganeres,
casa seva, tot deixant esteles d'alegria per tot arreu. Passam una porta
de fusta i ens trobam a l'interior de la
cuina-menjador. Aquest espai és una
estrena del curs. L'han habilitat durant l'estiu, de la mateixa manera que
la resta de sales. Segueixo MM fins
a un ribell ple de farina. Faran pa.

Nadja Kanghalim

Dia de fornada! Nono.

MM: No crec que puguem qualificarho així, perquè tant s'estructura del
col·lectiu com els principis bàsics i la
metodologia de treball no han variat
en l'essencial. Sí és cert que el
col·lectiu ha crescut, ha arribat gent
nova, i també s'estan integrant dinàmiques noves.

col·lectiu... Les voluntàries vénen
puntualment (un dia o dos per setmana), mogudes per l'interès de
conèixer aquesta casta de projectes,
complementar la seva formació...
També s'ha donat el cas d'una persona amb molta experiència que ha
volgut donar un cop de mà. Tornant a
les preguntes que me feies, jo diria
que hi ha un replantejament en moltes persones de com ha de ser la criança i l'educació. Només falta que
projectes com aquest se consolidin
com per atreure famílies i individualitats. I no som les úniques!

MM: No només hi participen més
famílies, sinó que les acompanyants
adultes també ens hem multiplicat,
tant les regulars com les voluntàries.
Jo mateixa sóc una nova incorporació.

Hem viscut una
concatenació de
processos d'adaptació.
Les persones que ja
hi eren presents han
hagut de fer lloc a
noves criatures
i noves adultes

Nadja Kanghalim: Diuen que Nono
està en plena ebullició. Podríem parlar d'una metamorfosi?

NK: Tenc entès que, any rere any, el
creixement quant a famílies i criatures està essent exponencial. Com
s'explica? Fins on estaríeu disposades a créixer?

NK: Regulars i voluntàries? M'ho expliques?

MM: Les acompanyants regulars no
només hi dediquen major quantitat
de temps, també hi ha darrere una
formació i un bagatge d'experiència,
un alt nivell de compromís dins el

NK: I quant als límits del creixement?

MM: Desconec fins a quin punt s'ha
tractat aquest tema dins el col·lectiu.
M'aventuraria a dir que no volem ser
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un projecte que sobrepassi el punt
on totes mos coneixem. Crec que
queda enfora dels objectius i que fóra més interessant una constel·lació
de petits projectes, així com una
major visibilitat d'una demanda social que afavoreixi la transformació
del sistema d'educació pública.
Abans xerrava d'integrar dinàmiques
noves, i una de molt important és la
creació de teixit associatiu i la projecció cap a altres projectes: educatius, d'artesania, d'economia social,
culturals... És així que l'espai està
participant, acollint i generant diversos focus d'activitat: un forn artesà,
mercadets d'intercanvi, tallers de
formació, creació de material didàctic, plataformes associatives i populars... Enguany hem començat a
estar-hi més presents.
NK: Parlaves d'una demanda social
d'alternatives al sistema educatiu. La
despesa que suposa participar a
projectes com Nono compensa les
carències de l'educació pública?

MM: El que ha passat enguany crec
que ho il·lustra amb escreix. Cada
vegada hi ha més consciència de què
és i què suposa un tracte humanit-

zat, respectuós amb els processos,
que reforci l'autonomia personal, la
comunicació empàtica... Existeix un
debat obert respecte a si estam afavorint un biaix exclusiu i privilegiat.
És evident que a dia d'avui no és una
solució per a tothom, però sí mostram que moltíssimes persones podrien adoptar aquesta solució o
semblants. Em recorda quan, ja fa un
grapat d'anys, una colla d'irreductibles paríem a casa, i, actualment,
existeixen centres sanitaris públics
amb protocols de naixement respectuós. Tant de bo tothom pogués experimentar naixement, criança i
educació des d'aquests paràmetres,
però cal que les coses se moguin,
que s'explorin els camins, que se
creïn corrents d'opinió i d'actitud.

MM: I tant! Hem viscut una concatenació de processos d'adaptació. Les
persones que ja hi eren presents han
hagut de fer lloc a noves criatures i
noves adultes, i, en ocasions, no ha
estat gens fàcil. Hi ha límits nous
quant a l'ús dels espais, la disposició
dels materials, les capacitats
d'acompanyament. I les nouvingudes
mos hem vist assimilant i modulant
en poc temps moltes de pautes.

Quatre personetes s'apropen curioses al ribell on MM i una companya
pasten. Miren la pasta amb malfiança, pel que sembla no els resulta
gaire atractiva. MM diu que, si volen
ajudar, poden pintar d'oli els motlles.
Això sí que «mola»! El bullici continua
a l'exterior.

MM: Un de molt clar: famílies que estimen les criatures, se'n preocupen i
comparteixen aquesta aventura de la
criança, aquest aprenentatge multirecíproc. En altres aspectes, és un
grup molt divers, hi ha famílies amb
economies estables i economies
precàries, amb molta i poca formació,
monoparentals i poliparentals.

NK: És de suposar que, si s'ha doblat
el nombre d'infants, el dia a dia a Nono deu ser diferent amb relació a altres anys.

Només falta que
projectes com aquest
se consolidin com per
atreure famílies i
individualitats
NK: Existeix un perfil de famílies que
participen d'aquest projecte?

NK: I no sorgeixen conflictes, amb
tanta gent i tan diversa?

MM: El conflicte és inherent a l'experiència humana i a totes aquelles

espècies que se socialitzen. La
qüestió consisteix en aprendre a
gestionar-los amb respecte i creativitat. I en això estam. (Somriu).

NK: Parla'm de les perspectives de
futur.

MM: Me resulta difícil definir-les amb
precisió. Se m'acudeixen uns quants
eixos que crec que marcaran l'agenda de 201 6: la consolidació del grup,
la ubicació de l'activitat del projecte,
la continuïtat de les criatures que
vagin entrant en edat d'escolarització
i la coordinació amb altres projectes.
Entre totes hem aconseguit construir una alternativa per a un bon
grapat de famílies. Ara hem de procurar que no se perdi la feina feta,
mantenir el nivell de participació que
faci Nono sostenible, avançar en la
formació, afrontar els reptes que
mos ha mostrat el fet de ser un grup
més gran i divers... Tampoc no hem
d'oblidar que estam aquí a lloguer, en
un minúscul pedaç de ruralitat, a la
fluctuant frontera dels polígons industrials. Sobre la zona, sabem que
hi plana un projecte urbanístic que
de moment sembla aturat, però no
sabem si s'activarà ni quan s'activarà. Així que, de vegades, mos imbueix una sensació de provisionalitat
i, quan mos plantejam engegar reformes d'envergadura, sorgeix el debat de si dedicar-hi tanta d'energia i
tants de recursos. Un altre factor, que
lliga amb l'eix crucial, consisteix en
com resoldre la situació d'aquells infants que estan a prop de l'edat en
què la llei obliga a escolaritzar-los.
Ara mateix el debat és incipient, però
bé podria ser que emprenguéssim el
camí del reconeixement institucional,
i que això obligui a cercar un espai
que respongui a uns perfils exigits.
Aquesta és una qüestió transversal a
molts de projectes semblants, així
que podria ser un camí compartit. Ja
se veurà.
NK: Us desitjo molta sort!

MM: Gràcies!
Portes al camp? Nono.
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http://www.espainono.net

La comunicació alternativa
mostra el seu teixit
És un fet evident que els mitjans lliures a la nostra illa no viuen el seu millor moment. Ja fa un parell d'anuaris
on els articles de contrainformació
conten com els projectes només sobreviuen al dia a dia i que d'aquesta
manera és impossible fer plans a mig
i llarg termini, estancats en les mateixes dinàmiques i debilitant-se a
mesura que el temps passa.
Per altra banda, són diversos els
projectes que ens han deixat els darrers anys i que no han trobat cap tipus de relleu, entre ells el mitjà escrit
Cultura Obrera o la plataforma multimèdia de Sa Teva Visió.
La primavera del 201 5 a contrainfo.cat vàrem realitzar una jornada
d'autoformació amb l'objectiu d'imaginar el futur del projecte a partir
d'una sèrie de vídeos i textos que
havíem preparat prèviament. Una de
les conclusions a les quals arribarem
va ser que era necessari posar en
comú amb gent externa al projecte
tot allò que havíem treballat. Una bona manera de dur a terme aquesta
tasca, era organitzant unes jornades.
El que es tenia clar des d'un principi és que les jornades havien de ser
un punt de trobada entre els diferents
mitjans lliures de l'illa, pràcticament
inexistent des de la vaga general de
l’any 201 2 per la que es va aixecar el
Centre de Mitjans Independents. Per
altra banda havia de permetre obrir
els nostres projectes a aquelles individualitats amb inquietuds que volguessin conèixer més el món de la
comunicació alternativa i poguessin
participar-ne.
En primer lloc, era molt important
que aquestes jornades estassin organitzades en confluència amb els
altres projectes ja existents. També
es va convidar a individualitats que
havien estat relacionades amb algun

dels nostres projectes o d'altres ja
extingits. Per canviar les dinàmiques
actuals necessitàvem totes les forces possibles.

El que es tenia clar des
d'un principi és que les
jornades havien de ser
un punt de trobada
entre els diferents
mitjans lliures de l'illa
El mes de juny, membres dels
col·lectius Ràdio 77, Objectiu Roig,
1 984, contrainfo.cat i altres activistes
començàrem les assemblees preparatòries. Les tasques més rellevants
consistiren a elaborar un programa
prou atractiu, contactar amb possibles ponents, fer una bona difusió,
pensar en l'autogestió de les jornades, aconseguir tota la infraestructura necessària i un lloc on
realitzar-les.
En referència a l'organització interna crec que és important posar de
manifest les dificultats que vàrem tenir per coordinar-nos. Potser el model assembleari en el que participen

Biel Moyà
individualitats i representants de
col·lectius no fou el més idoni i hagués estat convenient apostar per
una organització marcada pel pes de
l'individu i no el dels col·lectius. Sobretot per aconseguir l'objectiu d'implicar més a la gent que participava
de les assemblees i evitar la delegació de les tasques.
Finalment, els dies 1 9 i 20 de setembre vàrem dur a terme SAIG, la
primera trobada de mitjans lliures de
Mallorca. Saig és un terme que s''ha
mantingut a Mallorca per a designar
el «nunci» de la vila, o l'«agutzil municipal». Vàrem decidir realitzar la
trobada a la plaça del Pes de sa Palla, a Ciutat. Volíem fer-ho en un lloc
obert, tornar a ocupar el carrer. Tot i
que també, gràcies a les companyes
de transitant, teníem la possibilitat
de disposar d'un espai interior on
guardar el material, fer el sopar i el
dinar i comptar amb un aixopluc en
cas de mal temps.
Dissabte 20 va estar dedicat a diverses xerrades. En primer lloc, es va
dur a terme la presentació de SAIG i
una xerrada anomenada «Mitjans de
comunicació alternatius: sorgiment,

Xerrada inicial on es contextualitzava la comunicació alternativa. SAIG .
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tes, fet que va servir per composar
una imatge de l'estat actual del moviment contrainformatiu a Mallorca.
Tot seguit, es va encetar un interessant debat entre totes les assistents
sobre mancances i característiques
pròpies dels mitjans actuals, es posaren de manifest algunes diferències existents en la manera d'entendre
la comunicació alternativa i es varen
dibuixar algunes possibles futures
línies d'actuació. Les jornades es
clausuraren amb un concert a càrrec
de La Otra.
Entrevista realitzada a un dels tallers del diumenge matí. SAIG .

motivacions i objectius d’aquest model lliure i autogestionat», que servia
per encetar i alhora contextualitzar
les jornades. A continuació, es va dur
a terme una taula rodona on anteriors projectes de mitjans de comunicació lliures a Mallorca ens
contaren les seves experiències: la
motivació de la seva creació, com va
ser la seva vivència i finalment els
motius que els portaren a tancar. A la
taula rodona hi participaren membres de Radioactivitat, Barri.Tv, Butlletí de l'Estel Negre, Cultura obrera i
Sa Teva Visió. Personalment m'agradaria destacar aquest moment com
un dels més interessants de les jornades.

La taula rodona
d’antics projectes va
ser un dels moment
més interessants
de les jornades
La darrera xerrada de la nit fou la
que va portar més gent a la plaça, i
és que hi participaven membres de
projectes de comunicació autogestionats de fora de l’illa com La Directa,
Metromuster i Radio Bronka.
Mentre la gent sopava es va aprofitar per projectar el documental Crònica d'una esquerda que ens conta

com el documental Ciutat Morta va
aconseguir penetrar al sistema dels
grans mitjans de comunicació.
També poguérem gaudir d'un fragment d'un documental sobre el barri
de Sa Gerreria (on es varen dur a terme les jornades) anomenat Mi kerido
puto barrio de Víctor López. La jornada va acabar amb un concert de Tomeu Quetgles.
Per diumenge matí havíem preparat un conjunt de tallers participatius:
«Una mirada crítica al barri de Canamunt des de tres punts de vista: gentrificació, ordenació cívico-urbana i
moviment veïnal». Amb l'objectiu que
cada un dels projectes presents a les
jornades pogués mostrar la seva feina i com aquesta es duu a terme.
Malauradament, a causa de la baixa
participació, els tallers no es pogueren desenvolupar tal i com s'havia
previst. Tot i això, el programa 1 984 i
el col·lectiu Ràdio 77 varen dur a terme un conjunt d'entrevistes a diverses veïnes del barri. Mentrestant,
membres d'Objectiu Roig i contrainfo.cat fèiem una volta pel barri tot
gravant imatges i prenent notes juntament amb les persones que havien
vengut a participar dels tallers.
Després de dinar es va dur a terme
una taula rodona en la que els diversos mitjans que organitzàvem les
jornades parlàrem d'aquests projec-

55

Amb la feina ja feta i
amb una mica de temps
per reflexionar, crec que
el sol fet d'haver
realitzat unes jornades
com aquestes és prou
rellevant com per
estar-ne contentes
Amb la feina feta i amb una mica
de temps per reflexionar, crec que el
sol fet d'haver realitzat unes jornades
com aquestes és prou rellevant com
per estar-ne contentes. Varen permetre generar un punt de trobada
entre projectes inexistent fins el moment. En segon lloc, un punt positiu
és que varen permetre fer de la comunicació alternativa la protagonista
durant uns dies de l'activisme mallorquí. Per altra banda, cal ser realistes i conscients que l'únic acte que
vertaderament va cridar l'atenció fou
aquell protagonitzat pels mitjans de
fora i que l'assistència a les activitats
de diumenge va ser molt escassa,
llevat potser del debat i l'actuació
que tancava les jornades. Personalment, deix oberta la porta a la realització d'una segona trobada, no sé si
de mitjans, però sí de persones
interessades en què la comunicació
alternativa segueixi amb projectes
vius a Mallorca.
http://saig.contrainfo.cat

Repensant la islamofòbia
i el feminisme
El passat mes de juliol l'Oficina de
Cooperació de la UIB, juntament amb
professorat de la universitat, va organitzar el curs «Islamofòbia de gènere:
eines per descolonitzar la mirada».
La professora que va dinamitzar les
sessions amb uns excel·lents coneixements i metodologia no podia ser
altra que Brigitte Vasallo, trajectòria
de la qual vos anim a investigar per
les xarxes socials, les quals manté
molt actives i crítiques amb els esdeveniments actuals.
El primer que va fer na Brigitte va
ser presentar-nos el seu lloc d'enunciació, exercici clau de definició del
propi punt de partida per poder entendre els plantejaments que cadascú defensa. Parlar de l'Islam
sense ser musulmana o de feminisme essent blanca són aspectes que
s'han de tenir en compte per no caure en un universalisme enganyós.
Saber i fer saber qui sóc i des d'on
xerr (ser conscient dels privilegis que
tenim). Aquí na Brigitte va ser molt
transparent. Així doncs, el lloc
d'enunciació d'aquest article és el
següent: dona, blanca, europea,
cisgènere, atea.
Malgrat que les assistents ja venien ben conscienciades de casa,
durant el curs vàrem poder gaudir de

Aina Cassanyes

plantejaments i idees noves, així com
de debats i nous punts de vista. Com
no podia ser d'altra manera, a la primera sessió vàrem reflexionar sobre
la borrosa noció que tenim de conceptes com «Islam», «persona musulmana», «persona àrab»... Els
mitjans de comunicació tendeixen a
simplificar i estereotipar aquests
conceptes difícils de definir, entre
d'altre coses, perquè engloben milions de persones. No són, per tant,
categories úniques, tancades. En
aquest sentit, ja ens adverteix Spivack del perill de caure en la trampa
de l'essencialisme estratègic. El que
ve a dir és que, en alguns casos, ja va
bé que s'estereotipin aquests conceptes. Així a islamofòbia no és tan
sols un tipus de racisme (recordem
que el racisme es fonamenta no sobre el concepte de raça, sinó de raciació),
també
una
arma
meditadament construïda amb uns
fins clarament estipulats. Per intentar
al màxim no caure en aquests discursos, comportaments, visions i actituds islamofòbics que ens envolten,
cal adoptar una noció constructivista
de la cultura. Per tant, no s'ha d'entendre la cultura musulmana com
una entitat aïllada que reprodueix
unes pràctiques homogènies, sinó

Sessió de cloenda del curs a Sa Riera. Brigitte Vasallo .
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com un flux en constant canvi i moviment de maneres de viure, pensar i
actuar. La cultura és sempre contextual, no és una categoria estàtica ni
única.
En relació a aquestes idees, cal fer
un incís en els estudis postcolonials,
dedicats a replantejar les relacions
entre Occident i Orient. Seguint les
proposta d'Edward Saïd, un i altre
funcionen com a conceptes buits,
que no ens serveixen per categoritzar
el món ni geogràficament ni sociològicament, són irreals i creats amb
una finalitat opressora.

Una brillant Brigitte
Vasallo va dinamitzar
les sessions amb uns
grans coneixements
i metodologia

Un altre fenomen interessant que
vàrem analitzar va ser el de Daesh o
Isis, molt esmentats avui dia. Sovint
els relacionam amb la religió que
practiquen, però potser seria més
just enfocar aquests grups des de la
perspectiva de l'autoritarisme i la violència. Són grups feixistes i violents. És més adequat identificar la
Daesh per les seves actituds, no amb
la identitat que diu tenir. No és un te-

ma merament religiós. De fet, les
persones que més reben la violència
d'aquests grups són precisament
musulmanes.

Durant el curs
realitzàrem un
drag hiyab, exercici
que consistí en
experimentar en
primera persona
què és dur vel pels
carrers de Palma
Pel que fa a la reflexió sobre el feminisme en general i concretament
el musulmà, el curs va ser una bufetada molt sana i necessària sobre les
diferents lluites que s'articulen entorn
als conceptes de ser dona. Vàrem
comprendre que el feminisme tampoc no és una categoria única i que,
mal ens pesi, hi ha un feminisme europeu o «occidental» que ha estat
hegemònic i que potser encara sigui
colonial. Aquest feminisme blanc ha
gaudit d'una posició de poder i això
ha danyat dones i altres lluites feministes. Vulguem o no, tenim un privilegi. La recomanació de na Brigitte és
fer servir aquest avantatge estratègicament, donant veu, però sempre
evitant caure en el lideratge blanc. A
més a més, aquest feminisme hegemònic ha pecat de ser certament
etnocèntric i ha projectat les necessitats, valors i maneres de fer de les

dones occidentals a altres dones del
món. No hem d'oblidar, com hem dit
abans, el nostre lloc d'enunciació, la
nostra ubicació o punt de partida. En
aquest sentit va ser molt sa recordar
les idees de feminismes com el
d'Amina Wadud i Silvia Rivera Cusicanqui.
Enllaçada amb les idees que presenten aquestes pensadores, em va
cridar molt la proposta de na Brigitte
Vasallo per unificar lluites. Partia del
fet que les lluites concretes (per
exemple, el fet de poder dur vel a
llocs públics) s'han de visualitzar
com a lluites pels drets. Seguint
aquest mateix exemple, segurament
les dones «occidentals» no s'unirien
a la lluita pel fet de portar vel, puix
que es veuria com aliena («No
m'afecta, no ho entenc, no m'hi implic»). Però si teoritzam i traduïm la
lluita per poder dur el vel (o per no
dur-lo) com al dret a la visibilitat o al
dret al propi cos, aleshores podem
establir ponts de connexió amb altres
lluites concretes que estiguin relacionades amb el mateix dret, com és el
cas de l'avortament o la visibilitat
lèsbica. En aquest sentit, la lluita per
decidir si dur vel o no i la lluita per
poder avortar són una mateixa lluita
(dret a decidir). L'estratègia és no
centrar-se tant amb els objectes o
els fets concrets, temporals, sinó
cercar un llenguatge comú que ens
faci ser empàtiques amb aquestes
lluites.

Participants a punt d'iniciar el drag hiyab. Brigitte Vasallo .

57

Altres moments interessants del
curs varen ser l'aportació de Loreto
Ares, que va compartir amb les assistents el seu estudi sobre el
pinkwashing a Israel. Podríem entendre aquest concepte com l'estratègia discursiva que utilitza, en
aquest cas, Israel quan fa servir la
presumpta homofòbia dels musulmans (concretament dels palestins)
per projectar un discurs racista i islamofòbic contra aquesta població.
Israel intenta donar una imatge
d'obertura i modernitat (és molt clar
en el cas del cinema, per exemple)
amb fins racistes i de dominació.

És poc precís definir
l'ISIS o la Daesh com
a grups musulmans:
és més adequat
entendre'ls per mitjà
de les seves accions,
com a grups feixistes
Finalment, no puc acabar aquest
article sense fer una menció especial
al drag hiyab que realitzàrem les
participants al curs. Com diu el nom,
l'activitat va consistir en vestir-se
segons els estereotips de dona musulmana (és a dir, portar vel) i experimentar en primera persona què
és dur vel pels carrers de Palma. Els
resultats de la pràctica foren prou
interessants.

Desbordaments entre la recerca
acadèmica i els moviments socials
transitant: llibres i línies de fuga és

un projecte autònom de Ciutat conegut principalment per comptar amb
una llibreria associativa especialitzada en assaig polític i crítica social.
Tot i així, com ens agrada dir a les
persones que fem possible cada dia
aquest projecte, transitant és molt
més que una llibreria. Efectivament,
també comptem amb una biblioteca
social, un cafetó amb productes locals i ecològics i un programa d'activitats permanent: presentacions de
llibres, xerrades-debat, tallers, concerts, etc. Per últim, en aquest article
vull destacar la part del projecte
transitant que des del meu punt de
vista fa una feina amb més profunditat: el conjunt d'espais de formació i
autoformació que hi tenen lloc. En
efecte, transitant ha apostat des dels
seus inicis per espais d'aprenentatge
autònoms com a eines indispensables per a una transformació social
que vagi a l'arrel de les qüestions a
les que ens enfrontem els moviments
socials. És a dir, per una formació i
autoformació radicals1 . N'és un
exemple el grup d'autoformació sobre la filosofia de Gilles Deleuze impulsat enguany (veure article en
aquest anuari).
En general, els espais d'autoformació que potencia transitant estan ben
lluny del món acadèmic. No obstant
això, i tot i partir d'un posicionament
crític amb la institució universitària,
en certes ocasions veiem ponts possibles entre els espais autònoms i les
perifèries del monstre universitari. Un
cas a destacar són les jornades que
vam organitzar el juny d'aquest 201 5,
en les que em centraré en aquest article.
La universitat s’esquerda a ritme
vertiginós. Un procés de dècades que
està culminant aquests darrers anys

amb una elitització creixent de la universitat, més dificultat d’accés, un
augment de la precarietat laboral per
a les joves investigadores i una febre
productivista que ha significat una
reducció enorme del potencial transformador de la universitat com a generadora de pensament crític i
radical. En aquest context, el pensament radical es troba cada cop més
fora de les universitats, sovint emmarcat dins els moviments socials:
col·lectius activistes, editorials autònomes i independents, associacions,
comunitats digitals, espais híbrids
per a la producció de coneixement,
etc. Afortunadament, alguns grups
d’investigació de l’acadèmia estan
oberts i interessats en teixir ponts
amb aquests col·lectius heterogenis
que constitueixen aquest nou pol
d’enunciació del pensament, atrevint-se a sortir del sagrat temple universitari i fugint de les jerarquies
intrínseques de la institució. Malgrat
que la producció formal d’aquests
col·lectius i espais encara no s’ha
desplegat amb tota la seva potencialitat, les sinergies que puguin sorgir
de la creació d’espais híbrids (moviments socials i sectors crítics de
l’acadèmia) esdevindran clau cada
vegada més.

El pensament radical es
troba cada cop més
fora de les universitats,
sovint emmarcat dins
els moviments socials
Aquest 201 5, transitant ha volgut
posar el seu gra d’arena en la formació d’aquests tipus d’espais híbrids.
Volíem, com amb tot, passar de la
idea a l’acció. És en aquesta línia que
sorgiren les jornades «Els comuns i
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Xavi Castelló
els estudis de ciència, tecnologia i
societat: desbordaments entre la recerca acadèmica i els moviments
socials». Les Jornades varen tenir
lloc els dies 1 2 i 1 3 de juny del 201 5
a transitant i van ser d’accés obert i
gratuït. Cercaven un espai de confluència entre investigadors (concretament de la Universitat
Autònoma de Barcelona, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universidad Complutense de Madrid i la
Universitat de les Illes Balears) i activistes dels moviments socials mallorquins, per a compartir, debatre i
construir col·lectivament al voltant
dels comuns i els experiments participatius en ciència i tecnologia2.

Les jornades cercaven
un espai de confluència
entre investigadors
i activistes dels
moviments socials
mallorquins per a
compartir, debatre
i construir
col·lectivament
Aquestes Jornades s’organitzaren
al voltant de dos eixos. En primer
lloc, vam treballar els comuns (o
commons, en anglès), que agafen
cada any més força, tant dins
l’acadèmia com en els moviments
socials. Entenem per comuns, béns
i/o serveis que no són propietat de
ningú, sinó que són gestionats per
una comunitat que es dota de les
seves pròpies normes i eines d’autogestió. Els exemples de comuns van
des dels comuns tradicionals (terres
comunals, boscos, pastures o bancs
de pesca), fins als contemporanis
comuns digitals (el software lliure,
Wikipèdia, etc.), tot passant per

l’educació (escoles lliures) o la sanitat (autogestió de la salut). La importància central dels discursos dels
comuns és trencar, un cop més, amb
la dicotomia entre l’Estat (propietat
pública estatal) i el Mercat (propietat
privada) com a únics escenaris possibles, i proposar una nova organització social, política i econòmica des
de baix. En segon lloc, vam abordar
els estudis de ciència, tecnologia i
societat (CTS), que també gaudeixen

d’un interès creixent. En particular, en
aquestes jornades abordàrem les experiències de participació, que tenen
com a objectiu trencar les fronteres
entre experts i no experts a l’hora de
prendre decisions en ciència i tecnologia que ens afecten directament a
totes: des de les noves tecnologies
de la informació i la comunicació a
les qüestions de l’energia (energies
renovables, ús de combustibles fòssils, etc.) o la bretxa digital.

És necessari que
nosaltres marquem
l'agenda d'allò que
és important posar
en primer pla,
també a nivell teòric,
i no deleguem en
l'acadèmia la tant
vital i quotidiana
tasca de pensar
Vull destacar aquí les aportacions
de les companyes provinents de moviments socials mallorquins que varen participar en les jornades: (i) una
crítica integral al turisme des dels
moviments socials, a càrrec del
col·lectiu editor del Tot Inclòs; (ii) una
xerrada sobre la crisi energètica de
Som Energia3; i finalment (iii) l'experiència del grup d'autoformació
sobre els comuns, que va tenir lloc
precisament a transitant a finals del
201 3, a càrrec del seu grup motor,
Killing the Cowboys4.

Cartell de les j ornades que es varen celebrar al j uny de 201 5. transitant.

Per acabar, voldria posar l'accent
en la potencialitat que va demostrar
l'experiència d'aquestes jornades,
quant a possibilitar i reforçar ponts
entre espais autònoms dels moviments socials i els sectors crítics de
l’acadèmia. Però sobretot, voldria insistir en la necessitat de que, com va
passar llavors, siguem els moviments socials qui agafem la iniciativa, qui organitzem uns espais de
creació i difusió de pensament propi,
qui obrim ponts amb els sectors de
l'acadèmia que encara poden fer
aportacions per construir una crítica
radical. En definitiva, que nosaltres
marquem l'agenda d'allò que és important posar en primer pla, també
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en l'àmbit teòric, i no deleguem en
l'acadèmia la tan vital i quotidiana
tasca de pensar. Pensar juntes les
revolucions que desitgem protagonitzar: crec que aquesta és precisament una de les raons d'esdevenir de
transitant.
1 Castelló, X. (201 4). Experiències d'au-

toformació a Mallorca: un desig, una necessitat i un repte, Anuari 201 4, 46-47.
2 Tota la informació de les Jornades a:
http://www.transitant.net/201 5/05/27/
jornades-els-comuns-i-els-estudis-deciencia-tecnologia-i-societat/
3 https://blog.somenergia.coop/
4 https://comunsmallorca.noblogs.org/

http://www.transitant.net

Tres anys repensant
la independència
Enguany s'han celebrat per tercer
any consecutiu les Jornades Anarquisme i Alliberament dels Pobles.
Una iniciativa que han anat duent a
terme diverses companyes de la Coordinadora Llibertària de Mallorca
des que l'any 201 2 començàs a Catalunya l'explosió del moviment sobiranista que desembocà en el procés
que ha dut a l'actual muntatge secessionista.
Donada la proximitat física i cultural, i la influència que per això exerceix a Mallorca, un parell de
companyes de la Coordinadora Llibertària de Mallorca varen considerar
necessari fer una reflexió sobre el
que són, el que poden arribar a ser i
com s'han d'afrontar els nacionalismes, tant catalunyès, com espanyol,
com català, i els independentismes.
Fins ara han tengut lloc prop de les
dates en les quals es celebra la Diada
de Mallorca, dia gran del nacionalisme i l'independentisme a Mallorca.
La intenció era propiciar una reflexió
del que signifiquen aquestes dates.

Xavi Ensenyat

De fet, un dels actes de les primeres
Jornades duia per títol «31 -D, una
festa a celebrar?». Juntament amb
altres actes com l'introductori «Anarquisme i Alliberament Nacional» o el
debat «La paradoxa d'un anarquisme
espanyol», fet a partir de l'article del
mateix nom de n'Iñaki Aicart, es tancava el cartell de les jornades inaugurals.

S'han generat debats
molt interessants, des
de com influir en
l'independentisme des
de l'anarquisme fins a
la conservació del
català en l'educació
llibertària
El segon any que es feren Jornades
es decidí optar per temes més concrets, donant lloc a actes com «L'ensenyament del català en l'educació
lliure», amb aportacions molt interessants de les tres filòlogues convida-

Cartells de les j ornades celebrades fins ara. Xavi Ensenyat.
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des, «Les anarquistes front la
consulta», on una companya de la
Plataforma pel No-Sí de Catalunya i
una altra de la Coordinadora Llibertària tengueren ocasió de presentar les seves opinions sobre com
respondre al brot sobiranista, i «De
preceptes i possibilitats: altra volta
entorn de la cultura», un interessant
debat del que és i el que pot ser la
cultura, ben guiat per les antropòlogues convidades.
Les darreres jornades recuperaren
un poc la temàtica de les primeres.
Per una banda, un reconegut independentista llibertari com és en Jordi
Martí Font ens parlà sobre la història
de «L'anarquisme catalanista», mentre que un altre Jordi, en Jordi Maíz
d'Els Oblidats a «Contra lo mal govern» ens recordà les revoltes del final de l'edat mitjana, les quals es
produïren indistintament sota la Corona d'Aragó, la Corona de Castella i
el Regne de Mallorca. Així i tot,
aquestes jornades tengueren una
vessant nova, que fou la de la soli-

daritat entre els pobles (el que tradicionalment s'ha conegut com internacionalisme). Una companya ens
parlà de com s'organitza la societat
kurda al marge dels estats als quals
es troba sotmesa (amb una interessant perspectiva de gènere) i una altra ens introduí a la relació que han
mantingut històricament l'anarquisme i l'esperanto, una de les
llengües amb més recorregut i reconeixement com a llengua neutra de
comunicació internacional.
Així mateix, les Jornades sobrepassaren les xerrades i tengueren en
compte d'altres aspectes com l'alimentació, que consistí en plats mallorquins veganitzats, i el component
literari s'incorporà amb la lectura del
poemes de Felip Cortiella, anarquista
que escrivia en català.
Així, com s'ha pogut veure, en el si
de les Jornades «Anarquisme i Alliberament dels Pobles» s'han generat
debats molt interessants, des de com
influir en l'independentisme des de
l'anarquisme fins la conservació del
català a través de l'educació llibertària. També s'han analitzat temàtiques com la història popular o la
cultura. I de totes aquestes trobades
sembla que se n'ha extret un consens general: més enllà de quina sigui la identitat o el marc territorial
elegits a l'hora de tornar a esdevenir
poble, la independència s'ha de
construir al marge de i malgrat l'Estat
i el Capital.

El consens en aquestes
trobades, en general, és
que la independència
s'ha de construir al
marge de i malgrat
l'Estat i el Capital
Però tanta feina com s'ha fet en
aquestes Jornades havia de treure
més fruit que el merament ideològic.
I enguany així ha estat. Per una banda, s'està començant a fer un petit

cercle de conversa per aprendre esperanto. Per altra, s'ha consolidat un
grup de treball sobre la temàtica.
Aquest, a més d'organitzar noves
edicions de les Jornades «Anarquisme i Alliberament dels Pobles»,
pretén fer la reflexió que s'ha començat a les Jornades de forma més
continuada; i que aquesta reflexió
fructifiqui en material, actes i accions
que ajudin a entendre i afrontar millor
els conflictes culturals i lingüístics.
Tot això amb vista de proveir una alternativa solució ideològica, de discurs i de pràctica, que superi els
plantejaments nacionalistes i regionalistes, en l'esforç de construir una
societat lliure i, en conseqüència,
justa.

Un dels lemes promoguts per la consulta del 9-N . Plataforma pel No-Sí.

I és que, com ja s'ha tengut ocasió
d'explicar en algun acte que alguna
companya llibertària ha assistit, la
independència, com a alliberament
de l'opressió de l'Estat centralista, és
possible de fer sense construir un
nou Estat. Dit d'una altra manera, les
anarquistes entenem que els pobles
no s'han de construir imposant règims, economies o autoritats les
unes sobre les altres, sinó que s'han
de construir des del federalisme lliure: persona a persona, assemblea a
assemblea, comuna a comuna, municipi a municipi... Un poble només
serà lliure quan totes les persones i
tots els pobles ho siguin, és a dir,
quan un poble sigui perquè així ho
volen totes les que en formen part.
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Compartim molts llaços
de lluites i cultura amb
la resta de
catalanoparlants, pel
que cal establir lligams
per intercanviar
recursos i experiències
Aquesta federació no requereix de
forma immediata la destrucció de
l'Estat, sinó que es pot començar a
construir ja. El que les independentistes anomenen Països Catalans no
requereixen un Estat (o diversos) per
esdevenir reals, sinó que existeixen
en cada moment en que treballem
conjuntament i sense intervenció de
l'Estat. Les anarquistes (i anticapitalistes en general) de Mallorca compartim molts llaços de lluites i
cultura amb la resta de catalanes,
com la pròpia defensa de la llengua,
el turisme o la gentrificació, pel que
cal establir lligams per intercanviar
recursos i experiències i facilitar el
suport mutu i la solidaritat. I això és
un dels fils de la qüestió de l'alliberament dels pobles que ens queda
per explotar. Experiències com la visita de les companyes del Tot Inclòs
per tota la costa de Catalunya i el
País Valencià demostren precisament això, i un servidor espera que
això sigui la primera de moltes trobades.
Mentrestant, aquí seguim i seguirem construint alternatives teòriques
i pràctiques que rebentin totes les
opressions: les culturals i lingüístiques, però també les de classe, de
gènere, d'espècie... Perquè no se pot
eliminar una opressió sense eliminar-les totes. Per això les llibertàries
seguirem lluitant per la independència, això és la independència total,
sense cap límit. L'anarquia: les persones lliures, unides en pobles lliures
damunt terres lliures.
http://coordinadorallibertariamallorca.cat

El debat com a embrió
de la unitat popular
Arran de l’èxit i l’interès que va despertar la primera TUP Mallorca i davant d’un panorama social i
econòmic com el que ens trobam, un
grup de persones començàrem a treballar a principis d’any en les que havien de ser les primeres Trobades
d’Unitat Popular de Palma (TUP Palma). La crisi del sistema actual evidenciava la necessitat d’un procés
de transformació social radical que
passés per l’empoderament de la
ciutadania, la transformació de l’actual model social i econòmic i el reconeixement mutu entre moviments
socials i ciutadania activa, així com
fomentar la confluència i la cooperació de persones i col·lectius.
Enteníem la TUP com el punt de
trobada idoni per a totes aquelles
persones que volem recuperar Palma
i establir un espai temporal de debat
sobre el model de ciutat que volem
les persones que hi vivim. Per fer-ho,
però, calia establir diversos eixos i
punts sobre els quals començar a
analitzar, a fons, totes aquelles qüestions que des d’àmbit municipal
afecten els seus habitants.
Aquestes primeres jornades se celebraven els dies 28 de març i 1 1
d’abril a Can Alcover de Palma i hi
participaven una cinquantena de
persones. Ambdues servien per posar en contacte persones de diferents àmbits i amb diferents
sensibilitats i interessos.
La primera jornada de debat, la del
28 de març, servia per a debatre sobre quatre eixos: cultura, economia,
gent i ciutat. Cada un dels debats
constava de diferents punts relacionats amb les diferents àrees que es
tractaven i amb la participació de vàries persones expertes i formades en
les temàtiques. Al debat sobre economia comptàrem amb la participa-

Maria del Mar Balaguer
Sílvia Portell

ció de l’economista Jaume Garau,
membres de la publicació Tot inclòs,
Ecoxarxa i la cooperativa Coanegra.
Les ponències de cultura eren conduïdes pel professor de la UIB Joan
Melià, l’artista SOMA i per un membre d’Orgull Llonguet. Pel que fa als
debats de gent i ciutat, hi participaren
una militant de l’organització juvenil
Arran, Guillem Barceló de l’Assemblea de Docents, l’activista Jaume
Santandreu, l’antropòleg Marc Morell,
la portaveu del GOB Margalida Ramis
i la cooperativa Som Energia.
El primer dels debats tractava sobre l'aspecte més físic de la ciutat;
com es desenvolupa, ordena i tracta
l'espai i els seus elements. Aquest
punt comprenia també l'urbanisme,
el model de ciutat, les infraestructures, la mobilitat, l'espai públic, el paisatge urbà i el patrimoni físic.
D’aquest debat se’n varen extreure
algunes conclusions com són la ne-

Cartell de TUP Palma. Víctor Dorado .
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cessitat de dotar d'identitat als barris, que la gent els vegi com a espais
de vida i de participació, descentralitzar i facilitar l’accés al transport
públic i posar barreres al privat per
evitar l’aglomeració de cotxes o potenciar els carrils bici. Respecte al
model energètic i el medi ambient es
va fer evident la necessitat de crear
consciència ecològica de defensa del
territori, evitant grans superfícies i
establint una recollida selectiva de
fems orgànic, inexistent ara mateix a
la ciutat. També la potenciació dels
horts urbans i la creació d’imposicions als establiments turístics en relació a la política de residus; i
sobretot de la importància de la sensibilització i educació energètica per
facilitar les energies renovables.
El debat de cultura va englobar tots
els seus vessants i expressions.
Aquest debat va portar a una sèrie de
conclusions i punts de confluència
entre els participants a la trobada.
Entre d’altres els d’obrir espais en
desús com teatres o cinemes a un
preu raonable i gestionat per la ciutadania o el de convidar la gent a ferse seus els museus. Com a punt irrenunciable, pel que fa a política
lingüística, es conclogué que calia
establir els mecanismes adients per
convertir la nostra llengua en l'idioma d'arrelament, de trobada i de cohesió social de la ciutat, per tal
d’establir el català com a llengua
pròpia del país.
Pel que fa a les festes i les tradicions pròpies, s’acordava que han de
ser fruit del diàleg horitzontal amb
les institucions, tenir la capacitat
d’incentivar la gent a fer la seva festa
o facilitar la creació de noves iniciatives, entre moltes d’altres propostes.
La necessitat de despenalitzar i facilitar l’art i les activitats al carrer, va-

ren ser altres propostes sorgides del
debat.
Segurament un dels debats que
contenia major nombre de temàtiques era el de gent. Un debat transversal per a tots els altres. Aquesta
àrea tractava sobre la part més humana de la ciutat. De quina manera
ens podem relacionar i com evitar
caure en la guetització o en l’exclusió
de col·lectius especialment vulnerables social i/o econòmicament i en
l’educació. En aquest sentit es parlà,
entre altres temes, de la necessitat
d’impulsar projectes educatius amb
continuïtat al carrer, reforçant els
vincles escola-família; de facilitar
l'accés al món laboral de transsexuals i potenciar iniciatives comunitàries per abraçar les necessitats de les
nouvingudes; conscienciar els joves
perquè siguin protagonistes de les
polítiques que els afecten, ja que en
són el subjecte i desenvolupar la
problemàtica del poder adult.

Enteníem la TUP com
el punt de trobada idoni
per a totes aquelles
persones que volem
recuperar Palma i
establir un espai
temporal de debat
sobre el model de
ciutat que volem les
persones que hi vivim
El darrer dels debats se centrava en
l’economia i va ser un dels més complexos de la jornada. Finalment, com
a la resta de debats, també en varen
sorgir conclusions. Alguns dels principals punts d’acord varen ser el de
tornar a la sobirania alimentaria i a
l'economia i indústria tradicionals per
tal de no dependre només del turisme. Important també es va considerar el fet de fomentar l'economia
social i solidària, acabar amb el tot
inclòs hoteler, revalorar el sector

I ntervenció de l’economista J aume G arau al debat d’economia. TUP Palma .

agrícola, impulsar assemblees d'aturades que generin autoocupació o
fomentar l’economia pensada des
d'una òptica feminista.
Al llarg de tota la jornada, a l’entrada de l’espai on es feia la Trobada, un
plafó gegant servia per a recollir, a
través de notes, les propostes de futur de les diferents persones que assistien als debats. Aquelles
propostes varen ser posades en
comú durant la segona jornada de
debat.
Les conclusions de la primera jornada apuntaven a dos possibles escenaris; l’un era el de la formació
d’una candidatura municipalista alternativa i de caràcter rupturista.
L’altra la de l’impuls d’un Parlament
Ciutadà. Ambdues opcions s’entenien com a eines vàlides per a l’empoderament de la ciutadania per
transformar l’actual model social i
econòmic, expressar i canalitzar les
necessitats dels ciutadans, fer de
contrapès i control de les institucions
polítiques, promoure la legitimació i
el reconeixement mutu entre moviments socials i ciutadania, així com
fomentar la seva cooperació.
Amb aquests dos possibles escenaris sobre la taula, la segona jorna-
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da de debat, la de l’1 1 d’abril, es
plantejà com una reflexió, en forma
d’assemblea, per a decidir en què o
com podien desembocar les diferents propostes que havien sorgit de
la primera trobada. La decisió acordada en aquesta assemblea va ser la
d’impulsar una Candidatura d’Unitat
Popular a Palma.

Es varen poder
palpar les diferents
sensibilitats que
des de sempre han
caracteritzat les
persones i col·lectius
d’esquerres
Malgrat haver constatat que bona
part dels assistents a la trobada tenien unes mateixes inquietuds,
també es varen poder palpar les diferents sensibilitats que des de
sempre han caracteritzat les persones i col·lectius d’esquerres. Aquest
fet es feia ben palès a l’hora de
prendre la determinació d’enfocar el
resultat d’aquelles jornades en una
candidatura municipalista.
https://facebook.com/trobadapalma

Només una societat injusta
necessita presons
Al començament de l’any passat, un
grup de persones participants de la
Marxa a la presó vam decidir que no
volíem que la solidaritat amb les persones segrestades fos cosa d’un sol
dia; així com tampoc relegar-la a sopadors express i sortides nocturnes
cada cop que l’estat ens assesta un
cop repressiu.
La presó és la forma que adopta
l’Estat per a mantenir la seva legitimitat, protegint als «bons ciutadans».
I això ho aconsegueix creant lleis per
a convertir actes que posin en perill
«la pau social», convertint així qualsevol persona (pobre, evidentment)
que cometi un acte que no s’adapti al
seu esquema social en un delinqüent, per així poder-lo «castigar i
reeducar».
Vam començar a compartir propostes, debats, accions, històries,
textos i d’altres, a fi de conèixer de
més a prop la realitat carcerària i el
sistema penitenciari de dominació.
Creant així consciencia i discurs envers aquest tema, normalment tan
oblidat als moviments socials. Així
mateix, i amb la intenció de crear
llaços d’unió amb altres lluites decidirem creuar eixos transversals que
posin al descobert la naturalesa de
l’autoritat en totes les seves formes
(masclisme, feminicidis, especisme,
racisme…).
Dona + presó = Doble repressió

Una societat que maltracta públicament la figura de la dona, no farà
sinó maltractar una per una les dones que l’estat s'hagi encarregat de
taxar de «delinqüents», castigant-les
per la seva «manca de moral».
Com qualsevol persona empresonada, una dona sofrirà el tancament,
la tortura, les vexacions continuades,
l’aïllament, el control… Però en el cas

Llima

Lema emprat des que reprenguerem la lluita anticarcerària. Anònima .

de les dones s’hi sumen altres formes d’opressió. Com sempre les dones pateixen assetjament sexual, que
entre el silenci i la foscor de la presó
es converteixen en agressions i violacions continuades. A més, són
obligades a treballar en les tasques
«de dones», per la mateixa presó o bé
en treballs per a empreses privades
(cosint, a la bugaderia, netejant…).
A banda de les nostres motivacions, volem compartir una reflexió que
ens va fer arribar Ulls Sadolls
(col·lectiu convidat a participar), i que
després d’haver-la debatut, hem decidit adoptar per a futures ocasions.
Hauríem d’haver parlat de dones i
presó, fent així visible que no hi ha un
únic tipus de dona. Així mateix, a les
companyes els hi va sobtar que a la
xerrada sobre casos repressius hi
hagués tants casos d’homes. Aclarir
que la xerrada en concret estava enfocada a preses en lluita de l’actualitat, independentment del seu gènere
o etiqueta; tot i així, és responsabilitat nostra transmetre aquesta voluntat de la xerrada a les altres i no ho
férem com tocava. Som conscients
que no vam saber creuar els dos eixos de la jornada; però si que ens ha
servit a nosaltres per a formar-nos
en aquest aspecte.
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La jornada, celebrada el 1 4 de
març, s’inicià amb una concentració
al matí a la Unitat de Mares.
Aquell matí plujós vam ser molt
poques les que ens vam apropar a
l’edifici lila i verd que amaga aquest
tancament. Totes nosaltres fórem
identificades, cosa que no ens va
impedir realitzar la concentració i
poder parlar amb algunes de les
persones que entraven o sortien de
visita.

Les dones preses
són obligades a
treballar cosint, a la
bugaderia, netejant...
A migdia, vam continuar la jornada
a la Plaça del Pes de la Palla, amb un
bon dinar vegà i un recital obert.
Començarem les xerrades amb
una actualització de diversos casos
de preses en lluita actuals.
Seguirem la jornada amb la projecció d'un curtmetratge envers les
Dones als CIE's, per a continuar amb
una exposició sobre la situació actual de la companya Noelia Cotelo, a
presó des de fa 7 anys i en lluita
constant.
Per a concloure la jornada, vàrem
fer una petita exposició de consells

bàsics per l’enviament de cartes a
companyes preses.
Durant l’horabaixa, va créixer l’assistència, cosa que no va passar el
matí, i es varen encetar debats força
interessants. Val a dir també que durant les intervencions la gent semblava animada a treballar en aquest
eix; això ens va fer plantejar l’ordre en
el qual vam estructurar la jornada.
Finalment vam concloure que
hauríem d’haver fet la concentració
després de la jornada, i no per a iniciar-la.

La presó és la forma
que adopta l’Estat per
mantenir la seva
legitimitat, protegint
als «bons ciutadans»
Setmana internacional de solidaritat
amb les anarquistes preses

Per segon any consecutiu ens adherirem a la setmana solidària convocada arreu del món del 23 al 30
d’agost. Durant l’acte es va fer una
ràpida exposició sobre el comunicat
de la CLM envers l’Operació Pinyata1
i es va projectar el vídeo FILAKI
sociedad, cárceles y motines en
Grecia, 2007. Acabàrem el vespre

amb un sopador solidari en benefici
de les companyes represaliades en
les darreres operacions policials
contra les anarquistes.

Sopador solidari

El passat 31 d’octubre ens despertàvem amb una amarga notícia: s’havia
tornat obrir la caixa de Pandora.
Aquesta nova operació deixava nou
persones detingudes a Barcelona i
Manresa. No vam esperar més per a
coordinar-nos amb les companyes
de Divendres d’Eco i convocar un sopador solidari el dia 6 de novembre.
Mentre preparàvem el sopador, i
esperàvem rebre notícies de les
companyes segrestades en l’Operació Pandora II, el dimecres ens arribava la notícia que 6 persones
vinculades al col·lectiu Straight Edge
de Madrid eren detingudes i acusades (entre altres coses) d’estar vinculades als GAC. Un d’ells, Nahuel,
continua a hores d’ara en presó preventiva a Navalcarnero, on se l’està
privant d’alimentació vegana.
Desembre Anticarcerari

Per tercer any consecutiu, convocàrem la Marxa a la Presó. Aquest any
emperò, teníem les forces per a què
l’activitat no quedes reduïda a la manifestació, i així ho vam fer, organitzant unes jornades.
Amb aquest nou format, preteníem
apropar a la gent a la lluita anticarcerària i donar l’oportunitat a més
persones de prendre part en la difusió i preparació de material per la
Marxa.

M ural anticarcerari realitzat el desembre de 201 5. Anònima .
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Amb aquesta idea, vam fer dues
jornades de xerrades i tallers abans
de la marxa. La primera, realitzada
dia 1 7 de desembre, va constar de la
projecció del curtmetratge Desde la
celda, una actualització dels darrers
casos repressius i la presentació del
llibre A un latido de distancia, a càrrec de l'autora, Adelaida Artigado.
La segona jornada es va fer dia 28 i
va constar de la presentació del llibre
Que la lucha no muera de Xosé
Tarrío. Posteriorment es va desenvolupar un taller d’edició de material:
plantilles, collage i pancartes. En
concret es varen fer 1 0 pancartes i es
varen repartir per diversos punts de
Ciutat. Ambdós dies, per tancar la
jornada, es féu una picada solidària
en benefici de les companyes preses.
El dia 31 , com cada any, ens
reuníem al conservatori per a marxar
cap a la presó. Tot i celebrar la marxa
després de les jornades que pensàvem farien augmentar l’assistència a
la marxa, no va ser així i el nombre de
persones va ser pràcticament igual
que l’any passat. Això emperò, no
ens fa afluixar en els nostres intents
d’estendre la lluita contra la presó: de
fet, ja estem preparant més actes.
1 Anònima. (201 5, 27 d'abril). Reflexió per

a l’acció. Comunicat i anàlisi sobre
l’Operació Pinyata. contrainfo.cat.

Invitació filosòfica.
Spinoza, Nietzsche, Deleuze
«Quan algú demana per a què serveix
la filosofia, la resposta ha de ser
agressiva, ja que la pregunta es pren
per irònica i mordaç. La filosofia no
serveix ni a l'Estat ni a l'Església que
tenen altres preocupacions. No
serveix a cap poder establert. La
filosofia serveix per entristir. Una
filosofia que no entristeix o no
contraria ningú, no és una filosofia.
Serveix per detestar l'estupidesa, fa
de l'estupidesa un fet vergonyós.
Només té aquest ús: denunciar la
baixesa del pensament sota totes les
seves formes.»
Gilles Deleuze (Nietzsche y la
filosofía, III, 1 5)

El grup d'autoformació sobre Gilles
Deleuze, el qual es dugué a terme els
dimecres de març a juny de 201 5, fou
creat com a punt de trobada per unes
amigues i amics que teníem cert
interès per ampliar coneixements sobre el filòsof i les pràctiques que proposa, sobretot per la seva crítica
radical dels valors i poders establerts
i la proposta de noves pràctiques i
transgressores del pensament. El lloc
de reunió fou transitant, llibreria de
Ciutat i projecte associatiu en el qual
moltes de nosaltres participam activament. Aquest article, més que una
exposició tècnica del funcionament
del grup1 , es mou per un desig de
contagi, una recerca d'aliades en
aquesta tasca de creació filosòfica i
experimentació de nous horitzons.
Al llarg dels anys ens han alimentat
amb la imatge del filòsof contemplatiu, acadèmic, amant de les veritats
que a ningú fan mal, que a cap poder
incomoden. Contra els difamadors
del pensament, Deleuze vol «sortir de
la filosofia per la filosofia», del seu
aïllament i, per ventura, trobar la vida
en qualsevol dels seus viatges, cre-

uant des de la literatura fins a les
ciències, provocant una dissidència
de tots els llocs comuns del pensament als que estam avesades. Una
filosofia nòmada que no cerca establir-se a un lloc, sinó transitar els
intersticis de la vida, els doblecs de la
trobada dels mons, creació d'una nova semiòtica perceptiva. Una tasca
que necessita tota la nostra atenció,
ja que no és «fàcil percebre les coses
a través del mitjà i no de dalt o a l'inrevés, d'esquerra a dreta o a l'inrevés:
intentau-ho i veureu com canvia tot.
No és fàcil veure l'herba en les coses
i les paraules».
***
El llibre més conegut de Gilles Deleuze és, sens dubte, Mil Mesetas
(1 980), escrit conjuntament amb Félix Guattari, i emergeix com una boja
enciclopèdia de conceptes: multiplicitats, desterritorialitzacions, rizomes, màquines de guerra nòmades,
agenciaments, Cossos sense Òrgans... Un llibre amb un potencial
transgressor inqüestionable. Però el
nostre interès aquí se centra a fer
conèixer altres textos menys famosos de Deleuze, però no menys importants que puguin servir com
iniciació. Aquí presentaré algunes
idees dels assajos Nietzsche (1 965) i
Spinoza: filosofía práctica (1 970),
que discutírem en grup abans de llegir Rizoma i una de les Mil Mesetas.
Els dos textos monogràfics sobre
Nietzsche i Spinoza ens ofereixen la
interpretació de Deleuze de dos dels
autors que més l'influenciaren i que
guarden una forta relació, malgrat els
seus estils radicalment diferents: el
desig de l'alliberament de les potències desconegudes del pensament,
del cos i, en definitiva, de la vida. Tota
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N. O.
una filosofia de la diferència que no
es conforma amb antigues i mutiladores fórmules dicotòmiques, sinó
que cerca un pensament afirmatiu i
amb goig, un nou sentit on la vida no
necessita recórrer a res més que a
ella mateixa. Assistim al moviment
de les forces en tensió de l'afirmació i
la negació, les màscares que amaguen aquelles forces, els esperits
dèbils i esclaus que ofeguen allò diferent, la destrucció de la moral tradicional en favor de l'ètica, l'ateisme
pràctic, les multiplicitats inabastables d'allò que ens afecta i que s'expressa en un joc de miralls infinits...
Tota una ètica de les trobades, una
política de l'esdeveniment, un desbordament vital del pensar.

Deleuze vol «sortir de
la filosofia per
la filosofia» i així
provocar una
dissidència de
tots els llocs comuns
del pensament als
que estam avesades

La moral tradicional que carregam
ha de ser abandonada pel servei que
ofereix als poders establers, mitjançant el manteniment i la insistència de les categories del Bé i el Mal.
És aquesta moral prescriptiva i universal del «deure» la que paralitza o
devora qualsevol intent de confirmar
l'excepció a la norma. Davant de tot,
obediència. L'ètica de Spinoza, no
obstant això, «res sap» del que pot
ser bo o dolent, ja que cada una de
nosaltres i cada cosa a l'Univers és
singular, amb uns efectes i un grau
de potència particulars en cada ocasió. Queda obert el pas per a l'experimentació i el risc. Tota aquesta
tasca de desmitificació del nostre

Dibuix d'Oncle Tim, company del grup.

destí moral que realitzaren deixa al
descobert tota la bilis que amaguen
sacerdots, tirans i esclaus, tots ells
esperits dèbils massa ocupats en fer
ús de la tristesa i la negació per
mantenir l'estat d'allò existent ben
fermat. Una ànsia d'homogeneïtzació
que persegueix i destrueix a qui desafia la norma, unes forces reactives
que totes portam amb nosaltres («vigilar fins a nosaltres al feixista, i
també al suïcida i al dement», com es
llegeix en Mil Mesetas) i que impedeixen la possibilitat de nous mons
per venir.
No és d'estranyar que Deleuze digui que la filosofia serveix per a entristir, ja que arriba un moment en
què un nou sentit apareix i sentim les
nostres cadenes, enfrontant-nos a
l'antiga pregunta de la filosofia política expressada per Étienne de la Boétie: per què lluitam per la servitud
com si fos la nostra llibertat? Quants
cops ens hem sorprès contagiant les

nostres tristeses i misèries a les nostres companyes, quantes vegades
hem demanat més lleis, més policia,
més representació? Per això, és aquí i
ara on el pensament té la possibilitat
de trobar-se amb la vida: quan la
tristesa i la por domina el món, perquè per poder parlar de llibertat, necessitam crear un llenguatge propi
que senyali les opressions que patim
i realitzam. La vida, tal com la coneixem, no és més que una sèrie de servituds. Aquí radica la importància de
la filosofia com a creadora de conceptes: res d'esperances, queda tot
per fer. Tant Nietzsche com Spinoza
són els filòsofs de la «rectificació» de

Per a poder parlar de
llibertat, necessitam
crear un llenguatge
propi que destaqui les
opressions que patim i
realitzam
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la percepció, inventors de perspectives inesperades. Una nova imatge
del cos i del pensament enfront dels
guardians de l'ordre establert, una
cridada d'allò desconegut que habita
en nosaltres.
***
Del grup, existiren diversitat de motius per als quals alegrar-se. Algunes
trobaren noves paraules per a idees
que insistien des de temps enrere,
altres trobaren nous gests per als
seus cossos. Les hores quasi sempre passaven sense fer-se notar entre les paraules i els silencis. Com
tots els fets valuosos, només el
temps dirà el que va significar
aquesta primera trobada.
1 Pots consultar els textos que llegírem,
a més dels materials complementaris a
la web.

http://transitant.net/blog/auto-formacio

La facilitació de grups:
potenciant les dinàmiques grupals
Com podem millorar la nostra capacitat de parlar i pensar juntes, més
profundament, sobre els processos
que operen dins els nostres grups
d'iguals? Entenem que la facilitació
de grups pot dotar-nos d'eines molt
potents per abordar aquesta i moltes
altres qüestions. De fet, la facilitació
de grups és un conjunt d'habilitats,
tècniques i eines per permetre un
desenvolupament satisfactori dels
processos grupals, així com la consecució dels seus objectius i la creació d'un bon clima relacional.
S'enfoca principalment a grups
d'iguals: col·lectius, grups de treball,
associacions, cooperatives, etc.
Avui hi ha diversos col·lectius que
ofereixen cursos de formació en facilitació, en els quals una pot dotar-se
d'habilitats per usar-les i traspassarles als grups en què participa, o per
ajudar altres grups. Per funcionar
millor, és important que el grup prengui consciència grupal. Les persones
que faciliten poden aportar un llenguatge comú que serveix com a punt
de partida, agafar el rol de facilitadora quan el grup ho decideixi i proposar dinàmiques concretes d'acord
amb allò observat, desbloquejar certes situacions i fer extensives algunes eines per gestionar els conflictes
que el grup travessa.
La facilitació de grups es basa
principalment en dues fonts. En primer lloc, la Teoria General de Sistemes (TGS). Una metateoria que
sorgeix en el camp de la biologia a
mitjans dels cinquanta amb la intenció d'anar més enllà del reduccionisme científic —que aïlla els
components i aspectes dels fenòmens—, establint regles o models
centrats en les interaccions. La TGS
possibilita abordar el fenomen grupal
com un organisme viu, observant la

Arena Petit
Xavi Castelló

totalitat de les seves relacions. En
segon lloc, el Treball de Processos
està aportant conceptes i terminologia bàsica i eines enfocades directament a la facilitació, com la definició
dels àmbits on operen els processos
del grup —el personal, l'interpersonal,
el grupal i l'estructural. El Treball de
Processos beu de la psicoanàlisi, el
taoisme i el xamanisme, i aporta
moltes eines per fer més visibles
processos grupals invisibilitzats.

Una pot dotar-se
d'habilitats per
usar-les i traspassarles als grups en què
participa, o per
ajudar altres grups
Les dificultats i mancances que
observem en els col·lectius en què
participem, i les ganes d'encarar amb
noves eines els nostres processos
grupals, va portar Killing Cowboys a
organitzar, el novembre de 201 5, a la
Colònia de Sant Pere, el primer mòdul
del curs anual bàsic de facilitació de
grups, de la mà d'en Javier d'Altekio.
Altekio1 és un cooperativa de Madrid
que duu molts anys treballant des de
la facilitació i que ofereix formació,
projectes de recerca, intervenció i facilitació de processos. Forma part de
l'Institut Internacional de Facilitació i
Canvi (IIFAC-e) 2.
Un grup de vint persones vam travessar l'intens cap de setmana tot
adquirint nous marcs conceptuals i
eines pràctiques que podíem ubicar
en les nostres pròpies experiències
grupals.
El feedback rebut de les persones
participants va ser tan positiu que
ens ha animat a plantejar la continuïtat de la formació durant el 201 6,
amb quatre mòduls més que apro-
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Una finestra a la consciència grupal.

fundeixen en la dinàmica de grups,
rols, poder i rang, la comunicació
conscient i eficaç, l'espai emocional i
la transformació de conflictes3. Ens
encantaria que més persones de diferents col·lectius i àmbits s'animin a
compartir un espai de formació en
profunditat com el que ara s'obre.

La facilitació de grups
és un conjunt
d'habilitats, tècniques
i eines per permetre un
desenvolupament
satisfactori dels
processos grupals
1 http://www.altekio.es/
2 http://www.facilitacion.org/
3 El 201 6 es farà difusió del nous mò-

duls. Més informació del curs bàsic de
201 5: http://www.transitant.net/wpcontent/uploads/INFO-completaCAT.pdf.

Úter: una narració gràfica
radical i coral
El 201 5 ha estat per a Úter l'any del
seu part. A l'estiu es va presentar a
Mallorca la il·lustració acabada i en
gran format, envoltada d'amigues a
l'ombra del pati de Sa Riera en el
marc de les Jornades d'Estudis Feministes en Religió. Va ser especial,
moltes de les presents éreu part activa del projecte i hi havíeu col·laborat
de forma generosa i creativa.
La gestació havia durat 1 5 mesos
perquè tenia un objectiu radical i una
metodologia coral. Al moment de la
concepció el PP estava redactant
l'avantprojecte de llei sobre llibertats
sexuals i reproductives -el Gallardonazo- sense debat previ i d'esquenes
a les implicades -totes les donesper satisfer una minoria ultracatòlica
amb un poder molt gran. La radicalitat es trobava a prendre la pràctica
universal de l'avortament com a tema i realitzar una indagació per entendre fins on s'enfonyen les seves
arrels, desplegar els recorreguts de la
història de la sexualitat i la reproducció, les violències que el travessen,
les diverses cares de la moralitat heteropatriarcal i els contextos en què
es pot viure un avortament avui dia
arreu del món. Es va acudir al màxim
de veus dins les possibilitats d'aquell
moment -ginecòlogues, dones de diferents generacions, activistes feministes- sense voler ser exhaustives
sinó fer créixer el dibuix com un organisme viu. Amb elles es va construir un mapa coral d'experiències
personals, visions, conceptes i relacions que varen prendre forma en les
escenes d'Úter i que construeixen un
fragment d'història col·lectiva.
Durant el període de gestació Úter
va cercar carrer i va rebre acollida en
diferents espais com el CAC Ses Voltes, l'expo Virulències, on va mostrar
deu dies el work in progress, la Fira

Úter Geist

del Llibre Anarquista de Mallorca i el
festival Sobrassada de peix. Aquestes incursions varen servir per recollir
noves impressions i experiències,
agafar forces i ànims per continuar i
anar provant la narrativa amb la qual
començam a presentar el pòster.

Un cop acabada la
feina de llapis,
retolador i teclat, la
il·lustració ha entrat
en un nou procés
fascinant de cobrar
vida i personalitats
Un cop acabada la feina de llapis,
retolador i teclat, la il·lustració ha entrat en un nou procés fascinant de
cobrar vida i personalitats. Com ja
ens havien transmès les companyes
del Beehive Colective, col·lectiu motor i referent, cada experiència de
presentació és única. Als dos nivells,
gràfic i narratiu, l'estil és tan detallat,
atapeït i conté tantes històries que
cada vegada que un grup es mira el
dibuix desperta unes anècdotes concretes, estira d'uns fils més que d'altres, s'entreté més preguntant i
d'altres més aviat parant l'orella. Hem

viscut moments de comunicació
molt intensos que ens fan pensar
que aquest llenguatge realment funciona i que hi ha moltes ganes i necessitat de xerrar de sexualitat i
reproducció, de compartir experiències i continuar abordant qüestions.
Des de maig de 201 5 Úter roda per
escenaris diversos de tot Europa en
complicitat amb gent del món de
l'autoedició, els feminismes, els llibres i l'autoformació. Hem estat al
GúterFest de Barcelona, a Dinamarca
i Suècia, al Crack! de Roma, a París i
Marsella, al Encuentro del Libro
Anarquista de Salamanca, a Plasencia i Badajoz, al Tenderete de València i a Sóller i Manacor.
La intenció a partir d'ara és continuar en moviment, tenim en ment
algunes rutes els propers trimestres i
continuam obertes i disponibles a
demandes i propostes de presentacions. Alhora, començam una nova
fase al nou espai cultural Casa Planas que ens fa molta il·lusió. Allà hi
funcionarà un taller de serigrafia i
Úter hi tendrà la base d'operacions
per continuar fent feina... Convidades
quedau a venir-hi!
https://projecteuter.wordpress.com

M oments de comunicació molt intensos: aquest llenguatge realment funciona!
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¡Entérense!
«Hay una rebelde en mí», escribía
Gloria Alzandúa, y la rebelde que hay
en todas rugió cuando empezamos
juntas a nombrar aquello que nos
atraviesa, a poner en valor nuestros
saberes, a dar respuesta a los
mandatos de género, raza y clase
impuestos sobre nuestros cuerpos, a
representarnos en nuestros propios
términos.

Mujeres Valientes

Mujeres Valientes és l’apel·latiu que
adoptaren el grup de dones que formaren part del projecte Contrarepresentacions audiovisuals, duit a terme
entre gener i abril del 201 5.
El projecte Contrarepresentacions
audiovisuals sorgí per iniciativa de
l’Àrea de Desenvolupament Educatiu
i Formació d’Es Baluard. Ens proposaren a MAIXAP dissenyar i conduir
conjuntament un taller en la línia
d’art i educació en l’àmbit comunitari. La proposta també comptava amb
la participació de Virginia Villaplana i
Mireia Sallarès.
El projecte va concloure amb l’exposició ¡Entérense!, que es pogué visitar entre els mesos d’abril i juliol del
201 5 a la sala Observatori d’Es Baluard. Allà s’hi exposaren els quatre vídeos fruit del procés d’experimentació i creació audiovisual en col·lectiu, així com un farcit de reflexions
que deixaven constància del procés,
els aprenentatges, les negociacions i
conflictes que vam viure al llarg del
taller.
Metodologia: narratives audiovisuals
col·lectives.

Començàrem la primera sessió presentant-nos i plantejant una metodologia de treball una mica desconcertant, ja que no concretava quina
temàtica tractaríem. Pensàvem que

Carme Gomila
Tonina Matamalas
era necessari deixar aquest espai
obert per tal de definir, entre totes,
allò del que ens interessava xerrar, a
mesura que ens anéssim coneixent.
Enteníem el taller com un espai de
presa de contacte amb les diferents
fases de producció d’un audiovisual,
tant pel que fa a la tècnica com al
discurs. Volíem posar èmfasi en la
mirada crítica, partir de la conversa i
posar en relació els sabers i subjectivitats per a construir juntes un relat
audiovisual.
Com els processos i les formes de
producció i de relació són polítiques,
iniciàrem el taller amb una sèrie de
pactes que posaven sobre la taula
com es volia representar el col·lectiu.
D'aquesta manera es col·locava al
centre el tema de l’autorepresentació,
qui tenia el poder de representar el
col·lectiu, com i qui feia visible el
procés i si tothom autoritzava que es
fes visible.

Mireia també ens deixà per a reflexionar dues preguntes: «què és el que
em fa més ràbia?» i «què és allò que
més em preocupa?»
Després de les sessions de Virginia
i Mireia acabàrem de concretar els
temes que tractaríem. Dibuixàrem un
gran mapa on situàrem les idees en
relació. A més, a partir de les connexions que establíem entre temes
conformàrem els grups de treball.

Representar allò que ens travessa

Una vegada enllestits els vídeos
quedaven tres sessions per decidir i
treballar com s’exposaria tot plegat.
Ho concretàrem amb un diagrama
que contenia reflexions, descripcions
de les sessions, comentaris i la projecció dels quatre vídeos.
Es trià el nom col·lectiu Mujeres
Valientes per ser visibles preservant
l’anonimat. Amb el títol, ¡Entérense!,
es feia referència als quatre vídeos
de denúncia a la violència estructural
que ens travessava. També s’elaborà
el text introductori de l’exposició.
Finalment, ho aglutinarem tot en
una publicació desplegable per endur
i que transcendia l’espai museu.

Després d’un exercici de presentació
i presa de contacte amb la càmera,
arribà Virginia Villaplana. Començà a
obrir boca amb un text de Glória Alzandúa, amb el qual proposava un
exercici de «mediabiografia» que
consistia en relacionar el text amb
imatges a partir de les vivències de
cada una. Durant les dues sessions
amb Virginia s’obrí un espai de confiança, aprenguérem el significat de
«resiliència» des de la pràctica i
posàrem en valor els sabers allà
compartits.
Les següents dues sessions les
conduí Mireia Sallarès. Ens mostrà
exemples del seu treball, com Las
muertes Chiquitas o Las 7 cabronas,
que resultaren molt inspiradors a
l’hora de trobar un lloc d’enunciació
apoderador en la proposta del grup.
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A la pràctica: realització i muntatge

Cada grup seleccionava un relat personal amb el qual treballàrem tot
combinant imatge, so i paraula.
Una vegada teníem els primers
esbossos de vídeo vam fer un visionat col·lectiu i vam enregistrar els
comentaris que suscitaven. Aquestes converses, transcrites, s’incorporaren a l’audiovisual i feien visibles
les vísceres que el construïen.
Visibilitzar el procés i els resultats

Reflexions, contradiccions, reptes

En aquest desplegable incorporàrem
el següent text a manera de reflexions i conclusions:

Fotogrames dels 4 vídeos de M uj eres Valientes que es poden veure a la web. MAIXAP.

«Obrir el codi significa augmentar
les llibertats a través de l’enteniment
del funcionament de les coses. Quan
els codis estan tancats, són invisibles, impenetrables, invariables.
Obrim els codis del cos, de la representació, de les relacions, de la tecnologia. Evidenciam el que empram i
com ho empram. Entenem com opera la violència estructural des de relats situats. Treballam la creació
audiovisual com a una eina més cap
a l’autonomia, creuam sabers de diferents àmbits. Per fer-ho, construïm
un espai de confiança. Perquè
aquest esdevengui, respectam sense
matisos el pacte col·lectiu fet des de
l’inici del taller: tot el que surti
d’aquest espai-temps compartit és
decidit entre totes. Parlam des de diferents llocs, ens enviam missatges
que són mirades, distraccions, rialles,
ens contagiam. Exercir política de la
representació des de la inseguretat
que produeix un sistema que et fa
vulnerable, fins al punt de poder privar-te de llibertat, per qüestions de
gènere, raça i classe, no és el mateix

que fer-ho des d’un espai de seguretat. D’aquí la cerca d’estratègies
d’anonimat per cuidar-nos i anomenant-nos des de la col·lectivitat, per
deixar de ser invisibles. Contar, articular aquestes violències quotidianes per mitjà de l’escolta en comú és
un acte de resistència i valentia. Dos
mesos d’intensitat, de responsabilitat
compartida, d’aprenentatges valuosíssims d’anada i tornada. Un plaer,
seguim Mujeres Valientes!»
MAIXAP, abril de 201 5
És el museu un camp de Batalla?

Ara, gairebé un any després, ens
plantejam tancar aquest article enfocant la mirada cap al context museístic on s’ha desplegat aquest
projecte. Quin marge d’acció i transformació política es pot donar en
aquest àmbit?
Prenem el títol de la conferència
d’Hito Steyerl Is the Museum a Battlefield per situar les institucions com
a espais no neutrals, carregats d’ideologia, fruit de circumstàncies i
interessos concrets (econòmics, ur-
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banístics, ideològics, polítics,…).
Els museus són institucions complexes travessades per diverses cultures (la educativa, la curatorial, la
del màrqueting...) amb objectius
creuats, que sovint donen peu a
conflictes i tensions. Els projectes
educatius amb una voluntat col·laborativa, malgrat tenir bones intencions, inevitablement es veuen inscrits en aquestes lògiques de tensió.
En el cas d’aquest projecte es presentaren conflictes entorn a les negociacions, límits de temps, contradiccions i mal estar amb la distribució final dels rèdits del projecte.
Tal vegada seria interessant dedicar un article a desenvolupar les reflexions al voltant d’aquests
conflictes, per tal de poder fer-ne un
aprenentatge significatiu, ja que en
funció de com es van negociant i
treballant aquestes qüestions depèn,
en bona mesura, el marge d’acció i
transformació política que es pugui
donar en aquest àmbit.
http://maixap.tv/
enterense-mujeres-valientes

III Fira del Llibre Anarquista de
Mallorca, molt més que llibres

Maria Cifre

La III Fira del Llibre Anarquista de
Mallorca (1 , 2, 3 i 4 d’octubre 201 5;
Parc de Ses Veles) s’ha consolidat
com a projecte autogestionat i autofinançat de gran format, com a espai
de trobada de lluites de l’illa i d’altres
indrets, així com a espai de reflexió
entre diversitat de formes de sentir,
entendre i viure l’anarquia.
Un programa més extens i divers en
formats1

La III Fira, ampliada a 4 dies, va tenir
un programa més extens que a les
anteriors edicions i amb major diversitat de formats narratius. Amb Buenos días, Sísifo de José Ardillo ens
apropàrem a la potencialitat de la
novel·la com a eina reflexiva contra
l’huracà de la modernitat i la destrucció del territori. Des de la revista
Salamandra ens presentaren la poesia i l’oníric com a eines subversives
contra la ciutat industrial. El còmic
d’Amàlia Álvarez Cinco Histórias de
Mujeres Indocumentadas desensorrà
les memòries de dones migrants que
qüestionen els privilegis de l’home
occidental. Incorporàrem enguany
les lluites anticarceràries sobre el
paper a través de Caminando hacia
el abismo de J. M. Botana i Huye,
hombre, huye de Txosé Tarrío, a mà
d’un membre de la revista Punto de
Fuga. La gran aposta de la producció
local fou la presentació de l’espectacular Projecte Úter, un dibuix col·laboratiu sobre llibertats sexuals i
reproductives. Pel fort context electoral d’enguany, gran part del programa s’articulà entorn les inquietuds,
debats i propostes pròpies del moviment llibertari sobre la deriva institucional de les lluites horitzontals i de
carrer. En aquest sentit, les presentacions de Contra la Democracia, editat
pels Grupos Anarquistas Coordina-

Disseny de la I I I Fira del Llibre Anarquista de M allorca. Projecte Úter.

dos i Dulce Leviatán de Pedro García
Olivo qüestionaren d’arrel les Democràcies i l’Estat del Benestar. Davant els actuals processos
d’institucionalització de lluites més o
menys de base, amb la taula rodonadebat Esdevenir governants o esdevenir
ingovernables2
tractàrem
d’oferir un espai de reflexió entorn les
possibilitats, limitacions i contradiccions de la via institucional. Com no
només ens nodrim de destruir el que
ens oprimeix, a través de tres actes
evidenciàrem la capacitat de transformació del moviment llibertari i les
eines de combat i relació que possibiliten l’horitzontalitat, l’acció directa,
la desobediència i el suport mutu: la
presentació de La Anarquía Funciona
de Peter Gerderloos; La Apuesta Directa d’autoria col·lectiva; i la taula
rodona-debat Quan els carrers Bullen
amb membres del CSO Can Vies i el
col·lectiu Encausades Parlament.
Les veus rebels no només tenen
forma de lletra escrita, com quedà
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palès amb el teatre de Clara G.F., el
contacontes per adults Mons Imaginaris, el rap de Kronstadt, i les guitarres i veus d’Ana Martí, Buterflai i
Paradoxus Luporum. El final de la Fira el marcà el recital de poesia
col·lectiva amb música punxada per
Dj Amoniako.
La Fira ha sigut també espai de
trobada i d’enfortiment de llaços entre individualitats i projectes polítics
afins que participen en la creació,
edició i distribució de material subversiu. Durant tres dies, el Parc de les
Veles s’omplí de paradetes amb diversitat de material (fanzines, revistes, llibres de primera i segona mà,
serigrafies,...) i contingut (antiespecisme, història de l’anarquisme, feminismes, contes infantils,...). De
diversos indrets de Mallorca vingueren Grups d’Estudis Llibertaris Els
Oblidats, transitant, Sa Botigueta, Es
fullet perdut d’en Rotget, Calumnia
Edicions, Ulls Sadolls, Projecte Úter,
Edicions el Despropòsit i Nono Espai

d’Aprenentatge. Des de Catalunya
vingueren Srta. Jess, Virus Editorial,
Llibreria Aldarull i Distribuïdora Josep
Gardenyes. Des de Madrid poguérem
comptar amb la presència d’Ocho
Dos Cuatro Ediciones, Distribuciones
Güarrilleras, Distribuidora de las Juventudes Libertarias de Madrid-FIJL,
Cul de Sac-Ediciones el Salmón i Librería Eleutheria. Des d’Euskal Herriak vingueren Karrazka Banaketat,
Ekintza Zuzena i la impremta anarquista Irrintzi.
Se'ns cola el patriarcat3

Algunes de les participants i organitzadores de la Fira ens posaren sobre
la taula el fet que les ponents femenines eren quasi inexistents. Mesos
enrere, quan debatíem les temàtiques que volíem incloure, ens limitarem als llibres i autors que més
coneixíem, sense tenir la curiositat
de descobrir la infinitat de produccions literàries i de pensament que
existeixen. Reproduirem -i per tant,
perpetuàrem i legitimàrem- les dinàmiques d’invisibilització pròpies del
sistema heteropatriarcal capitalista
que tant repudiam. Així, 'els feminismes' quedaren limitats a un contingut més del programa, en comptes
de ser una mirada i forma de fer
transversal en tot allò que organitzam, en la forma de relacionar-nos
entre nosaltres i cap a l'exterior. Reconeixem doncs que tenim encara

molt camí a fer, però creiem que és
també a partir dels conflictes que
nosaltres mateixes generam com
aprenem a combatre aquestes actituds patriarcals. Quan el conflicte
esclatà ja era massa tard per canvis
de programa, però esperam que la
propera edició de la Fira sigui una
petita mostra de tots aquests aprenentatges col·lectius.

Espai de trobada de
lluites de l’illa i
d’altres indrets; espai
de reflexió entre
diversitat de formes
de sentir, entendre i
viure l’anarquia

Teixint xarxa

El total autofinançament de la Fira
requerí de grans esforços col·lectius,
més encara considerant les despeses d’assumir part dels costs de
desplaçament del voltant de 30 persones convidades de fora l’illa. Molta
és la gent que contribuí abans i durant la Fira, organitzant actes, serigrafiant, cuinant i aportant material
per a la rifa. L’autogestió i autofinançament són part intrínseca de la
nostra perspectiva de lluita, i ens
sentim orgulloses de que així sigui. A
part d’una aportació a CNT/Ateneu
Llibertari Estel Negre -espai que ens
acollí durant la Fira-, quasi tots els
beneficis econòmics es destinaren a

les Encausades de Bunyola, reforçant
així els llaços de solidaritat entre
companyes represaliades del nostre
territori.
La Fira ha estat creació de xarxa
d’aranyes, molta feina col·lectiva, rialles, mirades de complicitat, coordinació i improvisació, reforçament de
vincles i afinitats, creació de nous
espais de lluita. A contrainfo.cat i a
les ràdios lliures que ens donàreu
veu, a totes les persones que contribuíreu tant abans com durant el
transcurs de la Fira en la seva organització; a la gent que il·lusionada
vengué a Mallorca des de molt lluny;
a les que amb la vostra crítica constructiva ens revolucionau per dintre;
a les que parlàreu, cantàreu, discutíreu i assistíreu a cada acte; a les
companyes de l’Assemblea d’Organització per disfrutar tant de créixer
juntes, a qui es va fer seva la Fira... a
totes vosaltres... amor i rebel·lia!
Visca la Fira, visca l’anarquia!
1 Aquest article és una síntesi personal

de les valoracions generals acordades
per l’Assemblea d’Organització de la III
Fira del Llibre Anarquista de Mallorca,
que podeu trobar a la plana web.
2 Sobre els conflictes sorgits arrel de
l’organització i desenvolupament d’aquest acte, podeu llegar el posicionament
de l’Assamblea d’Organització a la web.
3 Podeu trobar el comunicat complet
Se’ns cola el Patriarcat a la web.

https://firallibreanarquistamallorca.
noblogs.org

Pancarta penj ada entre els arbres del Parc de ses Veles durant els dies de la Fira. Anònima .
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Sobrassada de peix: llepolies de
greix i escates per a tots els golafres
El festival Sobrassada de peix va néixer el 201 3 del caliu que varen provocar les tres edicions de l'Octubre
punk. Unes jornades farcides de
cinema independent, transgressor i
provocador -com entenem ha de ser
el punk- que també incloïen un concert de hardcore punk i una xerrada
relacionada amb la temàtica. Així, els
octubres del 2009 al 201 1 , a Manacor i voltants (Felanitx), els amants
del punk més agressiu pogueren
participar de concerts el capvespre al
mateix carrer, com va ser l'actuació
feréstega que protagonitzaren les
bandes Verval Diarrea i Dr. Doom. A
més, durant aquella actuació es va
poder assistir a la primera aparició
de la criatura pertorbada que des de
llavors sempre ens ha acompanyat i
que ara mateix és el principal matancer de Sobrassada de peix: el Dr. Enfermo.
Pel que fa a les pel·lícules, en
aquelles edicions, es projectaren
films i documentals relacionats amb
la cultura específicament punk com
The Best Of GG Allin and The Murders Junkies, The Cramps. Live at
Napa State Mental Hospital, Los Borbones. Sé Mongol y no mires con
quién o Crass.Yes Sir I Will. Però
també altres pel·lícules que res tenen
a veure amb el moviment punk però
que per a nosaltres, per la seva mordacitat trobàvem que havíem de reivindicar: Punishment Park, Iré como
un caballo loco, Las Margaritas, Cero
en Conducta, Sick. The Life &Death of
Bob Flanagan. Supermasochist,
Themroc o Pobres pobres que els
donguin pel cul. Però, no només de
concerts musicals i pel·lícules s'embotia Octubre Punk. Les dues darreres edicions ja comptaren amb una
exposició col·lectiva d'artistes com
Jesús Ballester, OjOcOjO, Pi Subirats,

Octubre Punk

Dr. Enfermo i el Porquet de Caliu pasturant pel M ercadona. Sobrassada de Peix.

Rogelio Olmedo, Sebastiana Galmés
o Xolotl i actuacions o performances
com les del bandoler Midnight
Trainer, la poesia d'oli, morques, suor
i cendres de Manel Serrano o la xerrada musicada de Txus Troll, Punk al
límit, o com els Ramones es varen
convertir en Napalm Death.
Octubre Punk, fidel a la seva actitud, va ser un festival autogestionat
cent per cent i amb ànims de pèrdues, que co-organitzaren el periòdic
llibertari Cultura Obrera, el col·lectiu
cinèfil 39 escalons i diverses individualitats i famílies.
Després de tres edicions, l'any
201 2, per raons familiars i defuncions
-com va ser la desaparició del periòdic Cultura Obrera-, però també perquè estàvem un poc decebuts i
necessitàvem incentius i ajuda física,
l'Octubre Punk no es va celebrar. No
obstant això, amics d'inquietuds ens
recriminaren el per què no continuàvem. Ens animaren i agafaren la iniciativa de refundar Octubre Punk.
Teníem clar però, que per arribar a
més gent, per sortir de les clavegueres, havíem de sortir de l'etiqueta
punk, perquè ens posava dins una
casella que no era exactament la que
cercàvem. Volíem reivindicar l'actitud
punk però a la nostra manera, mes-
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clant ous amb caragols. D'aquesta
manera, i de la poesia del Porquet de
Caliu, va sortir un nou títol i un altre
esperit, amb la perspectiva més àmplia. A partir de llavors Octubre punk
organitzaria la seva millor deposició:
Sobrassada de peix.

El 2014 es va celebrar
la primera Fireta
de Paper de peix,
un dels nostres
principals embotits
Del plujós octubre passàrem a la
claror del maig. Així, el 201 3 començava a nedar Sobrassada de
peix amb un format molt similar a les
edicions de l'Octubre punk, però donant més pes a les exposicions, un
dels plats forts de Sobrassada de
peix i un dels escenaris predilectes
del nostre dimoni interior, el Dr. Enfermo.
Contents de la repercussió que va
tenir la primera edició de Sobrassada
de peix, i amb forces renovades, l'any
següent, el 201 4, paríem el que a hores d'ara és el nostre principal embotit d'aquestes peculiars matances:
la Fireta de Paper de peix. Una mostra de fanzines i de creacions artístiques de caire independent en format

paper. Envelats cap a la civilització
digital i cibernètica, la fireta també
vol seu una protesta, una trava cap
aquest destí on ens dirigeixen els poders globals. En aquestes dues firetes han passat artistes com Miquel
Àngel Llonovoy, Joan Forteza i projectes editorials com els del Sr.Ferrer,
el Colectivo Amorfo, Edicions del
Despropòsit, Karakarton, i projectes
de Barcelona i València com Bosta,
Zangano Comix, Ediciones Valientes
o Doc Indústries. De l'any passat,
també convé citar l'actuació musical
del duet surfer Tuareg, la qual comptà amb l'estampació en directe de
camisetes de l'artista Pablo Taladro.

Reivindicam l'actitud
punk, però a la nostra
manera, mesclant
ous amb caragols
De les tres edicions que duim ja de
Sobrassada de peix, volem destacar
les projeccions de pel·lícules tan matanceres com Santa Sangre, Mónica
del Raval, Benjamin Smoke, Staub o
la projecció musicada amb crust i
grindcore a càrrec de Txus Troll de la
mítica pel·lícula The War Game, de
l'irreverent director Peter Watkins. De
les actuacions musicals, els +++ no
varen deixar indiferents a ningú, així
com el hardcore apocalíptic d'Una
Bèstia Incontrolable, la tècnica frenètica dels Orquídea o la locura dels
Purkinje. Pel que fa a les xerrades,
hem reflexionat sobre la vigència o
no de l'anomenada contracultura i
sobre la polèmica vida i obra del
Marquès de Sade. Finalment, pel que
fa a les exposicions, són remarcables
les performances del Dr. Enfermo i
les seves criatures amigues, i el pas
d'artistes com Cati Cànoves, Cata
Lliteras, Toni Amengual, Txema, Toni
Pasqual, Doménech Boronat, Natalia
Fariñas i molts altres.
Enguany, després de fer una revisió
crítica sobre l'edició de l'any passat,
segurament hi haurà canvis en el

Els cartells mai no han deixat a ningú indiferent. Sobrassada de Peix.

format de programació habitual. Això
sí, intentarem consolidar la Fireta de
Paper de Peix, que ha tengut una
gran repercussió, i apostarem més
per les actuacions teatrals o performances.
Nosaltres som ferms partidaris de
l'art i la cultura en pèl: sincera, autèntica i sense l'embolcall postís de la
mercantilització. Així mateix, creim
que com a persones que viuen en
societat, els artistes no es poden
mostrar distants de la realitat que
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ens envolta, per això també sempre
ens atraurà la creació que mostra
l'interior dels budells d'aquesta societat. Així que ja ho sabeu amics i
amigues, l'aspre i coenta sobrassada
de peix continua, i, com diu aquesta
altra criatura amiga del Dr. Enfermo,
el Porquet de Caliu: «...juntets farem
un tremponet de morques abans de
gaudir d'un bon plat de rata bullida
amb patates transgèniques i algues
de clavegueram».
https://facebook.com/sobrassadadepeix

Aina Escobar
Àngel Santana
Biel Mateu Janer

LIPDUB de la Plataforma LEMA
Els moviments socials de Mallorca
han fet públic el seu lipdub sota el lema «Estima Mallorca» amb l’objectiu
de fer visible i denunciar la problemàtica existent a Mallorca i que
afecta a diversos àmbits de la vida
quotidiana dels seus habitants: drets
socials, territori, educació, llengua i
cultura.
Els grups participants denuncien
una manera d’administrar el capital
humà i biològic d’aquesta illa que
atempta contra l’interès general, ja
que, d’alguna forma, es posiciona en
contra de l’esperada i necessària regeneració dels nostres drets i del
nostre entorn. La majoria coincideixen en assenyalar les polítiques neoliberals al servei exclusiu del capital
com les responsables de la més gran
desfeta social, ecològica, cultural i
educativa dels darrers temps.
La filmació pretén transmetre un
missatge d’esperança a la societat
tot mostrant la feina que es fa i la
gent que hi ha al darrere mirant de
reconduir la deriva que ha pres la
política oficial d’ençà de l’entrada en
un estat de crisi induïda pels grans
grups de poder. Estrenat pocs dies
abans de les eleccions autonòmiques i municipals, els moviments socials tenen molt a dir i utilitzen
aquest canal per fer arribar al conjunt
de la ciutadania el missatge que tenen, la concepció d’una Mallorca que
consideren més justa i igualitària.
El Lipdub de la Plataforma LEMA
es tracta del primer vídeo reivindicatiu d’aquestes característiques filmat
a Mallorca, per ser un model de manifestació creatiu i despreocupat que
convida a la denúncia constructiva i
que ha estat capaç d’agombolar un
ample ventall de fronts de lluita
oberts els darrers anys des de diversos àmbits de resistència social.

COM SORGÍ

A l'inici del 201 5, tres amigues avaluàrem el context sociopolític-cultural del nostre territori. A les acaballes
de la legislatura del govern de Bauzá,
totes havíem sentit les passes enrere
i ens demanàvem per la trajectòria
que havien tingut les retallades i les
repressions, així com els grups de
resistència i solidaritat. Les conclusions foren esgarrifoses i es decidí posar remei.
La idea sorgí de fer una Sibil·la revolucionària1 ; aprofitant el seu
caràcter nostrat i profètic, quant a
l'anunciació d'un futur apocalíptic on
només –no molt llunyà, com les
eleccions anunciades per al maig–.

Una fantàstica eina
de conscienciació
de la necessitat de
participació activa
de la ciutadania
Format

REUNIONS

La urgència de l'activitat requeria una
proposta clara des del principi, tot i el
caràcter participatiu i mal·leable que
ha tingut en tot moment. Vam reduir
els objectius en dos: visibilitzar els
col·lectius i les persones que hi parti-

cipin que resisteixen a l'atac des de
l'hegemonia del capital i denunciar
els aspectes concrets que els afecten. Això darrer es va articular en
forma de LEMES, petites frases conclusives de la seva lluita.
LEMA va sorgir com a sigles de la
proposta (Lipdub Estima Mallorca),
identificant-se amb la forma. A part,
feia palès el contingut: lemes de la
resistència crítica a Mallorca.
Recorregut

A la proposta inicial, l'acte –únic–
havia de tenir lloc baix la finestra del
Consolat de Mar, el despatx del
president. S'havia de proposar una
llista per a connectar artistes i grups
d'acció més política. Desistint la idea
de festival o concert o diada, vam
pensar posar a tothom, una davant
de l'altra i fer-ho a la vegada. Una
aposta forta per la difusió ens posaria davant un equip tècnic qualificat
que compliria l'objectiu final: mostrar
la feina que ha fet la ciutadania rebutjant els models opressors. Quines
persones hi ha darrere les accions
solidàries on totes en sortim beneficiades a més llarg o curt termini.
Una proposta era fer un recorregut
narratiu dels fets, amb símbols de
repressió i de lluita avançant en paral·lel. A les reunions ens vam adonar

Quasi una trentena de col·lectius passaren un diumenge agradable a l'hora que
reivindicatiu. Isidre Forteza Cortés .
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LEM A són les sigles de L ipdub E stima Ma llorca. Rubén Darío García Pujals .

que les lluites que ara plantaven cara
al carrer tenien el seu origen tan enrere que ens era impossible situar-lo
en un marc cronològic coherent. La
següent, definitiva i acceptada en assemblea, va ser dividir el recorregut
–circular i a la barriada del Puig de
Sant Pere– en quatre blocs: territori ,
educació, llengua, cultura i drets socials. Ens vam ordenar i intercalar els
grups d'acció més política amb els
musicals. Vam demanar els permisos de les cançons del fons musical
COM VA ANAR
Grups de suport

Una de les motivacions inicials va ser
donar un espai de visibilització de les
artistes, sortint de les galeries, editorials i espais petits que reclouen la
seva indignació i armes de lluita.
Com a autocrítica pensam que no
vam saber connectar efectivament
amb aquests col·lectius per fer-los
partícips del projecte.
La primera proposta va ser presentada a una assemblea del GOB. Amb
l'espurna d'aquest fort ecologista,
d'on vam aprofitar el casal per a les
següents reunions, vam convidar als
col·lectius que coneixíem de manera
personal o indirectament.
A cada reunió obríem el torn de paraula per establir un marc compartit
de diàleg i presentàvem un disseny
del model del lipdub. Recollíem els
pensaments, crítiques i ajuda per a la
següent assemblea. Així cadascú fe-

ia feina als seus espais de lluita i creació, inventant lemes, accions
performatives, proposta d'ordre
d'aparició, de grups musicals i recorregut. Molts dels col·lectius es varen
posar a fer feina des del primer moment.
La setmana prèvia a la gravació va
haver-hi un assaig previ, amb gent
representant de cada col·lectiu. El 1 4
d'abril, a les 1 0 h. Es varen reunir els
27 grups de suport, que havien comparegut durant les assemblees. El
punt de reunió va ser la església invertida de Dennis Oppenheim de la
porta de Santa Catalina.

«Si vols un futur digne,
lluita ja des d'ara»
va ser un dels
lemes del lipdub

Els col·lectius que hi trobam, per
ordre d'aparició, són els següents:
Salvem es Jonquet, Biciutat, Salvem
es Molinar, Tambors per a la Pau,
Valtonyc, Assemblea de docents, Crida, STEI Sindical, Sindicat Alternativa,
Encausades per la Conselleria, Jubilats per Mallorca, Fundació s'Olivar,
Plataforma d'Afectades per les Hipoteques, Musics de la Simfònica, No al
TTIP, GOB, Joves del GOB, Balears diu
No, Jardí d'Epicur, contrainfo.cat, Feministes Encausades, Obra Cultural
Balear, Esquerra Independentista de
Mallorca, Unitat Cívica per la República, Memòria de Mallorca, ATTAC
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Mallorca, Federació d'Associacions
de Veïns de Palma i Dimonis de sa
Factoria.
Equip tècnic i realització

Per a la realització del vídeo vam
comptar amb un suport tècnic i
artístic a l’altura de les circumstàncies. Vam comptar així amb un director de la filmació d'on recollíem
també les propostes i prevèiem les
limitacions de producció.
CONCLUSIÓ

El lipdub es va estrenar al bar Siset el
1 7 de maig on se projectà el vídeo en
diferents sessions, omplint l'aforament a cada pase.
Volem agrair també als mitjans de
comunicació que ens han donat suport com el diari Ara o contrainfo.cat,
des d'on s'ha publicat un seguiment
del projecte i la valoració en aquest
anuari.
Vam concloure aquesta experiència amb moltes impressions compartides, cares conegudes i un teixit
de solidaritat i lluita que ha germinat
gràcies a la participació activa de totes aquestes persones. Els objectius
inicials s'han complert i valoram reprendre una acció similar en el futur.
El vídeo el podeu trobar a:
https://youtu.be/74HKq6TW7sQ
1 Sibil·la transportada a l'actualitat amb

les imatges i el ritme, però sense variar la
lletra: https://youtu.be/wm6v5N-O-DY

https://facebook.com/plataformalema

Les festes populars e(n)s reforcen
D'uns anys ençà, les festes dels pobles de Mallorca han patit un canvi
radical tant en la forma, com el contingut com en la posició des d'on es
pensen. Feia massa temps que la
gent s'havia de conformar amb unes
festes oficials i oficialistes que, en
molts de casos, apel·laven al folklore
més estantís i que en la seva majoria
despertaven crítiques o inclús indiferència. Si bé és ver que hi havia
qualcuns oasis que mereixen ser reconeguts com són la penya del Cosso de Felanitx, en actiu des de fa més
de trenta anys o Sa Revolta de Vilafranca que enguany complia el 25è
aniversari. Aquestes festes varen
aconseguir que gent del poble involucràs la resta i fer que la sentissin
com a pròpia, però eren l'excepció en
una illa que demanava a crits noves
festes populars arreu dels pobles.
Segurament el tret de sortida
d'aquest moviment el podem situar
amb la festa del Much de Reig de
Sineu. És interessant fixar-nos en
com va sorgir perquè és una bona
mostra del que ha passat a moltes
altres d'aquestes festes. Durant Sa
Revolta de fa més de deu anys uns
joves sineuers robaren la màscara
del dimoni, símbol cabdal de la celebració, en revenja per les llenderades
que havien rebut i la varen passejar
uns dies més tard durant els dinars
de germanor. Justament, la presència d'un xeremier vilafranquer durant
els dinars va fer que la carota tornàs
al seu poble. La dolenteria havia
quedat allà, però va encendre les ganes d'un grup de joves de muntar
qualque cosa de cara a l'any següent
i va ser com, basant-se amb la rondalla del puig de Reig i amb tota la
ironia i la bulla, es va iniciar la Mucada, que ja compta amb dotze edicions.

Joan Colomar Bauçà

El Parc de la M ar estibat de gent a la primera batalla de Canamunt contra
Canavall. Orgull Llonguet.

Amb aquest exemple podem veure
diferents aspectes que caracteritzen
aquest nou moviment. En primer lloc
són festes sorgides del jovent del
mateix poble que, cansat de queixarse d'unes festes que no estan fetes
per a ells, es decideixen a prendre la
iniciativa i provar-ho amb la màxima
de passar-ho bé durant el seu dia. En
segon lloc reinventen les tradicions
sense deixar de banda les antigues,
sinó actualitzant-les i normalitzantles, eliminant qualsevol rastre estantís com fan quan s'inventen les
bèsties del Much i la Mucha amb tota
la comparsa plena de figures que
transgredeixen tot conservadorisme.
En tercer lloc tenen clar que només
ells mateixos poden gestionar la festa i que han de funcionar al marge
d'institucions, sense rebre subvencions i, per tant, cercant-se la manera
d'autofinançar-se.
A més, aquests tipus de col·lectius
tenen una diferència molt gran respecte els de lluita política i és que,
per definició, han de ser festius i això
dóna lloc a la improvisació, a provar
coses noves, a reunions molt més
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disteses i a què cadascú digui el
disbarat més gran que se li ocorri
sense por a ser jutjat perquè precisament d'això va la festa. Però a la
vegada, la seva intervenció a la societat és clara i esdevé una eina d'empoderament per a la gent que veu
que, al manco durant un dia, són ells
els que organitzen els espais i els
temps i creen tot un imaginari
col·lectiu que les institucions ni somien en aconseguir.

No ha estat fins
aquests anys que
Palma s'ha deixondit i
ha consolidat la revetlla
de Sant Sebastià com
una festa popular

En aquest moviment hi podem trobar festes arreu de molts de pobles
com són l'Embala't de Sencelles, la
Garrovada de Costitx o la Correguda
en roba interior de Bunyola i no ha
estat fins aquests anys que Palma
s'ha deixondit i ha consolidat la revetlla de Sant Sebastià com una festa popular de la mà d'Orgull Llonguet

i la Confraria de Sant Sebastià.
Aquest fet és més important del que
pareix i és que les mostres de cultura
popular poden estar molt arrelades
als pobles però en una ciutat de més
de 400000 habitants es fa molt difícil
revifar aquest sentiment. Basta veure
l'impuls que han agafat les glosses a
Mallorca i témer-se'n que a Palma no
hi ha un sol glossador. És per això
que aprofundirem una mica en com
s'està gestant aquest canvi.
Abans de res, m'agradaria reconèixer la feina que durant molts d'anys
ha fet el grup de gent que organitza
Sant Kanut i que ha fet que esdevingui la plaça de la contracultura. Emperò, el model de festa ha seguit
basant-se en concerts mentre que
els nous col·lectius han volgut girar
el model de dalt a baix. Tot i això,
després d'unes edicions on han tengut problemes per arribar a fer la festa, han pres la decisió de repensar-la
i consolidar-la en els següents anys.
Tornant al tema, el 201 3 hi va haver
el primer moviment en aquest sentit i
és que es creava la Confraria de Sant
Sebastià, que va néixer més de les
ganes d'un grup d'amics de fer qualque cosa diferent als concerts i sobrassada que durant tant de temps
s'havia erigit com a única oferta, que
a voler revolucionar les festes de
Ciutat. Però es varen trobar amb un
èxit tan aclaparador que fa que a ho-

res d'ara hi hagi llista d'espera (i quasi tocs) per entrar al dinar de
germanor i d'autofinançament. Ells
aposten per una festa sense pretensions de ser massiva, amb el model
de passacarrers amb xaranga i reinventant tradicions. Ja només el nom
prové d'una antiga confraria que va
existir al segle XVI i passeja elements
com imatges del sant a l'estil de processons però, com no podia ser d'altra manera, de la forma més
irreverent i festiva.

Aquests tipus de
col·lectius tenen una
diferència molt gran
respecte els de lluita
política i és que, per
definició, han de ser
festius i això dóna
lloc a la improvisació
L'any següent va sorgir, també des
de la improvisació d'un grup d'amics,
el col·lectiu Orgull Llonguet, amb la
idea ja clara de seguir el camí iniciat
als pobles i mirar de replicar-ho a
Palma. El primer any va ser una primera prova que va servir per veure
quina era la rebuda de la gent. L'èxit
que va tenir va fer que de cara al
201 5 es preparàs amb cura per tal de
consolidar-ho. El col·lectiu convida a
la participació de tothom que en ten-

gui ganes via assemblees obertes, ja
que tenen per idea que com més
gent millor amb l'objectiu de crear un
sentiment de pertinença que poc a
poc es va formant. És per aquest
motiu que defugen del model de
concerts, ja que la gent hi participa
de manera passiva, anant a veure els
que li interessen més, però sempre
supeditats al triatge que en fan els
organitzadors. A més, no genera
aquest sentiment de poble que fa
que la gent se la senti seva.
Seguint aquesta manera de fer,
enguany es va celebrar per primera
vegada la batalla de Canamunt i Canavall. Aquesta és ja una mostra
clara del fet que el moviment és ben
viu atès que és capaç no només de
donar alternatives a les festes que
ens són alienes sinó de proposar una
festa des del no-res i arribant a congregar més de 5 000 persones, xifra
que ningú imaginava assolir. La idea
és la mateixa: que la gent de Ciutat
se la faci seva durant un dia, en
conegui la història, la passegi, la balli
i la gaudeixi en col·lectivitat.
Què falta? Hem de dir que encara
molt. Però la tendència és clara i esperem que de cada vegada s'ampliï
més la llista de pobles que gestionen
les seves festes i esdevenguin una
eina més del canvi social i col·lectiu
que tant necessitam.

Tot Sineu expectant per rebre la M ucha j ust abans de l' « Encuentro » . José Juan Luna, « Potti » .
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Memòria 201 5
Som un col·lectiu que treballa pels
drets de les víctimes del franquisme,
drets que l’Estat Espanyol i/o les institucions que el representen, tant a
nivell central com a local, no han volgut reconèixer. La nostra tasca es
desenvolupa en la lluita davant l’Administració pels drets no assolits
d’un col·lectiu de víctimes que ha patit greus violacions contra els DDHH,
és per això que la nostra associació
és en realitat una entitat de DDHH.
L’any 201 5, com sempre i governi
qui governi, hem seguit reclamant les
nostres demandes. Cada primer dissabte de mes ens concentram a la
Plaça Major de Palma a les 1 2 hores
per demanar Veritat, Justícia i Reparació. Hem organitzat xerrades, conferències, rutes guiades de Memòria
Històrica i actes diversos entre els
quals cal destacar l’acte del 4º aniversari del Mur de la Memòria on
presentarem el projecte Dones per la
Memòria, sis retrats de dones assassinades pels feixistes a Mallorca,
amb una conferència sobre les biografies de cada una d’elles, a l’acte
lliuràrem els retrats a les seves famílies, fou molt emotiu i un homenatge
a totes les dones que patiren la repressió franquista. Però sens dubte
l’acte més rellevant d’aquest any fou
el lliurament de les restes humanes
identificades de tres víctimes de Maria de la Salut a les seves famílies.
L’exhumació de la fossa on estaven
enterrades es trobava a Sant Joan i
havien començat les tasques de
camp de l’exhumació just un any
abans, les havíem trobat però calia la
identificació i això du el seu temps.
Finalment poguérem fer un acte de
homenatge i lliurament a les seves
famílies al cementiri de Maria de la
Salut, les tres víctimes eren oriündes
d’aquest municipi, així vàrem retor-

Tònia Oliver Paris
nar les víctimes a casa seva i les seves famílies pogueren assolir el seu
dret a enterrar-les dignament, és la
primera i única fossa exhumada a
Mallorca de les aproximadament 50
que tenim localitzades. Un altra activitat important fou la nostra estada a
Brussel·les amb els companys i
companyes de la Coordinadora Estatal de suport a la querella argentina,
on hi estam personats com a col·lectiu pels crims franquistes a Mallorca.
El Parlament Europeu ens convidà
per explicar les nostres demandes i
així ho vàrem fer, és important que
les institucions europees s’impliquin i
coneguin la realitat de les víctimes i
la manca de suport per part de l’Estat
Espanyol, són passes que pot ser no
donin fruits immediats però són passes endavant.

Som un col·lectiu que
treballa pels drets no
reconeguts de les
víctimes del franquisme
A partir de les darreres eleccions
autonòmiques que han suposat un
canvi de govern a Balears, ens hem
reunit amb l’Ajuntament de Palma,
l’Ajuntament de Calvià, l’Ajuntament
d’Alaró, l’Ajuntament d’Inca i l’Ajuntament de Porreres, també amb la
Conselleria de Cultura del Govern Balear, el Consell de Mallorca i el Govern
Balear, i hem presentat nous projectes i velles reivindicacions. Vull destacar la bona predisposició, les
reunions amb nosaltres i la bona sintonia amb les nostres demandes
però cal exigir més rapidesa amb el
compliment dels pactes acordats. Al
Consell de Mallorca presentàrem un
projecte educatiu, projecte d’una sèrie de documentals i la declaració
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institucional del darrer dissabte del
mes de maig com a dia de la Memòria a les víctimes del feixisme a Mallorca, ens reberen l’estiu passat però
de moment no ens han contestat.
Als Ajuntaments, destacar l’Ajuntament de Calvià, des del primer moment han mostrat la seva disposició i
el més important és que han actuat i
portat a terme les nostres demandes,
de moment ja han posat una placa
amb tots els noms de les víctimes de
la fossa de Calvià, està ja senyalitzada i dignificada, han aprovat a un
ple la autorització per exhumar la
fossa i han iniciat les tasques perquè
el local de la societat obrera «Sa Societat» retorni als seus legítims propietaris. A la reunió amb el Conseller
de Cultura i Memòria Històrica de
l’Ajuntament de Palma, l’agost passat, entre altres reivindicacions, demanàrem l’enderrocament del
monument feixista al creuer de
guerra Baleares ubicat a la plaça de
Sa Feixina, És prou conegut el procés
d’aquesta vella reivindicació, sabíem,
i així ho advertírem, que el PP i alguna altra entitat s’hi oposarien, que
intentarien tornar a crear polèmica
envers el monument i que interposarien recursos per a dilatar el
procés, per això mateix demanàrem
l’enderrocament urgent, però no s’ha
fet així i ara en patim de nou les conseqüències: de moment el monument feixista segueix en peu. Tenim
plena confiança en que es compliran
els acords per part de les noves autoritats, un d’ells és la retirada del citat monument, però els demanam
més diligència per a no dilatar-los.
La petició al Govern Balear més rellevant a les reunions que mantinguérem fou l’aprovació d’una llei de
fosses autonòmica. Necessitam un
protocol i que el Govern assumeixi

Acte d'entrega de les restes exhumades de les víctimes de M aria de la Salut. Associació Memòria de Mallorca .

les tasques d’exhumar i determinar la
viabilitat de cada una de les fosses
que tenim localitzades per dignificarles, senyalitzar-les i protegir-les a totes. És una demanda urgent, xerram
de restes de persones que foren assassinades, xerram de les seves
famílies que no saben i tenen dret a
saber, xerram de la nostra història
com a poble i xerram de DDHH. La
llei ha estat ja registrada però pendent de la seva aprovació al Parlament, segurament serà a finals del
mes de febrer. També hem demanat
al Govern una llei de Memòria Històrica que sigui d’obligat compliment
que inclogui la retirada de la simbologia franquista, l’accés als arxius,
els projectes per a la difusió, l’educació, etcètera.
Hem col·laborat amb altres entitats
i col·lectius no solament per la Recuperació de Memòria Històrica sinó
també per recuperar els drets que els
darrers quatre anys el partit governant a les Illes i al Govern Central, el
PP, ens ha robat. Hem col·laborat
amb les Marxes de la Dignitat, amb
les Marees Ciutadanes, amb col·lectius antifeixistes, col·lectius que treballen per la cultura, la llengua,
l’educació, la sanitat, els drets laborals, els drets de les dones, dels refugiats etc... Pensam que el millor
homenatge que podem fer a les víctimes del franquisme és lluitar, com

feren elles, contra les injustícies.
Dissortadament, el període de transició de la dictadura franquista a la
democràcia va ignorar drets tan fonamentals, a un estat que es suposa
és de dret, com és el de conèixer la
veritat, el de l’accés a un recurs just i
efectiu davant els tribunals de justícia i el de la reparació integral a les
víctimes d’un conflicte intern ocasionat per una dictadura militar feixista:
la franquista. Vull ressaltar que no
solament va afectar a les víctimes directes sinó tota la societat i que per
això mateix encara en patim conseqüències, podria posar molts
exemples pels casos dels seus efectes per a la societat actual, el més rellevant pot ser, és el fet que ens
robaren la nostra pròpia historia, la
Història forma part del Patrimoni
d’un poble, i el que vincula aquest
delicte amb el present és que actualment el dret a saber està gaire bé
«blindat» per aquest sistema democràtic que tenim (o patim?). Un
exemple molt simptomàtic és la consulta a molts d’arxius, tenim una llei
de l’any 1 968, una llei franquista i
sense terminis i per tant permanent
que impedeix la consulta de molts
documents reservats. Tot i que va
entrar en vigor l’any 201 3 la Llei de
Transparència, que en principi havia
de fer possible la desclassificació
dels documents franquistes, especi-
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alment dels darrers anys, no ha estat
així al no desfer la llei franquista
abans mencionada, que regula la informació reservada de secrets oficials. Es segueix negant a la societat el
seu dret a saber la seva pròpia història, en definitiva el nostre Patrimoni
segueix segrestat. Per això dic que la
tasca de recuperació de la memòria
històrica no afecta solament a temes
i delictes del passat sinó també del
present que ens afecten a totes i a
tots i el nostre deure és reivindicarlos i reclamar-los.

Volem que compleixin
amb els principis dels
drets humans: Veritat,
Justícia i Reparació
Finalment, el passat mes de setembre el Consell de Mallorca ens va
lliurar el Premí Jaume I per la nostra
tasca com a col·lectiu, ens sentim
molt satisfetes i agraïdes per la distinció, però per a nosaltres el millor
premí que ens poden donar és complir amb els acords pactats sense
dilacions indegudes, implantar una
vertadera política pública de la
Memòria Històrica a totes les institucions i complir amb els principis
dels drets humans: Veritat, Justícia i
Reparació i garanties de no repetició.
http://www.memoriadelesilles.org

Hi manca unitat antifeixista.
Ho sabem. Però, feim res?
No m’han encomanat l’article més
complex ni el més difícil de desenvolupar, però de ben segur que sí és un
dels més conflictius. Sé -sols havent-hi escrit unes línies- que no
serà ben rebut per una part del moviment antifeixista i fins i tot que rebré
etiquetes que no són agradables.
Cal deixar clar que aquest escrit
tan sols es tracta d'una opinió personal d’un militant de Joventut Rebel
que malauradament no té la veritat
absoluta, ni està absent de pecat,
més aviat encara li resten moltes coses per aprendre i l’únic que el mou
és deixar el món una mica millor del
que l’ha trobat, sense egos ni
satisfaccions personals.
Són temps convulsos, avui i sempre durant moments de crisis es repeteixen certs patrons socials com el
racisme i defenses ultraconservadores, que serveixen per mantenir el
poder en mans d'uns pocs. Des de fa
uns anys hem viscut en les nostres
pells aquestes actituds; creacions de
grups juvenils de caràcter feixista,
amenaces, atacs a persones i espais
de lluita, agitació i propaganda
d’aquests grups tant al carrer com
als instituts i a la universitat.
Tots ho sabem. Però, què hi feim?
Facem la vista enrere…
Conscients d’aquests fets, i amb
pocs mesos de vida, Joventut Rebel
-ara ja fa uns anys- rebérem una
oferta: participar en un projecte per
crear una coordinadora antifeixista;
accedirem a formar-hi part, però vàrem tardar poc temps a desvincularnos-hi com a organització principalment pel volum de feina que tenia JR
al seu inici. Tot i això alguns militants
continuaren, i finalment sorgí a la
llum Mallorca Antifeixista. La meta
era dotar al moviment d'una eina
conjunta i donar un cop damunt la

taula, mostrar-nos fermes i units per
aturar l’avanç dels grups feixistes
que s’estaven gestant. Amb el temps
arribaren les contradiccions i el que
un principi era una assemblea aparentment oberta que agrupava organitzacions i individualitats començà
a ser un grup restringit i no precisament amb arguments clars. S’escolaven silenciosament conflictes
personals, lluites d’ego i diferències
inconciliables entre individualitats, la
qual cosa creava més divisió entre
antifeixistes. Decidírem, per tant,
abandonar el projecte, que més que
un projecte ja era una organització
independent que no servia com a eina real aglutinadora, sinó una màquina d'agitació i de fer accions aïllades.

De què serveix el
debat estratègic sense
gent compromesa?
Passaren els mesos i al febrer de
201 5 rebérem un altre correu amb la
mateixa intenció; aquest cop sí que
pretenia des d'un primer moment i
com a única finalitat immediata teixir
una xarxa d’organitzacions anticapitalistes. L'objectiu era treballar conjuntament dates antifeixistes que es
repeteixen regularment tots els anys i
per descomptat oferir solidaritat absoluta davant qualsevol alerta antifeixista.
Formàrem part activament de totes
les assemblees que es realitzaren
prèvies a la creació. Teníem ganes, la
idea era bona i sobretot necessària,
només calia executar-la. Cal esmentar que es convidà al màxim d’organitzacions que es pogueren, excepte
Mallorca Antifeixista que ara estava
dividia en diversos nuclis: el motiu
principal fou el comportament que
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tingueren respecte a l’atac que sofrí
el Casal Popular Voltor Negre i la negativa per la majoria d'organitzacions de treballar amb ells en
conseqüència d'experiències anteriors en projectes unitaris. Es buscava un clima de feina agradable que
afavorís el treball conjunt i Mallorca
Antifeixista no tenia cabuda -de moment- per la proximitat dels fets. Així
i amb molta força naixia la Plataforma Unitària Antifeixista, la PUA.
Però aquest primer any d’activitat
de la PUA es pot resumir amb unes
poques accions de solidaritat, una
jornada de formació, i la manifestació del 1 2 d’octubre. Els resultats
esperats fent la vista enrere no són
tan satisfactoris com s’esperaven.
Ara remeto a la pregunta d’abans:
tots ho sabem, però i què? Arran de
les presumptes agressions que succeïren la nit de Tots Sants, sorgí un
article a contrainfo.cat que fou contestat i que em plantejaren una segona pregunta: existeix realment
unitat antifeixista a l’illa?
És evident que a Mallorca encara
tenim feina per reforçar estructures
de lluita com la PUA. Estic convençut
-per això hi vaig formar part- que
dotar-nos d’aquestes eines és l’única solució a la falta d’unitat. Però de
què serveix el debat estratègic sense
gent compromesa? Cal tenir en
compte que Mallorca no és una capital tal com Barcelona o Madrid i
que, per tant, som els que som i
tampoc no podem oblidar que la
cultura de lluita a Mallorca històricament no és quelcom que ajudi, així i
tot no és excusa per aquesta manca
de compromís. Assumir l’existència
d’un augment del moviment feixista
passa per posar a examen la nostra
solidaritat antifeixista, i solidaritat en
el sentit més pur de la paraula, do-

nant de nosaltres allò que tenim i no
el que ens sobra, està clar que tots
estam condicionats per la societat i
dediquem el temps que podem a les
lluites socials però potser vivim en
un moment delicat que ha de menester més que el nostre temps lliure;
entenc que la nostra solidaritat està
directament relacionada amb la
renúncia dels nostres privilegis, i sóc
conscient que jo tampoc no en sóc
exemple, però mai no és tard.

La nostra solidaritat
està directament
relacionada amb
la renúncia dels
nostres privilegis
El lector d’aquest article deu esperar trobar en aquest darrer fragment
la resposta al problema o la recepta
de la unitat, però en aquests àmbits
no existeixen les fórmules, no tinc la
resposta perquè tot això funcioni,
sols sé que la lluita antifeixista necessita evolucionar. Les jornades de
formació que organitzà la PUA amb

les companyes d’Alemanya fou molt
enriquidora, la proposta de fer difusió
setmanal de documentals antifeixistes també. No tot són murals, pintades, camisetes, i adhesius ni molt
manco «caceres de nazis». Digueume covard però és una situació on no
crec que cap militant antifeixista amb
seny s’alegri d'estar, tots volem continuar amb vida i amb aquesta afirmació no dic que la violència s’hagi
d’evitar, queda demostrat al llarg de
la història que sovint no queda altra
opció, però siguem realistes, Mallorca no és Madrid ni Palma es Vallecas. Necessitem evolucionar i teixir
dia a dia una xarxa suficientment sòlida per estar preparats per a qualsevol cosa, superar el problema
generacional que té el moviment
anticapitalista i aconseguir crear
llaços d’amistat entre organitzacions
però sobretot entre militants. No
m’agrada ser catastrofista, però el
problema és allà i tenim eines per
combatre'l, cal poder agrupar la suficient gent per tal de saber com utilitzar-la d’una forma eficaç. Això sí, de
res servirà evolucionar si no tenim

M anifestació Antifeixista pel 1 2 d'octubre a Ciutat. Gaizka Taro .
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compromís. Compromís companyes,
la lluita no és un passatemps, no és
cap moda, de la lluita depenen les
nostres vides. Que no tinguin ni un
anhel d’esperança, perquè amb
compromís i unitat no els deixarem
ni respirar.

El problema és allà
i tenim eines
per combatre'l
Com diuen At-versaris: «Una
abraçada anticapitalista a tots
aquells que treballen des de múltiples projectes de l'esquerra revolucionària. (...) Si ho fan amb ànims
constructius i respecten les diverses
dinàmiques i moments històrics de
cada una de les nostres realitats. I
una patada al cul als que creuen que
la seva forma d'organitzar-se i lluitar
és la correcta, que no tenen cap incidència al seu entorn, perquè només
saben despotricar i automarginar-se,
anul·lant així qualsevol possibilitat de
canvi».
https://facebook.com/PlataformaUnitària-Antifeixista-1561730134071436

Sindicalisme combatiu. Anàlisi de la
desmobilització de les treballadores
Com cada any, toca fer la vista enrere
i avaluar la lluita sindical a Mallorca
duta a terme pels sindicats combatius i de classe, com en aquest cas
són la CGT i la CNT: el referent sindical al nostre entorn.
A l’any 201 5, tornam a comprovar
que el moviment i l’acció sindical es
troben afeblits; les polítiques laborals
que es vénen aplicant a l’Estat espanyol, de caire capitalista i de desprotecció i desinstrumentalització de la
classe treballadora, han donat els
seus fruits i cada vegada costa més
fer front els conflictes laborals. Perquè aquests, a l’àmbit en els quals es
poden combatre és al carrer i aquí
calen les energies de moltes persones. Més endavant podrem compartir unes breus reflexions al respecte.
La CGT i CNT a Mallorca han volgut
continuar alimentant punts de trobada per enfrontar de manera conjunta
l’acció sindical en determinats conflictes i per a mostrar l’esperit combatiu amb més contundència. Fruit
d’aquesta voluntat s'ha produït diferents concentracions i denúncies que
s’han succeït en el curs de l’any.
El 31 de gener de 201 5 se celebrava una concentració per denunciar
l’acomiadament d’una treballadora a
l’Hospital de Llevant (Port de Manacor). El conflicte ja s'havia iniciat al
novembre de l'any 201 4. L’empresa
feia l’acomiadament al·legant que era
per mesures disciplinàries. El SADSOV de la CGT, sindicat al qual està
afiliada la persona afectada, veu
clarament que darrera d’aquest acomiadament existeixen raons de discriminació per raó de gènere, ja que
la Martha, la treballadora que fou
acomiadada, aleshores estava embarassada. L’acció sindical plantejada pel SAD-SOV de la CGT en relació
amb aquest cas d’abús, es dugué a

terme juntament amb el suport de
CNT i de diversos col·lectius de Manacor (Assemblea Antipatriarcal,
Col·lectiu Arrels, Dones de Llevant,
Endavant i Xítxeros amb Empenta).
Durant el mes de març se celebrà
una altra concentració a la qual varen
donar suport els mateixos col·lectius.
La premissa d’aquests sindicats és
clara: «Si ens toquen a una, ens toquen a totes», i això és sens dubte, la
nostra força.
A hores d’ara la resolució d’aquest
cas es troba als jutjats a l’espera de
judici.

El camí encetat per
segles d’història
combativa és el que
tenim present a les
nostres formes de fer
sindicalisme

Cal destacar també l’acció en relació amb l’abús laboral exercit per part
de la Pizzeria Kebab Rico Rico situada a Son Gotleu. El conflicte s’iniciava al mes de febrer i finalitzà al mes
de març. La CNT denunciava que els
responsables d’aquest negoci, que a
més d'haver estat investigats i detinguts per un delicte de frau a la Seguretat Social 1 , es negaven a abonar la
indemnització pertinent i els endarreriments a una treballadora que va
ser acomiadada.
La manera més efectiva per obtenir
la victòria i que Rachid, el company
acomiadat, fos compensat, ha estat,
altra vegada, l’acció directa, que ha
consistit en la convocatòria de concentracions davant del local, per tal
de boicotejar el restaurant. Com ja ha
quedat palès, amb el suport de les
companyes del SAD-SOV de la CGT i
organitzant la ràbia, el boicot va tenir
efecte: aquell dia, que a més era dis-
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sabte, varen haver de tancar el restaurant. Al dia següent, l’empresa es
va posar en contacte amb la CNT per
comunicar que abonarien el deute a
Rachid expressant que era impossible continuar amb l’activitat amb la
pressió exercida de forma solidària
pels sindicalistes combatius.
La conjunció d’aquests sindicats
es va tornar a visualitzar a la manifestació de l'1 de maig, en què vam
marxar conjuntament, desmarcats
dels sindicats majoritaris, encapçalant una manifestació on s’aglutinaven individualitats i organitzacions
anticapitalistes, majoritàriament horitzontals.
Tant un sindicat com l’altre han
anant organitzant actes com són
projeccions de documentals, presentacions de llibres, xerrades i taules rodones en els seus respectius
ateneus; l’Ateneu Llibertari Estel Negre a la seu la CNT, i l’Ateneu Talaiot
Corcat del SAD-SOV de la CGT.
Clarament aquests sindicats estan
fent feina per la pedagogia llibertària,
per despertar l’esperit crític, per
aglutinar voluntats i esforços. Però
en aquest punt, pertoca fer una reflexió dels motius de la desmobilització de les treballadores davant un
panorama de liberalització econòmica que afecta directament els
nostres drets.
Ens trobam que a la majoria d’actes convocats, ja siguin d’acció sindical o bé de formació llibertària i de
debat, assistim les mateixes persones: aquelles que estem vinculades
al moviment llibertari. I certament, no
aconseguim transcendir cap a la
resta de la societat. Els entrebancs
són molts, i en destacam uns quants:
Precarietat laboral: sous baixos
que obliguen a tenir més d’una activitat laboral, contractacions il·legals

o alegals, treballadores autònomes
que queden desprotegides, externalització de serveis tant en l’empresa
pública com en la privada, deslocalització d’empreses a països encara
més precaris, etc.
Desinstrumentalització
jurídica
dels conflictes sindicals: reformes
laborals, no aprovació de convenis
col·lectius, desregularització laboral,
taxes judicials.
La creença estesa i assumida que
la majoria social som classe mitjana
pel fet de demonitzar la classe obrera
-al·ludint al llibre d'Owen Jones

Chavs: la demonización de la clase
obrera de l'editorial Capitán Swing

(201 2)- per la qual cosa han treballat
els darrers governs a l’Estat espanyol
amb la gran ajuda dels mitjans de
comunicació de masses. Això ha
provocat que socialment s’hagi acceptat el discurs que, com a classe
mitjana, som privilegiats i que per
tant, s’arribi a pensar que no es pot
aconseguir res millor i que tot el que
ve de «dalt» s’ha d’acceptar per inamovible i necessari pel progrés del
«país». A més, també ens enfronta
entre nosaltres dividint-nos. Que la
classe treballadora, és a dir, els exclosos, els miserables, els empobrits,
els explotats, els hem de llegir com a
amenaça, com a conflictius i que per
això, més val no pertànyer-hi.

Superar assenyalar que
aquelles persones que
duen el pes de la lluita
ho fan «malament»
Les derrotes sindicals a grans conflictes laborals o bé els pactes en els
quals es cedeix gran part, quan no,
tota la part de les reivindicacions.
D'aquest punt, hem de dir que es deu
a la praxi generalitzada duta a terme
pels sindicats majoritaris. Això ha
provocat grans decepcions en la
classe treballadora, la qual sovint ha
arribat a la conclusió final que estar
organitzades no és necessari i que

Concentració front el restaurant-kebab Rico Rico, al febrer de 201 5. CNT Palma .

els sindicats tampoc no són necessaris.
I això són només petits exemples.
Segur que podem trobar més raons.
Emperò, l’autocrítica és necessària,
sempre. En aquest punt és on s'ha de
parlar de superar el «guetto», de
l'onanisme revolucionari. També hem
de superar les nostres divisions
internes. Assenyalar que aquelles
persones que duen el pes de la lluita
ho fan «malament» i no situar-nos al
seu costat, construint.
I superar el fet que molt sovint
anam etiquetant persones i col·lectius, i jutjant-los (si més no, amb certa superioritat moral), fet que
fomenta la nostra divisió, que ens fa
més febles i que ens allunya de moltes altres treballadores i que, per tant,
ens allunya de la victòria. Hem de
cercar maneres i mecanismes per
apropar gent nova, noves forces, noves formes més integradores. Hem
d’estar preparades per acollir aquelles persones i col·lectius que s’apropen als actes que organitzam. Que
puguin tocar amb les mans les maneres de fer l'anarcosindicalisme, des
de l’esperit llibertari que treballam i
que ens esforçam per posar en pràctica. Per l’autogestió de les nostres
lluites. Que ens puguem formar en el
sindicalisme combatiu perquè vénen
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a la CNT i a la CGT, no per ser representades, sinó ans al contrari, per
representar-se a elles mateixes i per
contribuir a millorar la nostra vida.
Tot i que en principi pot semblar un
panorama desolador i inassumible, el
camí encetat per segles d’història
combativa és el que tenim present,
són les nostres pràctiques. És la
dinàmica inqüestionable que assumim. Perquè les circumstàncies actuals respecte als drets laborals ens
han fet retrocedir en les conquestes
socials i només podem arribar-hi
amb la lluita solidària.
I aquesta lluita l’hem de fer acompanyant-nos amb l’objectiu ben patent al cap; compartit i alimentat per
l’ànim i la seguretat que es tracta de
millores col·lectives per afavorir la
nostra classe, la classe treballadora.
Pedagogia, unió, acció i autogestió.
A nosaltres ningú no ens regala res.
Ens organitzam, ens fem costat i
ho aconseguim amb molt d’esforç,
però sempre, amb l’alegria al cor.
«Tot està per fer i tot és possible»,
com va dir Miquel Martí i Pol.
1 Ollés M. (201 5, 21 de febrer). Detenidos

tres dueños de 'kebabs' que vendieron 66
contratos falsos. Diario de Mallorca.

http://palma.cnt.es
http://www.cgtbalears.org

El Mercat Social de Mallorca
comença a caminar
A Mallorca hi ha iniciatives econòmiques que incorporen valors socials,
ecològics i ètics a la seva activitat.
Ens referim a les cooperatives de treball associat i altres empreses d'economia social, la producció agrària
ecològica i altres activitats econòmiques amb criteris de sostenibilitat
ambiental, les iniciatives d'economia
solidària, d'inserció social i de comerç just, les entitats financeres amb
criteris socials i ètics, les xarxes de
consum responsable, les iniciatives
de desenvolupament local, etc.
A la vegada, una part de la ciutadania, conscient de les implicacions
socials del consum, està disposada a
desenvolupar pautes de consum
més responsables; participant d'una
manera activa en el suport a aquesta
economia. De fet, la crisi ha estat un
estímul per a la demanda ciutadana
d'alternatives de consum responsable perquè ha posat de manifest de
forma clara les conseqüències socials negatives del model econòmic
dominant guiat únicament per la maximització del lucre privat a costa del
que sigui.
Lamentablement, moltes d'aquestes empreses i iniciatives encara són
pràcticament ignorades per les administracions públiques i per la majoria dels mitjans de comunicació,
són poc conegudes per l'opinió púbica i fins i tot hi ha un gran desconeixement mutu entre els seus mateixos
integrants.
L'articulació d'aquest mercat social
permetria a les entitats o empreses
incrementar la seva visibilitat pública
i intercooperar per satisfer necessitats comunes i compartir recursos,
afavorint-ne l'efecte multiplicador i
fent front a les seves debilitats. Per
altre costat, facilita a les persones
consumidores preocupades per les

repercussions socials del seu consum l'accés en millors condicions a
un ventall més ampli de productes i
serveis amb valors socials, ecològics
i ètics.

A Mallorca
hi ha iniciatives
econòmiques que
incorporen valors
socials, ecològics
i ètics
Amb la voluntat de construir una
xarxa social i econòmica entre les
iniciatives del mercat social i les persones consumidores i ajudar a articular aquest nou tipus de mercat
amb valors socials i ecològics que
fomentin el consum responsable, al
201 4 es va crear l'associació Mercat
Social Illes Balears, formada per empreses, federacions, xarxes i organitzacions compromeses amb la
incorporació de valors afegits socials

Jordi López
en les seves decisions de producció,
consum i finançament. L'objectiu és
contribuir des de l'activitat econòmica en la construcció d'una societat
basada en valors democràtics,
ecològics i solidaris i en el benestar
col·lectiu.
Actualment el Mercat Social a les
Illes Balears està format per: Federació de Cooperatives, Xarxa d'Economia Alternativa i Solidària REAS
Balears, Càritas Menorca, S'Altra Senalla, Entrepobles, Cooperativa Coanegra, Ateneu Pere Mascaró, Sa
Tenda Ecològica, GOB Menorca, les
Associacions de Productors d'Agricultura Ecològica de Mallorca i de
Menorca, Cooperativa San Crispin,
Som Energia, Ethicoo, Baby Stock,
Lmental Sostenibilitat i Futur S. Coop. i Somniadors Solidaris. Els socis
s'organitzen en grups insulars autònoms, de moment hi ha grups insulars a Mallorca i a Menorca, i s'està
treballant per crear un grup insular a
Eivissa.

Trobada dins la primera fira al pati de la M isericòrdia. Jordi López .
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El Mercat Social Illes Balears està
obert i convida a la participació a totes aquelles xarxes, empreses i altres
iniciatives econòmiques que fan o
volen fer possible una altra manera
d'entendre l'economia. Es poden
integrar en el Mercat Social les empreses i iniciatives individuals o
col·lectives productores o comercialitzadores de béns i serveis que
adoptin els compromisos de criteris
socials en la producció i distribució
de productes i serveis, consum social
intern i construcció col·lectiva del
mercat social, i compleixin els criteris
d'economia social, producció ecològica i sostenibilitat ambiental,
desenvolupament local i gestió ètica.

La crisi ha estat
un estímul per a la
demanda ciutadana
d'alternatives de
consum responsable
Així mateix, El Mercat Social Illes
Balears està integrat en Redes del
Mercado Social, xarxa estatal d'organitzacions territorials i sectorials de
promoció del consum responsable1 .

La principal activitat desenvolupada al 201 5 ha estat l'organització de
la I Fira del Mercat Social de Mallorca, que va tenir lloc al pati de la Misericòrdia de Palma els dies 21 i 22
de març amb un doble objectiu: afavorir la visibilitat pública de les empreses i iniciatives del mercat social,
facilitant l'accés de les persones
consumidores als seus productes i
serveis, i fomentar el coneixement
mutu entre els integrants del mercat
social i promoure actuacions d'intercooperació.
La I Fira del Mercat Social de Mallorca va ser un èxit de participació,
tant d'expositors com de públic, i va
aconseguir els seus objectius. Quant
als expositors, varen participar un total de 36, amb una gran diversitat de
propostes: agricultura ecològica i
sostenibilitat ambiental, comerç just,
inserció social i de persones amb
discapacitats, cooperativisme, educació i cultura, banca ètica i altres
serveis amb criteris alternatius: energia, comunicacions... A més, la fira
també comptà amb presentacions,
tallers i actuacions musicals.
Pel que fa a la presència de públic,
unes 3.000 persones varen passar

per la fira malgrat l'amenaça de pluja,
però a més de la dimensió quantitativa s'ha de destacar la part qualitativa, ja que va ser un públic implicat i
amb ganes de conèixer les alternatives de consum responsable, que va
interactuar amb els expositors informant-se directament de l'àmplia
oferta de productes i serveis amb
valors socials, ecològics i ètics.

La I Fira del Mercat
Social afavorí la
visibilitat pública i el
coneixement mutu
de les iniciatives de
consum responsable
Tot i que hi va haver aspectes millorables en l'organització de la fira,
els objectius es varen aconseguir, i
pensam que tant els expositors com
el públic varen sortir prou satisfets.
Això ens anima a seguir avançant en
aquest camí que ja hem iniciat d'articulació del mercat social i a donar
continuïtat a la fira, amb la segona
edició prevista també al pati de la
Misericòrdia per als dies 1 9 i 20 de
març de 201 6.
Altres reptes de futur per l'articulació del mercat social són incorporar
nous socis i implementar un balanç
social intern com a eina de transparència davant la societat, millorar
la comunicació per mitjà del web i de
les xarxes socials, especialment creant un catàleg d'entitats i empreses
que ofereixen alternatives de consum
responsable, implicar les administracions públiques i potenciar l'associació com a espai de debat
d'economia social i solidària i de suport a la comercialització de productes i serveis amb valors socials,
ecològics i ètics.
1 http://www.konsumoresponsable.coop

http://www.mercatsocial.org
La I Fira del M ercat Social es celebrà a Palma el 21 i 22 de març. Jordi López .
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El naixement de la Xarxa de
Sobirania Energètica de Mallorca
Durant el passat estiu de 201 5 a Mallorca es va gestar una nova iniciativa
fruit de la confluència de diferents
entitats, col·lectius, persones i moviments socials que tenen en comú la
inquietud per fer real un canvi de model energètic a Mallorca.
A Mallorca, en els darrers anys han
sorgit iniciatives molt interessants i
d'èxit que representen una alternativa
en l'àmbit del consum energètic individual, que poden estendre's i han de
fer-ho, a l'àmbit de les administracions i empreses. Probablement, la
més significativa va ser el naixement
de Som Energia- una cooperativa de
consumidors i productors d'energies
renovables – que, a més de representar una alternativa en un moment
en què a l'Estat espanyol es destapava el frau de les elèctriques i la perversió del sistema elèctric espanyol,
ha promogut el debat sobre la necessitat d'un canvi d'hàbits de consum i de model de producció
d'energia.
Amb aquesta iniciativa hi confluïren les tasques desenvolupades per
les associacions ecologistes de Mallorca, Amics de la Terra, Greenpeace
i GOB que fa anys que ho tenen dins
de les seves línies d'acció, denúncia i
campanyes en relació amb la realitat
energètica i la necessitat d'impulsar
les energies renovables i tenir present la lluita contra el canvi climàtic.
A més, se li ha de sumar el sorgiment
d'un nou tipus de pobresa derivada
de la crisi i del model actual, la pobresa energètica, respecte de la qual,
amplis sectors de la societat estan
sensibilitzats, i que és una expressió
més de la injustícia del model econòmic capitalista i una evidència de la
necessitat d'impulsar un canvi
d'aquesta realitat que necessàriament ha de passar pel canvi de mo-

Sobirania (energètica)

El nostre logotip. Xarxa de Sobirania Energètica de Mallorca .

del energètic. Tot això ens ha duit a
sumar els esforços dels col·lectius
esmentats amb ALCAIB, ATTAC, Entrepobles, Assemblea moviments socials i Unió de pagesos, col·lectius
que fins al moment formen part de la
XSE amb l'objectiu de treballar en
positiu per generar debat, coneixement i alternatives.

La XSE neix de la
inquietud per fer real
un canvi de model
energètic a Mallorca
Els principis bàsics del canvi de
model que promou la xarxa són:
- Desconcentració: l’energia ha de
deixar d’estar concentrada en poques mans.
- Descentralització: la producció
energètica ha d’estar distribuïda, el
més a prop dels usuaris.
- Democràcia: l’energia és un servei
bàsic per a les persones i les societats. S’ha de gestionar de forma democràtica, no en funció d’interessos
d’uns pocs.
- Justícia: com a servei bàsic,
l'accés a l’energia per a tenir un nivell
de vida digne no ha de ser independent del nivell de renda de les persones. No volem casos de pobresa
energètica.
- Renovable: l’energia ha de proce-
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dir de fonts renovables i ser sostenible en el temps i en l’espai.
La xarxa pretén plantejar alguns
objectius a curt termini o accions
clares i concretes que es puguin fer
visibles i aconseguir resultats tangibles per fer efectiu aquest canvi de
model. No obstant això, no es descarten en absolut altres objectius a
mitjà o llarg termini. Entre algunes de
les accions que es planteja la Xarxa,
hi ha:
- Fomentar la compra pública
d’energia renovable: que les administracions públiques exigesquin que
el seu subministrament energètic
sigui d’origen renovable
- Exigir que les administracions
públiques fomentin la producció
d’energies renovables a les seves
instal·lacions i edificis públics, sigui
per gestió pròpia o externalitzada
mitjançant concursos públics.
- Exigir i fomentar l’energia renovable a les llars mitjançant els mecanismes oportuns.
- Combatre la pobresa energètica
amb accions clares i decidides (seguint com a exemple el treball especialitzat de l’ONG catalana Energia
Justa1 ).
- Fomentar els projectes de producció comunitaris (per exemple.:
Som Energia, Amics de la Terra, Ecooo, etc.)

- Exigir l’aplicació de polítiques de
rehabilitació d’edificis amb criteris
energètics.
- Exigir als ajuntaments tenir una
comptabilitat energètica municipal
en euros i en kWh actualitzada i publicada en línia.

L'accés a l'energia
és un servei bàsic que
ha de ser independent
del nivell de renda
de les persones
Què hem fet?

En aquest primer any, al marge d'establir els paràmetres de compromís
que assumim tots els que participam
de la Xarxa i que es pot veure al manifest que hem adoptat2, hem iniciat
una tasca de sensibilització sobre la
problemàtica energètica per mitjà de
dues accions: la presentació del
col·lectiu al Club Diario de Mallorca
amb la presentació de l'estudi El cost
real de l'energia de Pablo Cotarelo,
membre de la Xarxa per la Sobirania
Energètica de Catalunya i de l’Observatori del Deute en la Globalització; i
també amb la projecció i posterior
debat del documental This changes
everything al Teatre Catalina Valls
inspirat en el llibre del mateix nom de
Naomi Klein.

Per altra banda, i aprofitant les
eleccions estatals, férem arribar als
partits de les Illes que s'hi presentaven un compromís per tal de fer evident el seu posicionament vers els
aspectes que ens preocupen i que
volem abordar en el marc de l'acció
de la Xarxa de Sobirania Energètica.
Entre d'altres, els demanàvem compromís en:
- Impulsar la realització d’una auditoria energètica dels costos reals del
sistema com a primer pas per engegar una nova política energètica.
- Impulsar la reforma de la Llei del
sistema elèctric (derogació del RD
900/201 5) per eliminar traves a l’autoconsum d’energia renovable i aprovar una normativa reguladora de
l’autoconsum amb balanç net i de la
generació elèctrica distribuïda.
- Impulsar un Pla de xoc contra la
pobresa energètica, amb tarifes socials, i programes de rehabilitació
energètica d’edificis en les zones
més vulnerables.
- Impulsar mesures d’abaratiment
dels rebuts de cara al consumidor,
campanyes de bon ús (estalvi i eficiència energètica) i consum d’energia renovable.
- Evitar noves línies d’alta tensió a
les Balears. Que es descartin definitivament els projectes prevists (a la
marina de Llucmajor, Manacor, Fela-

nitx, etc.) i s’opti per la repotenciació
amb garanties de les línies existents.
- Impulsar una Llei de canvi climàtic que reguli de manera previsible,
coherent i estable les polítiques que
afecten el clima i que incorpori objectius ambiciosos per 2030 amb
una reducció d’emissions de gasos
d’efecte hivernacle del 55% com a
mínim, una generació amb energies
renovables almenys del 45% i del
40% de reducció en el consum
d’energia respecte a 1 990.
- Impulsar una Llei de mobilitat
sostenible, que posi l’èmfasi en la
reducció de la necessitat de mobilitat, la gestió dels serveis, la millora
de l’accessibilitat, l’establiment d’una
fiscalitat amb criteris ecològics dels
diversos mitjans de transport.
- Aprovar una Llei per a la declaració del Mediterrani com a zona lliure
de prospeccions d’hidrocarburs.
Prohibició de la tècnica de fractura
hidràulica (fracking) i de les prospeccions al litoral.
Queda molt camí per córrer i ens
cal la necessitat de concretar accions que puguin incidir en la realitat
de la situació energètica de les Illes
Balears.
1 http://www.energiajusta.org/
2 Podeu consultar el manifest a la web.

https://xsemallorca.wordpress.com

I matge de la presentació del documental This changes everything . Xarxa de Sobirania Energètica de Mallorca .
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Un any marcat per «les 5» de la PAH
Durant l'any 201 5 a l'Estat Espanyol
s'han instat més de 1 00.000 execucions hipotecàries. A Balears el nombre d'execucions
hipotecàries
iniciades és de 2.409 1 . A aquesta xifra se li han de sumar els desnonaments per impagament de lloguer i
per ocupació, que han augmentat
considerablement, per tant, el total de
llançaments durant aquest període
ha estat de 3.364. Aquest volum de
desnonaments ha estat major si el
comparem al dels anys 201 3 i 201 4,
amb un total 3.090 i 3.079 respectivament.
Males dades si tenim en compte
que la Crisi fa més de 6 anys que dura, i que per tant, els recursos de les
famílies estan pràcticament exhaurits. A part, no hem d'oblidar les conseqüències nefastes que han
ocasionat les retallades en despeses
socials, el que ha provocat que el
problema encara sigui més sagnant.
En mig d'aquesta voràgine de desnonaments, pràcticament l'únic recurs que els hi ha quedat a la majoria
d'afectats és la Plataforma d'Afectats
per la Hipoteca (PAH), on el nombre
de casos comptabilitzats dels darrers 5 anys han estat d'uns 8.000,
amb una mitja de 50 casos setma-

nals l'any 201 5. Un no arriba a entendre la feinada que fa aquesta
organització assembleària, autogestionada i sobretot no partidista, fins
que no ho viu des de dintre.
Enguany l'estratègia de la PAH. ha
anat encaminada a aconseguir dos
objectius: per una banda millorar la
negociació amb les entitats bancàries, ja que normalment les alternatives que donen els Bancs als clients
són nefastes i, per l'altre, aconseguir
una implicació major de les institucions en el problema de l'habitatge.

En mig d'aquesta
voràgine de
desnonaments,
pràcticament l'únic
recurs que els hi ha
quedat a la majoria
d'afectats és la PAH
Del primer punt hem de destacar el
gran pas que s'ha donat en l'estratègia de la PAH, que ha passat de fer
acompanyaments personals, amb el
conseqüent desgast de temps i forces, a les negociacions col·lectives
on es negocia entre un grup ampli
d'afectats i l'Entitat. Amb aquestes

Víctor Cornell
reunions s'aconsegueixen diferents
objectius importants, per una banda
el problema personal dels afectats es
comparteix i naturalment, veuen que
no són els únics estafats, a part, es
creen uns mínims més acceptables
per a tots, no estaràs d'acord en el
que et posen damunt la taula si al del
costat se li ofereix una alternativa
millor i, el més important, fa que la
PAH tingui més força. Com deim,
això ha fet que millorin molt les alternatives que tenen els afectats, un
fet que es va consolidant any rere
any, pràcticament hem arribat a un
95% de casos solucionats. Ara la
lluita és fer que no només siguin els
afectats de la PAH els que es beneficien d'aquestes solucions, sinó
també a la resta de clients del Banc.
L'actitud de respecte que tenen les
entitats amb la PAH no té res a veure
amb el que es sofreix sense el paraigua de l'organització.
Pel que fa a la implicació de les
Institucions Insulars en el problema
de l'habitatge, hi ha hagut canvis importants amb l'aparició de nous
subjectes i partits polítics, aprofitant
aquesta conjuntura, hem volgut
centrar el debat en les polítiques que
s'han d'engegar per solucionar, en

Concentració al Parlament per reclamar la redacció d'una Llei de l'habitatge social a les Balears. Europa Press .
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part, el problema. Aquest és l'objectiu
de la campanya de «les 5» de la PAH,
les cinc reclamacions bàsiques que
ha defensat l'organització a reu de
l'Estat, i que resumidament són: cap
desnonament sense alternativa digna, la possibilitat de dació en pagament amb efecte retroactiu, la
creació d'un fons d'habitatge per a
lloguer social, majoritàriament amb
la incorporació dels pisos buits en
mans de la Banca, SAREB2 i «fons
voltors», la lluita contra la pobresa
energètica amb polítiques que impliquin a les subministradores, i la creació d'un marc legislatiu que defensi
al consumidor davant dels abusos
bancaris.
Amb aquestes premisses, en l'àmbit Balear, s'ha creat la mesa de l'habitatge i més concretament, el grup
de feina per a una Llei de l'habitatge
social. El paper de la PAH dins aquest
grup de feina que té encomanada la
redacció d'aquesta important llei autonòmica és primordial. Serà la primera vegada que una organització
de base i autònoma controli des de
l'arrel la redacció d'una norma imperativa de la importància que tendrà o
pot tenir quant a garantir els drets
bàsics a un habitatge digne.
Però malauradament, amb les dades introductòries d'aquest article no
podem badar. Les polítiques correctores estan arribant tard i està costant molt posar-les en pràctica. El
Govern Balear no acaba d'implicarse amb el problema, si bé per contra,
en l'àmbit municipal s'estan donants
passos importants, com l'Oficina
Antidesnonament de l'Ajuntament de
Palma, la col·laboració directa, entre
d'altres, dels Ajuntaments d'Inca,
Capdepera, Santanyí, Felanitx, Esporles, Calvià, amb la PAH, la campanya
de reclamació dels pisos que té la
SAREB a les Illes per destinar-los a
lloguer social, o les mocions fetes a
la pràctica totalitat dels Plens Municipals per aprovar les cinc exigències
de la P.A.H.

A partir d'aquesta protesta contra Bankia, l'entitat a accedit a fer negociacions
col·lectives. Cadena Ser.

Per acabar vull recordar que el Poder Bancari és la cara més visible del
Capitalisme, sense ell tot s'ensorra i
no podem dir que ha patit una Crisi,
sinó una reorganització efectuada
majoritàriament amb diners públics.
Pel camí tenim el patiment de la gent,
de les famílies que han vist truncats
els seus somnis, les seves vides i que
elles sí que han patit i pateixen una
veritable Crisi.

Serà la primera vegada
que una organització
de base i autònoma
controli des de l'arrel la
redacció d'una norma
imperativa per garantir
els drets bàsics a un
habitatge digne

Ara per ara, les polítiques del Govern Central en matèria de defensa
del deutor bancari no van encaminades a revertir el mal que s'ha fet. Encara no s'ha modificat la Llei
Hipotecària, no s'han donat les eines
bàsiques als reguladors bancaris de
control i sanció, com al cas del Banc
d'Espanya, el qual s'ha vist superat
per l'elevat nombre de denúncies fetes pels consumidors, sense oblidar
tampoc, les Lleis Processals estatals,
les quals han estat denunciades rei-
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teradament pel mateix Tribunal
Superior de Justícia de la Unió Europea (TSJUE) 3 per ser contràries a la
directiva 93/1 2 de defensa del consumidor, fet aquest que s'ha vist
agreujat per una interpretació nefasta que fan els jutges, que han dictat
sentències que ataquen directament
a línia de flotació de la lluita que ha
desenvolupat la PAH, com la sentencia 705/201 5 que torna a donar oxigen als bancs en contra del criteri del
mateix TSJUE. Hi ha molt de camí
que fer, però sense dubte aquest
camí seria molt més difícil de fer
sense una organització com la PAH, i
com deim sempre, la lluita és l'únic
camí, «sí que es pot».
1 Dades Publicades per l'Institut Nacio-

nal d'Estadística.
2 SAREB se'l coneix amb el malnom de
Banc Dolent, ja que va assumir amb
diners públics milers d'actius tòxics que
tenien els banc. Aquests actius tòxics
que eren Deutes de la gent amb garantia
hipotecaria, al ser executades els habitatges, han creat un important parc
d'habitatges en mans d'aquest organisme: http://www.lasarebesnuestra.com.
3 El TSJUE ha obligat a modificar la llei
processal de l'Estat i el criteri dels jutges
espanyols en nombroses sentències als
darrers anys: cas de AZIZ C-41 5/201 1 ,
COFIDIS C-705/2002, C-602/201 3.

https://pahmallorca.wordpress.com

Espais autogestionats a Mallorca
1 Ateneu Llibertari Estel Negre
Any d'inauguració: 1 987
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 1 3:30h.
Dilluns de 1 8h a 21 h, dimarts i dijous de 1 8h a 22h i
dimecres i divendres de 1 9h a 22h
Localització: Carrer Joan Alcover, 54 (Ciutat)
Web: http://www.estelnegre.org

contrainfo. cat

2 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 1 5h i dilluns
1 6:30h a 20h
Localització: Carrer Manuel Sanchís Guarner, 1 0
(Ciutat)
Web: http://gobmallorca.com
4 Jardí d'Epicur

3 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 1 9h
Localització: Carrer Eivissa, 1 0 (Ciutat)
Web: http://palma.arran.cat/

Any d'inauguració: 201 2
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://facebook.com/horturba.jardidepicur

5 Los Oficios Terrestes
Any d'inauguració: 201 2
Iniciatives: Xerrades, presentacions
de llibres, performances, tallers…
Gestionat per: Los Oficios Terrestres
Horaris: De dilluns a divendres de 1 0h a 1 4h i de
1 6h a 20h. Dissabte de 1 1 a 1 5h
Localització: Avenida Joan Miró, 62 (Ciutat)
Web: http://www.losoficiosterrestres.com

6 transitant: llibres i línies de fuga
Any d'inauguració: 201 2
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 1 0:30h a 1 4h i
de 1 7h a 20:30h. Dissabte de 1 0:30h a 1 4h
Localització: Carrer Socors, 1 6 baixos (Ciutat)
Web: http://www.transitant.net

7 NAL Patins - Ecoxarxa
Any d'inauguració: 201 3
Iniciatives: Promoció del talent com a
moneda social, tallers, cursos... A més,
s'hi poden trobar iniciatives com El
Racó del CES o la Infokafeta
Gestionat per: Assemblea del local
Horaris: De dimarts a dijous d'1 1 h a 1 4h i de 1 7h a
20h
Localització: Passatge Antoni Torrandell, 1 6 (Ciutat)
Web: http://ecoxarxamallorca.org

8 Ateneu Llibertari Talaiot Rebel
Any d'inauguració: 201 4
Iniciatives: Xerrades i projeccions
Gestionat per: SAD SOV CGT
Horaris: De dimarts a dijous d'1 1 h a
1 4h i de 1 7h a 20h
Localització: Carrer Àngel Guimerà, 48D (Ciutat)
Web: https://facebook.com/pages/AteneuLlibertari-Sad-Sov-Cgt-Mallorca/308652405988698
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9 Casal La Victòria
Any d'inauguració: 201 1
Iniciatives: Xerrades i actes del col·lec-

tiu que el gestiona
Gestionat per: Col·lectiu Albaïna
Localització: Carrer Victòria 1 1 de Maig, 44 (Sóller)
Web: https://collectiualbaina.wordpress.com

1 1 Casal de joves d'Alcúdia
Any d'inauguració: 201 5
Gestionat per: Moviment Alcudienc
Localització: Carrer de la Pau, 22
(Alcúdia)
1 3 Ateneu Lo Tort
Any d'inauguració: 201 6
Iniciatives: Punt de trobada entre les
diferents persones i col·lectius del
municipi de Manacor
Gestionat per: Assemblea oberta
Horaris: Dijous de 1 9h a 22h. Divendres i dissabte
de 1 9h a 00h
Localització: Plaça d’en Joan March, 6 (Manacor)
Web: http://www.ateneulotort.org

1 0 Local del Pinyol Vermell
Any d'inauguració: 201 0
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)
1 2 Ateneu de Pollença
Any d'inauguració: 201 5
Iniciatives: Lloc de trobada i espai de
reunió de col·lectius anticapitalistes
Gestionat per: Col·lectiu cultural, polític
i social
Horaris: Divendres i dissabte de 1 6h a 23h
Localització: Carrer del Metge Sureda, 8 (Pollença)
Web: https://www.facebook.com/ateneu.pollenci
1 4 Ateneu de Felanitx
Any d'inauguració: 201 4
Iniciatives: Xerrades, tallers, passis
de vídeo, concerts...
Gestionat per: Assemblea Permanent
de l'Ateneu
Horaris: Divendres i dissabte de 1 6h a 23h
Localització: Carrer Zavellà, 3 (Felanitx)
Web: http://ateneufelanitx.jimdo.com
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El jardí d'Epicur no es toca
Som a l'any 201 6 d. de C. Tota la ciutat està ocupada per l'Imperi Bancari… Tota? NO! Un espai recuperat per
irreductibles veïnes resisteix encara i
sempre a l'invasor.
Ja fa més de quatre anys que un
grapat de persones armades amb aixades i il·lusió varen decidir obrir un
oasi ben enmig del ciment i del trànsit. Quatre anys, de belleses i imperfeccions, doncs les plantes que
neixen a les esquerdes de l'asfalt no
són tan vistoses com les de plàstic; i
no obstant això, la seva bellesa desborda les llambordes i rajoles, i el seu
valor resideix en el fet de recordarnos que la vida sempre es fa camí.
Aquest any va començar amb una
multitudinària torrada organitzada
amb les companyes d'Ulls Sadolls.
Quin millor espai per reafirmar l'origen de Sant Sebastià com a festa
popular? Malauradament, algunes
companyes es varen ofendre quan
varen trobar que hi havia veïnes torrant carn a un esdeveniment que
havíem publicitat com a vegà. Nosaltres demanam disculpes com a
col·lectiu, encara que l'abast i la rapidesa amb la qual l'assemblea va
consensuar un comunicat no va ser
la mateixa que la pluja de crítiques
abocades per internet (afortunadament, va haver-hi companyes veganes que varen tractar de calmar els
ànims).
Faig al·lusió a això, no per obrir cicatrius, sinó per reflexionar sobre alguns problemes amb els que ens
trobam nosaltres i totes les persones
que pretenen fer alguna cosa per
canviar la realitat. Avui, els projectes
s'enfonsen i les esperances naufraguen quan el cara a cara és substituït
pels xats. Vivim a una societat on el
pensament i l'acció, el parlar i l'obrar,
resulten escindits. A més, estam

Víctor García

L'hort en l'actualitat. Pepito Grillo .

contagiades per una lògica còmoda
de consumidores insatisfetes, de
clientes que esperen ser ateses com
entenen convenient i que sinó, s'ofenen i exigeixen el llibre de reclamacions. Som hipercrítiques amb els qui
tenim al costat, doncs ni tan sols ens
veim, ignoram l'esforç i el treball aliè,
esperant que ens ho donin tot fet,
amagant que nosaltres tampoc feim
tot el que està a la nostra mà. Per
això, criticam i condemnam, de vegades amb major contundència que
l'Estat, i amb això, la tirania es va
consolidant sobre la desconfiança i
l'odi que creix entre les governades.

Imaginem l'eufòria
de veure'ns frenar
els especuladors que
pretenen arrabassar
les flors per sembrar
més nínxols buits
Pareix que no entenem que els
canvis porten el seu temps i ens
atrinxeram a un món d'aïllament on
ja quasi no queden espais per estar
juntes, compartir o acceptar-nos
com som. Per això, consumim el
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temps esplaiant l'ego a força de comunicats i correus. Volem creure'ns
que feim alguna cosa quan en realitat les paraules per si soles esgoten
l'aire d'aquesta bombolla que ens
ofega que és el nostre gueto virtual.
No vull negar el valor de la crítica o la
reflexió, però les idees resulten
supèrflues si manquen de realitat on
arrelar-se o es restringeixen a un
grup marginal.
Hi ha persones de bon cor que
s'apropen a l'hort volent col·laborar i
la majoria de vegades no entenen per
què escrivim en femení, no menjam
carn o se'ns omple la boca amb ideals que de vegades ni nosaltres
complim. I no obstant això, allà fan
feina al costat de dones i homes que
trenquen alguns dels nostres esquemes patriarcals, o descobreixen que
ens podem alimentar sense sofriment i d'altres moltes coses per les
quals val la pena lluitar i que es contagien amb el temps.
El jardí d’Epicur és un espai obert,
amb totes les seves conseqüències, i
el seu treball ens costa mantenir-ho.
Però volíem un espai permeable i que
alhora calàs en la societat. Per això,
no anem a compadir-nos si hem de

Festa en solidaritat amb el J ardí d'Epicur. Pepito Grillo .

netejar merdes de ca o tornar a plantar allò que algunes arrabassen. Ens
quedam amb què s'ha consolidat un
grup heterogeni de persones que va
creixent, que lluiten alhora que aprenen i que se senten cada vegada més
segures de seguir fent passes cap
endavant. Que tenim defectes, que
cometem errors, per descomptat;
però si la societat fos com esperam
no hi hauria res a canviar.
Aquest any hem tengut als rapers
de l'illa fent rimes a una batalla de
galls, menjars col·lectius, tallers sobre permacultura i plantes comestibles (com la de Julio Cantos i altres
amics no tan coneguts), un grup de
lectura sobre Calibán y la Bruja, la visita de Nono, ens hem «plantat» contra l'especulació i fins i tot hem
solcat la mar amb un vaixell fet
d'ampolles de plàstic demostrant
que la imaginació i l'autogestió no
tenen límits. També hem abordat
conflictes ocasionats per «usuàries»
de l'hort alienes a l'assemblea i hem
tractat de moltes maneres que les
veïnes s'impliquin al projecte (des
d'assemblees fins a tres festes per
defensar el jardí amb concerts, menjar, contacontes, un mural per a nenes…). Lamentablement, això no ha
succeït en massa casos, a pesar que
en general comptem amb el vistiplau
del barri.
No hem aconseguit que l'exemple

s'estengués com a espores per tota
la ciutat com pensàvem que podia
passar quan ho iniciàrem. Però tornant a la realitat, hem aconseguit que
es consolidi l'únic espai social ocupat que existeix a l'illa, i això ens ha
empoderat com a persones i col·lectiu. No passa un dia sense que algú
giri la cantonada i contempli admirat
l'espai entre totes conreat o ens demani com és possible un lloc així.
Però això és tan sols un petit exemple, una llavor, del que podem arribar
a fer.

No passa un dia
sense que algú giri la
cantonada i contempli
admirat l'espai entre
totes conreat o ens
demani com és
possible un lloc així
Així, l'experiència compartida ha fet
que les persones lligades a l'hort organitzessin, entre d'altres coses, les
jornades per l'autogestió que varen
ocórrer al maig.
Fa gairebé un any, BMN (Sa Nostra)
va embargar l'espai a l'anterior propietari legal però no legítim. Davant
l'amenaça de desallotjament iniciam
una campanya de pressió per tal que
l'entitat aturàs en la seva obstinació
de privatitzar un espai comunitari.
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Campanya que va ser intensificada
els dies previs al 4 de desembre, ja
que se suposava que aquell dia
seríem desallotjats. No obstant això,
després d'un intens esforç per part
de les activistes, el desallotjament no
va tenir lloc.
Actualment estam duent a terme
una nova campanya de pressió. A
més de la propaganda al carrer i,
pròximament, també als pobles, el
que volem és que el suport s'estengui a tots els moviments socials de
l'illa. Pensam que si la gent amenaça
amb retirar els diners del banc, el
banc no voldrà tocar mai el jardí.
Però per fer-ho, necessitam l'ajuda
de totes. Hem de lluitar i donar-ho
tot perquè si perdem s'imposarà la
raó tristament repetida per les febles
que ens diuen que davant el poder no
hi ha res a fer.
Davant l'adversitat, el jardí sempre
s'ha enfortit, així com les aus volen
gràcies a la resistència de l'aire.
Imaginem l'eufòria de veure'ns frenar
els especuladors que pretenen arrabassar les flors per sembrar més
nínxols buits.
Però no ens enganyem, si no
rebem el suport suficient, quatre
anys d'il·lusions compartides acabaran soterrades sota un mur de ciment. La responsabilitat que això
passi és de totes.
http://tomalaciudad.blogspot.com

Okupació a Mallorca.
Un breu, imprecís i còmplice repàs
Des que existeix la desigualtat,
l'accés a l'espai per habitar o desenvolupar-se es va convertir en un dret
bàsic no resolt per a totes. Una de les
dinàmiques de lluita adoptada per les
excloses durant tota la història ha
estat l'ocupació d'espais. En trobarem exemples a molts de conflictes
socials mundials amb un ampli ventall de modes i resultats.
Per concretar, ens centrarem en
l'okupació (a partir d'ara amb k) com
a presa d'espais mitjançant l'acció
directa per ser utilitzats com Centres
Socials Okupats (CSO). Una pràctica
predominantment urbana que es va
anar estenent per Europa després del
maig del 68 i que va arribar a teixir
una àmplia xarxa que a Itàlia, les dues Alemanyes, el Regne Unit i Holanda va adquirir significativa força.
S'han consolidat com a referents,
punts d'encontre i desenvolupament
de multitud de projectes alternatius,
artístics o vitals i fortament vinculats
als moviments socials horitzontals,
la contracultura, l'esquerra radical i
els moviments autònoms i llibertaris.
Reflex d'aquest fenomen, a diferents punts de la crua península de
finals dels vuitanta com Barcelona,
Euskal Herria i Madrid sorgeixen els
primers intents estenent-se posteriorment a gran quantitat de la geografia ibèrica. A Mallorca, aquesta
pràctica, tot i que compta amb qualcunes experiències destacables, no
es pot considerar un moviment arrelat i constant, després de molts dels
desallotjaments no s'ha donat
l'anunciada altra okupació. S'ha de
reconèixer també que la idea no ha
calat fora del gueto conscienciat i
que la precarietat, la paranoia legal i
les dinàmiques internes han pesat
molt i que poques vegades s'ha pogut parlar de projectes fermament

consolidats. Però «que nos quiten lo
okupado»! S'hi ha invertit molt d'esforç i il·lusió, s'ha après, han marcat
èpoques i deixat petjada en la contrahistòria que pretén enriquir aquesta publicació. Li seguim el rastre:
Kasal Llibertari (1 994-1 997)

L'estiu de 1 994 es va okupar la fàbrica abandonada Can Coromines, al
Polígon de Llevant de Ciutat. Un ampli edifici que va albergar iniciatives
alternatives i va ser casa de diferents
col·lectius. S'hi convocaren allà bastants actes i jornades político-culturals i comptava amb habitatge, un
actiu escenari, sales d'assaig, tallers,
gimnàs...
La multinacional BP provoca el
desallotjament que va ser respost
amb una rabiosa manifestació que
acaba al Kasal amb part del tapiat
esbucat.
Aquest Kasal va ser el pioner i els
seus 3 anys d'activitat varen marcar
bastant. D'això tenidrem constància
audiovisual gràcies a un projecte en
marxa que esperam gaudir aviat.
Okupa de Son Cladera (1 998)

Un any després de la desaparició del
Kasal neix aquest espai que en el seu
mig any de duració convoca qualcuns concerts.
S'Eskola (2001 -2004)

El 1 2 d'octubre del 2001 , fruit d'unes
trobades i treball previ s'okupa, al
barri d'El Terreno de Ciutat, un col·legi
abandonat des de feia una dècada.
Va comptar amb una kafeta, gimnàs,
una sala de concerts, diversos tallers
i zona d'habitatge. Des de la seva assemblea s'organitzaren gran quantitat de jornades, xerrades, menjadors i
concerts. I, a més, col·lectius, bandes
i iniciatives solidàries varen utilitzar
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Maria Cizalla
la seva infraestructura.
L'edifici va passar a ser propietat
municipal i el procés judicial acaba
en desallotjament el gener de 2004.
Com a resposta, una combativa manifestació decora el centre de Ciutat i
continua fins la Plaça Major després
d'una càrrega a Cort.
Casal Okupat Les Vies (2005-2006)

Una planta baixa situada al carrer
Eusebi Estada de Ciutat. Destacar
que va sorgir fruit de la confluència
entre col·lectius de l'esquerra independentista junt amb llibertaris i individualitats amb l'objectiu d'organitzar-hi actes polítics i de dotar les
lluites d'un espai propi gestionat per
l'anticapitalisme. Passats 8 mesos
de feina, la policia local desallotja el 6
d'abril del 2006.

El moviment okupa
és difícil d'encasellar
i descriure donada
l'heterogeneïtat
d'objectius i tàctiques
dels molt diversos
col·lectius que
els han treballat
Ateneu Llibertari Ses Coves
(2006-2008)

Immoble a Inca, que durant el franquisme va allotjar la seu del Sindicato del Movimiento, reclamat com a
patrimoni sindical per la CNT.
Aquest edifici acull activitats socials i culturals autogestionades pel
col·lectiu Poble Llibertari que, a més,
va fer molta feina durant la seva rehabilitació.
Desallotjat el febrer de 2008 per la
Guàrdia Civil el mateix dia que transcorr un acte. 30 persones varen ser
identificades i acusades d'usurpació.

El Resplandor (2008-2009)

Un antic hostal de 4 plantes a Can
Vallori 1 , prop de Plaça Major. A més
d'habitatge, als pisos inferiors s'hi
organitzaren qualcuns actes culturals, menjadors i xerrades.
Desallotjat el 20 de març de 2009
després de 1 0 mesos de nova vida.
El Sitio (201 0-201 1 )

Diàfan espai devora les pistes de
l'aeroport. Habilita un espai on s'organitzaren esdeveniments lúdics underground des d'un esperit DIY i
sense lucre. Posteriorment a una visita de la policia local, dues persones
identificades reben notificacions de
multes que arriben a 1 20.000€ i que
serien desestimades uns mesos
després arran d'un recurs. El col·lectiu, davant d'aquestes amenaces i diversos problemes, decideix tornar a
deixar abandonat l'espai.

A Mallorca, aquesta
pràctica no es pot
considerar un
moviment arrelat i
constant, després
de molts dels
desallotjaments no
s'ha donat l'anunciada
«una altra okupació»
Sa Foneta (201 1 -201 2)

Juliol del 201 1 , en plena efervescència del 1 5M, amb el desallotjament
de la plaça Islàndia molt proper i enmig dels moviments que allà emergiren s'obri un imponent edifici al
centre de Ciutat. Mai un CSO havia
estat tan visible i el clima d'indignació popular d'aquells dies generava
mostres de suport i complicitat. Les
mirades curioses no eren (tan) espantades com en altres experiències.
A part de la zona d'habitatge, després d'una feina de condicionament
es va aconseguir obrir una kafeta, un
gimnàs, biblioteca i espais per a diferents col·lectius i assemblees. Allà es

Façana del Kasal Llibertari. Maria Cizalla .

varen realitzar qualcunes xerrades,
menjadors i festes.
Per diversos condicionants, una
vegada superada l'eufòria inicial no
es va poder canalitzar tota l'energia
latent i el projecte de CSO va anar
perdent força. Després d'un any d'activitat, la policia nacional desallotja
l'edifici el 6 de juny de 201 2 detenint
un activista amb càrrecs.
***

L'anomenat moviment okupa és difícil d'encasellar i descriure a causa de
l'heterogeneïtat d'objectius i tàctiques dels molts diversos col·lectius
que se'ls han treballat. Però hi ha
punts comuns a la majoria dels CSO
citats: organització horitzontal, autogestió, anticapitalisme, veg(etari)anisme, rebuig al racisme i
sexisme, molts ismes... i molts d'enderrocs. Tant les dures rehabilitacions bàsiques com la incertesa dels
processos legals han condicionat
molt els ritmes.
Part d'aquesta història i del present, són també els horts urbans
okupats com el desallotjat de La Casa del Poble al 201 2 amb multes de
300 € per a 1 5 activistes.
Avui, el Jardí d'Epicur crida al
boikot cap al banc BMN (Sa Nostra),
actual propietari que pretén expulsar
aquest projecte sembrat fa 4 anys.
Un altre aspecte que mereix un
breu repàs són qualcunes de les ca-
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ses okupades on moltes companyes
han conviscut i que, puntualment,
també han obert les seves portes a
activitats.
Per citar-ne qualcunes ja desaparegudes, a Palma: A principis dels 90
al carrer Botons, al gentrificat barri
de Sa Calatrava. Fins que es va fer
amb ella l'especulador Palazuelo, fugat de l'illa fa anys. Temps després,
els tribunals declararen il·legal el
desallotjament.
També recordam a principis del
2000 La Mansión, prop de la Rambla
i la seva molt propera continuació a
El Palacio. La Kasa de Son Oliva, Can
Rosita, Can Ferro, Finkrestone, La
Caseta de Gomila. Aquests darrers
anys hem perdut 31 de desembre o
la Granja de creacions Can Tiró a Binissalem. Per seguretat i espai la
llista seria molt més llarga, ja que hi
ha més gent de la que en som conscients okupant devora nosaltres.
El destí d'aquests llocs després de
l'expulsió ha estat donar casa a cotxes, benzineres, inaccessibles cases
de luxe, centres comercials... i en
molts altres casos ser tapiades, inutilitzades.
Encara es pot contemplar un bell
dibuix a una tàpia que cobreix la
porta d'una d'aquestes kases que
il·lustra una rata dient-li a una altra:
«Tranquila mi amor, ya no vendrán
más okupas a echarnos de casa».

Seguirem veient-nos als carrers
«La veritat és la tàctica de la revolució» deia Gramsci, i no anava mal encaminat. Per això volem dir que el
201 5 no ha estat el millor any de
l’Esquerra Independentista de Mallorca (EIM). Per què no ho hauríem
de reconèixer? La nostra ideologia
revolucionària no ens permet mentir i
exposar les debilitats no ha estat mai
un problema per a nosaltres, sinó
més aviat una mostra clara de la
capacitat d’autocrítica. El passat mes
de gener vàrem començar un nou
any i, amb ell, diríem també que s’ha
iniciat un nou cicle per a l’EIM.
Arribats aquí, toca, per poder seguir
creixent, fer balanç dels diferents
fronts pels quals aquest moviment
polític ha fet feina —i molta!— durant
el 201 5. A grans trets, tot i que ens ha
costat una miqueta sembrar nous
projectes, podríem assegurar que
s’han pogut recollir els fruits de la
feina feta durant els darrers anys.
Anem, però, a pams.
Mireia Calafell ja ens advertia en un
poema que «que violent és un accent
/ quan no fa prou diferència», i es referia a l’accent diacrític que distingeix el substantiu «dona» del verb
«dóna». Coneixem molt de prop la
semblança de forma i contingut
d’aquests dos mots, una similitud
que no deixa de ser paradoxal. I, sí,
nosaltres hem volgut marcar bé la
diferència, perquè no només com a
front de lluita, sinó també des d’una
perspectiva transversal ha destacat
l’aposta pel feminisme, la qual s’ha
concretat en propostes i col·lectius
de diversa índole. A Manacor, per
exemple, podem destacar l’aparició a
finals del 201 4 de l’Assemblea Antipatriarcal, que ha anat agafant bastanta força i visibilitat al municipi.
D’altra banda, la lluita feminista s’ha
diversificat i consolidat a Palma, fet

Lluc Gayà
Elisabet Gayà

La Diada d'enguany, per primer pic organitzada pel Bloc d'Unitat Popular.

que consideram molt enriquidor; una
mostra clara n’és la creació de Geneta.
L’embranzida d’aquestes organitzacions i de moltes d’altres ja existents es va fer palesa sobretot per la
celebració del Dia de la dona treballadora, el 8 de març. S’organitzaren,
tant a Ciutat com a diversos pobles,
molts d’actes —previs a la diada i
també el mateix dia—, els quals, vists
amb perspectiva, podem analitzar
com una autèntica demostració de
forces.

Seguim sense rebre cap
resposta institucional
en relació a l’atac
feixista al Casal
Popular Voltor Negre
Un dels altres fronts de lluita més
actius durant el 201 5 ha estat l’estudiantil. Deia Mandela, i nosaltres ens
resistim a oblidar-ho, que «l’educació
és l’arma més poderosa del món».
Els atacs directes provinents de les
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polítiques educatives tant per part de
l’estat espanyol com de la comunitat
autònoma de les Illes Balears han
culminat amb la convocació de dues
vagues d’estudiants. Així doncs, el
SEPC s’ha consolidat com una de les
organitzacions estudiantils amb més
capacitat mobilitzadora de Mallorca.
La creació d’un nou nucli a Felanitx
ho certifica, així com també la ininterrompuda activitat del SEPC UIB.
Aplaudim amb força també la creació de la CUP Palma, un exemple
del que es pot aconseguir gràcies a
l’organització de les Trobades d’Unitat Popular. Les ganes de la gent de
desenvolupar, debatre i participar
sobre el model de Ciutat ha culminat
en la primera —i esperem que no
darrera!— candidatura d’unitat popular de les Illes. Tant de bo aquesta
il·lusió es contagiï arreu d’altres poblacions i s’acabi imposant, per lògica, l’assemblearisme com a única
forma organitzativa també en el front
de la lluita institucional.
I, com que la història ens serveix

sempre per entendre el present, en
l’àmbit estrictament de l’Esquerra Independentista cal destacar la realització de la campanya «300 anys
d’ocupació, 300 anys de resistència»
per recordar la pèrdua de drets dels
Països Catalans arran de la Guerra
de Successió i del Decret de Nova
Planta. Així, a Mallorca es tanca un
cicle començat el 2007 al País Valencià i a Ponent. L’aglomeració
d’actes i l’interès en les comissions
del Tricentenari, fets que consideram
altrament positius, han deixat una
mica diluïda la campanya de l’EIM
entre les diferents possibilitats de
commemoració d’aquest fet històric.
Però si podem extreure quelcom determinant, és que hem estat la veu
més combativa i en clau de Països
Catalans.
«Si no es pot ballar, no és la meva
revolució», com deia Emma Goldman,
i a l’Esquerra Independentista tenim
ben apresa aquesta lliçó. És per això
que podem estar molt contents de la
celebració de festes i concerts per
part de les organitzacions més juvenils, i també de la creació d’espais
d’oci alliberats.
Altrament, volem destacar la Diada
de Mallorca 201 5 per dos motius diferents. En primer lloc, perquè s’ha

apostat més que mai per la unitat
popular com a camí, amb la creació
del Bloc d’Unitat Popular, mostrant la
voluntat d’obertura de l’EIM cap a altres col·lectius que es mereixien
també el seu espai en aquesta festa i
amb els quals no volem deixar de teixir aliances. Ens referim a l’adhesió al
bloc i la participació activa, a part
dels col·lectius habituals —Arran, Endavant, SEPC i Alerta Solidària—, del
Pla de Mallorca en Marxa, Joventut
Rebel, CIM, Xítxeros amb Empenta,
l’Assemblea de Porreres i la CUP Palma. I, en segon lloc, l’organització del
concert a la plaça dels patins, amb el
qual hem fet visible novament que
això de «Festa sí, lluita també!» ha
estat durant molt temps un dels eixos que millor ens ha definit.

Les ganes de
desenvolupar, debatre
i participar sobre el
model de Ciutat ha
culminat en la primera
Candidatura d’Unitat
Popular de les Illes

No tot, però, han estat flors i violes.
La repressió contra les nostres organitzacions i militants continua. Continua obert el cas contra les

Una de les manifestacions convocades pel SEPC amb més participació.
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Encausades Feministes, que aquest
final d’any han enfortit la campanya
de suport i difusió. I seguim, seguim
sense rebre cap resposta institucional en relació a l’atac feixista al Casal
Popular Voltor Negre. La policia espanyola ha consentit que es produïssin agressions com aquestes,
però tenim ben clar que el concepte
d’autogestió no abraça únicament la
vessant econòmica. Des de l’Esquerra Independentista de Mallorca
no oblidam que necessitam els nostres espais comuns, casals i ateneus,
oberts a tothom que vulgui participar
de projectes transparents, transgressors, rupturistes i revolucionaris.
Durant el 201 5 hi ha hagut també
un fet a tenir en compte en la vida
política mallorquina: el canvi de govern autonòmic. Però que quedi clar
que per a nosaltres el canvi no ha
estat substancial, ans al contrari: ara
més que mai no podem abaixar la
guàrdia. I podem dir-ho més fort,
però no més clar: per dur tots
aquests projectes a terme, ens veurem sempre al carrer, per definició, el
nostre àmbit de lluita, la nostra llar
particular, l’espai des d’on més còmodes construirem l’oposició al capitalisme. Visca la terra!
http://eimallorca.blogspot.com

Esdevenir o no, aqueixa és la qüestió
Volem esdevenir...
a) un (anti) sistema organitzatiu
flexible, supeditat als interessos i ve-

locitats de qui ho integra o envolta,
basat en la lliure associació i l'horitzontalitat de cara a formar una estructura autònoma i fractal no
burocràtica. Volem ser un difusor de
les idees i pràctiques llibertàries, no
un filtre que preponderi uns corrents
per damunt d'altres.
b) una eina multiusos a la disposició dels moviments socials antagònics que permeti tenir cobertes les
necessitats bàsiques sempre presents en l'esdevenir del combat: comunicació,
economia,
infraestructures i servei jurídic antirepressiu. Volem organitzar les tasques de la lluita, no ser un organisme
director d'aquestes.
c) un punt de trobada que permeti
veure'ns, conèixer-nos i mantenirnos al corrent entre les diferents sensibilitats anarquistes i autònomes
d'arreu de l'illa. Volem així caminar

cap a la creació d'espais on desenvolupar les capacitats i relacions humanes cap a perspectives
revolucionàries. Cimentant els nostres vincles personals en la confiança, la reciprocitat i la solidaritat.

Volem organitzar
les tasques de la lluita,
no ser un organisme
director d'aquestes
d) un lloc obert de posada en comú
d'idees, experiències i reflexions des
de tots els cantons del medi radical.
Volem nodrir-nos, cercar-nos les
pessigolles i polir-nos els arguments
entre totes per així confrontar la univocitat del pensament únic amb els
discursos transversals i multi direccionals d'arreu on es troben escampades les llavors de l'anarquia.
e) la regleta de connexió per a
col·lectius i individualitats que per
distàncies, mitjans o forces no dis-

Xapeta
posen d'aliances amb qui organitzarse o de l'energia necessària per a dur
terme projectes engrescadors de
major envergadura. Som conscients
que Mallorca és molt més que no pas
Ciutat i que als pobles hi ha molta
gent que no té oportunitats per organitzar-se. Animam a la gent a organitzar-se en grups i col·lectius,
però també volem donar cabuda a
les persones que no estan en cap
col·lectiu. Així doncs, volem ser l’espai que arreplegui tota aquesta gent i
la vinculi als moviments llibertaris.
Procurant amb el temps esdevenir en
una garantia de continuïtat, relleu i
intercanvi entre les successives generacions de radicals mallorquins.
f) un espai de coordinació de
l'ambient antiautoritari que permeti
agilitzar les reaccions col·lectives
front les mobilitzacions o conflictes
immediats. Al mateix temps, un espai de projecció i creació de lluites
més enllà dels ritmes de la política
reivindicativa oficial.

Pancartes exposades a la I I I FLAM reflex de l'ànim de transversalitat en les lluites. Ullsdefalcó .
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Ho volem esdevenir a través de...
a) assemblees trimestrals que ten-

guin com a principal incentiu l'actualització i difusió de la informació.
Intentant que les preses de decisions
es traslladin a les comissions/grups
de treball, descentralitzant i legitimant així altres espais resolutoris,
donant també impuls a la independència de cada fracció. D'altra
banda, rebutjam els secretariats,
consell polítics, comitès, etc., o qualsevol mecanisme que es situï per damunt l'assemblea, per considerar-los
traves burocràtiques i nius propensos a la jerarquia i el dirigisme.
b) un sistema de comissions permanents amb càrrecs rotatius que
cerquin defugir la delegació, l'especialització i la concentració de poder a
través de l'acompanyament i l'autoaprenentatge.
c) espais informals com acampades, excursions, menjadors, concerts,
tallers, etc., compleixen aquesta funció però és sobretot en la nostra vida
quotidiana on volem materialitzar
aquesta complicitat transformadora.
d) la convocatòria de trobades de
reflexió col·lectiva on a partir de textos o experiències poguem analitzar
de manera més acurada la realitat
social i al nostre paper com a anarquistes dins ella. No tant per elaborar
un discurs comú, com per contrastar
visions i visibilitzar contradiccions.
e) una trobada llibertària anual ,
convocada a principi d'any, on es decideixi l'agenda pròpia. Posant especial èmfasi en el fet que la trobada
serà per a concretar activitats, en
aquest sentit serà una trobada cap a
la praxi. La idea és centrar i distribuir
l'activitat de l'any d'acord amb el que
es decideixi en aquesta assemblea.
Aprofitant l'estructura i el ressò de
la CLM per dur endavant projectes
ambiciosos que requereixen una major implicació o un major abast (publicacions, jornades, fira del llibre...). És a dir, fer manco activitat,
però més contundent i distribuïda.

J euen a la platj a d'Aubarca (Artà) en la V Excursió Llibertària. Ullsdefalcó .

f) la xarxa formal-informal que la
mateixa dinàmica d'organització i
lluita crea. Cercant que l'afinitat
transcendesqui els cànons de les organitzacions i es vegi reflectida en el
combat diari.

La nostra voluntat
és la de trastocar
les condicions
d'existència per a
afavorir la revolta i
l'auto-organització
Serveixin aquestes línies per reflectir
les principals reflexions i canvis
interns que el passat 201 5 ocuparen i
preocuparen tant a les que participam en la Coordinadora com a aquelles que ens ho han fet d'arribar des
de fora. La nostra voluntat de combatre l'organització per l'organització,
l'immobilisme i la burocràcia ens han
fet trastocar la manera de funcionar i
de fer de la Coordinadora.
Les modificacions principals són
que: 1 ) ens convertim en una assemblea d'individualitats amb el suport
dels col·lectius. És a dir, que en les
assemblees les individualitats són
les que decideixen. La connexió amb
els col·lectius estaria present a
través de les persones d'aquests
col·lectius que participen de l'assemblea. El que pretenem és que es generi una retroalimentació entre els
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col·lectius i les individualitats. 2) prioritzam i perioditzam les nostres
forces a través de les trobades tant
de praxi com de reflexió per descarregar de feina de les assemblees ordinàries i dedicar aquestes a
qüestions més d'actualitat. 3) concebre la CLM no com un megacol·lectiu representant dels anarquismes illencs sinó com un punt de
fuga d'aquests on trobar eines per la
batalla cap a la llibertat integral.
Parant més atenció en allò que
genera que en allò que la constitueix.
Creiem que el futur més immediat demana enfortir les lluites, no les
Organitzacions. El què no vol dir que
aquestes no guardin sentit, sinó que
han de saber quina és la seva funció
en cada moment determinat i s'han
de saber adaptar, fent un pas enrere,
endavant, desapareguin o conformant-se. No es tracta d'aglutinar
quantes més persones possibles i
au! a la carga!. De cap manera. La
nostra voluntat és la de trastocar les
condicions d'existència per a afavorir
la revolta i l'autoorganització.
Estem convençudes que l'anarquia
és inevitable, la nostra tasca serà
estar preparades amb els ganivets a
la boca. Volem fer una no, moltes
forces!
Som l'hidra dels mils caps que mai
podreu tallar i que per tot arreu vos atacaran.
http://coordinadorallibertariamallorca.cat

Un any donant Branca a Caimari
Branca Caimarienca som un grup de
joves de Caimari que fa just un any
vàrem decidir organitzar-nos al marge de les institucions i partits polítics
per tal de fer arrelar una consciència
social i col·lectiva al poble. L’objectiu
inicial era dinamitzar l’associacionisme juvenil més enllà dels Quintos i
que aquest s’establís de forma assembleària i horitzontal.
Tot va començar a brotar arran de
la primera Trobada d’Unitat Popular
de Mallorca, on vàrem conèixer de
primera mà organitzacions com Pinyol Vermell, el Col·lectiu Albaïna o
Moviment Alcudienc, entre moltes altres. Després de diverses reunions
vàrem considerar que la fórmula més
efectiva per transformar la realitat
caimarienca era una organització local autònoma que ens donés total llibertat d’actuació, sense veure’ns
afectats per res més que els nostres
propis actes.
El primer acte públic va ser un cinefòrum feminista amb motiu del 8
de març. Vàrem projectar la pel·lícula
Brave pels més petits i North Country
per al públic adult. A mitjans d’abril i
per presentar-nos, organitzàrem una
jornada que va abastar actes diversos per a totes les edats com una diada infantil, una torrada popular,
pintada de mural, taula redona i con-

cert amb Fonoi i Antibacteria. Un
mes després iniciàrem una campanya reivindicativa contra la construcció d’un pàrquing totalment
innecessari al centre del poble i a favor de la construcció d’una escola
nova, recolzant la campanya que havia iniciat l’APIMA uns mesos abans.
També vàrem realitzar agitació diversa amb el disseny d’un cartell i algunes pancartes.

Tornar als orígens de
sensibilitat col·lectiva
i suport mutu per a
fer front a l’ofensiva
globalitzadora i
uniformadora
del capital

Amb l’arribada de l’estiu frenam
l’activitat considerablement, encara
que participam en l’organització de
les festes del poble dins diversos
col·lectius com els Quintos o Sa Comuna. Ja començades les classes va
sorgir la idea de reunir totes les associacions del poble per tal de plantejar una alternativa no institucional
que enfortís Caimari davant del consistori selvatgí. Després de la trobada, va sortir la idea de construir una
Associació de Veïns que a la llarga
pogués funcionar com un ajunta-

M ural que pintàrem el dia de la presentació. Lluís Bennasar.
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Pep Soler
Pau Sánchez
Marc Sánchez
ment primitiu comunal. Al novembre
organitzam un concert de Marcel
Pich i Càndid Trujillo en el context de
la Fira de s’Oliva. Per tancar l’any i
amb motiu de la diada de Mallorca, té
lloc una taula redona sobre la pagesia a la nostra illa, una activitat
que va ser molt ben acollida pels
nostres veïnats.
De cara al 201 6 tenim el principal
objectiu de materialitzar l’Associació
de veïnats i fer que aquesta funcioni
de manera assembleària i al marge
de l’ajuntament. Així mateix, tenim
pensat celebrar el primer aniversari i
anar duent a terme actes i accions
depenent del que vagi passant al
nostre voltant. Cal dir, però, que som
conscients de les dificultats que
se'ns presentaran i que ja hem experimentat durant aquest primer any
de feina.
Esperam, en definitiva, seguir actuant en l'àmbit local per canviar el
món, a base de petites victòries
quotidianes i de construir realitats
materials que millorin la vida dels
nostres veïns. Volem tornar als orígens de sensibilitat col·lectiva i suport mutu que han caracteritzat els
nostres avantpassats durant segles
per a fer front a l’ofensiva globalitzadora i uniformadora del capital.
https://facebook.com/brancacaimarienca

Un any del Col·lectiu Es Fibló,
reptes i feina feta
A principis del 201 5 alguns joves de
Llubí vàrem decidir reunir-nos per
considerar la possibilitat de crear
una agrupació de persones que des
de una òptica crítica i constructiva
treballés per millorar el nostre poble.
Sens dubte a tots ens va sorprendre
la consonància que s’establí entre les
nostres creences i els nostres anhels,
així com les ganes que cada un de
nosaltres va mostrar davant una iniciativa com aquesta. S’evidencià així
la necessitat de crear un espai comú
on poder expressar les nostres preocupacions, els nostres interessos o
les nostres opinions. D’aquesta necessitat va néixer el Col·lectiu Es
Fibló.
El nostre és un projecte modest,
però alhora molt ambiciós. Entre els
nostres objectius principals hi figuren la divulgació dels coneixements
culturals i de les tradicions d’aquesta
terra, el foment de la participació veïnal en els temes que afecten a la comunitat, l’aprenentatge de les
diversitats culturals existents a Llubí,
la difusió del potencial patrimonial
del municipi, la cura dels espais i dels
recursos naturals o la conscienciació
dels llubiners en les lluites polítiques
i les gran injustícies de la societat
actual.
Però la nostra no és només una
lluita local. Les nostres aspiracions
no s’esgoten allà on acaba el terme
municipal. Entenem que la necessitat
de transformació social a nivell local
és només el principi i que cal un canvi a nivell regional, nacional i, fins i
tot, global.
Aconseguir els nostres objectius
no serà cosa fàcil, però partim amb la
certesa de que l’enfocament és
l’adequat. Des del Col·lectiu Es Fibló
ens regim per uns principis fonamentals que consideram essencials.

Sebastià Alomar
Andreu Ripoll
Sebastià Vicens

Pancarta a la presentació del Col·lectiu Es Fibló. Joaquim Capó Martínez .

En primer lloc, cercam ser una entitat
gestionada de forma autònoma. No
depenem, ni obeïm, ni devem fidelitat
a cap institució pública o privada ni
tampoc a cap partit polític. Estam
convençuts de que això ens permetrà
assegurar la nostra autonomia i
capacitat crítica, ja que el nostre
compromís no és amb unes sigles,
sinó amb uns ideals. En segon lloc,
ens organitzam de forma assembleària perquè volem fer del col·lectiu
un agrupació equilibrada i democràtica, en què no es jerarquitzin o es
valorin de forma diferent les diverses
opinions i posicions que desitgin expressar els seus membres. Per descomptat, no ens uneix ni ens guia la
voluntat de guanyar-hi diners. La
nostra és una tasca voluntària que té
com a matèria primera les ganes i la
il·lusió que té la gent per canviar les
coses. El nostre tarannà és obert i
respectuós però alhora compromès i
combatiu.
Fent balanç d’aquest primer any de
vida d’Es Fibló, reconeixem estar orgullosos dels actes que hem dut a
terme. Les nostres convocatòries varen tenir una acollida veïnal inicialment tímida, però a cada acte que
feim augmenta l’assistència i la participació, cosa que ens encoratja a
seguir endavant. Entre els esdeveniments que hem organitzat destacam
la presentació a les llubineres i llubiners del monogràfic Tot Inclòs
201 5 i de l’Anuari 201 4 de
contrainfo.cat, la visita guiada a
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l’església parroquial de Llubí, la projecció del documental sobre la mort
d’Alpha Pam, la recuperació de la
Festa del Siurell, l'exposició sobre
espècies invasores a Mallorca o el
concurs de panades. Entre les iniciatives que hem impulsat ressaltam el
compromís del Col·lectiu Es Fibló de
gravar i difondre els plens municipals
i la redacció de la declaració que ha
convertit a Llubí en un municipi antitaurí i lliure de circ amb animals. Finalment, els membres del Col·lectiu
també hem participat en diversos
actes com ara la neteja dels talaiots
de Llubí o unes jornades de formació
conjuntes amb diversos col·lectius
municipalistes.

El nostre tarannà
és obert i respectuós
però alhora
compromès i combatiu
Com a col·lectiu de recent gènesi
cal fer autocrítica pel que fa a les
dues grans dificultats amb les que
ens hem trobat a nivell intern. Per
una banda, la dificultat de trobar una
estratègia de difusió del nostre missatge que guardi equilibri entre la
voluntat d’arribar a tothom i la necessitat d’una denuncia social contundent i, per altra banda, la dificultat
d’arribar a consensos en l’assemblea
on es representin tots els matisos
ideològics.
https://esfiblo.wordpress.com

Ateneu de Felanitx,
un espai de convivència
El 1 5 de març l'Ateneu complirà dos
anys de vida. Dos anys que ja ens
han permès consolidar-nos com un
espai de referència per als moviments socials del nostre poble i la
comarca. Passat un primer any
frenètic en quant a la programació
d'activitats, explicar quin era el nostre projecte i posar les bases de la
que esperam que sigui una iniciativa
duradora en el temps, podríem definir
aquest segon any com el de la consolidació.
Han estat moltes les activitats que
durant aquest any hem duit a terme,
des de concerts fins a xerrades, on
hem posat en qüestió el model turístic, el sistema penitenciari o la reforma laboral. També ens hem
solidaritzat amb casos repressius i
encausades com les de Bunyola. La
Nitx de l'Art ha tornat a ser, com l'any
passat, un dels grans esdeveniments
que ha acollit l'Ateneu. En molts
d'aquests actes hem comptat amb
l'ajuda i col·laboració d'altres col·lectius que ens són propers, com ara
Arrels, de Manacor.
Més enllà de totes les activitats
que hem duit a terme dins l'Ateneu,
ens agradaria fer una passa més i
encetar una línia reflexiva que consideram més que necessària per a fer
visible el sentit de la creació d'espais
com aquests i sobretot obrir un diàleg envers quines possibilitats, dinàmiques, reptes i dificultats ens
trobam en el camí.
L'Ateneu com a espai de trobada,
convivència i debat

La convivència és un dels motors essencials perquè un espai col·lectiu
funcioni. A l'Ateneu, com a espai plural que és, hi conflueixen persones i
col·lectius amb diferents ideologies
polítiques i d'organització social. A

Sonia Fernández

Celebració del primer aniversari de l'Ateneu. Assemblea de l'Ateneu de Felanitx.

part dels diferents individus, més de
cinquanta socis, tres col·lectius del
poble ja formen part de la nostra assemblea: el Sindicat d'Estudiants
dels Països Catalans (SEPC) de l'institut de Felanitx, la Comissió de Festes Alternatives i l'Assemblea de
Joves de Felanitx.
Durant els darrers mesos, l'Ateneu
ha anat transformant-se, sobretot
internament. La nostra assemblea
general ha crescut, fet que per a nosaltres és molt positiu i significatiu, ja
que durant el primer any el grup assembleari era molt més reduït i una
de les nostres il·lusions era precisament aquesta. Per aquest motiu,
sempre hem cregut que l'assemblea
ha d’estar oberta per a totes les persones i ha de ser l'eina organitzativa
per dur a terme un projecte com
aquest.
L'Ateneu com a espai cultural i
d'aprenentatge

A l'Ateneu de Felanitx tenim clara la
importància de l'autoformació, més
enllà de l'educació tradicional, com a
forma vàlida d'aprenentatge. Per això
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hi ha una sala dedicada a acollir una
biblioteca que de forma gradual es
va nodrint amb noves obres i bibliografia. Segons els encarregats de
gestionar-la, l'objectiu és que un dia
pugui comptar amb un o varis ordinadors propis i exclusius on qualsevol persona pugui documentar-se.

La convivència
és un dels motors
essencials perquè un
espai col·lectiu funcioni
També s'hi està desenvolupant la
creació d'un banc de temps que començarà la seva activitat durant el
primer trimestre d'aquest any 201 6, a
través del qual totes les persones del
poble podran intercanviar una part
del seu temps amb altres, posant a
disposició de qui ho demani les habilitats personals en qualsevol
matèria.
Cada dos dijous s'hi troben un grup
d'agricultors locals amb un grup de
consumidors que volen adquirir productes de qualitat a preus raonables.
Aquesta iniciativa representa una

forma de lluita popular contra l'explotació per part de grans empreses,
l'especulació econòmica i l'enverinament continuat al qual estam exposats amb productes genèticament
modificats.
En aquest espai s'aprèn a compartir idees, a arribar a acords, a evitar
les postures autoritàries, a treure
profit de les confluències i de les diferències de cada una de nosaltres;
en definitiva, aprenem a treballar
junts per construir un espai obert,
digne, combatiu davant el pensament hegemònic i el capitalisme salvatge.
També hi tenen cabuda totes les
formes d'expressió artística que no
compten amb suport institucional o
privat, artistes que no volen estar en
el circuits artístics oficials ni privats.
Interpretant l'art com una forma
d'expressió personal, i no com una
sèrie de tècniques apreses a les escoles, obres de tot tipus han estat
exposades allà, constituint una oferta
cultural alternativa pel poble.
La mirada crítica: què pot millorar?

Tots aquests punts positius no deixen de banda la necessitat de fer autocrítica. Hi ha un fet que ocorr sovint
dins els col·lectius o moviments socials, i que la majoria de gent coneix,
és aquell que es refereix a la tan míti-

ca frase «tirar més del carro». Per
inèrcia, per falta de temps, o per falta
d'iniciativa, moltes vegades es crea
una espècie de nucli organitzador
format per un grup reduït de persones que s'implica més, qüestió que fa
replantejar-se moltes vegades el tema del compromís envers el projecte.
Aquest és un dels motius pels
quals no hem arribat a un del nostres
objectius: fer actes de durada més
àmplia, com per exemple unes jornades, o actes amb més col·lectius implicats per així començar a construir
una xarxa on interactuïn tots els
col·lectius actius de l'illa.

És tota una experiència
veure quines
dinàmiques funcionen
millor i quines no
Creim que una bona oportunitat per
a treballar aquesta part que ens ha
mancat serà organitzar la Trobada de
Casals i Ateneus dels Països Catalans, que tindrà lloc el mes de maig
d'aquest 201 6 i que suposarà per a
nosaltres un repte en si mateix. Molta
gent del Principat es desplaçarà fins
al poble de Felanitx durant un cap de
setmana ple de taules rodones, debats, a més de concerts i altres activitats de caire cultural.
Aquesta mirada autocrítica fa que

M ural a la façana de l'Ateneu. Pere Banek.
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moltes vegades sorgeixin qüestions
sobre quina seria la millor forma de
funcionament intern d'un lloc com és
l'Ateneu (per exemple, per comissions, per actes, de manera individual...). Realment és tota una
experiència veure quines dinàmiques
funcionen millor i quines no, i com
les persones han d'aprendre a treballar de diferents maneres. Som
conscients de la dificultat d'això però
també som conscients de la necessitat de l'existència d'espais autogestionats,
horitzontals
i
assemblearis, on les persones han
d'aprendre a ser autosuficients,
autònomes i conviure amb un sentiment de col·lectivitat a la vegada.
Des de l'assemblea volem fer arribar la il·lusió i els ànims a tota la
gent que està treballant per crear
espais com el nostre, que està dibuixant una xarxa que permet la descentralització dels moviments
socials i l'activisme que els darrers
anys han arrelat tant a Ciutat. Tota
l'activitat dels moviments socials de
Mallorca s'ha centralitzat els darrers
anys a Palma i veim necessari el bot
cap als pobles. Així, han nascut
també ateneus i casals a Sóller, Pollença i Manacor, assemblees populars com la de Porreres, assemblees
antipatriarcals, i tot un seguit d'iniciatives que s'estan construint a les
poblacions més petites.
A més, volem donar les gràcies a
totes les persones que des de l'inici
han mostrat el seu suport cap al
nostre projecte, a tots els socis/es
que ens mostren la seva confiança i
sobretot a tota la gent que ha mostrat la seva solidaritat quan ens hem
trobat davant de situacions com les
dels robatoris. Precisament, vàrem
poder refer-nos dels danys ocasionats per aquests ja que l'Assemblea
Popular de Porreres va destinar-hi
part del benefici del FIP i per aquest
motiu els volem donar les gràcies en
especial.
https://facebook.com/ateneu.defelanitx

Col·lectiu Arrels
davant d'un nou repte
A l'Anuari 201 4 acabàrem amb una
reflexió sobre algunes de les problemàtiques que patim com a
col·lectiu al nostre entorn, com la
centralització de gran part de l'activisme a Ciutat, que en bona mesura
ens exigeix un esforç extra, a més de
deixar un poc de banda el nostre àmbit més proper. Així, acabàvem remarcant la importància de tenir més
incidència en els nostres pobles i
d'aquesta manera poder ser més visibles.
Així les coses, començàrem el
201 5 plantejant-nos cap a on volíem
seguir caminant. Un replantejament
que sorgia de les necessitats d'algunes persones del col·lectiu d'anar
més enllà, de donar una passa endavant i dur a la pràctica tot el que
havíem reivindicat i difós des del naixement del col·lectiu. Sabíem que
aquest camí passava, entre d'altres,
per la necessitat de disposar d'un
espai físic permanent. Tot tenint en
compte que unes de les característiques del col·lectiu és la llunyania geogràfica (vivim a la mateixa comarca
però en pobles diferents) entre les
persones que el componen així com
la diversitat d'opinions i de personalitats, la qual cosa fa molt difícil la
concreció d'aquesta proposta. Aleshores, continuàrem amb la nostra
activitat de sempre: l'organització
d'actes i xerrades de temàtica anticapitalista i llibertària.
A continuació destacarem alguns
dels actes que realitzàrem el 201 5.
Començàrem l'any amb la projecció del documental Alpha Pam, muerte accidental de un inmigrante;
continuàrem amb la presentació,
juntament amb l'assemblea d'Endavant de Manacor, del llibre Manifest
contra el desencís i la projecció de
Made in Los Ángeles, un documental

Arrelada

en el qual es mostren les contradiccions socials de la nova globalització. I ja a final de mes de març vàrem
realitzar una jornada infantil a la finca ecològica Son Durí, on gaudírem
d'un dinar familiar en el qual les més
petites i també les més grans ho
passàrem d'allò més bé amb un dels
primer dies solejats de la primavera.
Durant el mes d'abril presentàrem
el llibre Capitalismo y turismo en Es-

paña. Del milagro económico a la
gran crisis, un treball del geògraf Ivan

Murray que ens fa una anàlisi detallada sobre el paper que ha jugat el
negoci turístic en l'economia de l'estat espanyol des dels anys 60. Dins el
mes de maig organitzàrem un capvespre llibertari a l'Ateneu de Felanitx,
on es realitzà una xerrada sobre les
tortures a les presons i el negoci penitenciari. L'acte es clausurà amb la
música de Buterflai i Ana Martí. Cal
destacar també la participació del
col·lectiu a les fires i festes de Manacor, on vàrem posar una paradeta
amb llibres de transitant i menjar elaborat per nosaltres mateixes.

Sabíem que aquest
camí passava,
entre d'altres, per la
necessitat de disposar
d'un espai físic
permanent
A l'estiu, com cada any, la intensitat
del col·lectiu baixa com a conseqüència que algunes de nosaltres
també participam de la redacció del
monogràfic Tot Inclòs i perquè a més
començam a treballar de forma directa o indirecta en la indústria turística, per la qual cosa se'ns fa més
difícil mantenir l'activitat dels altres
mesos.
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Paradeta del col·lectiu a les fires i
festes de M anacor. Arreliana .

Passats uns mesos i havent-nos
llevat l'olor d'aftersun dels guiris i recol·locant-nos psicològicament, reiniciàrem l'activitat a mitjan octubre
amb la projecció d'Economia
Col·lectiva, un documental de recerca
que explica el procés de col·lectivització que va viure Catalunya entre
1 936 i 1 939. També, a l'octubre organitzàrem conjuntament amb Endavant, una taula rodona sobre
espais autogestionats en què varen
participar membres de diversos projectes autogestionats de Mallorca.
Per finalitzar l'any 201 5 presentàrem
el llibre Los Municipios Libres, editat
per Calumnia edicions.
Per acabar només dir que segurament la feina més destacable i il·lusionant durant el 201 5 ha estat la de
començar a posar en marxa, conjuntament amb Endavant, el que
quasi amb tota seguretat ja serà una
realitat tangible quan surti aquest
anuari que tens a les teves mans:
l'Ateneu Lo Tort de Manacor.
https://collectiuarrels.wordpress.com

El 201 5 de Xítxeros amb Empenta

Marta Servera

Xítxeros amb Empenta és una associació juvenil que va néixer ara fa vuit
anys a Manacor. El nostre principal
objectiu és engrescar els joves per tal
que, de manera dinàmica, participin
en els cinc àmbits en què feim feina:
cultura, llengua, territori, medi ambient i drets socials.

20 anys 20 dies, homenatge a Guillem d'Efak. Vàrem començar l'any

201 5 amb la il·lusió de dur endavant
un projecte força ambiciós per a nosaltres: retre homenatge a l'obra, vida
i testimoni del gran artista manacorí
Guillem d'Efak, ja que dia 1 5 de febrer
se celebrava el vintè aniversari de la
seva mort. Amb aquest projecte preteníem omplir la nostra ciutat de la
seva música i poesia, donar a conèixer la seva obra i persona als manacorins i a la resta de Mallorca; i pels
que ja coneixien bé el Bruixot i el seu
llegat, recordar-lo, homenatjar-lo i
estimar-lo. Així, amb la col·laboració
de l'Obra Cultural Balear i Art Cool
Actiu, vàrem engegar la campanya
«20 anys 20 dies» amb una gran diversitat d'actes que se celebraren
entre els dies 9 i 28 de febrer: una exposició de joves artistes manacorins,
un recital que combinà poetes i glosadors, un contacontes, una entrevista, conferències i concerts, entre
d'altres. El mateix dia de la mort del
negret de Guinea es dugué a terme el
«Siau qui sou», concert a càrrec de la
Banda de Música de Manacor i de
Bartomeu Mestre, Biel Majoral, Delfí
Mulet, Gabriel Oliver i Maria Rosselló,
que omplí el nostre auditori i ens
emocionà a totes i a tots.
L'Espai na Camel·la, un espai per a
les entitats manacorines. Actual-

ment, també dedicam gran part dels
nostres esforços a gestionar i dinamitzar l'Espai na Camel·la, un espai
que l'Ajuntament cedí a les entitats

G imcana bruta de Sant J aume. Núria Sánchez .

manacorines després de llargues negociacions. Pensam que la lluita
compartida per tal d'aconseguir l'espai permeté teixir lligams importants
entre persones i col·lectius, lligams
indispensables si volem enfortir la
xarxa que ens uneix. Consideram,
també, que queda molta feina per fer
si volem convertir l'Espai na Camel·la
en l'espai que desitjam: un lloc ple de
vida, que faci de nexe entre els
col·lectius manacorins, i serveixi com
a referent de l'associacionisme al
nostre municipi.

La coneixença i la
col·laboració entre els
col·lectius que
comparteixen objectius
ens enfortirà a totes

Seguim fent feina per Manacor. Un

altre esdeveniment molt especial per
a nosaltres fou el cinquè correbars de
Xítxeros amb Empenta, enguany amb
el títol «Joc de tronats». Amb el
correbars intentam mesclar diversió,
llengua i cultura. Amb activitats lúdiques dins els bars i amb un concert
final de grups en català (enguany
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amb la participació de Roig, Mo
Beim, At Versaris i PD Manex), pretenem oferir als joves un model de
festa alternatiu. Som conscients que
la gran participació d'aquest esdeveniment el converteix en la nostra
millor eina per a donar a conèixer la
nostra causa.
Durant l'any també hem fet feina
amb altres projectes: l'intercanvi de
llibres a la diada de Sant Jordi, la
gimcana bruta durant les festes de
Sant Jaume, el concert del cantautor
Andreu Valor, i un contacontes per la
igualtat seguit del concert d'Ivette
Nadal i Roger Pistola, ambdós emmarcats en el 25 de novembre. Finalment, hem format part del BUP
(Bloc per la Unitat Popular) i hem organitzat conjuntament amb altres
entitats de l'illa la Diada de Mallorca.
Creim indispensable, si volem aconseguir una societat més participativa,
continuar amb iniciatives com la
darrera. La coneixença i la col·laboració entre els col·lectius que comparteixen objectius ens enfortirà a
totes i a tots i ens ajudarà a caminar
junts cap a la Mallorca que volem.
http://xitxerosambempenta.org

Segon any de l’Assemblea
Popular de Porreres
L’any 201 5 ha estat un any de canvis en molts aspectes, però sobretot
pel que fa al clima polític, tant en
l’àmbit estatal com en el de les Illes
Balears. Això ens deixa amb una certa sensació d’alleugeriment. Els discursos, el tarannà i el to dels
dirigents semblen cercar un apropament amb els agents socials, i algunes de les mesures preses fins ara
donen peu a certa esperança de canvi. No era difícil crear aquesta sensació després d’uns anys tan grisos i
durs. I és precisament per això que
no cal deixar-nos endur per aquesta
«eufòria»: l’esperança no ha de relaxar ni rebaixar les nostres aspiracions. És important que totes les
reaccions que sorgiren en resposta
als atacs patits durant els anys més
foscos segueixin vives i atentes, vetllant per no cedir en la defensa de
cap dels nostres drets.
En l’àmbit local però, des de l’Assemblea, hem vist amb certa preocupació com l’ajuntament de la nostra
vila ha passat d’estar governat per
una coalició (Pi - PSM) a estar en
mans d'una majoria absoluta del Pi.
Tot i que això no hauria d’implicarho, van apareixent alguns símptomes
que fan pensar que des de l’Assemblea Popular de Porreres ens haurem
de mantenir ben en forma i amb els
ulls ben oberts.

Com en qualsevol grup humà, a
l’Assemblea hem anat evolucionant,
madurant, i també hem patit alts i
baixos. Però hem anat aprenent de
les experiències, i anam reinventantnos i adaptant-nos a les circumstàncies, mesurant cada vegada millor els
nostres esforços i essent realistes
amb els recursos de què disposam.
Tot i això, si miram enrere i feim balanç, ens trobam amb un 201 5 amb
molta feina feta, de la qual ens sentim satisfets.

Hem vist amb certa
preocupació com
l’ajuntament ha passat
a mans d'una majoria
absoluta del Pi
D’una banda, hem mantingut la celebració del nostre aniversari (fogueró per Sant Antoni, enguany amb
la presentació del llibre Manifest
contra el desencís, torrada i concerts) i de la revetlla de Sa Fira (en la
qual organitzam el FIP, Festival Independent de Porreres, durant el darrer
cap de setmana d’octubre) com a esdeveniments de caràcter festiu i destinats sobretot al jovent.
D’altra banda, hem organitzat actes
com les presentacions de l'anuari Tot
Inclòs i de l’Anuari 201 4 de Contrainfo.cat, aquest darrer realitzat conjun-

Ruta de la Vergonya. Joan F.
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Joan Barceló
Aina Picornell
Meritxell Arquer
tament amb l’Ateneu de Felanitx.
També hem organitzat el debat
electoral previ a les eleccions municipals amb la col·laboració de Porreres TV. Vàrem poder comptar amb
representants de totes les forces
polítiques que es presentaven a la
vila i el moderador fou el jove periodista porrerenc Antoni Sorell. Va resultar ser un dels actes més
multitudinaris d’enguany, es discutiren alguns dels temes de més interès
del moment i tampoc hi faltaren alguns instants de forta tensió entre
les participants.
Cal destacar també la implicació
de l’Assemblea en la recuperació de
la memòria de les víctimes de la
Guerra Civil. Durant el mes d’abril, a
més de seguir participant en l’acte
institucional d’homenatge a les víctimes i tornar a organitzar la caminada abans de l’homenatge, enguany
es va voler anar encara més enllà i es
va organitzar la «Ruta de la vergonya». Aquest acte va consistir en un
circuit per diferents escenaris rellevants durant els anys de la guerra i la
repressió franquista. En cada un
d’aquests escenaris es feia una aturada, els historiadors feien una explicació i després es llegia un poema
musicat. Els dos darrers escenaris
foren el Racó de la memòria - ubicat
a la part posterior de l’oratori de la

Santa Creu- i el cementiri de Porreres. Foren els moments més emotius
de l’acte ja que en el Racó és on foren assassinades desenes de persones provinents d’arreu de Mallorca
-entre elles les Roges del Molinar- i
en el cementiri és on es troba una de
les fosses comunes més grans de
l’illa. Vàrem comptar amb la participació dels historiadors locals Bartomeu Garí, Sebastià Lliteres i Joan
Ballester, el col·lectiu Sang de Terra i
Porreres TV. Hi assistiren unes 200
persones i fou tot un èxit.
Dia 1 5 d’agost, en el marc de les
festes de Sant Roc i coincidint amb el
79è aniversari d’un dels episodis
més tràgics durant la Guerra Civil a
Porreres, des de l’Assemblea vàrem
decidir retre homenatge a totes les
víctimes porrerenques. Tal dia com
aquest 1 4 porrerencs havien estat
capturats, retinguts i assassinats a
Manacor pocs dies després pels feixistes. Aprofitant la presència de bona part del consistori porrerenc,
encapçalat per la batlessa Xisca Mora; del batle de Manacor d’aquell moment, Miquel Oliver; del tinent de
batle de Palma, Antoni Noguera; i del
president de la Comissió de Memòria
de l’Ajuntament de Porreres, Joan
Barceló, vàrem reivindicar que es faci
tot el possible des de les institucions
per tal de fer justícia en aquest tema,
tal com hem anat fent des de fa
temps,. Tant per l’elevada assistència
de públic com per la sensibilitat i
emotivitat transmeses, sentim gran
orgull per l’organització d’aquests
actes i tenim previst repetir-los durant el 201 6.
Durant aquest any també hem hagut de lluitar contra el racisme i a favor de la cohesió social en el nostre
municipi, ja que a principi d’any varen
aflorar alguns brots de racisme a
causa de la construcció d’una nova
mesquita a Porreres.
També tenim un bon record del sopar que organitzàrem el passat setembre per agrair a tots els

Presentació del monogràfic Tot Inclòs . Bartomeu B .

col·lectius i a totes les persones
l’ajuda i el suport que durant aquest
temps ens han donat de manera
desinteressada.
Enguany des de l’Assemblea hem
seguit pressionant l’ajuntament perquè millorin el funcionament de la biblioteca pública de Porreres. Perquè
tenim la biblioteca en unes instal·lacions envejables però els seus horaris i el seu funcionament són un
desastre, fins al punt que el jovent de
Porreres no hi pot anar a estudiar o si
hi va no hi torna. Aquest problema
està enquistat des de fa anys i nosaltres hem decidit que no deixarem de
lluitar fins que ho solucionin.

Una de les nostres
prioritats és insistir
per tal que es comenci
l’exhumació de la fossa
comuna del cementiri
el més aviat possible

Finalment volem recordar i donar
les gràcies a la revista local ‘Llum
d’Oli’ , la qual en cada una de les seves edicions ens ha deixat un espai
per poder compartir inquietuds, informacions i articles amb tota la gent
del poble.
Així doncs, l’Assemblea Popular de
Porreres ha passat un altre any de vi-
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da, de lluita, d’actes i col·laboracions.
Encaram el 201 6 reforçats amb la
percepció que de cada vegada se’ns
té més en compte, tant dins com fora
de la vila, i amb ganes de seguir fent
feina, atents com sempre als temes
d’actualitat a Porreres i a les diferents problemàtiques que es puguin
anar generant.
Si bé a grans trets els objectius de
l’Assemblea són poder viure en un
poble net, solidari, sostenible ambientalment, lliure de racisme, sense
patriarcat, que s’estimi la terra i les
cultures i on les persones siguin lliures i crítiques amb allò que ens envolta, algunes de les nostres
prioritats per al futur a mig i llarg termini són repetir els actes de memòria a les víctimes del franquisme i,
sobretot, seguir insistint al consistori
i agents responsables per tal de començar l’exhumació de la fossa del
cementiri al més aviat possible.
També ens agradaria seguir sumant gent a l’Assemblea per poder
tenir més força a l’hora de preparar
actes o accions, així que aprofitam
per anunciar a totes les persones
interessades que ens podreu trobar
a:
http://facebook.com/
assembleapopulardeporreres

Recuperant Alcúdia des
de baix i a l'esquerra
El passat 201 5 va fer tres anys que
des del col·lectiu Moviment Alcudienc vàrem començar a treballar en
clau juvenil, per bastir una alternativa
política d’esquerres dins el nostre
poble. Aquesta ha resultat ser una
tasca molt més complicada del que
pensàvem, a causa de la inexistència
total de col·lectius o moviments socials de cap tipus, la qual cosa s’ha
traduït en una manca d’interès i una
despolitització total i absoluta dels
joves alcudiencs. Tot i així, des del
nostre col·lectiu seguim treballant
amb les poques eines que tenim però
sempre amb moltes ganes i amb la
certesa que el nostre projecte polític
s’acabarà consolidant i esdevindrà
una eina útil per posar de manifest
les reivindicacions del jovent alcudienc.
Fent un repàs cronològic del que
hem fet aquest any, podem destacar
el següent:
En primer lloc, la manifestació de
dia 1 0 de gener al Port d’Alcúdia que
organitzà el nostre col·lectiu, integrat
dins la plataforma No volem ser el
femer d’Europa, per tal de mostrar el
rebuig de la societat mallorquina a la
importació de residus a Mallorca
com a resultat del contracte entre
l’empresa TIRME i el Consell de Mallorca. Va ser un èxit total que va servir per fer visible el conflicte i el

Pep Alonso

descontent popular i, juntament amb
altres accions de la plataforma, hem
aconseguit a dia d’avui la revocació
del contracte i el final de la importació de residus a Mallorca.

A Alcúdia manca una
festa on el jovent tingui
un paper rellevant
Alcúdia és un poble taurí per excel·lència, però el passat mes
d’agost, des del nostre col·lectiu, vàrem decidir emprendre accions legals
contra la plaça de bous d’Alcúdia, sabent que aquesta no complia amb els
requisits ni passava les inspeccions
corresponents per poder funcionar
com a tal. Després que l’ajuntament
hagi fet les inspeccions pertinents,
els informes han resultat ser desfavorables i, per tant, estam a tan sols
una passa del tancament de la plaça
i així es deixin de fer espectacles taurins al nostre poble definitivament.
Per altra banda, cal dir que Alcúdia
manca d’unes festes que ens representin com a poble, i molt manco, on
el jovent tingui un paper rellevant i
participatiu. És per això que el passat
mes d’octubre durant «La Fira» vàrem organitzar la segona edició de
«Joves Amb Art», una exposició de
distintes modalitats artístiques, en la
qual els joves alcudiencs que s’han

iniciat dins el món de l’art tenen
l’oportunitat d’exposar les seves
obres. Tot això acompanyat de recitals de poesia, pintura en directe,
mostra de hip-hop i break dance,
punxadiscs i grups locals. En definitiva, una festa creada per joves i on
aquests foren els únics protagonistes, i que de bon tros va ser l’acte
més destacat de La Fira d’Alcúdia.
L’èxit d’aquest esdeveniment ha animat algun sector del jovent a impulsar una comissió de festes al marge
de les institucions, en la qual els joves puguem decidir quin tipus de
festes volem.
Fent una reflexió final, es pot dir
que aquest 201 5 ha estat un any
bastant productiu a nivell d’activitats,
però continuam sense ser un referent
per als joves del poble, mancats de
relleu generacional i sense incorporar nova militància, fet que ha generat una mica de desil·lusió i crispació
dins el col·lectiu. Hi ha molt bones
idees però falta motivació. Una de les
metes que ens hem fixat per aquest
201 6 és acabar el centre social que
tenim en marxa i que ens ha de servir
com a espai juvenil des d’on desenvolupar el nostre projecte d’una manera més dinàmica i més propera, i
alhora potenciar l’associacionisme i
el teixit veïnal.
https://facebook.com/MovimentAlcudienc

M anifestació del 1 1 de gener de 201 5 al Port d’Alcúdia contra la importació de fems. Moviment Alcudienc .
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Passats deu anys,
Pinyol Vermell continua
Enguany han estat deu. Deu anys
des que un grup de joves amb moltes
inquietuds decidiren trencar amb la
rutina i començar a organitzar-se.
Passat el temps, Pinyol Vermell es
constituí com una associació assembleària i autònoma de l'Esquerra
Independentista de Mallorca. Un projecte autogestionat que pretén incentivar la participació ciutadana en
la vida política des d'una òptica crítica però alhora constructiva. Tot i ser
una assemblea petita, sempre intentam mantenir-nos actius respecte al
debat social que afecta el municipi,
centrant la nostra tasca a l'àmbit local, sempre dins les nostres possibilitats.
Per explicar la feina feta durant el
201 5 primer cal destacar el republicanisme i la memòria històrica. El dia
1 1 de març es va fer la tradicional
ofrena floral al bosc de la memòria
de Can Cirera Prim. No obstant, per al
dia 1 4 es va decidir fer un itinerari per
Sa Pobla dels principals fets ocorreguts al municipi en el context del cop
d'Estat militar feixista: la visita al
quarter dels carabiners (escenari
d'un tiroteig entre republicans i feixistes) o la visita a la casa on naixé
Jaume Serra Cardell (mestre d'escola
i militant del PSOE), entre d'altres. Per
acabar la jornada, ens traslladàrem al
Coll Baix, per tal de visitar la cova
Cap Mallorca, lloc on els republicans
poblers s'amagaren abans de ser
trobats per les tropes feixistes.
El dia 1 1 d'abril participàrem en la
presentació del col·lectiu Branca Caimarienca, constituint un nou nucli
autònom als pobles de Mallorca. Per
altra banda, el dia 23 muntàrem la
tradicional paradeta d'intercanvi de
llibres per tal de fomentar la lectura
en llengua catalana i un altre model
de consum.

Toni Trujillo Gomila

Ofrena floral feta al Bosc de la M emòria. Miquel Bennàssar Bonnín .

En el marc del 28 de Juny, per recordar la lluita de les persones lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals,
etc. l'associació va fer un mural i un
comunicat en defensa d'aquest
col·lectiu.
No podem oblidar la feina realitzada per l'associació a l'hort ecològic i
al Bosc de la Memòria de Can Cirera
Prim: la sembra d'hortalisses i verdures 1 00% ecològiques, una tasca emmarcada dins el bloc estratègic de
defensa del territori i del medi ambient, així com acordà l'assemblea.

Deu anys des que un
grup de joves amb
moltes inquietuds
decidiren trencar amb
la rutina i organitzar-se
El concert anual que celebram amb
l'objectiu de fomentar un model d'oci
alternatiu al que tenim és una festa
per a tots els públics i enguany es va
celebrar el 1 2 de setembre. Ja que va
ser el desè concert, va poder comptar
amb un petit espectacle de malabars
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de foc i la participació de diferents
grups destacats de Mallorca.
La diada del 25 de novembre contra la violència masclista és un altre
dia assenyalat per l'assemblea. Com
cada any, sortírem al carrer repartint
llaços i fulletons informatius, apart
del tradicional arbre dels desitjos i la
sembra al Bosc.
Per tancar el 201 5, el dia 29 de
desembre es va dur a terme la diada
de sa Pobla, amb la realització d'un
espectacle de malabars per als més
petits i la participació de diferents
col·lectius locals a la xerrada-debat,
en el marc de la diada de Mallorca
del 31 de desembre.
Fent una visió retrospectiva, no ha
estat fàcil el camí durant aquests 1 0
anys. No obstant, per poder continuar amb els projectes engegats cal ser
constant amb l'activitat realitzada i
ser conseqüent amb allò que un
creu. Treballar en el teu dia a dia,
sense un egocentrisme innecessari,
per tal de millorar sempre una mica
més.
https://facebook.com/AssociacióPinyol-Vermell-700055806777466

El Pla de Mallorca en Marxa
carrega piles pel feminisme
El Pla de Mallorca en Marxa neix el
201 1 per reivindicar la personalitat i
realitat de la nostra comarca dins el
marc nacional dels Països Catalans,
així com també per la necessitat de
dinamitzar els joves. Fonamentantse en l'assemblearisme, cerca crear
un espai on els joves dels diferents
pobles puguin trobar un suport i una
empenta per dur a terme els seus
projectes, relacionats amb la conservació de la nostra llengua, la nostra
cultura i el nostre territori. Més endavant, també es convertiren en eixos
bàsics la lluita contra el capitalisme i
la defensa del feminisme.
Així, el Pla començà amb un recorregut bastant positiu i amb un
nombrós suport social. Des del primer moment va existir una assemblea general amb una gran
participació regular. Ara bé, actualment la dificultat de coordinació dels
diferents membres ha duit el col·lectiu a un moment de davallada participativa. Aquest fet es va començar a
veure reflectit a finals del 201 4.
El 201 5 es pot dir que ha estat un
any fluix. Tot i l'organització d'una
sèrie d'actes, ha faltat una important
lluita activa. Així com els primers
anys el col·lectiu va tenir una forta
implicació pel que fa a mobilitzacions i actes de protesta, aquest any
ha quedat bastant al marge. Les activitats duites a terme han estat, sobretot, de suport a campanyes de
protecció del territori, com la de Ses
Fontanelles. Tot i així, també cal destacar la presentació d'Un mapa en
moviment i els actes de la Diada que
es realitzaren a Vilafranca de Bonany.
A Sineu, on se celebrà el ja tradicional Correbars, s'estan duent a terme
diverses berenades amb el col·lectiu
àrab amb l'objectiu de crear un espai
de trobada i d'intercanvi de cultures.

Neus Bergas Munar

Correbars organitzat pel Pla de M allorca en M arxa. Lina Moratinos .

És a causa d’aquesta davallada
participativa que el Pla de Mallorca
en Marxa ha vist la necessitat de fer
diverses assemblees a diferents pobles per tal de donar a conèixer el
col·lectiu a joves que tal vegada encara no el coneixien. Aquestes assemblees han estat els actes més
destacables de l'any ja que han
permès una renovació que pensam
que farà possible la implantació de
nuclis independents, tal com va passar amb Sineu i Vilafranca de Bonany, a altres pobles com per exemple Montuïri. La realitat de cada poble
de Mallorca és única i cal conservarne l’essència. Per això, aquest és un
projecte que cal cuidar i aprofitar, no
només per dur a terme activitats
d'oci sinó també per ajudar a conservar els trets que ens identifiquen com
a poble.
Fruit d'aquestes assemblees i en
memòria de Montserrat Roig i Fransitorra, la qual ens deixà fa 25 anys,
ha sorgit la idea de dur a terme diverses activitats feministes. D’aquesta
manera volem reiterar el nostre compromís amb el desenvolupament de
polítiques de prevenció i protecció
cap a les dones, la qual cosa és imprescindible per tal d’avançar cap a
una societat més justa.
Com a membre del Pla de Mallorca,
crec que la violència de gènere se-
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gueix sent una realitat en una societat que, des de petits, ja ens inculca
uns valors de desigualtat i menyspreu, sent les dones les màximes
perjudicades. Aquestes actituds són
comunes a la quotidianitat dels pobles, on malauradament encara hi
predominen molts de prejudicis,
pressions estètiques, expressions i
actituds masclistes. És per això que
cal treballar amb l’objectiu d’aconseguir una educació basada en la
igualtat i que no ens separi en dos
únics sexes. La separació de les
persones per raó de sexe és l'inici de
la violència més dura que pot patir
una societat.

La realitat dels pobles
de Mallorca és única
i cal conservar-ne
l’essència
És cert que encara ens falta maduresa i formació com a conjunt però
també és cert que cada vegada tenim major presència i veu a més pobles. Ara toca seguir treballant per
poder dur a terme un treball més focalitzat, reivindicant la nostra dignitat i els nostres drets com a poble i
com a persones!
http://facebook.com/
plademallorca.enmarxa

Amb la idea al cor
Transformar Palma, Països Catalans
i Vida és l’objectiu. La CUP Palma és
tan sols un estri més, perquè en
aquesta ingent tasca totes les forces
i totes les eines són poques.
Mai no ens haguéssim imaginat fa
més de 1 5 anys, quan sortíem al carrer cridant allò de Malcolm X de «per
tots els mitjans», que aquest lema
acabaria abraçant l’opció de crear
una candidatura política. No és el
nostre espai natural, no és la nostra
eina habitual. Però estam més que
fartes que, impunement, cínics mafiosos intentin dirigir la nostra vida
mentre partits covards semblen fer
de comparsa.
Tanmateix, la història de les Candidatures d’Unitat Popular ve de més
lluny. A mitjans dels 80, a diversos
pobles del Principat ja es duia la lluita independentista i anticapitalista
als consistoris. Ja s’intentaven concretar les precioses idees rupturistes
en pràctiques transformadores tangibles. Però res de tot allò arribà a
l’illa: aquí eren uns anys de lluita de
carrer, encara a la recerca de legitimació, de la configuració d’un incipient independentisme revolucionari.
Eren les primeres passes d’una gran
travessia.
Era evident que en qüestió de poc
temps sorgiria una CUP aquí: perquè
som Països Catalans, perquè són

David Pujol i Mulet
anys de lluita, perquè som una estructura sòlida, i perquè les CUP són
útils. Tot i això, el viatge fins a crearne una no ha estat fàcil: incomptables aventures han precedit l’actual
presència a Mallorca. Sabem que del
cúmul d’intents se’n deriva la situació del present.
La creació de la CUP Palma és
massa recent per poder fer-ne cap tipus de valoració seriosa. Més aviat,
s’hauria d’expressar quelcom semblant a desitjos i somnis. Comencem.

La CUP Palma serà allò
que la Unitat Popular
necessiti que sigui
Palma està mancada de vida política de barri. Arribar a cada carrer i
plaça i contribuir a transformar-ne la
realitat. La política d’allò quotidià:
crear contrapoder, denunciar la injustícia, bastir alternatives,... Organitzar-nos. Tot plegat, dificilíssim; sí,
però, força més senzill si es parla de
les necessitats concretes de la gent.
I és que les CUP tenen com a repte
passar de les paraules a les pràctiques concretes. De la idea perfecta a
la realitat contradictòria. Cal que parlem de com fixar, entre totes les persones, la revolució a la nostra ciutat.
Quins són i com es duen a terme els
canvis profunds que la nostra gent

Assemblea N acional Extraordinària de Sabadell. CUP Països Catalans .
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necessita. Com transitam entre la
«Independència i revolució» de Maulets i el «Governem-nos» de la CUP.
Municipalisme, se’n diu.
La CUP Palma serà allò que la
Unitat Popular necessiti que sigui.
Tant l’una com l’altra en permanent
construcció i reconstrucció. Ja es
veurà. Mentrestant, una confluència
de persones d’edats d’entre els 1 7 i
fins a més de 70 anys; de la ingovernable esquerra independentista a
l’independentisme irreductible, tot
passant per l’indesxifrable amalgama de projectes comunistes i llibertaris. Una diversitat sempre
enriquidora. I que duri molts anys!
Interessant per a nosaltres i perillosa per als partits del règim és la
intenció de teixir complicitats amb
altres candidatures alternatives de
l’illa. Començar per Pollença i el
nostre referent d’Alternativa -aprenent dels que en saben- i passar per
Artà, Sineu, Felanitx, Santanyí, Valldemossa, Santa Eugènia. I així feim
el llarg camí. Una xarxa municipalista
que esperem pugui abraçar nous
projectes rebels escampats per l’illa.
Tot plegat, una eina casolana per
dur la revolta als barris, per avançar
en el país que necessitam. I, si ens
demanau si ens presentarem a eleccions, us parlarem d’Ítaca.
https://facebook.com/CUPPalma

De les eleccions a l'Ateneu
A la Conferència Municipalista organitzada per la CUP a Barcelona, com
a punt de trobada i debat entre diferents experiències de lluita municipal
d’arreu dels Països Catalans, la portaveu del nostre grup municipal, Marina Llobera, va fer la següent reflexió
sobre el municipalisme a Mallorca:
Segurament hi ha dos factors que
expliquen la situació de debilitat del
municipalisme i són, per una banda,
la debilitat de l'associacionisme (per
la institucionalització i professionalització) i el cooperativisme (que hi
pot tenir molt a veure la poca indústria i una economia orientada al turisme), però per l'altra, i sobretot, la
interferència de l'àmbit autonòmic
sobre el municipal. Això es pot manifestar de dues maneres: una és com
a intent de captació, assimilació o
vinculació, per part dels partits d'àmbit autonòmic quan surt o es consolida algun tipus de projecte
municipalista. Aquesta vinculació és
la que després els permet, quan pacten entre ells, assegurar quotes o cadires. L'altra manera en què es
manifesta aquesta interferència de
l'àmbit autonòmic és per sotmetiment de la mateixa assemblea local.
La situació d'excepcionalitat que és
un possible govern d'esquerres fa
que es tendeixin a sacrificar principis
i objectius per tal que no governi el
PP. Això condiciona projectes municipals i municipalistes, perquè es prioritza la importància de l'àmbit
autonòmic, i s'entén que no tenir referent autonòmic és dispersar vot i
no concentrar forces.
Amb aquest panorama, quins han
de ser els objectius i els reptes per al
municipalisme a l'illa? Són molts,
com és fàcil imaginar, perquè el punt
de partida és més aviat pobre. Hem
de superar la manca d'anàlisi es-

Pepe García

A les eleccions vàrem apostar per fer cartells col·lectius. Biel Perelló .

tratègica que ens ha duit a pensar
que l'objectiu és treure el PP i no ens
ha deixat anar més enllà, i començar
a tenir clar que no treballam per objectius assolibles a curt termini. Ens
cal consolidar la força municipalista,
promovent la formació política i la renovació en les assemblees locals, incidir en les institucions però també
en el carrer, i fer feina perquè a més
de crear-se altres candidatures municipalistes, siguem capaços de crear
xarxa.

La vella política
s'enfonsa i entre tots
hem de construir-ne
l'alternativa
És clar que el 201 5 ha estat marcat
per les eleccions municipals; a més
de fer tallers participatius per realitzar el programa, vàrem ser l'únic partit que va publicar les nostres
despeses electorals i un document
en què informàvem dels possibles
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pactes postelectorals amb qui era
possible i com. Molta de gent pensava que a les eleccions perdríem un
dels dos regidors que teníem per
presentar una candidata nova, en
compliment del nostre principi de
renovació de càrrecs, i competint en
l'espai electoral de l'esquerra amb les
candidatures de Podem i Junts
Avançam, una coalició de PSOE, MES
i Esquerra i independents liderada
per un candidat tan mediàtic com
Miquel Àngel March (portaveu i cara
visible del GOB durant pràcticament
tres dècades). Finalment no només
no vàrem perdre cap dels nostres
dos regidors sinó que a més a més
vàrem augmentar el nombre de vots,
amb un gens menyspreable 1 2,8%
del total i vàrem continuar sent la
tercera força política. Encara que ens
mantenim a l'oposició vàrem votar a
favor de la investidura de Miquel Àngel March com a batle a canvi de la
posada en pràctica d'una sèrie de
mesures relatives a transparència i a

participació. Al moment d'escriure
aquestes línies tenim dos grans reptes institucionals: la remunicipalització del servei de neteja viària i
l'elaboració d'un nou reglament de
participació ciutadana que esperam
poder culminar el 201 6.
A Alternativa per Pollença tenim
molt clar que el municipalisme depèn
de realitzar iniciatives fora de les institucions, i crear xarxa amb altres
partits municipalistes i moviment
socials. Al llarg de l'any hem participat a nombroses xerrades i jornades
sobre municipalisme. La solidaritat
és la nostra millor arma i al llarg del
201 5 hem pogut fer donacions a la
caixa de resistència dels tècnics de
Movistar en vaga indefinida, per a
l'emergència del Nepal i al Verkami
d'Ona Mediterrània. També hi varen
haver mostres de solidaritat amb mi
quan vaig haver de declarar com a
imputat, arran d'una denúncia de l'arquitecte municipal, per un comentari
que va durar uns pocs minuts realitzat al nostre bloc Urxella. Encara estic a l'espera de l'arxivament del cas
o el judici...
Per altra part, al 201 5 hem formalitzat la nostra relació amb la CUP i
amb altres candidatures alternatives
de Mallorca; Bloc per Felanitx, Gent
per Sineu i La Valldemossa que volem. Des de la màxima autonomia
local, aquestes candidatures i la CUP
ens hem compromès a avançar cap
a la plena sobirania del nostre poble,

la major justícia social possible, la
sostenibilitat mediambiental i la
igualtat entre homes i dones.
A més d'actes més o manco lúdics
com el fogueró crític per Sant Antoni,
dinars, sortida a cercar bolets... vàrem col·laborar amb diferents moviments socials en l'organització
d'actes com l'«Abril de República XII»
(homenatge als republicans). Per segon any consecutiu vàrem celebrar
amb xerrades, taules informatives i
un concert el Dia Internacional del
Treballador.
També consideram que un aspecte
fonamental per canviar la societat és
la informació i fer actes per reflexionar sobre quin model de societat volem i com poder arribar a aconseguir-ho. En aquest sentit per quart
any consecutiu vàrem presentar
l’Anuari 201 4 de contrainfo.cat, el
monogràfic sobre el turisme Tot
Inclòs. Danys i conseqüències del turisme a les nostres illes, amb una

xerrada d'Ivan Murray sobre l'ús
turístic dels habitatges. Vàrem presentar el llibre col·lectiu Manifest

contra el desencís. Vint-i-quatre propostes per construir un futur millor
per a les Illes Balears.

La gran notícia del 201 5 ha estat la
creació de l'Ateneu de Pollença, un
espai obert a totes les persones i organitzacions que estiguin compromeses amb la transformació social,
cultural i política. L'Ateneu dóna aixopluc a tothom que treballi en l'àmbit

del feminisme, de l'anticapitalisme,
de l'ecologisme, de la justícia social,
de l'independentisme, dels moviments llibertaris, etc. Un lloc on es
poden desenvolupar activitats que
promoguin la cohesió social, la solidaritat, la formació multidisciplinària
de les persones i l'esperit crític. A la
inauguració de l'Ateneu, que va ser
un èxit total, varen venir els companys del Casal de la Victòria de Sóller, de l'Ateneu de Felanitx i de
l'Ateneu de Santa Margalida. Una de
les idees interessants que va sorgir
va ser crear una xarxa d'Ateneus de
Mallorca per aprofitar experiències i
recursos i crear sinergies noves.

L'Ateneu de Pollença
un espai compromès
amb la transformació
social, cultural i política
El nostre repte el 201 6 és polititzar
tot el que s'ha despolititzat i que la
gent recuperi l'interès per participar.
Per canviar les coses necessitam
una base popular forta i organitzada
al darrere i encara estam allunyats de
tenir-la. Hem de fer feina per construir, ampliar, reforçar aquesta base i
tenir clar que el partit és un instrument, un mitjà, mai un fi en si mateix.
La política institucional és necessària però la mobilització social és imprescindible.
http://alternativaperpollenca.com

A la inauguració de l'Ateneu de Pollença es va parlar d'una futura xarxa d'ateneus de M allorca. Biel Perelló .
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Vols un exemplar de l'Anuari?
Ens pots escriure a anuari@contrainfo.cat i te'l farem arribar com puguem!
Aquesta publicació és autogestionada. Això vol dir que no s'ha beneficiat de cap subvenció ni
inclou publicitat. Per això, l'aportació econòmica que demanem és per cobrir-ne les despeses de la
impressió i seguir autogestionant el nostre projecte.

T'agradaria organitzar una presentació?
Per difondre el contingut de l'Anuari 201 5 i poder explicar el projecte de contrainfo.cat, anirem
realitzant presentacions a diferents indrets. Si et fa ganes que presentem la publicació al teu poble
o barri contacta amb nosaltres escrivint-nos a anuari@contrainfo.cat.

T'interessaria col·laborar amb contrainfo.cat?
Si t'interessa la comunicació i tens ganes de dedicar-hi temps, contrainfo.cat és un bon projecte per
aprofundir en les teves motivacions. Hi ha diverses maneres de participar-hi: integrant-se en el
projecte o fent ús de la publicació oberta. Sempre fem especial incidència en l'autogestió de la
comunicació, tant si es tracta de difondre articles, cròniques, opinions com convocatòries, ja que
entenem que ens hem de responsabilitzar de comunicar allò que volem nosaltres mateixes, evitant
caure en la delegació.
Contacta amb nosaltres mitjançat l'adreça electrònica contrainfo@contrainfo.cat i ens posarem
en contacte amb tu.

