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Nascut a Manacor l’any 1985. 
Es va llicenciar a la Universi-
tat Pompeu Fabra de Barcelo-
na en Ciències Polítiques i de 
l’Administració i més tard en 
Ciències del Treball. Actual-
ment cursa un màster en Ges-
tió de Recursos Humans. Culer, 
soci de l’Obra Cultural Balear i 
jugador del Club Bàsquet Por-
tocristo. Aficionat a la lectura, a 
la mar i a l’agricultura ecològi-
ca. Part damunt totes aquestes 
aficions, la seva passió és la 
política. L’anhel d’un país lliure 
i una societat sense privilegis 
l’ha duit a liderar la candida-
tura dels independentistes al 
Congrés dels Diputats. Diu que 
hem d’anar a Madrid a prepa-
rar els papers del divorci.

Madrid ens roba?

Dir que Madrid ens Roba pot sem-
blar a primera vista una expressió 
forta o en tot cas una exageració. 
Tenim dades que demostren que és 
una veritat com un temple. Dins la 
darrera dècada del segle XX varen 
sortir nombrosos estudis realitzats 
per universitats i també per enti-
tats financeres que posaven de ma-
nifest que hi havia unes comunitats 
autònomes que amb els seus im-
postos finançaven altres territoris. 
Els territoris més beneficiats per 
aquesta política de governs socia-
listes i populars són Extremadura, 

Andalusia i Astúries. Els més per-
judicats les Illes Balears, Catalun-
ya i València. La xifra estimada de 
dèficit fiscal de les Balears és d’uns 
3.500 milions d’euros anuals. O si-
gui, dels impostos que es recapten 
a les nostres illes, prop de 8.000 
milions d’euros, només retornen 
amb inversions a la Comunitat Au-
tònoma menys de 4.500.

Fins l’any 2005 aquestes dades eren 
estimatives, a partir d’aleshores 
són oficials perquè el mateix Mi-
nisteri d’Economia va publicar les 

balances fiscals. Són coses que no 
surten gaire per la premsa però 
que s’han de saber i més ara dins 
una època de crisi en què qualsevol 
euro és ben rebut. Tres mil cinc-
cents milions d’euros anuals per 
una societat de poc més d’un milió 
de persones com és la balear supo-
sa un cop econòmic molt fort. Amb 
els nostres impostos es paguen 
serveis a Andalusia o Extremadu-
ra que aquí no tenim. El govern de 
Madrid ens tracta com una colònia 
fiscal. Només amb la independèn-
cia ho solucionarem.
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2 Eliminar els sobrecostos de la insularitat. Exigirem 
al govern de l’Estat un règim de mesures econòmiques 
reals per tal de combatre els sobrecostos provocats per 
la insularitat.

1 Una banca al servei dels ciutadans. Impulsarem el 
control del sector bancari i del sector financer per ga-
rantir que les nostres empreses poden finançar les se-
ves activitats. Farem que es garanteixi per llei el crèdit a 
les empreses, als emprenedors i a les famílies.

4 Transferència dels ports i dels aeroports. Els ports i 
els aeroports són sectors estratègics de la nostra eco-
nomia i per això s’han de gestionar des de la proximi-
tat: en reclamarem la trasnferència i n’impulsarem una 
gestió descentralitzada.

3 Els nostres impostos, aquí. Lluitarem per aconseguir 
el Concert Econòmic: volem que els impostos que pa-
gam quedin a les Illes Balears.

5 El progrés ben entès. La política fiscal per ser justa 
ha de ser progressiva i verda. Qui té més recursos ha de 
pagar més impostos i qui més contamina també ha de 
pagar més.

Esquerra Republicana és l’única opció electoral que 
es presenta a les illes Balears sense cap lligam amb 
Madrid i amb diputats que garantiran la defensa dels 
nostres interessos. Aquests són els nostres compro-
misos:

Eugènia López
33 anys. Palma
Animadora socio-
cultural.

M’agrada tocar el piano, la literatura i l’òpera. M’agrada el cinema i la música en general.

M. Antònia Riera
24 anys. Artà
Estudia magisteri
infantil.

M’agraden els castells i el teatre.

Joana M. Romaguera
50 anys. Palma

Professora de secundària.

M’agrada anar a cercar bolets i fer piragüisme.

Miquel À. Sureda
35 anys. Pollença
Mestre d’anglés i 
d’atenció a la diversitat.

Els candidats al Congrés



6 Un futur sostenible. Dins el marc d’una economia ver-
da i garantirem un desenvolupament sostenible real i 
impulsarem el foment d’espais naturals i les energies 
renovables.

7 Republicanisme. La màxima expressió de la demo-
cràcia d’un país és el marc de convivència i les regles 
de participació ciutadana. Volem la República, ja que és 
el sistema que millor garanteix alhora la llibertat indivi-
dual i els drets col·lectius.

8 Pel dret a l’habitatge digne. Promourem una política 
d’habitatge destinada a facilitar-ne l’accés fomentant el 
lloguer i aconseguint per llei que la dació en pagament 
del pis sigui suficient per cancel·lar una hipoteca.

9 Per una llengua més viva. Per defensar que la llengua 
catalana jugui el paper que li pertoca en l’àmbit públic 
defensarem que des de Madrid s’impulsi l’espai català 
de comunicació.

10 Ciutadania activa. El dret a decidir serà l’eix bàsic de 
la participació. L’activitat política ha de ser transparent i 
els ciutadans han de poder controlar els governants.

11 Més llibertat, més benestar. Avançarem cap a la 
independència dels Països Catalans. Només la llibertat 
nacional garantirà la pervivència del nostre estat del 
benestar, amb serveis públics de qualitat en educació, 
salut i atenció als més necessitats.

M’agrada l’horticultura i l’excursionisme.

M’agrada el futbol, l’atletisme i les xarxes socials.

M’agrada el senderisme, la literatura i la música. M’agraden les noves tecnologies i les activitats culturals.

Josep Serra
51 anys. Bunyola
Sociòleg i Professor.

Margalida Alemany
24 anys. Santanyí
Auxiliar  Veterinària.

Nico Ibarra
48 anys. Palma
Treballador Social.

Guillem Caldés
24 anys. Sa Pobla
Estudia Ciències 
Empresarials.

Assumpció Suau
69 anys. Son Servera
Mestre jubilada.

M’agrada la literatura, fer esport i els animals.



MADRID
ENS ROBA

Els candidats al Senat

M’agrada la festa, viatjar i el cinema.

Carme Comas
25 anys. Alaró
Biòloga.

M’agrada l’agricultura ecològica i l’esport.

Miquel Mas
62 anys. Santa Maria
Jubilat. 

M’agrada el ball de bot i les activitats cooperatives.

Nascut a Bunyola l’any 1977. Diplomat en Enginyeria Tèc-
nica en Informàtica de Gestió per la UIB. Actualment fa fei-
na a la Conselleria d’Educació i Cultura desenvolupant el 
sistema informàtic per a la gestió del centres educatius. 
Vocal i membre de GDEM (Grups d’Esplais de Mallorca) és 
un gran defensor i impulsor del mon de l’esplai dins el seu 
municipi i dins Mallorca. Regidor de l’Ajuntament de Bun-
yola d’ençà l’any 2007, és actualment cap de l’oposició 
del seu municipi. Li agrada córrer mitges maratons i ca-
minar per la muntanya. La seva passió, però, és Bunyola.

Elisa Cerdà
42 anys. Felanitx
Delineant.

Andreu Bujosa i Bestard
Cap de llista al Senat


