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Acta de sessió territorial d'Esquerra Republicana Mallorca 
 
 

Identificació de la 
Reunió 

Sessió territorial d'Esquerra Republicana Mallorca 

Data 07/11/2018 - 20:00 h 

Lloc Llucmajor 

Ordre del dia 1. Proposta de coalició electoral amb Més per Mallorca 

Desenvolupament 
de la reunió 

Pren la paraula el president d'Esquerra Mallorca, Mateu Xurí, per 
explicar el motiu de la convocatòria, que és la proposta de coalició 
electoral que ens ha ofert Més per Mallorca i que ja ha sortit 
anunciada en diferents mitjans de comunicació. Explica la raó de la 
urgència de la convocatòria pel fet que Més per Mallorca celebra les 
seves primàries el proper dissabte i la proposta d'acord havia d'estar 
valorada prèviament per la militància d'ambdues formacions. 

Xurí explica que vivim un moment complicat. Que, per exemple, a 
Lloret, la setmana passada, es va reunir un grup nombrós de 
persones per donar suport a un partit d'ultra-dreta espanyolista; que 
Ciudadanos agafa força; que l'Estat actua sense contemplacions en 
relació a la crisi a Catalunya i també aquí a les Balears. 

Més enllà de tot això - continua -, podem ser molt crítics amb el que 
s'ha fet durant aquesta legislatura. Les expectatives eren potser molt 
elevades. Malgrat totes les possibles decepcions, volem ser-hi, 
perquè si no hi som, no podem incidir en les decissions sobre a on 
volem arribar. 

Anar en una coalició -explica el president - significa sacrificar una 
part d'allò que voldriem. Tanmateix, sabem quina societat tenim i ara 
és hora de sumar, amb dignitat i amb la cara ben alta, i contribuir a 
generar un clima de confiança que ens peermeti treballar amb 
aquells amb qui compartim una gran part dels nostres objectius 
polítics. Si ho feim, podem implantar coratge i influir ideològicament. 
Tot això només ho podrem fer si tenim diputats, consellers i regidors 
en els equips de govern de la propera legislatura. 

L'axperiència demostra que pertot allà on hi som, sabem sumar. 

A continuació, es llegeix el text de la proposta d'acord, que diu aixì: 

Constatades les coincidències ideològiques existents per tal 
d'aconseguir una Mallorca més justa, més lliure, més 
igualitària i més sostenible, MÉS per Mallorca i Esquerra 
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Republicana manifesten la seva intenció de concórrer junts a 
les eleccions al Consell de Mallorca i al Parlament de les Illes 
Balears el proper 26 de maig de 2019. 
 
El nom de la candidatura serà MÉS per Mallorca i la imatge 
de la campanya serà la pròpia d'aquesta organització. 
 
Hi haurà unitat de campanya. Un membre nomenat per 
Esquerra Republicana s'incorporarà a l'equip de campanya, 
que serà coordinada per MÉS per Mallorca. 
 
Els militants d'Esquerra Republicana podran participar dels 
processos d'elaboració del programa electoral ja iniciats per 
MÉS per Mallorca. 
 
Esquerra Republicana participarà de les despeses i de les 
subvencions electorals proporcionalment a la seva 
participació a les llistes, en una fórmula que determinaran els 
equips de finances de les dues formacions. 
 
Es reservarà a Esquerra Republicana els llocs 8è (home), 15è 
(dona), 24è (home) i un dels llocs d'honor a la candidatura al 
Consell de Mallorca, i el 6è (dona), 15è (home), 24è (dona) i 
un dels llocs d'honor a la candidatura al Parlament de les Illes 
Balears. Al costat dels seus noms, si ho desitgen, figurarà 
entre parèntesi “Esquerra”. 
 
Els electes d'Esquerra Republicana faran part dels grups de 
parlamentaris i de consellers de MÉS per Mallorca i actuaran 
en nom de MÉS per Mallorca. S'establiran mecanismes de 
coordinació entre les formacions. 
 
Aquest acord ha de ser aprovat per les assemblees generals 
de les dues formacions. 

S'obre, a continuació, un torn de paraules: 

Toni Trias demana d'on sortiran els diners que Esquerra haurà 
d'aportar a la campanya electoral. El president explica que sortiran 
de l'aportació de Seu Nacional per a les eleccions autonòmiques. 

Serafí Lliteres demana quines implicacions tindrà a nivell municipal. 
El president contesta que cada secció local triarà les opcions 
municipalistes que la militància consideri adients. 

Agustina Vilaret demana el vot favorable a l'acord tot recordant el 
nostre president, pres a Lledoners, i la nostra secretària general, a 
l'exili forçat, i cita la consigna d'Oriol Junqueras d'eixamplar la base. 

Joan Gaià diu que aquest no és el pacte que ell voldria, però que és 
el moment de ser inteligents, i per aquesta raó també demana el vot 
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a favor. 

A continuació es procedeix a la votació, que dona com a resultat 0 
vots en contra, 2 abstencions i 42 vots a favor. 

Queda, per tant, aprovat l'acord amb Més per Mallorca i el president 
tanca la sessió. 

 

Acords 1. Aprovar la Proposta de coalició electoral amb Més per 
Mallorca en els termes estipulats. 

 
Signat: 
 
 
 
 
 
 
 

 

El Secretari El President 
 


