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DOCUMENT CONGRESSUAL. SITUACIÓ POLÍTICA I FULL DE RUTA 
 
 
Esquerra Republicana treballa des de l'any 1931 per una societat justa i per un país lliure com a via 
per assolir la prosperitat i felicitat dels nostres conciutadans. Ara, l'any 2017, s'enceta amb 
l'esperança de fer grans avanços quant a la consecució d'aquest ideari en l'àmbit del Principat de 
Catalunya. A les Balears i Pitiüses però, en què hi som presents de manera organitzada com a partit 
des de 1989, no es donen a dia d'avui les condicions sociopolítiques perquè el procés sobiranista 
sigui una realitat. És feina d'Esquerra Republicana participar en la tasca de fer viable aquest procés 
també a Menorca, Mallorca, Eivissa i Formentera i de saber aprofitar les oportunitats que sens dubte 
se'ns presentaran els propers anys. 
 
La il·lusió que pot portar per als illencs veure la creació d'un nou país, d'una república, a poc més de 
dos centenars de quilòmetres a l'altre costat de la mar, que fugirà d'oligarquies i d'antigors per obrir-
se a les persones i a la modernitat és una gran oportunitat que mereix ser aprofitada. La constatació 
que Espanya és irreformable en la seva concepció de la plurinacionalitat i la certesa que l'espoli fiscal 
és una constant de més de tres-cents anys d'història que no du cap rumb de canviar, són els altres 
dos pilars amb què treballar la reivindicació d'estructures d'estat sobiranes per a les nostres illes. 
 
El nou país l'hem de construir en gran mesura des de la base que suposa la feina diària als municipis. 
Les persones d'Esquerra Republicana hem de ser vistos com a gent que actua amb honestedat i 
transparència als ajuntaments però que a la vegada soluciona els problemes dels ciutadans. 
Esquerra ha de treballar, a més, en l'àmbit de cada illa una política sectorial pròpia que permeti una 
detecció i diagnosi de problemàtica específica en economia, política energètica, en territori, en 
polítiques socials o culturals entre d'altres, i per a això és necessària una eficient i dinàmica 
coordinació entre l'executiva d’Illes, les executives insulars i locals i el conjunt de la militància, perquè 
les actuacions insulars i locals no vagin en sentits contraposats. 
 
Esquerra Republicana mai ha tingut la vocació d'uniformitzar les quatre illes en un sol ens polític sinó 
més bé el contrari, defensar que cada illa és un món i que dins aquest petit món cadascú ha de fer el 
seu camí sense deixar de banda la fraternitat entre pobles tan propers. Aquesta ponència analitza la 
situació política i planteja un full de ruta diferent per a cada àmbit insular. Per això mateix, el paper 
que hauria de tenir el Govern de les Illes Balears i la Federació Territorial de les Balears i Pitiüses 
d'Esquerra Republicana per analogia, mentre existeixin, és una funció de simple coordinació i 
mediació. 
 
 
 
MENORCA 
 
Situació política  
 
Actualment Esquerra Republicana està més forta que mai. En primer lloc, i en l’àmbit estricte de 
partit, tenim més implantació territorial que mai amb militants a sis dels vuit municipis de Menorca – 
no tenim cap militant a Sant Lluís ni Es Mercadal. Per altra banda, les nostres joventuts polítiques 
(JER-Menorca) són les terceres de l’illa en militància, després de Noves Generacions i les Joventuts 
Socialistes, donant-nos açò un ampli espectre de possibilitats del centre fins a l’esquerra rupturista i 
del regionalisme fins a l’independentisme separatista.  
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En segon lloc, i a través de la coalició permanent MÉS per Menorca, el sobiranisme d’esquerres ha 
assolit uns resultats històrics que han dut a la confluència a obtenir la presidència del Consell Insular 
de Menorca i un grup parlamentari propi al Parlament de les Illes – ambdues fites per primera vegada 
a la història recent. A més, el grup parlamentari compta amb un diputat militant d’Esquerra 
Republicana, un altre fet històric.  
 
Per altra banda, les nostres joventuts actuen de facto com a les joventuts de MÉS per Menorca, 
donat que ni el Partit Socialista de Menorca ni Iniciativa Verds Menorca – EQUO compten amb 
organitzacions juvenils pròpies. Açò és molt beneficiós donat que esbiaixa tota la política juvenil de 
MÉS per Menorca en el sentit que Esquerra Republicana i les JER vulguin.  
 
Pel que fa al món local, la nostra aposta per les agrupacions d’electors ha estat un èxit rotund. Les 
candidatures de les quals participarem o a les que donarem suport van obtenir quatre de les vuit 
batllies de Menorca, incloent açò les ciutats de Maó i Ciutadella. 
  
Finalment, i a tall d’apunt final, la nostra presència dins MÉS per Menorca és beneficiosa també per al 
partit a escala nacional donat que, per una banda, lliga al Partit Socialista de Menorca i a Iniciativa 
Verds–EQUO als representants electes d’Esquerra Republicana al Senat, al Congrés dels Diputats i 
al Parlament Europeu i, per l’altra, assegura el contingut republicà, sobiranista i d’esquerres de MÉS 
per Menorca.  
 
Full de ruta 
 
El full de ruta d’Esquerra Republicana passa per dos fronts: el d’eina (o electoral) i el de país (o 
sobiranista).  
 
El front de l’eina és clar, apostam per seguir en i reforçar la coalició permanent MÉS per Menorca 
com a l’eina més útil i vàlida per avançar electoralment i convèncer a la majoria social del poble de 
Menorca de la necessitat de construir una república pròpia. Entenem que la nostra situació és diferent 
de la de Catalunya i semblant a la d’Escòcia en termes electorals; açò és, no tenim una dreta amb qui 
pactar. Així, haurà de ser una força progressista socialment i conservadora territorialment la que 
haurà d’assolir el poder polític i retornar-lo a la ciutadania. 
  
Estratègicament tenim clar el què fa falta. En primer lloc, el partit necessita entendre que la majoria 
social a les Illes és progressista i que, per tant, l’estratègia no pot anar destinada a pactes amb la 
dreta – açò qui ho ha de fer són entitats concretes. Si som la principal força de l’esquerra algun dia 
ens tocarà guanyar. En aquest sentit és preferible esfondrar històricament el PSOE que guanyar 
electoralment al PP. 
  
I en segon lloc, el partit necessita vehicular les cinc principals demandes de l’electorat progressista de 
les Illes, aquestes són les següents: millor connectivitat i mobilitat, conservació del territori (controlar 
l’excés de turisme a l’estiu, apostar per les renovables i per infraestructures proporcionals a l’illa), 
canvi de model econòmic a partir d’un turisme desestacionalitzat i la recuperació industrial, més 
accés a l’educació i la sanitat i simplificació de l’excés de burocràcia.  
 
Finalment, i quant al front de país. Esquerra Republicana aposta per establir un full de ruta que, des 
de totes les institucions, reclami l’apoderament dels Consells Insulars respecte del Govern de les Illes 
a través de la cessió de competències. Açò fins al moment en què el Govern ja no tengui sentit. Així, 
entenem que els subjectes a autodeterminar són Menorca, Mallorca, Eivissa i Formentera i no les 
Illes Balears i Pitiüses; açò és, apostam per a què sigui cada illa qui decideixi el seu futur polític per 
separat, garantint açò la relació d’igualtat entre la futura República dels menorquins i la resta de 
Països Catalans, insulars o no.  
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MALLORCA 
 
Situació política i full de ruta 
 
Esquerra Republicana, després del Congrés de dia 10 de desembre a Sineu, comença una nova 
etapa, en la qual la cohesió interna haurà de ser la primera passa. Som conscients que venim d’un 
període massa llarg de desavinences internes i que haurem de ser molt honests per poder encarar 
amb èxit els temps que vénen. 
 
Per aconseguir l'anterior, és necessari: 
 

• Dinamitzar les vies de diàleg i participació en el si del partit. 
• Prioritzar la informació detallada i transparent del que es fa en el partit 
• Promoure la comunicació amb la militància de manera permanent i estructurada. 
• Impulsar la creació de grups de treball entre la militància. 

 
La situació política al Principat ens ha de convidar a ser optimistes i a plasmar amb més força que 
mai la minsa qualitat democràtica de l’estat espanyol. Però ens cal fer-ho de forma més activa que 
reactiva. És en el bastiment d’un discurs propi, en positiu i en clau sobiranista que podrem aconseguir 
sumar gent al projecte d’Esquerra. Hem de seguir aprofundint en la coneixença de la realitat social de 
l’illa i en els problemes dels nostres veïns per tal d’aportar-los solucions, de treballar per una societat 
més justa i, alhora, lliure i sobirana. La causa social i nacional no són independents, ans al contrari: 
com més sobirania tinguem, més justícia social podrem oferir. Hem de treballar per normalitzar el 
discurs reivindicatiu d’un estat propi que ens sigui econòmicament, territorialment i culturalment 
profitós. Hem de plantejar la independència com una solució positiva per a tota la ciutadania, també 
per als nouvinguts. Ser independents no implica cap renúncia identitària, sigui quina sigui aquesta 
identitat; sinó que ha de garantir la llibertat de tots per a poder ser, individualment i col·lectiva, 
nosaltres mateixos. 
 
Actualment, no som a cap de les principals institucions, ni al govern ni a l’oposició, i hem de 
malavejar ser-hi més prest que tard, car aquest és l’objectiu de qualsevol organització política. Tenim 
regidors i regidores a diversos municipis amb diferents coalicions o pactes. Ha de ser una prioritat 
potenciar-los i fer visible la seva acció política. Igualment, hem d’estar a l’aguait, tant del Govern 
Balear com del Consell Insular de Mallorca. Hem de donar suport a les iniciatives de què som 
partidaris i advertir, peu fiter, quan les seves accions puguin ser contràries al nostre full de ruta. De la 
mateixa manera que hem d’establir una relació cordial amb la resta de forces polítiques, i propera 
amb les que puguem treballar. No hem de tenir por a cap possible confluència futura. Si definim els 
criteris ideològics i estratègics, sempre que la militància així ho decideixi, hem de voler des 
d’Esquerra Republicana estar preparats i forts per decidir i liderar els projectes electorals que 
vulguem emprendre. 
 
Internament, és important activar totes les seccions locals, així com crear-ne de noves i poder ser 
presents a tots els pobles possibles. Hem d’impulsar el debat del model de país que volem i 
engrescar i il·lusionar la militància i aconseguir més militants. Només ho podrem fer si demostram 
coherència ideològica i discursiva. Hi ha d’haver un bon pla de formació per als càrrecs d’Esquerra 
Republicana. Ens hem d’acostar a tothom per explicar-los el nostre projecte d’una forma amable i 
alegre. Si potenciam els pros no haurem de remarcar els contres. És també importantíssim que les 
JER-Mallorca augmentin; que siguem capaços d’atreure el jovent i motivar-los. Hem de treballar i 
empatitzar amb tots els moviments socials que ens són afins, és a dir, amb la resta d’actors del 
sobiranisme illenc. Hem d’establir una col·laboració entre la Fundació Josep Irla i les fundacions i 
plataformes de debat ideològic del sobiranisme. Hem de cercar interlocutors per obrir-nos a sectors 
nous i teixir complicitats per aconseguir majories socials, i això no vol dir renunciar a cap principi. Per 
aconseguir el nostre objectiu d'aconseguir la sobirania política plena de les nostres illes, hem de 
dedicar-li especial atenció a aconseguir el major grau possible de sobirania energètica. Sabem que 
volem una Mallorca sobirana, lliure i republicana en una relació d’igualtat amb la resta dels Països 
Catalans.  
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PiTIÜSES 

 

Situació política 
 
La situació política a Eivissa és substancialment diferent a la de la resta de les illes, i també del 
Govern Balear. A Mallorca, a Menorca i al Govern formen part dels equips de govern persones que 
provenen de la tradició política del catalanisme, més o menys moderat. A Eivissa, en canvi, la coalició 
de govern la formen només PSOE i Podem, tot i que teòricament dins la candidatura de Podem hi 
figuraven persones independents de l’òrbita d’Esquerra Unida o d’ENE. A efectes pràctics, d’imatge 
pública i de línia de govern només es percep la presència de Podem, a banda del PSOE. Això és més 
evident encara en la representació eivissenca en el Parlament, formada només per militants del PP, 
del PSOE i de Podem (per cert, a Eivissa Podemos). 
 
Dels 5 ajuntaments, 2 estan governats amb majories absolutes ben folgades del PP (Sant Joan de 
Labritja i Santa Eulària des Riu), mentre que els altres 3 tenen governs progressistes de diferent 
signe: A Sant Josep de sa Talaia, govern en minoria del PSOE; a la Ciutat d’Eivissa, coalició PSOE-
Guanyem (en aquest cas, amb els regidors de Guanyem enfrontats amb Podem); i a Sant Antoni de 
Portmany coalició PSOE-PI-Reinicia (a aquesta última candidatura va donar suport Esquerra 
Republicana). 
 
Sociològicament Eivissa és l’illa amb més dificultats per al creixement del catalanisme, per la cultura 
política tradicional i pels components socials i demogràfics de l’illa (només cal assenyalar que el 
percentatge de població autòctona es troba ja a hores d’ara per sota del 40%). Això es manifesta en 
la debilitat de les opcions polítiques que podrien ser properes a nosaltres: ENE (l’equivalent eivissenc 
als PSM) recentment ha cessat les seves activitats i ha tancat la seu, mentre que altres opcions 
sorgides a les darreres eleccions municipals i autonòmiques que han apostat per la insularitat no han 
obtingut representació i pràcticament no tenen activitat pública (excepte el PI al municipi de Sant 
Antoni de Portmany). 
 
En conseqüència, Esquerra Republicana és l’única força política que defensa la catalanitat de la 
nostra terra, i pràcticament l’única que defensa un major grau d’autogovern així com els nostres 
signes d’identitat lingüístics i culturals. 
 
A l’illa de Formentera, en canvi, l’escenari és tot un altre. La força política hegemònica, que governa 
en solitari el Consell i que ostenta l’única representació formenterera al Parlament, és Gent per 
Formentera, de caràcter progressista i insularista. Tota la gent ideològicament propera a Esquerra 
Republicana dóna suport a Gent per Formentera i està integrada en la seua estructura. 
 
Situació d’Esquerra Republicana 
 
El nostre partit porta ja més de 20 anys de funcionament estable a l’illa d’Eivissa, havent participat de 
coalicions que han arribat a governar diverses institucions, amb militants que han format part de 
diversos governs i grups d’oposició, i fins i tot del Parlament de les Illes Balears, o amb independents 
que han arribat al Senat amb el nostre suport. Cal reconèixer, però, que la nostra presència pública 
s’ha reduït des de les últimes eleccions autonòmiques i municipals, quan no hi hagué coalicions 
preelectorals i nosaltres no aconseguírem entrar en solitari a cap institució, tot i ser-hi ben a prop en 
algun cas. 
 
Mantenim des de fa anys un equip de treball estable, que porta a terme les diverses activitats del 
partit i que està molt ben imbricat en la societat civil de l’illa. I tenim també un bon grup de gent que 
col·labora amb nosaltres i que han estat allí quan els hem necessitat. Són persones independents, 
que de moment no han volgut fer la passa d’entrar a militar a Esquerra, però que sí han acceptat 
agrupar-se en plataformes d’una manera o altra relacionades amb la nostra formació, com és el cas 
d’Eivissa Sí, versió local de Catalunya Sí, un dels partits que habitualment forma coalició amb 
Esquerra al Principat. 
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Actuar políticament creant aquestes plataformes ha estat positiu perquè ens ha permès ampliar la 
nostra xarxa de contactes i arribar a gent a qui probablement no haguéssim arribat directament com 
Esquerra, però també ha suposat un fre a l’entrada de militància activa al nostre partit. Per això des 
de fa uns anys ens mantenim en unes xifres molt estables pel què fa al nombre de militants oficials, 
fins i tot amb una certa tendència a la baixa. 
 
Full de ruta 
 
A nivell intern hem d’establir estratègies per incorporar al partit a almenys una part d’aquesta gent 
propera, que ja està col·laborant amb nosaltres, però que no ha fet fins ara el pas de fer-se militant i 
participar de l’estructura orgànica de l’organització. Aquest augment de militància també ens 
permetria reforçar les estructures locals del partit ja existents (Sant Josep de sa Talaia i la Ciutat 
d’Eivissa) i crear-ne de noves. 
 
Hem de continuar amb les nostres activitats habituals (presència al carrer per Sant Jordi, homenatge 
a Guillem de Montgrí, berenada de Puig des Molins, sopars...) i n’hem de buscar de noves. En 
especial hem de procurar organitzar actes públics amb presència de persones conegudes del nostre 
partit i també augmentar el nombre d’actes que feim per retrobar-nos amb la gent pròxima i ajudar a 
cohesionar aquest grup de gent i anar-lo ampliant. 
 
I pel que fa als aspectes electorals, de cara a les properes eleccions municipals i autonòmiques de 
2019 continuarem, com sempre hem fet, disposats a escoltar propostes i participar en negociacions 
per formar coalicions, tot i que, en qualsevol cas, per comptar amb la nostra presència hauran de 
tenir un clar component de defensa i potenciació de la nostra identitat cultural i lingüística. Si arribam 
a acords, que sempre hauran d’estar avalats pel conjunt de la nostra militància i àmbits més propers, 
procurarem ser uns socis lleials i compromesos, com sempre hem fet. Al cap i a la fi, un dels nostres 
actius és que ens hem guanyat el respecte i, per què no dir-ho, un cert prestigi entre les altres 
formacions polítiques que cal mantenir. 
 
És possible, però, que es repeteixi la situació de 2015 i haguem d’afrontar en solitari la construcció de 
candidatures. Cal, per tant, que continuem treballant per ampliar la nostra base social i, per això, 
haurem de fer esforços per contactar amb col·lectius i persones individuals que ens puguin ajudar a 
formar candidatures àmplies de defensa de la nostra terra. 
 
 
 
Aquest document ha estat aprovat al Congrés d’Esquerra Republicana de les Illes Balears i Pitiüses 
celebrat a Llucmajor el 4 de febrer de 2017. 


