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El congrés d'Esquerra a les Illes Balears,
reunit el passat dia 16 d'octubre a Mana-
cor, va ratificar els noms dels candidats al
Consell i al Parlament per la circumscrip-
ció de Mallorca, presentats amb els avals
corresponents. Cathy Sweeney, que ja fou
candidata a les darreres eleccions euro-
pees, va obtenir el 90,7% dels vots per
anar de cap de llista al Consell; Joan

Lladó, ex conseller d'Interior de la institu-
ció insular, fa el bot a la candidatura al
Parlament, amb el suport del 89% dels
militants.

L'esquerra “de bon de veres” Sweeney
recordava, en el seu discurs, que el vot
d'Esquerra, al Consell de Mallorca ha
estat  coherent amb el programa electoral
del Bloc votant en contra de  les mesures
antisocials de ZP o en contra d’un regla-
ment lingüístic de gènere passant per da-
munt la UIB. Lladó va fer referència a “la
dretanització” i a la “recentralització” de

la política espanyola, fent evident la de-
serció del partit socialista respecte dels
principis de l'esquerra (reduccions sala-
rials, increments impositius, retallada de
pensions, increment de la vida laboral...).
Enfront d'aquest panorama, el partit repu-
blicà esdevé “l'esquerra de bon de veres”
en el camí cap a la independència.

Condicionar el govern La presència d'Es-
querra a les institucions que sorgeixin de
les eleccions de 2011 és l’única espe-
rança per condicionar un govern de pro-
grés, cosa que en els darrer dos anys no
ha sabut fer el Bloc per Mallorca. És ne-
cessari recordar que, ja des de desembre
de 2009, quan Esquerra va abandonar
els càrrecs executius en incomplir-se el
codi ètic, ha estat constant la renúncia del
Govern a qualsevol ambició nacional,
sense que el Bloc hagi estat capaç de mo-
dificar-ne cap aspecte: s'ha deixat morir
la iniciativa de les consultes populars, no

s'ha aprovat la Llei del Cinema, no s'ha
tirat endavant la policia autonòmica,
s'han retallat els pressupostos d'educació
i de normalització lingüística i s’ha donat
suport a Son Bordoi.

Del 3,21% al 5% Esquerra ha intentat en-
gegar una plataforma política nova, un
nou subjecte polític que sorgís de la unitat

de totes les forces nacionalistes, autono-
mistes, mallorquinistes. No ha pogut ser:
la proposta oberta, de generosa renúncia
que oferí Esquerra ha rebut per resposta
del PSM una invitació a l'autodissolució,
a la desaparició com a partit a les Illes Ba-
lears i Pitiüses.

Esquerra ha d'assolir el 5% necessari, dei-
xant clar que no es parteix de zero, i que
partim de la consolidació d’un 3,2% i que
només ens queda un 1,7%. “Hem de fer
encar més camí i la coherència ens ha
d’ajudar a assolir la fita”, resumeix Lladó.
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Joan Lladó encapçalarà la candidatura d’Esquerra al Parlament
de les Illes Balears per la circumscripció de Mallorca i Cathy
Sweeney serà la nostra cap de llista en les properes eleccions
al Consell de Mallorca. Tant l’un com l’altra tenen una trajectòria
marcada per la feina, el compromís i el coratge.

Joan Lladó fa gairebé una desena d’anys que va assumir el lide-
ratge a les illes Balears d’un partit amb pocs militants, la majoria
joves, i amb la seva intensa activitat sense defalliment ha acon-
seguit incrementar la militància en un tres mil per cent i situar
Esquerra a les principals institucions polítiques de les illes Ba-
lears durant la present legislatura, amb decisions tan difícils
com la sortida d’aquestes mateixes institucions de tots els alts
càrrecs del partit per dignitat i per responsabilitat amb els ciu-
tadans que havien confiat en nosaltres. Com ha dit més d’un
cop, “volem ser a les institucions, però no per ocupar cadires a
qualsevol preu”, i ho ha corroborat amb el seu vot al plenari del
Consell de Mallorca en defensa dels acords que el Bloc havia
assumit en el pacte de govern de juliol de 2007 i que els altres
polítics electes per aquesta coalició semblen haver volgut obli-
dar.

Cathy Sweeney aporta l’experiència de molts anys de lluita i com-
promís amb la nostra terra i la nostra gent, una implicació que
no és aliena al seu origen irlandès i als grans paral·lelismes entre
la zona d’Irlanda encara ocupada pels veïnats del Regne Unit i
les terres catalanes sotmeses al domini d’Espanya i França,
sense oblidar la ciutat de l’Alguer. Na Cathy tresca i treballa pel

nostre present i el nostre futur i no defallirà en els seus anhels
i les seves ambicions perquè sap que per guanyar hem d’anar-
hi, anar-hi i anar-hi.

Tenim dos candidats cap de llista valents i compromesos, que
combinen dues visions complementàries del nostre país, fona-
mentades en la seva diferència de gènere i d’edat, i que són la
millor garantia que estarem ben representats a les institucions
a les quals aspiren a ser-ne ciutadans electes.

Ser valents és no ocupar cadires a tot preu

Josep Serra
Vicepresident d’Esquerra a les Illes
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Son Bordoi, vol perpetuar el model Matas

Perpetuar el model Matas. Esquerra ha
manifestat des d'un bon principi la seva
oposició al projecte de construir 750 ha-
bitatges a Son Bordoi, a la barriada d’El
Molinar. Francesc Jaume, president d’Es-
querra a Palma, ha manifestat que “urba-
nitzar Son Bordoi significa perpetuar el
model econòmic de l’època Matas. 

A Palma hi ha 45.000 pisos buits. És in-
concebible que a una ciutat amb més de
40.000 habitatges en desús un govern
progressista entengui que la solució és
més totxo”. El projecte anomenat Nou
Son Bordoy té previst, segons que detalla
en la seva pròpia publicitat “construir 538
habitatges socials i assequibles —entre
promoció pública i privada— amb preus
inferiors als de protecció oficial i a partir
de 75.000 euros. El projecte preveu
també la creació de 212 habitatges de
promoció lliure en un desenvolupament
homogeni.” Son Bordoi és un sector de
sòl urbanitzable no programat de
112.882 m2, que a dia d’avui és encara
una àrea rural, amb usos agrícola-rama-
ders a l’horta de Palma darrera el Molinar. 

Dels 225 habitatges del PP a 750 del

Pacte. El pla parcial d’urbanització de
2005 tenia previst fer-hi 225 habitatges,
per a 675 habitants i un centre comercial
sobre 2,2 hectàrees de solar. El Govern
balear va promoure una via d’excepció,
les “normes subsidiàries i complementà-
ries de planejament”, a l’empara d’una
llei feta ex professo, la 5/2008, que pos-
sibilita quasi quadruplicar el nombre d’ha-
bitatges que es poden construir a Son
Bordoi; fins al límit permès pel Reglament
de Planejament de 75 habitatges per hec-
tàrea (art. 47).

Màxima densitat i fort impacte territo-

rial. El projecte de Son Bordoy tendria la
màxima densitat de població que permet
la normativa, amb capacitat per acollir
més de 2.100 persones. La solució que
es proposa consisteix en construir 6 grans
blocs amb capacitat de fins a 90 petites
vivendes cadascun, a més d’altres illetes
de pisos. Aquests grans blocs de mini
pisos, transversals a l’autopista de lle-
vant, marcaran el paisatge de l’entrada a

Palma des de l’autopista de llevant i l’ae-
roport.

Informes tècnics desfavorables. La Co-
missió Tècnica d’Urbanisme del Consell
de Mallorca ha posat de manifest que el
projecte té múltiples mancances, ja que
es fa a una zona ja col·lapsada com El Mo-
linar, i amb una densitat al límit de la llei,
que generarà més manca de serveis i d’a-
parcament, a mes de no tenir resolt l’a-
bastiment d’aigua. A més, el projecte
d’urbanització tampoc respecta les dota-
cions mínimes d’aparcament, que el
PGOU de Palma estableix per als habitat-
ges de promoció pública i 1,5 per a cada
habitatge de preu lliure. Els aparcaments,
tanmateix insuficients per a una tal quan-

titat de pisos, es proposen a les plantes
baixes dels blocs.

Esquerra insisteix en que basar l’econo-
mia en el sector de la construcció és pa
per avui i fam per demà. És un model que
hipoteca el territori i que generarà llocs de
feina per a pocs mesos. Entre el 2007 i el
2010, la compra d’habitatges a Mallorca
ha caigut un 44%, i tenim vivenda per a
2.100.000 persones.

PSOE, PSM, EU, Verds

estan a favor; Esquerra,

el GOB i GADMA s’hi

oposen

Son Bordoi integra

112.882 metres

quadrats de sòl fèrtil

Dirigents del partit d’Esquerra davant el solar de Son Bordoi

La promoció s’està venent amb una campanya d’alta intensitat i no gaire transparent



L’ús compartit del Cap del Pinar és el resultat

de la proposta que va presentar Esquerra

El mes de setembre de 2006, el Congrés
dels Diputats va aprovar una proposició
no de llei d’Esquerra Republicana per tal
de gestionar la devolució del Cap del
Pinar i la base de Pollença als usos civils.
La proposició fou presentada pel diputat
Joan Puig; en aquell moment, el portaveu
del grup parlamentari d’Esquerra era Joan
Puigcercós.

Convé recordar aquests antecedents, au-
tèntic orígen de la reivindicació formal
que ara s’ha traduït en un conveni, per-
qué el Govern de les Illes Balears, que fa
bé en atribuir-se la consecució i signatura
d’un conveni en el cas del Cap del Pinar,
no hauria emperò d’ignorar aqueixos an-
tecedents, sobretot quan el conseller de
Medi Ambient, el mallorquinista Gabriel
Vicens, informa de la culminació del pro-
cés sense fer-ne referència alguna.

Esquerra, en tot cas, ha posat de manifest
la seva satisfacció perquè “ara el govern
de les Illes pugui recollir el fruit de les per-
sistents gestions dels diputats indepen-
dentistes”, tot esperant que a partir
d'aquest moment “no es desaprofiti la
meitat de la feina ja feta, perquè encara 

Marratxí no vol trànsit pesant pel Figueral i es

Caülls, i Esquerra recull signatures en contra

Esquerra-Marratxí ha posat en marxa una
campanya de recollida de signatures, per
tal de promoure l’habilitació de nous ac-
cessos d’entrada i sortida des del polígon
de la localitat, que actualment discorren
per vies urbanes d’Es Figueral i Es Caülls,
amb la conseqüent càrrega de perillositat
pels veïns de totes dues zones.

La secció local d’Esquerra, amb el presi-
dent Natxo Knörr al front, va recollir,
només en un matí, més de 250 signatu-
res i va avançar possibles accions judi-
cials contra l’Ajuntament que presideix
José Ramón Bauzá, per deixedesa de les
seves competències en no fer complir un
decret municipal al respecte. El Consistori
marratxiner va aprovar només fa dos anys
una normativa que preveu que no es pu-
guin posar en marxa polígons que no ten-
guin accesos directes a l’autopista o a la
carretera general. Tot i que es pot enten-

Natxo Knörr recollint firmes a Marratxí

La proposta de canvi d’ús va ser plantejada al Congrés per l’exdiputat Joan Puig.

L’any 2007, el Congrés

va aprovar la proposició

presentada pel diputat

Joan Puig

dre que l’actual polígon els té, el que la re-
alitat constata és que el trànsit pesant se-
gueix travessant pels carrers d’Es Caülls i
Es Figueral.

Esquerra ha presentat també una es-
mena als pressupostos de l’Estat per ob-
tenir una partida econòmica per construir
els accessos condicionats com cal.

resta per solventar la situació de la base
del port de Pollença, respecte de la qual
tenim constància oficiosa que l'Exèrcit no
està tan disposat a compartir, tot i que le-
galment està igual d'afectada que el Cap
del Pinar, per la Proposició No de Llei de
l’any 2007.”



Esquerra ha aconseguit un milió d'euros dels

PGE en inversions per a Mallorca 

Esquerra Republicana ha aconseguit, en
el decurs de la discussió dels Pressupos-
tos Generals de l'Estat en comissió, la in-
corporació de tres de les esmenes
presentades pels diputats republicans en
nom de l'organització a les Illes Balears.
En total, el que s'ha aprovat suposa un in-
crement pressupostari en les inversions
estatals a les illes d'un total de 945.000
euros.

La partida més important en termes
quantitatius és de 765.000 euros i va
destinada a una subvenció a l'Obra Cultu-
ral Balear, per a finançar diferents accions
de foment del català com a llengua d'ús
social a les Illes. Les altres dues esmenes
beneficien altres tants pobles de Ma-
llorca. D'una banda s'han aconseguit 100
mil euros destinats a l'associació Estel de
Llevant, de Manacor, per a la creació de
vivendes tutelades per a gent amb proble-
mes mentals; i, en el cas del municipi de
Bunyola, s'han sumat vuitanta mil euros
per a millores en el camí de Caubet, i con-
cretament la dotació amb il·luminació
solar.

El president d’Esquerra, Joan Lladó, s’ha
mostrat satisfet i ha manifestat que “hem
recuperat una petita part del que se’n
duen en forma d’imposts i no retornen”.
Segons Lladó, “estam satisfets d’haver ar-
rebassat aquests recursos, però ens dol
que el PSOE no hagi acceptat les esme-
nes que presentàrem per tal d’incentivar
l’economia productiva”. En aquest sentit,
el president republicà ha recordat que,
per exemple, “demanàrem 106 millons
per fer promoció turística i industrial, per-
què l’estat dedica només 2’4 milions a les
Illes de 7.612 pressupostats per a tot l’Es-
tat”.

Lladó va recordar que “el descompte pel
transport de mercaderies es veu perjudi-
cat ja que l’Estat només destina tres mi-
lions d’euros enfront dels 37 que s’hi
destinen a Canàries” i per això Esquerra
ha esmenat en 20 milions d’euros
aquesta partida. Joan Tardà manifestava
a Palma que “tot i tirar endavant els pres-
supostos generals, encara s’està invertint

erròniament; només hi haurà més po-
bresa i més dificultat per sortir de la crisi
si no aconseguim invertir en educació, in-
novació i recerca, i en exportacions, per
tal que ens permeti el canvi de model i per
tant, apostar per un model econòmic de

qualitat.” És per això, que després d’acon-
seguir arrabassar recursos en comissió,
Esquerra mantindrà vives les esmenes
per votar de 292 milions d’euros, ja que
a les Illes aportam a l’Estat més de 3.000
milions a l’any que no retornen.

Tardà i Lladó satisfets d’haver aconseguit més recursos però lamenten que les Illes encara pateixen expoli

765.000 euros gràcies a

Esquerra per la

promoció del català



als municipis illencs

Natxo Knörr candidat

a la batlia de Marratxí

Natxo Knörr té 64 anys i és secretari de
formació estatal de CCOO a Aena, presi-
dent de l’AAVV de Sant Marçal de Marratxí
i president d’Esquerra-Marratxí. Knörr
aposta per accions diverses que van de
les més estructurades com la redacció
d’un nou Pla General i respectuós amb el
desenvolupament urbanístic sostenible, o
bé qüestions prenotòries com promoure
la construcció d’un nou enllaç a l’auto-
pista, apostant en tot moment per un pro-
grama acostat als veïns.

Marina Sureda, primera regidora de les JERC a les Illes. La mi-
litant eivissenca va prendre possessió del càrrec a l’Ajuntament
de Sant Antoni de Portmany, convertint-se així en la primera
dona d’Esquerra que accedeix a la regidoria d’un ajuntament
illenc. Sureda té 22 anys i estudia Filologia Catalana a Barce-
lona. Aquest fet demostra que el jovent independentista cada
vegada està més qualificat per ocupar llocs de responsabilitat a
les institucions locals.

Rafel Valls, nou regidor d’Esquerra a Son Servera. Valls, que
té 33 anys i és un petit empresari de Cala Millor, s’ha convertit
en l’onzè regidor d’Esquerra als ajuntament illencs. D’acord amb
els Verds, amb qui es presentà llista conjunta, Rafel Valls sub-
stitueix a Conxi Peña. El nou regidor aposta per projectes de con-
sens amb l’equip de Govern i que siguin, sobretot, de iniciatives
responsables i creatives. I Esquerra no tanca possibles pactes
amb altres partits.

Miquel A. Sureda

candidat a Pollença

Una vuitantena de persones assistiren al
dinar de presentació de la nova executiva
local i de  Miquel Àngel Sureda com a can-
didat a la batlia de Pollença, també hi as-
sistiren Joan Lladó i Jordi Portabella,
candidat d’Esquerra a la batlia de Barce-
lona. Sureda té 35 anys, és mestre i ha
estat en aquesta legislatura director insu-
lar d’Emergències.  Esquerra a Pollença
aposta per l’ambició i així entrar per pri-
mera vegada a l’ajuntament, i fer-ho amb
dos regidors.

Gent valenta



El govern de progrés retalla recursos pel Català

El passat dia 11 d'octubre, Esquerra Re-
publicana es va veure en l'obligació de de-
manar al president del Govern, Francesc
Antich, que posi en marxa el mecanismes
necessaris perquè, abans d'acabar la le-
gislatura, comenci a aplicar-se el Pla de
Normalització Lingüística del Consell So-
cial de la Llengua Catalana, un instrument
legal que tot i que fa més d'un any, el mes
d'abril de 2009, que fou aprovat per un
amplíssim consens, a hores d'ara encara
no s'ha fet cap passa perquè sigui opera-
tiu. Tot i ser-ne el president, Antich no ha
assistit més que a una de les reunions
que ha mantingut el Consell Social. Així
mateix, cal tenir present que entitats com
la UIB, l'Obra Cultural Balear o el sindicat
STEI-i, ja varen reclamar aquesta activació
el passat més de maig.

Esquerra considera que ara més que mai
és necessari activar el Pla com a eina al-
ternativa per barrar les propostes acientí-
fiques i antinacionals del president del PP,
José Ramon Bauzá. El president i candi-
dat del partit, Joan Lladó, ha insistit en
que “enfront d'aquests atacs, el que no
podem fer és reduir un 17% el pressupost

per normalització i mantenir congelada
una eina vàlida per tirar endavant.”

Una setmana després d'aquella primera
sol·licitud, Esquerra Republicana va poder
manifestar la seva satisfacció pel fet que
el president del Govern anunciàs una po-
sada en marxa del Pla en poc temps. “Ens
satisfà l'anunci”, va declarar al respecte
Joan Lladó, “tot i que un any i mig després
ja no en tenim prou amb una declaració
d'intencions, volem que s'aprovi i es posi
en marxa amb recursos”.

Lladó manifestava, tanmateix, que “el pla
no passarà de ser un simple placebo
sense efectes, si no va acompanyat del
corresponent increment pressupostari”,
tot recordant que en els pressupostos
d'enguany les polítiques de normalització
han sofert una retallada del 17 %, que en
els de l'exercici que ve se mantindran.

En la mateixa línia de defensa de les polí-
tiques nacionals, Joan Lladó, candidat

d’Esquerra al Parlament per Mallorca a
les properes eleccions, va comparéixer
davant els mitjans de comunicació, junta-
ment amb la candidata al Consell de Ma-
llorca, Cathy Sweeney, secretaria de
Política Cultural d'Esquerra Republicana,
per tal de recapitular algunes mostres de
manca d'ambició nacional per part de l’e-
xecutiu autonòmic i els partits que li
donen suport. Entre les quals sobresurt la
política lingüística del govern Antich.

Cahty Sweeney va argumentar que “fa
més de 24 anys que es va aprovar la Llei
de Normalització Lingüística i encara
estam esperant que l’administració posi
a l’abast de tots els ciutadans les eines
necessàries per aprendre i fer ús de la
seva pròpia llengua”. El Govern, actual-
ment, en comptes de posar més doblers
per a poder tirar endavant el Pla de Polí-
tica Lingüística, ara amb més demanda,
el resultat és una reducció de recursos.

La formació és l’únic

antídot que tenim a 

l’abast contra la crisi

El Pla de Normalització

està aprovat i aturat 

des de l’abril de 2009

Joan Lladó i Cahty Sweneey en roda de premsa

A l’actual política

língüística li manca

ambició nacional



Les JERC Maó es presenten en societat

Les Joventuts d’Esquerra Republicana
(JERC) han presentat en societat i davant
els mitjans la nova secció local de Maó, el
portaveu de la qual és Joan Albert Pons
Bagur. A la presentació en públic també
hi assistiren la portaveu de les JERC a les
Illes, Esperança Mateu, així com el presi-
dent d’Esquerra i candidat al Parlament
de les Illes, Joan Lladó

La sala de premsa de l’Ajuntament de
Maó va ser l’escenari que feu de testi-
moni d’aquest esdeveniment que posa de
manifest, per una banda, la bona salut de
les Joventuts republicanes arreu del terri-
tori i, per altra, la rellevància social que
van adquirint dia a dia els valors republi-
cans que pregona Esquerra. Amb aquesta
nova secció local, les JERC completen la
seva presència a totes les illes. Joan Lladó i la portaveu, Esperança Mateu, van donar suport al jovent menorquí


