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Aquest estiu, a Sa Franquesa, a Vila-
franca, Esquerra Republicana es va reunir
en una jornada de treball. Tant el presi-
dent nacional del partit, Joan Puigcercós,
com Joan Lladó, president d’Esquerra a
les Illes Balears, donaren el sus a la pre-
campanya i coincidiren en manifestar que
la manca d'ambició nacional ha marcat la
recta final del govern que presideix Fran-
cesc Antich.

Reducció del pressupost educatiu un
3,3%. La Comunitat de les Illes Balears ha
estat la que més ha reduit el pressupost
educatiu el 2010 percentualment en tot

l’Estat. Tot això tenint en compte que són
liders en fracàs escolar i massificació a
les aules sobretot de primària.

Incompliment de l’acord del pacte d’im-
plantar la Policia Autonòmica. En l'acord
de pacte signat el 2007 es recollia el com-
promís de “crear una policia autonòmica,
com un cos especialitzat coordinat amb
les policies locals”. Cap grup dels repre-
sentats al Consell de Govern, PSOE, PSM,
UM i Iniciativa-Els Verds no ha reivindicat
el compliment durant aquests darrers
anys

Reducció en el pressupost de normalit-
zació lingüística un 17,43%. Concreta-
ment, el capítol 2 de la direcció general
de Política Lingüística, que correspon al
que són els cursos de llengua, proves,
avaluació i certificacions de català, baixa

un 50,96%. Es perden 548.763 euros.

Reducció del pressupost sanitari un
6.9%. Les Illes Balears són també la co-
munitat que més retalla el seu pressupost
sanitari de l’Estat. Això s’està traduint,
entre altres mesures, en no substituïr les
baixes del personal sanitari, repecutint di-
rectament en l’atenció al pacient

No veure TV3 completa. IB3 ha fet servir
durant el que duim de legislatura l’excusa
de tenir els drets prioritaris d’emissió de
la producció aliena, per tal d’impedir que
aquesta fos emesa per TV3. La recepció
dels canals de l’ambit dels Països Cata-
lans era també part de l’acord del 2007.
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Esquerra demana al Govern 
més ambició nacional

Menys diners per
educació i sanitatLa  policia autonòmica

és un acord del pacte
de 2007

Més de 200 persones assistiren al sopar amb Joan Puigcercós a Sa Franquesa (Vilafranca)



Només falten vuit mesos i escaig per a les properes
eleccions autonòmiques. Parlamentàriament, això es
tradueix en una mica menys de temps, la qual cosa fa
que resulti perfectament legítim pensar en aquells
compromisos legislatius que no es podran concloure
durant la present legislatura. En aquest sentit, des
d'Esquerra ens manifestam especialment preocupats
i decebuts per la manca d'ambició nacional que
durant aquests tres anys, i sobretot en la recta final,
ha manifestat l'executiu que presideix Francesc Antich
amb el suport als Consells de Govern dels consellers
de PSM i Iniciativa-Verds.

Ni la policia autonòmica, ni tampoc l’emissió de tots
els canals íntegrament en català han esta una
prioritat dels grups que formen part del Consell de
Govern, ni tampoc s’ha tengut la valentia d’impulsar,
tot i haver-ho anunciat el Bloc, una Llei de consultes
populars o una Llei del cinema. De fet, a l’ajuntament
de Palma ni tan sols ha tengut el coratge de projectar
en la llengua propia la majoria de les pel·licules del
cinema a la fresca

A nivell pressupostari podem dir que amb Esquerra al
capdavant de les àrees d’Educació, fins el desembre
de 2009, tant al capdavant del COFUC com a
Innovació educativa s’aconseguí un increment de les
partides. Esquerra va advertir al seu moment no
ocupar la gerència del Consorci pel Foment de la
Llengua Catalana si no s’augmentava la seva dotació
en 1.200.000 euros per fer front a l’allau de
demanda, fruit de l’increment migratori. Així ho
aconseguirem el 2009.

El 2010 la política lingüística sofreix un descens del
17,43%. Mentres la mitjana només davalla un 4%,
Concretament del capítol que correspon a cursos
baixa un 50,96%.També baixa el pressupost per al
reciclatge de català que passa d’un pressupost de
350.000 euros a 190.000. Mentrestant, el conseller
d’Educació atorga a finals d’any una partida de
500.000 euros destinada a dotar els centres
d’auxiliars de conversa en anglès i el Consell de
Mallorca atorga i també, sense competències en
Educació amb el vot favorable de tots els partits
manco el d’Esquerra, una partida de 360.000 euros
per la UNED, que vehicula l’ensenyament en castellà.

Pel que fa al Departament d’Educació es va reduir en un 3’3%.
A més Carles Manera, ja ha anunciat una davallada de les
despesa en els propers comptes públics de 2011 d'entre el
4% i el 7%. L’ambició nacional passa necessariament per
incrementar les partides del benestar i de l’educació i aquest 
govern no navega en aquest sentit. Hi ha moltes partides d’on
retallar que no són les que subjecten els pilars del país.

Retallar els pilars del país

El govern anuncia més
retallades d’entre el 4 i el 7%
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Esquerra considera un error la retallada de
plantilla docent quan les Illes Balears lideren 
el fracàs escolar
Les darreres dades donades pel Consell
Escolar, corresponents al curs 2008/09,
plantegen una panorama desolador del
sistema educatiu illenc: les aules d'Edu-
cació Infantil i de Primària són les més
massificades de l'Estat; el nombre d'a-
lumnes de Primària que han de repetir
curs suposa l'1,45% del total, una xifra
que gairebé duplica la mitjana estatal, si-
tuada en un 0,81%; en clara coincidència.
La conseqüència de tot plegat és que les
Illes Balears lideren la classificació esta-
tal de fracàs escolar. 

Esquerra considera inaudit que davant
aquest panorama, un govern progressista
hagi retallat en els seus darrers pressu-
posts més d’un tres per cent en educació,
situant les Illes Balears com a segona co-
munitat de l’estat que més els ha reduït.
Entenem, ben al contrari, que el govern
ha de dotar de més recursos la Conselle-
ria d’Educació i esmenar l’any que ve
aquesta situació. Cathy Sweeney veu amb
preocupació la reducció de plantilla de 57
docents, en comparació amb el període
anterior i la previsió de que s’augmenta-
ran les ratios de primer cicle d’ESO: això
ja ens situaria al capdavant en la massifi-
cació en tots els trams d’edat per vehicu-
lar el canvi de model.

Esquerra Republicana denuncia els retalls de
professorat a l'Escola Oficial d'Idiomes
L'Escola Oficial d'Idiomes ha
hagut de reduir professors, per
mor de la retallada. En total
deixen de prestar el seus ser-
veis al centres oficials quatre

professors, que es repartien
entre els centres de Palma,
Manacor, Calvià i Inca; de tal
manera que la mesura afecta
a 16 grups i més de dos-cents
alumnes.

L'Escola d'Idiomes és l'única
que emet titulacions oficials i,
si la retallada, tal com es pre-
veu, acaba afectant els cursos
avançats, s'interromprà la for-
mació dels estudiants. En un
pla més estrictament polític, el
fet que entre els idiomes més
afectats figuri el rus, fa refle-
xionar Esquerra sobre l’aug-
ment del turisme Es
contradictori que el president
Antich se'n vagi de visita a
Rússia, per incentivar la ven-
guda de turistes; i paral·lela-
ment es vagin retallant les
possibilitats dels nostres tre-
balladors de conéixer l’idioma
d’aquests potencials clients.

Cathy Sweeney, secretaria de Política Cultural i Educació d’Esquerra.

És l’únic centre
que emet
titulacions

oficials

- Les Illes Balears són la se-
gona comunitat en aban-
donament escolar, amb un
40,8%

- A les Balears el nombre
d’alumnes estrangers és
enguany el 15,85% del
total; les nacioalitats són,
majoritariament, la marro-
quina i l’equatoriana



Dos incendis a l’illa de Mallorca, un era a Son Doblons, a Santa
Margalida, i l’altre a l’Albufera. Ambdós, de gran importància i
devastadors per a la vegetació de la zona. Els informes emesos
els dies posteriors indiquen que els incendis han estat
ocasionats per raons cinegètiques.
Esquerra denundia que es cometin actes com aquests quan la
població està més sensibilitzada pel desastre ecològic d’Eivissa
i per tant, quan els dispositius d’extinció són més vulnerables.”
A més, el que preocupa al partit republicà és que l’objectiu dels
delinqüents no sigui altre que el de procurar llocs lliures de
vegetació per a la pràctica de la caça.
Per tot això, Esquerra demana a Vicens que apliqui la legislació
vigent per tal de protegir la biodiversitat de la zona, així com
indica l’article 62.3.h de la Llei de Patrimoni Natural: “Quan es
comprovi que la gestió cinegètica desenvolupada a una finca
afecti negativament la renovació o sostenibilitat dels recursos,
les Administracions Públiques competents podran suspendre
total o parcialment la vigència dels drets de caça.”

Esquerra demana a la Conselleria de Medi Ambient
que suspengui el dret de caça a Son Doblons

Esquerra demanarà la restitució del camí 
de Cabàs, a Santa Maria

El grup proteccionista Gadma va donar el
toc d’alarma: el camí conegut com de
Cabàs, que discorre per una finca particu-
lar, i que és d’origen romà, en el terme
municipal de Santa Maria, havia aparegut
llaurat i fet malbé. L’Ajuntament de la lo-
calitat, per boca de la batllessa naciona-
lista, va treure importància al fet.

El camí de Cabàs forma part de la xarxa
secundària marcada en el Pla Territorial
de Mallorca a més de ser un patrimoni
rural del municipi. Per això, Esquerra, des-
prés d’haver visitat el camí després dels
fets, per mitjà del seu President Joan
Lladó i en la seva condició de conseller,
demanarà al Consell de Mallorca que insti
a la restitució del camí, a més de fer les
gestions necessàries per sancionar qui en
resulti responsable, de l’atemptat patri-
monial. 

L’Ajuntament de la localitat, per boca de
la batlessa nacionalista, Rosa Vich, va
treure importància al fet, limitant-se a de-
clarar que “en el llistat de vials públics de
1980 no apareix aquest camí” i afegint,

senzillament, que l'Ajuntament “té inten-
cions de demanar els informes pertinents
al Consell de Mallorca”.
L’any 2000, però, el CIM ja va fer entrega
a l’Ajuntament d’un catàleg on s’esmen-. 

La calçada d’origen romà va aparéixer llaurada i feta malbé

Aspecte de la zona cremada (Foto: Amics Arbres)

L’ajuntament
nacionalista diu que el

camí “no apareix”

Arran de l’incendi provocat a aquella zona de Santa Margalida

Joan Lladó va voler conéixer sobre el terreny la gravetat dels danys.

taven nombros documents oficials que
confirmaven que el camí era públic, 

Esquerra denuncia, coincidint amb dife-
rents grups ecologistes, la situació de
nombrosos camis de Mallorca: “Hi ha
constància que existeixen uns 300 ca-
mins que, tot i ser públics, romanen tan-
cats al pas dels ciutadans”.I, deixant de
banda, dels danys en el patrimoni rural
del municipi.



Esquerra denuncia la manca de voluntat del Govern
per crear la Policia de les Illes Balears

Funcions dels Mossos
d'Esquadra

Una policia integral
basca

Segons la llei 10/1994, d'11
de juliol, de la Policia de la Ge-
neralitat - Mossos d'Esquadra
el Cos de Mossos d'Esquadra,
com qualsevol altre cos de po-
licia, té com a missió i divisa
principal la protecció, d'acord
amb l'ordenament jurídic, de la
llibertat i la seguretat de la ciu-
tadania. És per això que les
seves funcions comprenen
des de la protecció de perso-
nes i béns fins al manteniment
de l'ordre públic. Són les segü-
ents:

1. Funcions de policia de segu-
retat ciutadana 
2. Funcions de policia de caire
administratiu 
3. Funcions de policia judicial 
4. Funcions d'intervenció en la
resolució amistosa de conflic-
tes privats
5. Funcions de cooperació i
col.laboració amb les entitats
locals

Per altra banda, l'Estatut d'au-
tonomia a l'article 164 atorga
a la Generalitat de Catalunya,

en matèria de seguretat pú-
blica, el control i la vigilància
del trànsit. Alhora, a l'article
332 estableix que la Generali-
tat té, a Catalunya, la compe-
tència totalment exclusiva en
emergències i protecció civil.

Després de la restauració de
la democràcia, el Departa-
ment d'Interior del Govern
basc reprèn l'esperit de l'Ert-
zaña del trenta i sis per disse-
nyar, el 1980, la nova policia
autònoma del País Basc, l'Ert-
zaintza. Un Reial Decret resta-
bleix els Forales i els Mikeletes
de Bizkaia i Gipuzkoa i dota de
nova configuració al cos de Mi-
ñones de Araba. De la conjun-
ció d'aquestes institucions es
crea la Policia Basca. Les poli-
cies forals constitueixen, per
tant, el referent normatiu de
l'actual Ertzaintza.

Aquesta nova policia creix de
manera organitzada des de
1982, desplegant-se progres-
sivament per tota la geografia
de la comunitat per arribar, el
1995, a responsabilitzar-se de
la totalitat del territori, substi-
tuint als diferents cossos de
policia estatals. L'Ertzaintza
disposa actualment d'una
plantilla de 8.000 agents, que
s'enquadren en quatre divi-
sions, cada una d'elles espe-

cialitzada en comeses poli-
cials concretes. Un conjunt
humà que té com a missió pro-
tegir els drets i les llibertats de
tots els ciutadans i garantir la
seva seguretat davant de qual-
sevol tipus de delinqüència. 

Esquerra Republicana ha denunciat la
manca de voluntat del govern Antich i dels
seus socis parlamentaris per dur enda-
vant el procés de creació d'una policia au-
tonòmica, tot i ser un acord polític i un
mandat recollit a l'Estatut d'Autonomia de
les Illes Balears.

Esquerra lamenta que, iniciat ja el darrer
any de la legislatura, no s'hagi avançat
gens en un tema que és un acord polític
que es va recollir al pacte de govern de
2007, a més de constituir un dels motius
que justificaren l'aprovació d'un nou Esta-
tut d'Autonomia. L'article 33 de l'Estatut
estableix específicamente que és compe-
tència del govern de la comunitat l'orga-
nització d'un cos de policia propi.

Esquerra té constància que el Govern té
presents els models de policia autònoma
que es poden plantejar, però els ha estot-
jat en un calaix i no els treu, en una clara
mostra, una més, de que per a ells les po-
lítiques nacionals no són una prioritat: ni
política lingüística, ni política de comuni-
cació, ni policia autònoma.

El partit té present les declaracions que
s'han fet des del ministeri d'Interior del go-
vern espanyol, en el sentit que no volen

cap més policia autonòmica que les que
ja hi ha. Cal recordar, així mateix , que Es-
querra Republicana va presentar una es-
mena als Pressupostos Generals de
l'Estat de 2009, que no prosperà, per in-
corporar una partida de deu milions d'eu-
ros per tal de començar a fer feina en els
primers comandaments, en les primeres
promocions...

En definitiva, Esquerra Republicana de-
mana que tot d'una que aquest mes de
setembre s'obri el nou curs parlamentari,
el Govern es posi a treballar en els plans
estratègics que farien possible avançar
de forma significativa en el compliment,
reiterem-ho, d'un mandat estatutari i un
acord polític de calat.

L’Executiu té un
projecte que no ha

volgut tirar endavant

Era un acord inclòs en el pacte de 2007



Marginació de la
llengua catalana al
“cinema a la fresca”

Esquerra no donarà 
suport a esbucar 300
habitatges 

Des d’Esquerra es va denun-
ciar l’escassa presència de la
llengua catalana al cicle “ci-
nema a la fresca”, que es fa al
Parc de la Mar, emmarcat dins
les activitats d’estiu de l’Ajun-
tament de Palma. El grau de
marginació és innacceptable
si tenim en compte que de les
32 pel·lícules projectades al
Parc de la Mar, només 7 s’han
emés en llengua catalana
mentre que 22 s’han emés en

castellà i 3 en versió original
en castellà. Des de l’equip de
Govern s’hauria de mantenir
una política ferma en aquesta
matèria, per aquest motiu, de-
manam que es compleixi el re-
glament de l’administració
que diu ben clar, que la llen-
gua preferent de l’Ajuntament
ha de ser la catalana i d’a-
questa manera no donar ales
i sortides a les propostes espa-
nyolitzadores.

Esquerra mostra el suport als
veïnats que s’oposen al pro-
jecte d’esbucar 300 habitat-
ges, amb una reunió amb
GADMA per parlar de la situa-
ció. El nou pla de reconversió
de la Platja de Palma, impulsat
pel Consorci, rehabilitaria dues
zones de Can Pastilla, i la zona
de Llucmajor, amb un Bule-
vard. Esquerra reitera que s’a-
posta la millorca de la zona de
la platja, però que aquesta no

s’ha de fer a partir de la des-
naturalització de la zona i la
perdua del caràcter específic
de les barriades.

Així Esquerra Republicana des
del Grup Municipal del Bloc
per Palma farà el possible per-
què les al·legacions presenta-
des pels veïnats, que es veuen
afectats, siguin ateses des del
consorci i així preservar el ter-
reny i caràcter de la zona.

Dos de cada tres mallorquins s'identifiquen
amb els Països Catalans
Un 35,5% dels mallorquins es senten
molt identificats amn els Països Cata-
lans. L'acceptació del marc nacional dels
Països Catalans és una realitat molt més
forta d'allò que moltes vegades se'ns vol
fer creure des de determinats mitjans de
comunicació espanyolistes. Una enquesta
feta a mil ciutadans de l'illa de Mallorca
poc abans de l'estiu va revelar la dada
que mentre un 33.4 per cent dels resi-
dents a Mallorca no se senten gens iden-
tificats amb els Països Catalans; n'hi ha
en canvi un 31,1 que s'hi senten un poc
identificats i un 35,5 que s'hi senten molt.
Aquests resultats tiren per terra la tesi d'El
Mundo, que sempre que ha de fer refe-
rència al nostre marc nacional escriu "los
inexistentes Paises Catalanes".

Més mallorquins que espanyols. La ma-
teixa enquesta reflecteix que el sentiment

identitari que predomina a Mallorca és el
mallorquí part damunt l'espanyol ja que 

mentre el primer és de més de nou sobre
deu, el segon només passa lleugerament

del set. És ben segur que d'enquestes
com aquestes se n'han fet moltes però
poques vegades arriben al públic, perquè
no .reflecteixen una realitat còmoda.

Catalunya i València també amb els Pa-
ïsos Catalans. Per trobar enquestes que
facin referència a la identificació amb els
Països Catalans a Catalunya i a València
ens hem de retrocedir fins l'any 2007 a
un treball del Centre d’Investigació Socio-
lògic (CIS). Al Principat trobam un 4,7 per
cent que no es senten gens identificat-
samb el terme Països Catalans, un 31,4
que s'hi senten poc i un 63,9 que s'hi sen-
ten molt. Si anam més al sud, al País Va-
lencià un 31,3 per cent no s'hi senten
gens, un 50,8 ho fan un poc i un gens me-
nyspreable 17,9 per cent se sent molt
identificat amb els Països Catalans. Tot
plegat, una realitat incòmoda.

Mapa dels Països Catalans.

Campanya a favor de la llengua catalana. Reunió d’Esquerra amb el grup ecologista Gadma.



Esquerra Republicana instarà el grup par-
lamentari del Bloc per Mallorca a que pre-
senti una proposició per tal de modificar
l'article 4 de a Llei 1/1992 de Protecció
d'Animals que viuen a l'Entorn Humà, en
el sentit de prohibir la celebració de qual-
sevol tipus de curses de braus. Esquerra
té previst presentar la seva proposta la
setmana que ve, a la primera reunió que
mantengui la comissió de seguiment del
Bloc.

Esquerra entén que ja és ben hora de fer
la passa endavant i suprimir les exemp-
cions que la referida Llei 1/1992 feia en
relació a les curses de braus. Les civilitza-
cions i el seus valors no són estàtics. Can-
vien i s’adapten. Les tradicions
evolucionen en paral·lel a la experiència i
a les formes de relació i de comprensió
dels pobles. La tortura infringida a un ani-
mal és un corpus cultural del qual podem
prescindir. A més a més, una illa que viu
del turisme i està oberta al món no es pot
tancar a tradicions arcaiques que l’allu-
nyen de la comprensió dels seus visitants
que, majoritàriament, provenen de països
amb legislacions molt avançades amb
matèria de protecció dels animals.

Suport dels proteccionistes. Esquerra ha
presentat aquest estiu la seva proposta
en el decurs d'una reunió mantinguda
amb representants de la Societat Protec-
tora d'Animals i Plantes, Baldea, el PACMA
i l'associació Anima Naturalis, que s'han
interessat per la iniciativa del partit repu-
blicà de promoure les necessàries modi-
ficacions de la Llei 1/1992.

El president d'Esquerra a les Illes Balears,
Joan Lladó, juntament amb el secretari

d'Organització, Joan Miquel Chacón, i el
de Moviments Socials, Bartomeu Adrover,
es varen reunir, a la seu del partit, amb
Carmen Rojas, Pedro Puchal, Luis Miguel
i Julie Palomar, representants de les enti-
tats animalistes esmentades, que posa-
ren de manifest el seu suport a la
iniciativa d'Esquerra, coherent amb els
seus principis programàtics.

Els representants d'Esquerra posaren de
manifest que s’ha de contempla l'apartat
2 de l'article 4 de la llei de 1992. Això ha
de significar la prohibició de corregudes
de toros, les competicions de tir al colomí
o d’altres celebracions com els correbous.
Esquerra a més, ha dit que l’abolició ha
de ser per raons humanitàries.

Esquerra demanarà la modificació de la Llei de
Protecció d'Animals perquè aboleixi les curses
de braus a Mallorca

Esquerra insta al BLOC
que plantegi el canvi

legislatiu

Cal suprimir totes les
exempcions a la

prohibició

Tomeu Adrover de Moviments Socials i Joan Lladó, president d’Esquerra, amb grups animalistes.

Les curses de braus són un exemple d’espectacle on l’animal pateix.
Des d'Esquerra volem recordar que l'any
1992, la proposta que aleshores va pre-
sentar UM va ser modificada en el Parla-
ment de les Illes Balears perquè no
gosaren fer front a les pressions dels que
encara volien el manteniment de les cur-
ses de braus. Entenem que, si aleshores
algú podia mantenir qualque argument
econòmic o d'interès, les dades actuals
ens diuen que les curses són insosteni-
bles i sense cap seguiment de la població
illenca. Les dades estableixen que, al llarg
de 2009, les curses de brau celebrades
a Mallorca (les xifres parlen de Balears,
però cal tenir present la seva inexistència
a Menorca i a les Pitiüses) signifiquen tot
just el 0,32%. També cal destacar que del
total de 1.848 curses de brau que es fan
a l’Estat, a Mallorca només se’n feren sis.
És a dir, no res.



Vetlades
d’Estiu juliol 2010

més de 400 persones hi assistiren...

Gabriel Bibiloni presentà el llibre de Rosa Calafat.

La secció local de Bunyola celebrà el seu 5è aniversari.

Grant Thoms regidor de l’Scotish National Party explicà a Sineu la realitat del seu país.

Guillem López i Alexandre Forcades parlaren al Port de Pollença del canvi de model econòmic.


