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Esquerra Republicana ha fet una aposta
per la tecnologia digital, per les xarxes so-
cials, com a eines d’acostament als ciu-
tadans i amb el pensament posat en les
properes eleccions autonòmiques i mu-
nicipals.

Esquerra Republicana ha treballat, a par-
tir de l'experiència immediata dels darrers
quatre anys, per plantejar un programa
electoral que es fonamenta en mitja dot-
zena de mesures que, no només no són
retòriques, sinó que tenen per objectiu
completar un programa que ja s'havia
posat sobre la taula electoral fa quatre
anys. La proposta que se presenta a la
societat illenca vol recuperar iniciatives
que la darrera legislatura, pels avatars de
la mala gestió, de la manca de coratge
nacional i, sobretot, per l'omnipresència
de la corrupció, van morir abans que no

mentari de tot just set reivindicacions, a
partir de les quals desenvolupar el pro-
grama, però que totes seran condició sine
qua non per fer part de qualsevol alter-
nativa de govern.

Aquests compromisos són els que un
grup de ciutadanes i ciutadans ha assu-
mit ja com a propis, des del primer mo-
ment, els ha avalat i per això ha
manifestat públicament el seu suport als
candidats d'Esquerra Republicana a les
properes eleccions autonòmiques i mu-
nicipals.

A partir d’aquest nucli inicial, Esquerra ha
obert una web (www.esquerra.cat/gent-
deparaula) que aplega les adhesions al
manifest, també per via del Facebook,
que en pocs dies han arribat gairebé al
centenar de ciutadans i ciutadanes.

es plantejassin en el terreny legislatiu.
El partit republicà treballarà electoralment
perquè el pactes de progrés no restin
com a paper banyat, en tot allò que sig-
nifica avançar en el nivells d'autogovern i
en les polítiques de benestar. Per això el-
manifest Gent de paraula és un argu-
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“Perquè Esquerra i
servidor defensam
la mateixa utopia”

Les raons...

“Perquè crec en vo-
saltres i en la vostra
digne actitud” 

“ La diversitat 
comença per la llen-
gua que cohesiona”

“Pel coratge de no
claudicar enfront de
la corrupció”

“Perquè defensau
un canvi profund 
en medi ambient”

“Vareu anteposar 
la dignitat abans
que governar”

“Perquè encara hi
ha polítics que no
han perdut el nord”

“Avui és Esquerra
qui representa la ho-
nestedat”

“Perquè és l’únic
partit d’àmbit 
nacional català”

“Sou un exemple
enfront de la conni-
vència i corrupció” 

“Perquè ara és 
l’hora d’Esquerra
Republicana”

“Perquè no dubtà-
reu en deixar el go-
vern quan fou hora”

“Per la defensa de
la cultura dels Paï-
sos Catalans”

“No faré el contrari
al meu germà: per
la cultura del país”

“Per donar prioritat
a la dignitat envers
el poder”

Esquerra ha plantejat un manifest
programàtic de tot just set punts,
però que visualitzen sense eufemis-
mes allò que és irrenunciable per Es-
querra Republicana per tal de que
sigui possible que es doni suport a un
govern, a les properes eleccions.

El manifest està avalat per un col·lec-
tiu de ciutadans compromesos en el
nostre futur. Cada dia aquest grup i
projecte de Gent de Paraula és més
ample, el nucli inicial del qual fou in-
tegrat per 30 persones que ens resu-
meixen les seves motivacions.

Jaume Santandreu Antoni Serra Rosa Calafat Joan Valent

Bernat Nadal

Bernat Fiol

Jaume Rosselló Joan Pere Cerrato Antoni Artigues Glòria Forteza Rei

Pere SalomManel MartorellPere MartorellMagdalena GonzálezPere March



“Per convicció i
coincidencia ideolò-
gica d’anys enrera”

“Realment, ho he
fet sobretot per afi-
nitats personals”

“Perquè m’ha con-
vençut la solidaritat
que manifesta”

“Perquè presentau
un projecte de país
atractiu”

“És l’únic partit que
ha actuat amb 
honradesa”

“Per les persones
que hi ha al darrera
més que per sigles”

“Per una posició de
dignitat enfront de
la corrupció”

“Perquè teniu clares
les prioridats nacio-
nals en cultura”

“Perquè varen saber
abandonar la cadira
quan era hora”

“Perquè sou una al-
ternativa jove per al
país complet”

“Per la llibertat de
ser qui som”

“Per una qüestió
d’integritat nacional
i de coherència”

“Perquè Esquerra
defensa a Mallorca
la independència”

“Esquerra ara és
credibilitat i la linia
a seguir”

“Cal tornar la pa-
raula i tornar els va-
lors amb Esquerra”

CALÇOTADA POPULAR D’ESQUERRA REPUBLICANA

Calçotada Popular i presentació de la candidatura a Pollença, a les 13 hores a l’exterior del Claustre de Pollença, re-
servar a pollenca@esquerra.org

Calçotada Popular i presentació de la llista a Manacor, a les 14 hores al CP Es Canyar, reservar a manacor@esque-
rra.org

Fanny Marí                   Jaume Corbera Jaume Sastre Gregori Matamales Josep Àlvarez

Tomeu Sancho Antoni Abad Antònia Nicolau “Pipiu” Joan Lladonet Pau Vadell Vallbona

Jacint Planes Sanmartí Noelia Hdez. Maria Espinar Salvador Oliva Rosa Chico

Diumenge 27 de març

Diumenge 3 d’abril



Els compromisos de la Gent de Paraula

Els ciutadans i ciutades sotasignants del manifest Gent de Paraula han volgut donar el seu suport als
candidats i candidates d’Esquerra Republicana per tal que els pactes de progrés no quedin en paper
banyat en quant a avançar en matèria d'autogovern i benestar, com a passes prèvies a l'assoliment d’un
estat propi. És per això que han subscrit i avalat el compromís de només entrar als governs que assu-
meixin les reivindicacions que detalla el document.

Inversió del 6% del PIB en educació i
increment d’un punt a la inversió en
R+D+I
Les Illes Balears som a la coa de l’Estat
en inversió educativa i al capdavant en
fracàs escolar i massificació a les aules.
El pacte de Govern signat el 2007 pre-
veia arribar a una inversió equivalent al
6% del PIB en aquesta matèria, per
acostar-nos a la mitjana europea. La re-
alitat ha estat l’incompliment d’aquest
punt i la retallada del pressupost educa-
tiu durant els dos darrers anys de legis-
latura. Esquerra donarà suport al
Govern que faci efectiva la inversió del
6% del PIB en educació i incrementi un
punt la inversió en R+D+I, i no hi parti-
ciparà fins que s’aprovin els primers
pressuposts en aquesta línia

la totalitat de la gestió dels nostres ae-
roports.
Llei de Consultes Populars
La ciutadania de les Illes Balears tenim
dret a decidir el nostre futur. Aquest fet,
és entès com un fet democràtic ele-
mental. Esquerra donarà suport al Go-
vern que accepti fer una llei pròpia de
consultes populars, tal com ha fet el
Parlament de Catalunya.

Activació efectiva del Pla de Norma-
lització Lingüística i de la Llei del ci-
nema
El pacte de Govern de 2007 es compro-
metia a tirar endavant una llei del ci-
nema que garantís a la llengua catalana
una posició d’igualtat en aquest àmbit.
La realitat és que aquesta Llei no ha
estat presentada, i que els pressuposts
de política lingüística s’han reduït un
17% l’últim any. Esquerra donarà suport
al Govern que es comprometi a aprovar
la Llei del cinema i a activar el Pla de
Normalització Lingüística.

Concert econòmic
Les Illes Balears som el territori d’Eu-
ropa més maltractat fiscalment pel seu
Estat, ja que no retorna a les nostres
illes l’equivalent al 17% del nostre PIB.
Aquesta sagnia fiscal ofega les classes
treballadores i els emprenedors, i limita
greument les nostres potencialitats eco-
nòmiques i la nostra competitivitat.
Vista la ineficàcia de la negociació amb
l’Estat i que d’altres territoris de l’Estat
gaudeixen d’aquest sistema de finança-
ment, Esquerra donarà suport al Govern
que es comprometi a plantar cara per a
aconseguir el concert econòmic per a
les nostres illes.

Gestió aeroportuària
El 87% de l’economia illenca depèn del
turisme i l’aeroport de Son Sant Joan és
el tercer de l’Estat en volum de passat-
gers. Antich es va comprometre a fer
efectiva de manera immediata la coges-
tió aeroportuària el 2007. Esquerra do-
narà suport a un govern que reivindiqui

Una economia depenent del

turisme necessita la totalitat

de la gestió d’aeroports

El manifest va ser llegit per la soprano Fanny Marí, una de les primeres signants.



La realitat és que aquesta Llei no ha
estat presentada, i que els pressuposts
de política lingüística s’han reduït un
17% l’últim any. Esquerra donarà suport
al Govern que es comprometi a aprovar
la Llei del cinema i a activar el Pla de
Normalització Lingüística

Policia autonòmica
El fet que no s’estigui aplicant la Llei de
Coordinació de Policies Locals de ma-
nera efectiva i que Balears compti amb
un cos policial compost per membres
de la policia nacional i la guàrdia civil,
als quals no se’ls exigeix la comprensió
de la nostra llengua, i si hi sumem que
els efectius que ens aporta l’Estat són
insuficients i inferiors als desitjats, fa
que les Illes Balears necessitin un cos
policial propi, i que sigui el nostre Go-
vern qui prengui les decisions que afec-
ten la seguretat de la nostra ciutadania.
Esquerra donarà suport al Govern que
es comprometi a aprovar la Llei de la

Policia de les Illes Balears.

Canvi de model mediambiental
Cal un canvi clar en el model territorial a
les Illes Balears. El canvis de l’economia
mundial han d’esdevenir una oportuni-
tat per desenvolupar les nostres poten-
cialitats sense haver de consumir més
petroli i depredar més territori. Cal fer
parc natural la Serra de Tramuntana, re-
cuperar les dimensions del Parc Natural
de Llevant, crear una empresa de trans-
port públic que elimini les concessions
al transport per carretera i englobi tot el
transport públic i impulsar la reimplanta-
ció d’un impost ecològic destinat a la
compra i a la recuperació de finques.
Cal recuperar les artèries de les illes i
garantir l’accés als prop de 500 camins
públics que romanen tancats. L’aprova-
ció prèvia de la Llei de camins promesa
aquesta legislatura i no articulada serà
imprescindible per al nostre suport a un
govern de progrés.

L’esquerra i els sobiranistes es van manifestar al 2007 per aconseguir més del que ha fet el govern de progrés.

Complir promeses que

s’han deixat de banda

La quotidianeitat de l’acció política,
tant en el si dels partits com a les
institucions, a les administracions
públiques, deixa poc marge perquè
algú recordi, perquè algú parli del
programa electoral de cada forma-
ció, més enllà dels quatre lemes de
campanya, les promeses electorals
que sovint, fins i tot en el casos
més evidents, són oblidades i in-
complertes. Des d’Esquerra no es
vol prometre res que no estiguem
convençuts que es pot dur a terme
en un periode raonable. Tant és així
que enguany hem decidit tirar pel
dret i signar un pacte amb els ciuta-
dans a partir de compromisos ja
contrets i que la majoria progres-
sista que ha governat els darrers
quatre anys no ha sabut, pogut o
volgut portar fins a bon port. No in-
ventam res. Només ens comprome-
tem a que, si de nosaltres depen,
no hi haura promeses mortes.

Josep-Joan Rosselló

Les Illes Balears necessiten
un cos policial suficient, 
propi i proper

Hem de desenvolupar les 
potencialitats del país sense 
depredar més territori



L’aniversari de l’assassinat d’Emili 
Darder, batle de Palma, memòria 
i vigència de l’ideari republicà

Lladó no dóna suport a la via connec-
tora

PP i PSOE rebutgen la desafectació 
de la zona militar del Puig Major

Esquerra - Palma recorda un any més 
l’exemple dels agermanats 
en la figura del cabdill Joan Crespí

El Consell de Mallorca ha pactat una moció on s’accepta replan-
tejar el projecte de la via connectora, reduint així l’impacte de
l’obra prevista i deixant-ho en un desdoblament de la carretera.
No obstant axò, no hi va haver concens dins el Bloc perquè el
Conseller d’Esquerra, Joan Lladó, va abstenir-se per la manca
del Pla de Mobilitat previ, d’accessos a Palma, que la llei i el con-
veni de carreteres preveuen. 

El Congrés dels Diputats va rebutjar, el passat 23 de febrer, amb
els vots conjunts del PSOE i el Partido Popular, la Proposició No
de Llei presentada per Esquerra Republicana, tot demanant la
desafectació del Puig Major de Mallorca del ministeri de De-
fensa. La PNL va obtenir el vot positiu dels diputats proponents
i dels diputats de CiU. El representant del Partit Nacionalista
Basc es va abstenir. 

Esquerra Republicana va con-
vocar el passat mes de febrer,
com ho ve fent des de fa nou
anys, un acte de recordatori a
la figura i obra d'Emili Darder,
en el mateix lloc del cemen-
teri de Palma on el darrer
batle que la ciutat va tenir du-
rant la Republicana fou afuse-
llat pels rebels. Cathy
Sweeney, cap de llista de la
candidatura al Consell de Ma-
llorca, ha estat l'encarregada
d'obrir l'acte amb unes parau-
les de record a les víctimes i

de condemna pels processos
que els portaren davant l'es-
camot d'afusellament.
Joan Lladó, candidat al Parla-
ment de les Illes Balears, va
establir el paral·lelisme per
confrontació entre les preocu-
pacions i les polítiques de
Darder en matèries com edu-
cació i sanitat, enfront de les
retallades a les qüestions bà-
siques d'una societat de ben-
estar, que està aplicant un
govern com el de les Illes, que
es diu progressista.

L'organització de la secció
local de Palma ha retur un any
més homenatge als agerma-
nats mallorquins, personalit-
zats en el seu cabdill Joan
Crespí, al peu de la placa que
recorda el punt de Palma on
va estar situada la seva casa,
a la plaça del Roser.
L'acte, presentat pel president
de Palma, Francesc Jaume,
comptà amb la presència del
periodista Marcel Pich i del
president del partit republicà,
Joan Lladó.

Lladó va voler marcar les sem-
blances de la situació política
i econòmica que va conduir a
les germanies amb l'actualitat,
tot fent referència a les càrre-
gues impositives no transver-
sals i a la redistribució de la
riquesa que reclamava el crit
de guerra dels agermanats:
“Que pag qui déu!”. Lladó va
denunciar l'actitud del govern,
de “la dreta que ens governa,
amb el nom de Partit Socia-
lista”, de carregar la crisis en
els que més la pateixen.



Consolidació a Felanitx. La secció local ha renovat la seva Ex-
ecutiva, encapçalada per Miquel Àngel Bennàssar, i ha crescut
en nombre d’integrants.

Alaró té nova secció local d’Esquerra. L’eurodiputat d’Esquerra Oriol Junqueras va ser protagonista de l’acte públic de presentació
de la secció local que presideix Mateu Comas, i de la qual es portaveu Joan Vicenç Lillo.

Candidat a Son Servera. El regidor d’Esquerra Republicana,
Rafel Valls, encapçala la candidatura de la coalició amb PSM
i IV a Son Servera.

Presentació del candidat a Manacor. L’actual regidor Joan
Llodrà encapçala la llista amb la intenció de mantenir i aug-
mentar la presència republicana.

Créixer als pobles 

Presència electoral a Sóller. El president d’Esquerra-Sóller,
Pere Vicens, tingué el suport de Joan Lladó i Joan Puigcercós
en la presentació de la secció local.

candidats



Com afronta, després de vuit anys
de coalicions, aquestes eleccions?
Amb molt d’ànim i força. Des de la con-
vicció de que que hem fet tot el que
hem pogut perquè l’esquerra nacional
es presentàs en una sola candidatura,
sabent que si no és així és per la nega-
tiva del PSM de reeditar el Bloc. A més,
no volem repetir el que ha passat en
aquesta legislatura. La nostra voluntat
és governar, com ho és de qualsevol
partit, però no a qualsevol preu.

De fet, els eixos del programa d’Es-
querra són, en bona mesura, as-
sumptes pendents de la legislatura
que acaba.
L’acord de govern que signàrem el
2007 ha quedat sense complir en
molts aspectes, especialment en
aquells que tenien un major component
nacional: policia pròpia de les Illes Ba-
lears, espoli econòmic, gestió aeropor-
tuària, consultes populars.

El partit socialista ha anat, a les Illes, a
remolc de la seva direcció a Espanya i
els socis de govern no han tingut capa-
citat, o voluntat, de condicionar les
seves polítiques.

Quins serien, doncs, els eixos als
quals donaríeu prioritat?
Nosaltres el que pretenem és no re-
caure en els errors. Després de les
eleccions dels 22 de maig, davant un
escenari de possible govern progres-
sista, Esquerra posarà damunt la taula
les seves condicions. És prioritari que
un programa pactat no resti com a
paper banyat; en molts aspectes, ningú
no tindrà garantit el nostre suport fins
que vegem els primers pressupostos
d’un nou govern.

Hi deu haver, emperò, aspectes més
irrenunciables que d’altres?
És imprescindible que es faci efectiva la
inversió del 6% del PIB en educació.

Així mateix, necessitam un cos policial
propi, i que sigui el nostre Govern de les
Illes Balears qui prengui les decisions
que afecten la seguretat de la nostra
ciutadania i del nostre entorn. Ens cal
un Govern que es comprometi a plantar
cara per aconseguir el concert
econòmic per a les nostres illes, així
com que reivindiqui la totalitat de la
gestió dels nostres aeroports.

“La nostra voluntat és governar, 
però no a qualsevol preu”

Joan Lladó i Binimelis, candidat al Parlament de les Illes
Balears per Mallorca

La vostra experiència electoral prè-
via va ser a les Europees de 2009.
Com encarau el canvi d'escenari?
Sens dubte, Europa com a referència
és d'una importància capital, especial-
ment per les nacions sense Estat, i per
això mateix no s'ha de treure importàn-
cia als comicis europeus, però les au-
tonòmiques són tota una altra cosa.
Estam parlant, en el cas del Consell de
Mallorca, i atesa la seva actual configu-
ració, del govern més proper al ciutadà
i, per això mateix, només el fet de ser
candidata és molt important per a mi.

La vostra percepció del Consell xoca
contra la dels qui consideren que és
una administració duplicadora de
competències.
Certament, hi ha gent que no creu en
el Consell, o que diu que no hi creu
quan no el controla. Les propostes que
sorgeixen de les files del PP són un re-

flex més del caràcter centralista d'a-
questes forces. En el fons, tot allò que
faci pinta de simplement autonomia els
molesta. La duplicitat de competències
s'ha d'evitar i qui està ocultant compe-

tències i generant el deute és l’estat.

Per on començam, doncs?
Els processos de transferència mai no
han estat exemplars. Des d'un bon co-
mençament, ja l'Estat ha procurat es-
talviar-se despeses sense arribar a
dotar suficientment les competències
que transferia... Tot plegat hauria de ser
el contrari del que els partits espanyols
–en això, tant és el PP com el PSOE–
plantegen com a solució: hem d'acon-
seguir que tot allò que pugui ser admi-
nistrat a l'illa no ho sigui fora.

Toquem, doncs, de peus a terra.
Quines seran les prioritats d'Esque-
rra al Consell de Mallorca?
Garantitzar la meva voluntat de conti-
nuïtat amb la feina de quatre anys de
Joan Lladó. Des d'Esquerra tenim molt
clar que som l'única opció que pot i vol
mantenir un discurs nacional a les ins-
titucions. I aquest discurs impregna les
propostes polítiques del partit: no crec
descobrir res si dic que estarem espe-
cialment atents a matèries com a be-
nestar social, medi ambient, tot allò
que tengui a veure amb matèria educa-
tiva i cultural...

“Tot el que es pugui administrar 
a l’illa no ho ha de ser des de fora”

Cathy Sweeney, candidata al Consell de Mallorca

Cathy Sweeney aspira a ser al Consell.

Joan Lladó, candidat a la presidència.


