
Benvolgut/da, els militants d'Esquerra Republicana que anem com a candidats a les llistes de  Guanyem
hemsol·licitat a la direcció del partit si us podia fer arribar aquesta carta on us exposam els motius pels quals
hem presaquesta decisió, i on us demanem el vostre recolzament.

Per tal d’afavorir el canvi polític a les nostres institucions, Esquerra Republicana de Mallorca ha pres la
decisió de no presentar-se al Parlament de les Illes Balears, al Consell Insular de Mallorca i a l’ajuntament
de Palma. En conseqüència, Esquerra Republicana ha decidit donar suport a les candidatures que defensin
el dret a decidir i els valors republicans. Arrel d’aquesta decisió, Guanyem ha obert les portes als militants
d’Esquerra Republicana que volguéssin  participar  en el  seu procés de primàries.  Així  doncs,  decidírem
participar en aquestes primàries on hem aconseguit llocs de rellevància.

Agraïm la generositat dels companys de Guanyem, tractant-nos d’iguals dins un procés de primàries, el bon
ambient  de  feina  i  la  flexibilitat  en  la  redacció  del  programa  electoral  permetent  incloure  les  nostres
propostes,  demostrant un tarannà democràtic i  de respecte a la pluralitat.  Així el  programa electoral  de
Guanyem inclou explicitament punts que consideram essencials, com :

Dret a decidir

Guanyem defensa el dret dels pobles a decidir el seu futur. Treballarem per garantir el dret a decidir, tant
individual com col·lectiva. A vançarem en l’establiment de mecanismes que facin possibles les c onsultes
populars.  Volem  unes  institucions  que  defensin  els  nostres  interessos,  fomentin  la  integració  dels
nouvinguts i respectin la diversitat.

Política Lingüística

Guanyem treballarà per  la  recepció  dels mitjans de comunicació en català  a  tot  el  territori  dels
Països Catalans. Reclamarà l’oficialitat del català a la UE i a tots els òrgans generals de l' Estat Espanyol.
Fomentarà la coordinació en matèria de política lingüística entre les institucions de tots els Països Catalans.
Integrarà, de nou, les Balears dins l’Institut Ramon Llull i treballarà activament en dignificar i fer avançar la
nostra llengua i cultura.

Prou espoli fiscal

Guanyem defensarà que l’Agencia Tributaria pròpia de les Illes recapti la totalitat dels imposts del
nostre territori i establir un Concert Econòmic Solidari. Treballarem per reduïr el frau fiscal. Plantejarem
accions legals pels convenis de finançament que l’Estat incompleix de forma reiterada.

A més, el  programa inclourà la creació de la  policia pròpia,  l'acompliment de la Llei de la Memòria
Històrica, així com d'altres propostes que Esquerra ha defensat històricament.

Ja per acabar, vos volem fer conscients que, la segona posició de la llista de Guanyem al Parlament de
les Illes Balears i la tercera a l’ajuntament de Palma, les ocuparan militants d’Esquerra Republicana,
el que ens dona moltes possibilitats de ser presents a les institucions a través d’aquestes persones.
 
Per això vos demanam el vostre suport i alhora vos convidam a participar en aquest procés electoral. Estam
segurs de poder donar una passa endavant cap el somni que compartim. 

Atentament els candidats,

Teresa Sastre, Xelo Pou, Esteve Amer, Andreu Fons, Patricia Martín, Bartomeu Sancho, Miquel Gaià,
Maria Antònia Llompart i Jaume Nadal


