
INTERVENCIÓ DE BIEL BARCELÓ, SECRETARI GENERAL DEL PSM-EN, 
DAVANT L'ASSEMBLEA GENERAL DE L'ALIANÇA LLIURE EUROPEA

 
(PALMA, 11 D'ABRIL DE 2008)

 
Benvolguts amigues i amics de l’Aliança Lliure Europea,
 
En nom de la Federació PSM-Entesa Nacionalista, els hi vull donar la benvinguda a 
l’assembla  de  l’ALE que  es  celebra  a  Mallorca.  És  per  nosaltres  un  gran  motiu 
d’alegria poder ser els amfitrions d’aquesta trobada: ja fa sis anys que som membres 
observadors  de  l’ALE  i  l’assemblea  d’avui  significarà  una  passa  més  en  la 
consolidació  de  les  relacions  entre  el  PSM  i  els  diferents  partits  nacionalistes 
d’Europa. Aquest fet ens omple de satisfacció. 
 
Com és habitual, els hi vull oferir una breu explicació del territori on es troben i de la 
nostra organització. En l’actualitat, les Illes Balears formen part administrativament 
de l’Estat espanyol. Ara bé, la nostra llengua i la nostra cultura són la catalana: des 
de 1229, les Illes Balears formen part de l’àmbit cultural català i durant segles han 
pogut  compartir  amb  Catalunya,  País  Valencià  i  Aragó  institucions  polítiques, 
culturals i socials. No obstant, des del 1714 els nostres drets polítics i culturals foren 
suprimits per la Corona de Castella. En els darrers tres segles, per tant, hem hagut 
de veure com s’impedia l’ús de la nostra llengua o es desmuntaven totalment les 
nostres institucions d’autogovern. Alguns dels episodis més recents d’això són els 40 
anys  de  dictadura  feixista  a  l’Estat  espanyol,  la  del  General  Franco.  A  les  Illes 
Balears va suposar l’assassinat, repressió o exili de diversos milers de persones.
 
Però  en  l’actualitat,  i  gràcies  a  la  tenacitat  durant  dècades  d’algunes  persones, 
entitats  i  partits  polítics,  mantenim viva  la  nostra  llengua i  les  nostres  tradicions. 
També les  nostres  illes  s’han  convertit  en  un  espai  de  convivència  de  múltiples 
cultures, que han enriquit la pròpia. A més, ens hem fet un lloc a Europa com a destí 
turístic de referència. En definitiva, som un lloc obert al món, però que lluita i sap 
conservar la seva personalitat pròpia. 
 



És  en  aquest  context  on  neix  el  PSM.  El  PSM  és  una  organització  política 
progressista, ecologista i nacionalista. Va néixer en els darrers anys del franquisme i, 
més  que  un  partit  polític,  el  PSM és  l’expressió  electoral  d’un  moviment  polític, 
cultural  i  social  que  ha  estat  l’avantguarda  de  determinades  lluites  ecologistes  i 
nacionalistes en els darrers 30 anys a les Illes Balears. El PSM ha fet feina colze a 
colze amb les principals organitzacions ecologistes de les illes, entitats culturals i en 
defensa de la llengua i  amb els sindicats  de treballadors.  Aquest sòlid moviment 
social ha aconseguit fites històriques, com són la pressió popular pel reconeixement i 
oficialitat de la llengua catalana a les Illes Balears o la preservació de nombrosos 
espais naturals amenaçats per la pressió urbanitzadora. 
 
Tot  i  partir  sense gairebé recursos econòmics  ni  sense el  suport  de determinats 
sectors econòmics o lobbies, el PSM ha aconseguit fer-se un lloc molt significatiu en 
el mapa polític balear. En l’actualitat, el PSM té prop d’un centenar de regidors, mitja 
dotzena  d’alcaldes  i  és  la  3a  força  política  pel  que  fa  a  nombre  de  diputats  al 
Parlament de les illes Balears. A més, per segona vegada en la història, formam part 
del Govern de les Illes Balears i també governam als Consells insulars de Mallorca, 
Menorca i Eivissa, i a l’Ajuntament de Palma. Entre les nostres responsabilitats a les 
institucions, vull destacar l’impuls que estam donant a un model de transport públic i 
sostenible  a l’arxipèlag –a través del  ferrocarril-;  el  foment  de la  nostra  llengua i 
cultura  pròpies  amb  múltiples  iniciatives;  la  projecció  dels  nostres  producte 
agroalimentaris  propis;  la  defensa  del  petit  i  mitjà  comerç  de  les  Illes  Balears  o 
l’impuls de les energies renovables per tal de fer la nostra aportació en la lluita contra 
el canvi climàtic. 
 
En definitiva,  pensam que el  PSM és avui un actiu important  del  nostre país:  un 
instrument en favor d’unes illes més lliures políticament, respectuoses amb el seu 
entorn ambiental i més justes socialment. Som, per tant, una organització germana a 
l’ALE i per això ens hem sentit de sempre ben representats i identificats amb aquesta 
formació. Moltes gràcies, una vegada més, per la relació mútua PSM-ALE. Esper que 
sigui una profitosa jornada de treball i que els importants temes que hem de tractar 
surtin  endavant.  També  desig  que  pugueu  conèixer  de  primera  mà  la  nostra 
reconeguda hospitalitat i disfrutar dels nostres paisatges. 
 
Gràcies, i bona feina. 


