
 

Seqüència del procés de creació de la candidatura 
nacionalista i progressista per a les eleccions europees 

 
Des d’un  primer moment la Federació PSM-Entesa Nacionalista va apostar, de 
cara a les properes eleccions europees, per configurar una gran coalició de partits 
nacionalistes de les diverses nacions immergides dins l’Estat  espanyol, en torn del 
partit d’àmbit europeu Aliança Lliure Europea, de la qual forma part el PSM-Entesa 
Nacionalista conjuntament amb ERC, BNG, EA, CHA.... 
 
En aquest sentit el PSM-Entesa Nacionalista llençà una crida pública el passat 21 
de gener, alhora que adreçava escrits als diversos partits presents a l’ALE en 
aquest mateixa línia. 
 
Val a dir que la proposta va ser rebuda amb interès per totes aquestes forces 
polítiques, i entre d’altres contactes, Biel Barceló, Eduard Riudavets, Magí Moranta 
i Lucy Collyer es reuniren, en nom de la Federació, a Barcelona el 13 de febrer, 
amb membres d’ERC (Joan Puigcercós, Joan Ridao, Joan Lladó...). En aquesta 
reunió s’arribaren a uns acords ben explícits: 
 

a) La voluntat d’ambdues parts de concórrer conjuntament a les eleccions 
europees. 

b) La voluntat d’ambdues parts de concórrer conjuntament a les pròximes 
eleccions autonòmiques per la qual cosa s’havien d’establir fórmules de 
mútua col·laboració. Així es creà una comissió d’enllaç formada per Magí 
Moranta, secretari de relacions polítiques del PSM-EN, i Marta Rovira, 
responsable de política internacional d’ERC. 

 
Sense que els esmentats acords tinguessin temps de desenvolupar-se, i  després 
de dues reunions amb els caps d’ERC-Illes on la tònica general foren les evasives, 
es celebrà l’Assemblea d’ERC-Illes que decidí signar un acord amb Entesa per 
Mallorca per a les eleccions europees, excloent explícitament al PSM-Entesa 
Nacionalista. 
 
Malgrat aquest primer trencament dels acords per part d’ERC, la Federació PSM-
Entesa Nacionalista va seguir treballant amb la seva idea inicial de conformar una 
candidatura de partits nacionalistes. A l’Assemblea de l’ALE del 27i 28 de març, a 
Barcelona, es feren contactes en aquest sentit. 
 



 

Posteriorment la Federació va rebre el suport, en roda de premsa celebrada a 
Palma el 3 d’abril, del partit basc Aralar, i també d’altres formacions com Bloque 
Nacionalista Galego i Chunta Aragonesista. 
 
De resultes del posicionament d’aquests partits es va celebrar una segona reunió 
amb ERC, a Barcelona, el passat 6 d’abril. Per part de la Federació hi assistiren 
Biel Barceló, Eduard Riudavets i Magí Moranta; per part d'ERC, Joan Puigcercós, 
Joan Ridao i Joan Lladó. A aquesta reunió s’arribà a un segon acord més explícit 
amb el següent redactat consensuat entre les dues parts que, en la seva part 
substancial, assenyalava: 
 

1. “La Federació PSM-Entesa Nacionalista  i Esquerra Republicana han 
treballat al llarg de la seva història per confluir en projectes polítics comuns 
que s’han traduït en diversos acords electorals (Progressistes, BLOC per 
Mallorca, Eivissa pel Canvi, Unitat per les Illes). 

2. Així la Federació PSM-Entesa Nacionalista acorda concórrer a les eleccions 
europees conjuntament amb ERC, i la resta de formacions polítiques que 
s’han sumat a la coalició, i manifesta la seva voluntat inequívoca de 
conformar una candidatura conjunta amb ERC per a les eleccions 
autonòmiques, candidatura oberta a altres forces polítiques del mateix àmbit 
ideològic. Del present acord se’n donarà trasllat a Entesa per Mallorca, Els 
Verds... 

3. Conscients de la necessitat de seguir bastint un espai nacionalista 
consolidat a les Illes Balears, la Federació PSM-Entesa Nacionalista acorda 
establir fórmules estables de col·laboració amb ERC.” 

 
Es va deixar per una reunió posterior el parlar d’altres temes: nom de la 
candidatura, lloc a ocupar a la llista electoral, finançament, etc.  
 
Malgrat aquest acord explícit, des del primer moment ERC-Illes va intentar 
introduir-hi modificacions.  
 
Així i tot es celebrà el passat dia 14 d’aquest mateix mes una reunió a Madrid de 
totes les forces polítiques susceptibles de formar part de la coalició. En aquesta 
reunió ERC i Entesa per Mallorca condicionaren la participació del PSM-EN al fet 
que el seu representant anàs en un lloc de la llista electoral posterior al de l’Entesa 
per Mallorca. Tant BNG, CHA, Aralar, EA, com la Confederació dels Verds, que 
també s’ha incorporat a la candidatura, donaren suport a la posició del PSM-EN en 
el sentit que es respectassin els criteris generals establerts per a tota la 



 

candidatura, i que per tant, en ser la força nacionalista més votada a les Illes 
Balears, de cap manera havia d’anar en un lloc inferior al que ocupàs Entesa per 
Mallorca. No s’arribà a cap acord. 
 
Durant la setmana després de Pasqua es mantingueren diverses converses 
telefòniques i es celebrà una reunió a Palma, dijous dia 16, entre Biel Barceló i els 
màxims dirigents d’ERC-Illes i Entesa per Mallorca. Tampoc s’arribà a cap acord.  
 
El mateix dia al capvespre ERC i Entesa feren arribar un nou document 
d’exigències al PSM-EN, tot sabent que aquell mateix dia el PSM-EN (Mallorca) 
celebrava el Consell Polític per ratificar el compromís acordat a Barcelona. A 
aquest document es trencava unilateralment l’acord consensuat i s’exigien, perquè 
el PSM-EN formàs part de la coalició, els següents compromisos: 
 

a) Un compromís signat de concórrer conjuntament a les eleccions 
autonòmiques. 

b) Un compromís signat que a les llistes electorals de les eleccions 
autonòmiques hi hagués un 50% de militants del PSM i un 50% de militants 
d’ERC i Entesa. 

c) En el cas de que s’incorporàs a la coalició alguna altra força política hauria 
de fer-se per consens de les dues parts i cedint-los llocs equitativament. 

 
Així mateix es mantenia l’exigència que el primer candidat de les Illes Balears a la 
llista europea fos d’Entesa per Mallorca. 
 
El Consell Polític del PSM-EN de Mallorca rebutjà per unanimitat aquestes 
condicions, que suposaven un trencament dels acords anteriors. 
 
El dia següent, divendres dia 17, Joan Puigcercós, de visita a Mallorca, confirmà 
telefònicament a Biel Barceló les noves condicions imposades per ERC-Illes, 
desdint-se així també dels acords entre les dues parts a que s’havia compromès a 
la reunió de Barcelona. 
 
El dilluns dia 20 el Consell de Direcció Política del PSM-EN de Menorca va decidir 
per unanimitat rebutjar les darreres condicions d’ERC-Entesa.  
 
Dimarts dia 21, després d’una trucada de Joan Puigcercós a Biel Barceló, en la 
qual assegurà que estaven disposats a flexibilitzar les seves condicions, es celebrà 
una reunió entre PSM-EN i ERC-Entesa. Si més no, però, les paraules de 



 

Puigcercós es demostraren incertes per mor que ERC-Entesa mantingueren la 
seva posició sense cap variació, impossibilitant així qualsevol acord. 
 
Dimecres 22, representants de la Federació PSM-Entesa Nacionalista es 
traslladaren a Madrid, a petició del BNG, a fi d’intentar “in extemis” arribar un acord 
tot superant les exigències de ERC-Entesa. En aquesta reunió, gràcies al BNG, 
Aralar, els Verds, etc, es deixà la porta oberta la possibilitat de la participació del 
PSM-EN en la candidatura. 
 
En aquests moments, tant el PSM-EN com Entesa per Mallorca estan pendents de 
la resolució final sobre la seva adhesió a la candidatura, que s'ha de prendre els 
propers dies. 
 
Dimecres 22, al vespre, el Consell de Direcció Política del PSM-EN de Mallorca 
refrendà les passes fetes per la Comissió Executiva, i decidí continuar amb les 
negociacions. 
 


