BLOC PER MALLORCA
ACORD CONSTITUTIU
REUNITS

Gabriel Barceló Milta i Joana Lluïsa Mascaró Melià actuant en nom i representació del PSM-ENTESA
NACIONALISTA DE MALLORCA,

Eberhard Grosske Fiol i Miquel Àngel Llauger Rosselló actuant en nom i representació d'ALTERNATIVA
Esquerra Unida-Els Verds,

Tots es reconeixen mútuament la representació amb la qual compareixen i

EXPOSEN

El PSM-Entesa Nacionalista i Alternativa EU-EV comparteixen una mateixa visió de la necessitat d’oferir
a la societat de Mallorca una proposta política amb voluntat de sumar allò que aporten el nacionalisme
progressista, l’esquerra transformadora i l’ecologisme polític.

Totes dues forces polítiques coincideixen en la necessitat de respondre a la demanda ciutadana d’acabar
amb la majoria parlamentària de la dreta i de trencar la tendència al bipartidisme. Els governs de la
dreta suposen, per a Mallorca i per al conjunt de les Illes Balears, una greu amenaça per a la protecció
del territori, per a la cohesió i la justícia socials, i per a la preservació de la nostra llengua i la nostra
cultura.

El PSM-Entesa Nacionalista i Alternativa EU-EV saben que és més allò que les uneix que allò que les
distancia. El nacionalisme progressista, l’esquerra transformadora i l’ecologisme polític poden confluir en
una proposta programàtica unificada. L’espai resultant d’aquesta confluència té la vocació d’esdevenir el
referent polític per a les persones que volen un avanç en l’autogovern, en la defensa de la llengua, en la
protecció del medi ambient i en la igualtat i la justícia socials.

Totes dues forces polítiques són conscients, també, que cal mostrar generositat i esperit de suma per
superar les divisions de l’esquerra, que sempre han beneficiat la dreta. És a partir de la voluntat de
sumar esforços que es podrà construir una proposta política que resulti creïble i illusionant per a la
ciutadania progressista.

El PSM-Entesa Nacionalista i Alternativa EU-EV, a partir d’aquesta anàlisi compartida i de la coincidència
programàtica, acorden concórrer conjuntament a les eleccions autonòmiques de maig de 2007, a l’illa de
Mallorca. La coalició adopta, juntament amb el nom de les forces polítiques que la constitueixen, la
denominació BLOC PER MALLORCA. Acorden, així mateix, fer extensiva aquesta coalició a les eleccions
municipals, a Palma i a altres municipis de l’illa.
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El BLOC PER MALLORCA neix obert a la incorporació d’altres forces polítiques, altres collectius i altres
persones. Vol ser un espai plural, respectuós amb la diversitat de les tradicions del nacionalisme i de
l’esquerra. Vol estar, sobretot, al servei de la ciutadania progressista i del canvi de signe polític a
Mallorca i a les Illes Balears.
El BLOC PER MALLORCA orientarà la seva acció política en funció de les següents bases ideològiques i
programàtiques:
El BLOC PER MALLORCA es caracteritzarà com l’opció política del nacionalisme, l’esquerra,
l’ecologisme i el sobiranisme.
Defensarà l’autodeterminació dels pobles de les Illes Balears i les cotes més altes d’autogovern.
Aprofundirà en els vincles d’identitat i de nacionalitat comunes amb la resta de Països Catalans.
Defensarà el caràcter voluntari de la participació en un Estat espanyol que reconegui plenament la
seva pluralitat nacional, lingüística i cultural, i els drets dels pobles que l’integren. Defensarà la
constitució d’uns estats units d’Europa democràtics, plurals, solidaris i socialment avançats.
Treballarà per un canvi de model econòmic que sigui sostenible, que garanteixi el benestar de la
gent i que sigui sensible a les peculiaritats insulars del nostre territori.
Serà una força ecologista, compromesa amb la defensa del medi ambient, la protecció de la
biodiversitat, el territori i la contenció del creixement urbanístic.
Treballarà per polítiques de sosteniblitat en tots els sectors: turisme, indústria, agricultura,
transport, energia, aigua, residus, etc.

S’afirmarà com a força progressista i de l'esquerra plural. Farà seus els valors emancipatius de tots
els moviments que recullen l’herència plural de les esquerres democràtiques amb l’objectiu de
defensar i ampliar de manera sostenible les conquestes dels treballadors i l’Estat del benestar.
Defensarà molt especialment el paper dels serveis públics com a instrument d’equitat, igualtat i
redistribució de la renda.

Com a força feminista defensarà la igualtat entre homes i dones en tots els àmbits, la llibertat
d’opció sexual i el caràcter laic de la vida pública.

Defensarà els trets històrics, d’identitat i culturals del nostre poble, especialment la llengua catalana
com a patrimoni comú i vincle de cohesió i d’integració de tots els habitants de les Illes Balears.

Treballarà per la convivència, el respecte a la diversitat cultural, els drets de les persones, la
integració social i cultural dels nouvinguts i el principi d’igualtat sense discriminació per raó d’origen,
religió, sexe o qualsevol altre de similar. Lluitarà decididament contra qualsevol forma d’exclusió i
propugnarà la universalització del benestar i dels serveis socials.

Impulsarà l’economia social, defensarà els interessos dels treballadors i lluitarà molt especialment
contra els dos grans mals del nostre mercat laboral: la precarietat i la sinistralitat laboral.

Defensarà els interessos i la capacitat d’iniciativa de la petita i mitjana empresa, potenciarà la
competitivitat de les empreses i productes locals, la diversificació de l’activitat econòmica i la
incorporació de les noves tecnologies al nostre teixit productiu.
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Lluitarà contra la discriminació fiscal i defensarà la plena autonomia financera de les Illes Balears per
aconseguir uns serveis suficients i de qualitat per als nostres ciutadans i ciutadanes, per resoldre la
manca greu d’infraestructures i per solucionar el dèficit de la despesa educativa, sanitària i social del
nostre país.

Defensarà un aprofundiment de la democràcia i de les llibertats individuals. La participació social i
ciutadana serà una senya d’identitat pròpia.

Treballarà per la pau i defensarà polítiques efectives de solidaritat amb els països del Sud.

I sobre la base d’això exposat,

ACORDEN

1. Constituir una coalició electoral per a presentar-se, a les properes eleccions autonòmiques del
proper mes de maig, a la circumscripció de Mallorca.

2. La denominació que s’utilitzarà a la papereta electoral serà:

PSM-ENTESA NACIONALISTA - ALTERNATIVA ESQUERRA UNIDA-ELS VERDS
BLOC PER MALLORCA

i la sigla que s'utilitzarà, també a la papereta, serà:

PSM-EN - ALTERNATIVA EU-EV (BLOC PER MALLORCA)

3. L’anagrama de la coalició que s'utilitzarà a la papereta inclourà els anagrames de les dues forces
polítiques.

4. Constituir una Comissió de Seguiment, Coordinació i Direcció Política de la coalició electoral
composada per 10 representants de les formacions, 5 per cadascuna. Igualment s’incorporan 2
persones del collectiu PROGRESSISTES PEL BLOC , que donen suport a la coalició. Aquest òrgan
prendrà les decisions per consens. El mandat d’aquesta comissió es perllongarà durant tota la 7a
legislatura (2007-2011).

5. L’anagrama i la imatge gràfica de la coalició que s'utilitzarà en el material de campanya (tríptics,
pòsters, cartelleria, etc.) serà decidit per la Comissió de Seguiment, Coordinació i Direcció Política de
la coalició electoral.
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6. S’establiran preferentment els mateixos criteris establers als punts 2, 3 i 5 pel que respecta a les
llistes, a les paperetes i a la campanya electoral a les llistes que es puguin arribar a configurar a
l’àmbit local.

7. El representant i el suplent davant la Junta Electoral Central, el Ministeri de l’Interior i el notari per
tal de realitzar totes les gestions legals oportunes seran:

-

Representant: persona designada per PSM-Entesa Nacionalista

-

Suplent: persona designada per Alternativa EU-EV

8. Els altres representants i suplents davant la Junta Electoral Provincial, les Juntes Electorals de Zona
o altres organismes públics o privats es designaran de mutu acord entre els partits.

9. Als efectes legals oportuns, el domicili social i fiscal de la coalició electoral serà fixat per la Comissió
de Seguiment, Coordinació i Direcció Política atenent criteris de major efectivitat i eficàcia
administrativa i econòmica.

10. La coalició estableix el compromís de configurar, allà on sigui possible, llistes paritàries a les llistes
municipals que pugui arribar a establir.

11. La capçalera de la llista al Parlament de les Illes Balears correspondrà al PSM-Entesa Nacionalista; la
capçalera de la llista al Consell de Mallorca correspondrà al PSM-Entesa Nacionalista; la capçalera de
la llista a l’Ajuntament de Palma, d'acord amb la decisió presa pels respectius òrgans competents,
correspondrà a ALTERNATIVA Esquerra Unida-Els Verds. La configuració de la resta de la llista a tots
els àmbits esmentats a aquest punt es durà a terme d’acord amb el pes polític de cada formació.

12. Els diputats i les diputades al Parlament de les Illes Balears; els consellers i les conselleres al Consell
de Mallorca; els regidors i regidores a l’Ajuntament de Palma que resultin elegits a aquestes
eleccions amb la candidatura de la coalició, constituiran un grup polític a la institució respectiva. La
denominació del grup i la configuració dels càrrecs interns, o la incorporació de possibles membres
al grup hauran de tenir l’aprovació de la Comissió de Seguiment, Coordinació i Direcció Política de la
coalició electoral.

13. Igualment la Comissió de Seguiment, Coordinació i Direcció Política de la coalició electoral haurà
d’aprovar, si es donàs el cas, la denominació i configuració de un possible segon grup amb membres
de la coalició o amb membres d’aquesta i d’altres grups que hagin obtingut representació.

14. Es constituiran comissions i grups de treball que elaboraran el programa electoral i els eixos bàsics
d’actuació de la coalició. S’afavorirà i potenciarà la màxima participació i aportacions del collectiu de
persones independents que donen suport a la coalició. En el moment oportú es presentarà una
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proposta de programa electoral que s’haurà d’aprovar pels organismes interns de cadascuna de les
organitzacions i que la coalició, els càrrecs electes i els personal al servei dels grups polítics hauran
de vetllar pel seu compliment des del govern de les institucions o com a oposició.

15. Tots els càrrecs electes així com el personal al servei dels grups polítics que pugui obtenir la coalició
es comprometen a treballar amb la màxima lleialtat i el respecte entre les organitzacions i pel
compliment fidel d’aquests acords preelectorals, els postelectorals i del programa electoral que
s’acordi.

16. En les eleccions locals en què les dues forces polítiques es presentin separadament o només es
presenti una de les dues forces polítiques, la participació en actes públics com a BLOC PER
MALLORCA, l'ús de la denominació, l’anagrama o la imatge de la coalició, es farà per acord de les
dues parts.

17. L'àmbit exclusiu de la coalició BLOC PER MALLORCA serà la circumscripció electoral de Mallorca. La
seva denominació, anagrama i imatge no podran usar-se fora de l'illa de Mallorca ni pot actuar-s'hi
en el seu nom sense l'acord explícit de les parts que l'integren.

18. Tot allò no contemplat en aquests acords serà decidit en una reunió de la Comissió de Seguiment,
Coordinació i Direcció Política de la coalició electoral.

19. Tots aquests acords tendran validesa fins a la finalització de la setena legislatura (2007-2011). En
el cas de l’avançament de les eleccions autonòmiques i municipals o per la convocatòria natural de
les eleccions del 2011 s’hauran de tornar a negociar, si escau, les condicions d’aquesta coalició.

20. El present pacte de coalició entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura

I en prova de conformitat, signen el present pacte de coalició a Palma, dia 17 de novembre de 2006.

GABRIEL BARCELÓ MILTA
Pel PSM-Entesa Nacionalista de Mallorca

JOANA LLUÏSA MASCARÓ MELIÀ
Pel PSM-Entesa Nacionalista de Mallorca

MIQUEL ÀNGEL LLAUGER ROSSELLÓ
Per ALTERNATIVA Esquerra Unida-Els Verds

EBERHARD GROSSKE I FIOL
Per ALTERNATIVA Esquerra Unida-Els Verds
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