
 
 

 

Anàlisi dels resultats electorals del 22-M 
 
 

Resultats globals: 
 
En primer lloc, cal lamentar la pèrdua dels governs progressistes i nacionalistes arreu de 
les Illes Balears (amb l’única excepció de Formentera). El PP ha obtingut una majoria 
absoluta històrica de 35 escons. 
 
 
Resultats de la coalició PSM-IV-ExM: 
 
Dit això, cal dir que la coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa ha aconseguit uns bons 
resultats: 
 

- Hem mantingut els 5 diputats al Parlament (4 per Mallorca més 1 del PSM de 
Menorca). 

- Hem millorat els resultats al Consell, i hem passat de 3 a 4 consellers. 
- Hem millorat els resultats a Palma, i hem passat de 2 a 3 regidors. 
- Hem obtingut més de 36.000 vots a Mallorca (concretament, 36.149 vots: un 10,73% 

del total). 
- Les candidatures de l’esquerra nacionalista i ecologista hem obtingut més de 40.000 

vots a Balears. 
- A Palma hem obtingut més de 14.000 vots a la candidatura al Parlament. 

 
Els resultats demostren que la coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa ha funcionat millor 
que el BLOC de 2007. 
 
Hem estat capaços d'incorporar nous votants, i antics votants nacionalistes i ecosocialistes que 
havien votat al PSOE l'any 2007. 
 
 

Resultats municipals: 
 
Els partits que integram la coalició PSM-IV-ExM hem obtingut uns resultats municipals molt 
positius. Sumant els regidors dels partits de la coalició i les candidatures en què eren presents, 
així com les candidatures independents de caràcter local que ens donaven suport, hem obtingut 
un total de 110 regidors. 



 
 

Rresultats del PP: 
 
El PP NO ha millorat els seus resultats respecte al 2007: A Mallorca, el PP ha baixat:  
 
 Resultats del PP al Parlament (Mallorca) 

2007 2011 
Vots 157.135 156.508 
Percentatge 46,66% 46,45% 
 
Al conjunt de les Illes Balears, només gràcies a Menorca i a Eivissa, el PP sí que registra un 
increment de vots. Però és un augment quasi insignificant: 
 
 Resultats del PP al Parlament (Illes Balears) 

2007 2011 
Vots 192.577 194.680 
Percentatge 46,02% 46,37% 
 
El PP està sobre-representat: amb el 46% dels vots té el 58% dels escons. 

 
Per què el PP ha obtingut una victòria tan aclaparadora? 
 
Si el PP no millora gaire els seus resultats respecte al 2007, com s'explica que hagi passat de 28 
a 35 diputats? La resposta és clara: per la desfeta espectacular del PSOE. El PSOE ha perdut 
vots a Mallorca, a Menorca i a Eivissa, la qual cosa s'ha traduït en un increment històric dels 
escons del PP: 
 

- A Menorca, el PSOE perd 11,32 punts percentuals (passa del 38,42% al 27,07%). 
Perd 2 diputats (de 6 a 4), que els guanya el PP. 

- A Eivissa, el PSOE-Pacte perd 15,23 punts respecte al precentatge obtingut per la 
coalició PSOE-ExC l'any 2007 (del 45,82%, passa al 30,59%). Perd igualment 2 
diputats (de 6 a 4), que també els guanya el PP. 

- A Mallorca, el PSOE de Francina Armengol perd 6,49 punts (del 30,1% al 23,61%). 
Encara que manté els 10 diputats, és incapaç d'evitar que els 3 diputats d'UM passin al 
PP.   

 
Aquest càstig tan evident al PSOE s'explica, sobretot, en clau estatal: per les polítiques 
neoliberals i per les retallades del govern espanyol de Zapatero, que a més ha pres decisions 
que han anat en contra dels interessos de les Illes Balears (finançament, gestió aeroportuària, 
prospeccions petrolieres...). El PSOE ha decebut al seu electorat, i n'haurà de prendre nota. 
 
Per tant, l'aclaparadora victòria del PP s'explica per dos factors: 
 

- La desfeta del PSOE a Menorca, a Eivissa i, en menor mesura, a Mallorca. 
- L'avanç del bipartidisme a costa de la desaparició del centre-dreta regionalista. 



 
 

 
Conclusions: 
 
1. La coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa ha funcionat millor que el BLOC, i es consolida 
com la tercera força política de les Illes Balears (a molta distància de la quarta, la Lliga 
Regionalista, que ni tan sols ha obtingut representació). L’electorat d’esquerres, ecologista i 
sobiranista d’aquest país ha apostat per la coalició PSM-IV-ExM. 
 
2. Som l'única força parlamentària independent, pròpia de Mallorca i de les Illes Balears. 
L'única que pot fer front al bipartidisme centralista PP-PSOE i defensar els interessos de la gent 
d'aquí. 
 
3. Som l'única formació d'esquerres que puja. En un context de crisi econòmica i social, els 
ciutadans demanen polítiques que tenguin a les persones com a prioritat. La gent no vol 
retallades socials, no vol que els polítics es dobleguin davant els grans poders financers que han 
provocat la crisi, no vol que es faci pagar la crisi a aquells qui no l’han provocada. 
 
4. Som l’única formació del Pacte de Govern que puja. Els electors han valorat positivament 
la nostra feina en els equips de govern progressistes i nacionalistes, i la nostra acció política al 
llarg de la legislatura. 
 
5. La pèrdua de la majoria parlamentària del Govern es deu als mals resultats del PSOE i a 
la descomposició i desaparició parlamentària d’UM i dels seus successors. 
 
6. La majoria absoluta del PP no es fonamenta en un creixement del vot conservador, i per 
tant es pot remuntar. D'aquí a 4 anys, si tots plegats prenem nota del que ha passat, feim una 
bona feina i interpretam bé les prioritats de la gent, les forces progressistes i mallorquinistes 
podem estar en condicions de recuperar el govern d'aquest país. 
 
7. L’avanç del bipartidisme beneficia al PP. Més d’un 15% dels vots no tenen representació 
parlamentària (amb la barrera en el 3%, la Lliga i Convergència hi haurien entrat). Tenim un 
Parlament menys plural, i el PP s’ha beneficiat enormement d’això. En el nou cicle polític que 
iniciam, la coalició PSM-IV-ExM serà clau per fer front al PP i al bipartidisme.  
 
8. Per tant, hem d’obrir les portes de la nostra coalició i dels nostres grups institucionals a 
tots aquells ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears que no se senten representats per 
les polítiques del PP ni del PSOE: el grup parlamentari, el grup de consellers del Consell de 
Mallorca i el grup municipal de l’Ajuntament de Palma estaran al servei de tota aquella gent que 
vulgui traslladar les seves iniciatives i que vulgui construir una alternativa al PP i al PSOE. 
 
9. Finalment, constatam que amb els resultats de diumenge passat en unes eleccions 
estatals hauríem obtingut un diputat al Congrés. Hem de fer feina per aconseguir situar per 
primera vegada un diputat que representi les Illes Balears a Madrid. Un diputat independent dels 
dos partits centralistes PP-PSOE. Hem demostrat que és possible. 
 



 
 

 
Objectius estratègics: 
 
1. Preparar l’oposició al nou Govern del PP. Farem una oposició ferma, dura, rigorosa i 
responsable. El PP ja comença a donar motius per fer oposició: intenció d’abandonar l’Institut 
Ramon Llull, amenaça de tancament de RTVM, rebuig a projectes necessaris com ara el tramvia 
de la badia de Palma, polítiques regressives a Palma en matèria de mobilitat i ordenació urbana 
(proposta d’eliminació de carrils bici i eixos cívics), etc. 
 
2. Enfortir la coalició PSM-IV-ExM i obrir-la a tots aquells ciutadans que no se senten 
representats per les polítiques del PP ni del PSOE. La coalició ha funcionat bé, té bones 
perspectives de creixement i ha d’assumir la responsabilitat i el compromís amb l’eixamplament 
de la democràcia, amb la promoció activa de la participació ciutadana i amb una nova forma de 
fer política, de baix cap a dalt i no de dalt cap a baix. 
 
3. Començar a preparar la candidatura i la campanya per a les properes eleccions a les 
Corts generals espanyoles, amb l’objectiu d’aconseguir un diputat al Congrés. En aquest 
sentit, la coalició PSM-IV-ExM considera que la legislatura estatal ja està exhaurida, i el Govern 
Zapatero deslegitimat arran dels mals resultats obtinguts pel PSOE a les eleccions del passat 22-
M, per la qual cosa es considera necessari que es puguin celebrar les eleccions a les Corts 
generals espanyoles el més aviat possible. 

 
 


