
COMISSIÓ EXECUTIVA

Proposta que presenta la Comissió Executiva del PSM-ENTESA als membres del Consell Politic 
per a la creació de la FEDERACIÓ PSM-ENTESA-ESQUERRA REPUBLICANA i l’ampliació de la 
coalició electoral MÉS per MALLORCA

Des de l’Assemblea general de Porreres (Febrer de 2010) així com als posteriors congressos del partit  
que s’han anant succeït fins arribar al congrés de reunificació d’on sorgeix l’actual PSM-ENTESA (Juny 
de 2012) la nostra organització sempre ha mantingut com un dels seus principals objectius treballar per 
assolir  la  màxima confluència al  conjunt  de l’esquerra nacionalista.  A Mallorca,  actualment,  aquest 
espai esta representant per diversos partits d’àmbit local i per Esquerra Republicana. 

Així mateix, en el moments previs a la configuració i posterior procés de consolidació de la coalició 
MÉS  per  Mallorca, s’ha  mantingut  l’objectiu  de  treballar  en  la consolidació  de  la  coalició  amb 
IniciativaVerds com “...un espai de col·laboració política permanent i estable. Tot plegat, per conformar  
un  moviment  polític  ample,  d’àmbit  balear,  capaç  de  créixer  i  sumar  noves  adhesions  per  tal  
d’esdevenir l’alternativa progressista a les polítiques del Partit Popular”. En aquesta línia, en un procés 
coincident en temps i objectius estratègics, Esquerra Republicana va aprovar un document polític al 
seu Congrés regional de Malllorca.

A l’estiu del 2013 PSM-ENTESA i Esquerra Republicana treballaren conjuntament un document amb 
diverses propostes d’acords polítics i de col·laboració conjunta. Cal destacar un reconeixement mutu de 
les dues organitzacions com a referents del sobiranisme progressista a Catalunya i a Mallorca, facilitar 
el treball entre les Fundacions Emili Darder i Josep Irla, els JEN-PSM i les JERC o a l’espai conjunt 
de l’Aliança Lliure Europea. S’acorda la creació d’òrgans conjunts  per vetllar pel compliment dels 
acords i treballar amb l’objectiu final de fer possible la confluència orgànica de les dues organitzacions 
a nivell de Mallorca. 

Cal  fer  també  un  especial  esment  a  una  de  les  normes  de  funcionament  internes,  aprovades a 
l’Assemblea de  MÉS per Mallorca (Octubre del 2013) on diu: “...En aquest sentit, procurarà sumar 
esforços  amb  forces  polítiques  similars  de  la  resta  d’illes  a  fi  de  coincidir  en  un  mateix  grup  
parlamentari,  respectant  les  aliances  i  federacions  dels  partits  integrants.  .... MÉS  per  Mallorca 
impulsarà el treball i la implantació conjunta a nivell local.”

L’acord polític que hem esmentat abans entre PSM-Entesa i Esquerra Republicana també incorpora 
l’aval de la nostra organització per tal de possibilitar l’entrada, durant el 2014, d’Esquerra Republicana 
a la coalició MÉS per Mallorca. La proposta, sense cap esmena, va obtenir prop del 90% dels vots  per 
part dels òrgans de direcció d’ambdues organitzacions (Novembre 2013).

Des  d’aleshores s’han realitzat tota una sèrie de reunions (bilaterals i entre tots els membres de la 
coalició MÉS per Mallorca) per tal d’anar concretant el desenvolupament dels acords presos així com 
ajustar la fórmula i el termini d’incorporació d’Esquerra Republicana a la coalició MÉS per Mallorca. 
Les  direccions  de  les  organitzacions  signants,  juntament  amb  IniciativaVerds,  constatam  que  la 
fórmula més adequada per a facilitar tot el procés seria avançar en la convergència orgànica de l’espai 
de l’esquerra nacional i ecologista i que aquest s’incorporés, de forma conjunta, a la coalició MÉS per 
Mallorca.
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També, durant els darrers mesos, hem viscut amb satisfacció la progressiva aparició d’assemblees 
locals de MÉS per Mallorca; la reactivació d’agrupacions locals del PSM-ENTESA; la consolidació de 
les nostres relacions amb diversos partits d’àmbit local que, ben aviat, podrien colaborar amb la nostra 
coalició;  l’aparició  d’ARA MAÓ  (PSM-Més  per  Menorca  +  IniciativaVerds  +  Esquerra)  i,  finalment, 
l’estructuració de la Plataforma d’Unitat Ciutadana (PUC) a Eivissa

Així idò la Comissió Executiva del  PSM-ENTESA proposa als membres d’aquest Consell de Direcció 
política l’adopció dels següents acords :

1. Aprovar la incorporació d’Esquerra Republicana a la Federació PSM-ENTESA, a nivell de Ma-
llorca d’acord amb el que preveu l’article 7.3 dels estatuts de la Federació formada, actualment, 
pels partits: PSM-ENTESA, Assemblea per Sant Joan i Unió Independents d’Artà.

2. A nivell de Mallorca la Federació PSM-ENTESA passarà a denominar-se Federació PSM-ENTE-
SA-ESQUERRA REPUBLICANA. 

3. Les agrupacions territorials de la Federació PSM-ENTESA-ESQUERRA REPUBLICANA (PSM-
ENTESA, ESQUERRA, AxSJ i UIA) podran iniciar, a l’espai local, un procés de convergència or-
gànica i política a l’àmbit de l’espai mutu del sobiranisme progressista i ecologista així com també 
al conjunt de la suma de forces polítiques que representa la coalició MÉS per Mallorca.

4. A nivell de les Illes Balears la Federació entre PSM-ENTESA, PSM-MÉS per Menorca i Entesa 
d’Eivissa mantindrà la denominació de FEDERACIÓ PSM-ENTESA així com la sigla i logotips 
actuals que, actualment, estan en procés d’actualització.

5. El PSM-Entesa traslladarà el present acord pel coneixement i vist-i-plau de la resta de les organi-
tzacions germanes a nivell insular i interinsular.

6. Atès que l’acord de constitució de MÉS per Mallorca fou signat per la Federació PSM-ENTESA i 
INICIATIVAVERDS i en tant que  Esquerra Republicana esdevindrà membre de ple dret de la 
Federació PSM-ENTESA-ESQUERRA REPUBLICANA formarà part de la coalició, en tant que 
membre de la Federació, amb les condicions que es determinen als acords de constitució de 
MÉS per Mallorca. 

7. Els aspectes concrets de la incorporació d’ Esquerra Republicana a MÉS per Mallorca seran 
negociats entre  representants designats per les direccions de les dues organitzacions. 

8. Dels acords assolits se’n donarà compte a una Assemblea general de MÉS per Mallorca la qual 
caldrà realitzar no més tard del 26 de juliol de 2014.

9. A mig termini s’estableix un compromís de vehicular l’entrada d’Esquerra Republicana- Mallorca 
a la coalició MÉS per Mallorca, d’acord amb el previst als estauts de la coalició
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