
CONSELL DE DIRECCIÓ POLÍTICA DEL PSM-ENTESA

VALORACIÓ DE LES PRIMÀRIES DE MÉS PER MALLORCA I
SITUACIÓ DE LA FEDERACIÓ PSM-ENTESA-ESQUERRA

L’èxit de les primàries de MÉS per Mallorca

MÉS per Mallorca ha fet una cosa molt important, que no havia fet abans cap
altra formació política a les Illes Balears: ha celebrat unes eleccions primàries
obertes  a  tota la  ciutadania per  triar  tots  els  integrants  de les  seves  llistes
electorals al Parlament, al Consell i a l’Ajuntament de Palma. És una fita sense
precedents,  un  procés  participatiu  totalment  transparent  que  ha  engrescat
8.000 persones.

En el procés d’organització de les primàries de MÉS per Mallorca han participat
membres  dels  diferents  partits  integrants  del  projecte  (PSM-Entesa,
IniciativaVerds  i  Esquerra  Republicana,  a  més  de  les  candidatures  locals
adherides), i també membres de MÉS que no estan afiliats a cap partit. Així
mateix, hi han col·laborat voluntaris i candidats i candidates independents, que
no estan adscrits  a  cap organització política i  que, en alguns casos, era la
primera vegada que participaven en política. Aquest fet és extraordinàriament
positiu.

El resultat de les primàries ha estat el fruit de la voluntat dels milers d’electors
que lliurement hi han participat. Es mereixen tot el nostre respecte i agraïment.
En conclusió:  el  procés de les primàries ha estat un èxit  incontestable,  que
suposa  una  injecció  de  força  per  encarar  la  precampanya  i  la  campanya
electoral. Ara hem de tenir clar quin és el nostre objectiu: guanyar el PP i el
bipartidisme  i  poder  encapçalar  un  Govern  de  canvi  ambiciós,  valent  i
transformador, que deixi enrere el malson que ha suposat el Govern del PP de
José Ramón Bauzá.

La situació actual

Malgrat l’èxit de les primàries i la transparència del procés, n’hi ha alguns que
no  n’han  assumit  els  resultats  i  han  intentat  posar-hi  ombres  i  dubtes.  En
concret Joan Lladó, líder d’Esquerra Republicana a Mallorca i fins divendres
passat membre de l’Executiva de MÉS per Mallorca, ha fet públiques falsedats i
difamacions contra el procés de primàries i contra alguns membres de MÉS. I
malgrat que se’l va instar a rectificar aquestes falsedats, les ha reafirmades.

Davant això, no podem acceptar que es pretengui amagar amb bones paraules
(“volem que Esquerra Republicana-Mallorca continuï dins MÉS”) la realitat dels
fets (el manteniment de les falsedats i les difamacions contra MÉS). És per això
que  la  Permanent  de  MÉS  per  Mallorca  va  decidir  suspendre  Joan  Lladó
cautelarment com a membre de l’Executiva de MÉS.

Les decisions que es prenen són pel bé de MÉS per Mallorca: aquest és un
projecte obert, que supera les sigles i les quotes, on les banderes dels partits



han de quedar a les respectives seus. Allò important és el projecte compartit,
l’estratègia comuna per guanyar el PP i avançar cap a una democràcia real i
participativa, i cap a l’exercici del dret que ens correspon com a mallorquins i
mallorquines de decidir el nostre futur col·lectiu. Qui actuï en sentit contrari està
posant pals a les rodes, i està dificultant que MÉS per Mallorca aconsegueixi
els seus objectius polítics. Hi ha molta gent que confia en nosaltres, i no els
podem fallar.

L’entrada d’Esquerra Republicana a MÉS per Mallorca fou producte de l’acord
de  Federació  entre  PSM-Entesa  i  Esquerra  Republicana.  Des  del  primer
moment,  el  president  d’Esquerra  no  va  assumir  la  necessitat  de  fer  feina
plegats en favor del projecte comú. L’objectiu únic era enfortir la persona del
president  d’Esquerra  i  enfortir  la  presència  d’Esquerra  dins  MÉS.  No  hi  va
haver  feina conjunta, sinó únicament feina per aconseguir  col·locar el  millor
possible  els  candidats  d’Esquerra  a  les  primàries  i  en  general  no  es  va
col·laborar en les activitats conjuntes previstes. Una vegada que els resultats
de les primàries no foren els esperats per Joan Lladó, s’ha volgut desacreditar
tota la feina feta. Aquesta situació no ha estat així en el nivell municipal, on sí hi
ha hagut una feina plegats en general, tot i alguna excepció.

El futur de MÉS per Mallorca

MÉS per Mallorca és un projecte obert i plural, i ho continuarà essent. Tothom
ha  de  saber  que  els  companys  i  companyes  d’Esquerra  Republicana  són
necessaris a MÉS per Mallorca: els instam a continuar amb nosaltres per fer
feina plegats per fer créixer el projecte. També cal deixar ben clar que això es
podrà fer des de la coordinació, el respecte entre companys, la feina conjunta,
en positiu, amb confiança i amb lleialtat. Rectificant les actituds negatives i els
errors comesos, i assumint les decisions compartides. Per això, els acords que
es  proposen  avui  deixen  la  porta  oberta  a  continuar  parlant.  Però  hem de
passar ja a l’acció: tenim molta feina a fer per guanyar les properes eleccions i
no podem aturar res.

Per això es proposa els següents acords:

1.-  La  disponibilitat  del  PSM-Entesa,  que  així  es  traslladarà  a  MÉS  per
Mallorca, de continuar en tot moment amb el diàleg entre les distintes parts per
tal de recuperar la confiança perduda i poder restablir acords en benefici de
MÉS.

2.- Es demana a l’Assemblea d’Esquerra Mallorca de dia 7 de desembre:

· Acceptació dels resultats de les Primàries de MÉS per Mallorca.
· Rectificació pública de les declaracions realitzades.

 
3.- Mentre no es donin aquestes condicions, s’acorda restringir a l’àmbit local,
de manera temporal, l’acord del Consell Polític de PSM-Entesa del passat 31
de maig de 2014, en què es va aprovar la incorporació d’Esquerra Republicana
a la Federació PSM-ENTESA. 



Aquesta restricció és provisional fins que es tornin a negociar unes bases més
sòlides de col·laboració entre PSM-Entesa i Esquerra Republicana.

La resta d'acords de col·laboració entre PSM-Entesa i Esquerra que no afectin
a MÉS per Mallorca, com ara:

· Les relacions entre les fundacions Emili Darder i Josep Irla.
· Les relacions entre les JERC i els JEN-PSM.
· Les relacions entre partits en l’àmbit insular i del Principat.
· Les relacions amb o entre els grups institucionals a l’àmbit del Parlament
Europeu, del Congrés de Diputats i del Senat.

Es consideraran vigents, sempre i quan ambdues parts així ho considerin.

4.- En l’àmbit local, per tant, es respectaran els acords que s’hagin constituït o
estiguin en procés de constitució d’acord amb el punt 3 de l’acord de federació
(que  textualment  deia:  “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  orgànica  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.”), sempre que així ho acordin les respectives formacions
polítiques a nivell municipal.

5.- Es comunicarà a MÉS per Mallorca aquest acord, perquè els seus òrgans
decideixin  les  conseqüències  internes pel  que fa  a  la  presència  d’Esquerra
Republicana  dins  MÉS,  especialment  pel  que  fa  al  punt  6  de  l’acord  de
Federació,  que  ara  queda  suspès  provisionalment  (i  que  deia  textualment:
“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”).

Aquest document tindrà efectes, a partir de la valoració de l’executiva del PSM-
Entesa de dia 9 de desembre.

Algaida, 26 de novembre de 2014


