
Intervenció de Biel Barceló durant la celebració del 35è Aniversari 
del PSM-Entesa Nacionalista     

El secretari general del PSM-EN va oferir un discurs ahir vespre durant l'acte 
de celebració dels 35 anys d'història del partit. A continuació us detallem les 
línies principals de la seva intervenció. 

“Som els únics que confiam en 
Mallorca”

35 anys d'història
El PSM va avançat en el seu temps, les persones que el van fer néixer i créixer 
com a espai polític autòcton, progressista, ecologista i mallorquinista van ser unes 
avançades. El PSM ha aportat moltíssim a la vida política de Mallorca i les Illes 
Balears.  Hem estat  capdavanters  en  la  defensa  de  la  cultura,  del  territori  i  la 
llengua, defensat polítiques socials i progressistes. Però també hem estat capaços 
durant tots aquest anys de posar damunt la taula moltes de les preocupacions de 
gent d'aquesta terra. Sense nosaltres els partits espanyols deixen de prioritzar les 
necessitats  de Mallorca i  les Illes  Balears  per  deixar-se endur per les directius 
centralistes de l'Estat espanyol.

Les  claus  per  entendre  la  història  democràtica  recent  de  Mallorca  només 
s’expliquen  amb  l’existència  del  mallorquinisme  progressista  i  ecologista 
representat  pel  PSM:  tenim  l’autogovern  que  tenim  gràcies  a  l’existència  d’un 
moviment polític nacionalista que l’ha reclamat. La llengua pròpia del país ocupa 
els  espais  preferents  que  ocupa  en  l’esfera  pública  perquè  hi  ha  hagut  un 
moviment  social  que ha treballat  per  normalitzar  la  seva situació,  un moviment 
social que ha tengut i té com a referent polític al PSM. I finalment, si conservam 
espais  naturals  com les  illes  de  Cabrera  i  Dragonera,  es  Trenc,  sa  Punta  de 
n’Amer, Son Real, Ses Fontanelles, Cala Blanca, Son Bosc, etc. és perquè hi ha 
hagut un moviment social que ha reclamat la protecció del territori de Mallorca, i 



perquè el PSM ha protegit ho ha exigit la protecció de molts d’aquests espais a les 
institucions democràtiques del país.

Coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa
El  PSM  ha  culminat  ja  el  procés  de  coalició  de  les  forces  polítiques  que 
representen les aspiracions de plena sobirania de l'esquerra mallorquina. Tenim 
una  coalició  que  representa  la  cooperació  política  entre  el  nacionalisme 
progressista i ecologista i l’ecosocialisme federalista. 

Esment especial a l’acord amb Entesa. Una novetat de les darreres setmanes ha 
estat l’acord a què hem arribat el PSM i Entesa per Mallorca. Un acord de futur, 
que pretén superar una situació anòmala que només perjudicava al mallorquinisme 
polític.  PSM  i  Entesa  ens  retrobam,  ara  en  la  coalició  que  concorrerà  a  les 
properes eleccions, i després de maig en un procés de confluència que iniciarem i 
al qual us convoc, perquè vull que es faci amb la participació de tots vosaltres. Un 
procés que ha de servir per rellançar el nacionalisme progressista d’aquest país.

Aquesta retrobada entre el PSM i Entesa arriba en un moment oportú, perquè el 
país  ens  necessita  units  més  que  mai.  Vivim  moments  convulsos:  de  crisi 
econòmica, de desencís pels casos de corrupció, i de moviments polítics.

Invertir en les persones 

Ens trobam en els moments més difícils dels darrers 30 anys. Per dos motius. En 
primer lloc,  una crisi  econòmica duríssima, injusta i  que ha deixat  a tanta gent 
sense feina, tantes hipoteques per pagar i que té unes conseqüències socials molt 
greus. Una crisi, però, que no hem provocat nosaltres. Que no ha causat el Govern 
Balear, encara que a alguns mitjans ens ho vulguin fer creure. La crisi ha vengut 
provocada, i això ho hem de recordar, per aquells que durant anys han apostat des 
del Govern Balear per l’especulació, pel ciment, autopistes i pel turisme barat. Allò 
que,  precisament  des  del  PSM,  avui  fa  35  anys  que  s’hi  oposa  i  proposa 
alternatives en aquest model. 

L’altra gran problema que ens trobam és una corrupció sense precedents per part 
de la dreta centralista i la dreta que es feia dir “mallorquinista”. Una corrupció que 
ha  embrutat  el  nom de  Mallorca  i  les  Illes  Balears,  ha  desprestigiat  la  classe 
política i ens ha fet caure la nostra autoestima com a país. 



La corrupció no és de tots. Això no ho consentirem. No tots són iguals.Encara ara, 
el Partit Popular no ha demanat perdó per la corrupció que va impulsar quan era al 
Govern. I encara tenen la barra de dir que l’alternativa són ells. Els qui ens han duit 
cap aquest model econòmic i el partit més corrupte, ara ens diuen que ell són el 
canvi.  Aquest  canvi  que  ens  proposen,  noltros  no  el  volem.  Noltros  pensam. 
Pensam diferent i tenim ben clar cap a on ha d’anar Mallorca a partir del 22 de 
maig. 

Davant aques escenari tenim dues altres grans prioritats: l’educació, perquè és el 
futur d’aquest país. Cal invertir més i millor en educació, en formació professional, 
en mestres. No podem continuar amb un 40% de fracàs escolar. Un país que no té 
gent formada, no té futur. L’altra gran repte que tenim són les polítiques socials. 
Oferir unes prestacions socials i unes pensions dignes. No pot ser que siguem els 
que més impostos pagam de tot l’Estat i els que menys prestacions rebem. Això 
s’ha d’acabar ja. 

Som els únics que confiam en Mallorca
Som  els  únics  que  confiam  en  Mallorca,  i  ho  demostram  cada  dia.  Aquesta 
setmana, el Senat ha aprovat l’esmena de Pere Sampol per derogar els decrets 
que permetien les prospeccions petrolieres entre les costes del País Valencià i de 
les Illes Balears. El PSIB-PSOE, que dimarts al Parlament de les Illes Balears va 
votar a favor de derogar aquests decrets, no ha estat capaç de fer veure al PSOE 
que aquestes prospeccions posen en perill l’economia de les Illes Balears, perquè 
posen en perill  el  turisme.  L’altre dia,  fent  referència a la vaga convocada pels 
sindicats dels treballadors d’AENA en contra de la privatització dels aeroports, el 
president  Antich  va  dir:  “amb  el  turisme  no  es  juga”.  Nosaltres  estam amb  el 
president, amb el turisme no s’ha de jugar. Precisament per això, Antich, com a 
secretari general del PSIB-PSOE, hauria d’aconseguir que els diputats socialistes 
al Congrés dels Diputats votin a favor de mantenir la derogació de les prospeccions 
petrolieres.

Per  cert,  que la  vaga dels  treballadors  d’AENA també demostra  que el  PSOE 
menysprea els interessos de Mallorca. El govern espanyol de Rodríguez Zapatero 
ha  de  retirar  el  projecte  de  privatització  d’AENA.  El  que  necessitam  és 
descentralitzar la gestió dels aeroports, no posar-la en mans privades. No només 
han adoptat una mesura que no respon a les necessitats de Mallorca, sinó que ha 
generat un conflicte laboral i social que suposa una amenaça per a la temporada 
turística, la qual cosa és letal per als nostres interessos.



Eleccions 22 maig
Encapçalam  i  sumam  una  coalició  àmplia,  que  suma  els  companys 
d’IniciativaVerds  i  d’Entesa  per  Mallorca.  També  s’hi  estan  sumant  persones 
independents. Als pobles de Mallorca, presentam més llistes que mai com a PSM, i 
no només això sinó que fins a 6 candidatures independents donaran suport a la 
llista del PSM-INVICIATIVAVERDS-ENTESA al Parlament. Som la força amb més 
potencial de creixement de totes les Illes Balears i la que més creixerem el 22 de 
maig.  Volem  liderar  el  canvi  que  aquest  país  necessita,  per  sortir  de  la  crisi 
econòmica i per sortir de la corrupció. Volem sumar des de l’esquerra fins al centre-
esquerra,  totes aquelles persones que se sentin mallorquinistes,  progressistes i 
ecologistes.


