
 

 
 

 
 

UN TERCER ESPAI POLÍTIC ES CONSOLIDA A LES ILLES 
 
Durant anys hem viscut a la nostra Illa un debat recurrent sobre la viabilitat de 
construir i consolidar un tercer espai polític i institucional i quina seria la família 
política que ho aconseguiria. 
 
S’ha intentat des del nacionalisme d’esquerres en solitari, des del nacionalisme 
& regionalisme de centre – dreta, des d’un espai nacionalista que agrupés la 
dreta i l’esquerra i fins i tot agrupant l’esquerra nacionalista i estatal. 
 
A la passada legislatura, el Bloc per Mallorca, intentà un altre cop aquesta 
aventura però tegué uns resultats molts similar als de UM i lamentablement 
l’experiència no arribà a bon port per les desavinences entre els seus 
components.  
 
Alguns pensàrem que era necessari continuar amb l’esperit fundacional del 
Bloc i a finals del 2010 constituírem la coalició PSM – Iniciativaverds – Entesa. 
Naixia així una coalició electoral entre forces sobiranes que representaven el 
nacionalisme d’esquerres i l’esquerra verda i que solament abastava les 
eleccions al Parlament, al Consell Insular i a uns quants Ajuntaments. 
 
Els resultats electorals foren bons. La nova coalició aconseguia mantenir i fins i 
tot superar  els resultats del Bloc. La presència institucional d’aquesta com a 
única força que no representava el bipartidisme, del PP i el PSOE, amb cinc 
diputats i diputades al Parlament de les Illes, quatre consellers i conselleres al 
Consell de Mallorca i tres regidors i regidores a l’Ajuntament de Ciutat confirma 
a la coalició com a tercer espai institucional.  
 
Ha passat un any i mig des de les eleccions i la coalició PSM – Iniciativaverds – 
Entesa pot presentar un balanç molt positiu de la seva feina institucional, amb 
una activitat constant d’oposició frontal contra les polítiques neoliberals i 
centralistes dels governs del PP, no solament des de la crítica sinó també 
presentant nombroses alternatives. Així com també des d’experiències de 
govern municipal com a Artà, Santa Maria, Esporles o Petra. 
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I tot això sense descuidar en cap moment donar suport i participar activament 
en totes les lluites en defensa de l’estat del benestar, de la llengua i cultura 
catalana i del nostre territori, que han estat moltes. 
 
L’avaluació positiva de la seva actuació, tant a les institucions com al carrer, 
que fan els components de la coalició, així com les bones relacions internes 
que es viuen, fan que s’hagi decidit donar un nou pas endavant que vagi més 
enllà de l’actual coalició i que aglutini en un nou projecte polític sobiranista a 
l’esquerra verda i nacionalista. 
 
Per empènyer en aquesta direcció es reforcen els actuals partits que composen 
la coalició i així el PSM i Entesa per Mallorca recuperen la unitat a un proper 
congrés el mes de febrer i Iniciativaverds de Mallorca, Eivissa pel canvi i  els 
Verds de Menorca, constitueixen aquest mes de gener una cooperativa política 
de l’esquerra verda de les Illes. 
 
Però més enllà d’això, el proper dia 2 de febrer, la coalició celebrarà una 
Assemblea oberta a tots els afiliats i afiliades dels partits que la composen per 
dotar-se d’un nom propi i llançar una CRIDA per a la constitució d’un nou 
moviment polític, al qual les organitzacions que hi formin part cediran sobirania 
i que conjuntament amb les persones que s’hi adhereixin individualment puguin 
construir plegats un nou subjecte de la política mallorquina. 
 
Que situï els seus grans eixos en la lluita per un model econòmic i social 
centrat en les persones, per la recerca del bé comú i l’equitat de gèneres. En la 
defensa d’una democràcia real fonamentada en el dret a decidir. La protecció i 
preservació del territori per a les generacions futures. I la defensa aferrissada 
de la llengua i cultura catalana.  
 
Amb vocació de majoria que no solament sàpiga sumar sinó sintetitzar  
l’esquerra social, l’ecologisme polític i el nacionalisme  d’esquerres. Un projecte 
renovat i fresc que sàpiga representar els valors del feminisme i de la radicalitat 
democràtica. Capaç de treballar pel canvi de societat des de les institucions 
democràtiques, lluitant al carrer devora la societat civil i donant suport a les 
iniciatives de l’economia social i solidaria. En definitiva un nou projecte polític 
que situï en el seu frontispici la defensa del País, de la Terra  i de l’Emancipació 
Social. 
 
Aquest procés, que s’obrirà el dos de febrer, conclourà amb una assemblea, la 
propera primavera, en la qual participaran els actuals membres de la Coalició 
PSM – Iniciativaverds – Entesa i els col·lectius i les persones que desitgin 
incorporar-se i que es dotarà d’un programa polític, unes normes de 
funcionament i una direcció política. 
 
La següent passa serà confluir amb processos similars que s’estan encetant a 
les altres Illes per tancar un projecte interinsular de caire confederal.  
 
Aquest tercer espai polític que és una realitat indiscutible haurà de saber situar 
com un dels seus objectius prioritaris contribuir a derrotar la dreta conservadora 
que ens governa. 


