
 

 
 

 
#AraSomMÉS 
 
Dissabte passat va néixer “Més per Mallorca” (MÉS), en una Assemblea oberta 
de militants i simpatitzants de tres formacions polítiques (el PSM, 
IniciativaVerds i Entesa per Mallorca) que el 2011 formalitzàrem una coalició 
que dos anys més tard, i vista la situació social, política i econòmica, se’ns 
havia quedat petita. 
 
L’objectiu de l’Assemblea era fer una crida a tots aquells ciutadans, ciutadanes 
i col·lectius socials que comparteixen els valors de les esquerres, l’ecologisme i 
el nou sobiranisme i l’exigència d’un aprofundiment democràtic enfront de 
l’actual escenari d retrocessos en tots els camps: social, econòmic, cultural, 
lingüístic, democràtic.... Els partits de la (no tan) vella coalició PSM-IV-ExM 
fèiem un gest aparcant la suma de sigles (tot reconeixent l’important esforç 
unitari realitzat i els seus mèrits) i obrint pas a una nova etapa a l’altura de les 
circumstàncies del moment històric que ens ha tocat viure. 
 
Un moment en el qual la desafecció política creix a marxes forçades, perquè 
aquests mateixos dies, sense anar més enfora, un dels majors escàndols de la 
democràcia com és el presumpte finançament il·legal del PP i el cobrament de 
sobresous per part dels seus principals dirigents conviu amb una realitat de 
gairebé sis milions de persones sense feina arreu de l’Estat, més de 140.000 a 
les nostres Illes. Massa gent amb dificultats i el que és pitjor, sense horitzó de 
millora, perquè les receptes de la troika aplicades per la dreta política només 
condueixen a més empobriment de la població, més desigualtats, més 
destrucció  i menys democràcia. 
 
D’aquí el nom de la nova coalició que convidam a construir, Més per Mallorca 
(MÉS), que vol evocar justament aquest sentit de majoria social de canvi que 
hem d’aspirar a representar. De què som MÉS aquells i aquelles que 
compartim indignació i malestar; que volem que aquest malestar que corre el 
risc de ser aprofitat pel més reaccionari dels populismes es canalitzi social i 
políticament cap a propostes polítiques que contribueixin a fer possible el somni 
de transformació d’una societat en què tota dona i tot home han de poder viure 
dignament.  
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Perquè una de les dificultats per poder somiar un horitzó d’emancipació, si més 
no d’alliberament urgent de l’opressió exercida per aquesta dreta decadent i els 
poders que la sustenten, és l’absència d’alternatives polítiques, socials i 
culturals clares, diferenciades tant del PP, com d’un PSOE que ni tan sols no 
és capaç de demanar la convocatòria d’eleccions anticipades davant tot el que 
està passant. 
 
No serà fàcil, però crec fermament que el naixement de MÉS és d’entrada una 
bona notícia, que haurà d’anar acompanyada d’una manera nova d’encarar la 
política i els problemes i necessitats als quals aquesta ha de servir: les 
persones, la terra, la dignitat, el futur de totes i de tots. Ara som MÉS: podem 
canviar les coses, i cal més que mai fer-ho possible. 
 
 
 
 
 


