Ajuda'ns a fer possible el documental Tot Inclòs!
tot inclòs
9/9/2017

seguim, tenim 40 dies més per apropar-nos tot el que
puguem al pressupost òptim (25.000€).
Recordeu que la primera setmana és crítica ja que,
Benvolgudes amigues/amics,
com més fua agafi la recaptació a l'inici, més probabiliAvui hem iniciat la campanya de Goteo! Ara més que tats tendrem d’assolir el pressupost mínim (a Goteo
mai és necessari que, qui vulgui i pugui, faci aportaci- recomanen haver assolit entre un 20% i un 30% dins
ons econòmiques al projecte. El funcionament de Go- els primers set dies, és a dir, entre 2.800€ i 4.200€...
teo és el següent: tenim 40 dies per assolir el
quasi res!).
pressupost mínim (xifrat en uns 14.000€) i, si ho acon-

Ja veieu que les xifres que manegem són inassumibles
per un petit col·lectiu autogestionari com el nostre,
per això necessitam de la vostra ajuda. Ajuda’ns a fer
aquest documental sense haver de dependre econòmicament de cap entitat pública ni privada!
Finalment, vos passo els enllaços per seguir –i aportar– durant la campanya. Recordeu que qualsevol
ajuda a l’hora de difondre és benvinguda!

goteo.org/project/tot-inclos

volem ser un subjecte de canvi. La comunicació com
l'entenem nosaltres és una eina més per a la transforAquest estiu ha estat molt intens; ple de reunions, de- mació social.
cisions, plantejaments i canvis, molts de canvis. El
camí realitzat aquests mesos, ha fructificat en un nou El mitjà es basarà en el bon tractament de la informamitjà de comunicació a Mallorca, Aguait!
ció, fent comunicació lliure d'interessos partidistes i
econòmics. Ens deurem a la gent i als col·lectius de
Aguait és un mitja nou, però val a dir que neix baix
l'illa que proposen i lluiten dia a dia per canviar la nosunes premisses i fonaments sòlids que ja tenen un re- tra societat a millor.
corregut digne de ser mencionat. Des del 2011 que
existeix a Mallorca un espai comunicatiu treballat per Els continguts propis, decidits en assemblea, nodricontrainfo.cat, comunicació des dels moviments soci- ran gairebé la totalitat de la web. Seguirem l'actualitat
als per a entendre la realitat confrontant els discursos dels moviments socials i dels atacs a les nostres lliberestablerts pels grans mass media i difonent alternati- tats i territori, volem tenir la força per posar temes
ves i accions que es plantegen a la nostra illa. Sempre, oblidats pels altres mitjans a l'agenda comunicativa.
amb l'objectiu de fer d'aglutinador de les lluites i crear Volem difondre l'opinió, tant de persones enteses en
sinergies entre moviments. Amb Aguait feim una pas- temes concrets com i sobretot d'activistes de base o
sa endavant, tot entenent que el cicle de lluita amb el persones sense veu. Creim amb la necessitat de tracque començà contrainfo.cat s'ha acabat. No defallim, tar alguns temes en profunditat, mitjançant reportatpensam que és necessari un mitjà a Mallorca que ex- ges, entrevistes, i potenciant la investigació. A més,
pliqui les diferents iniciatives emancipadores, lògica- parlarem de cultura, i tot el que l'envolta, doncs ja ho
ment, en català.
deia Montserrat Roig: "La cultura és l'opció més revolucionària a llarg termini". Tot això acompanyat
Aquest canvi és el final d'un procés de debat intern
d'il·lustració i fotografia que ens ajudaran a fer que els
que arrossegàvem des de fa anys. Necessitàvem mu- continguts entrin pels ulls al màxim de persones posdar de pell, actualitzar-nos, no ens bastava ser l'alta- sibles i diverses.
veu dels moviments socials, ens sentim part d'aquest i

vol continuar i per això necessita cent persones
que vulguin ajudar-nos a sortir al carrer. Cent amics i amigues
que facin possible que la nostra veu es senti al carrer. Cent
columnes per refermar la nostra casa de paper. Cent esquenes
sobre les quals recolzar-nos. Cent passes per encaminar el
nostre projecte. Cent mans que estrènyer i cent boques que ens
ajudin a proclamar:
Volem un nou món i el volem construir ara!

Punts de distribució

Tot i que la màxima expressió del mitjà serà -de moment- la web, Aguait, pretén no només comunicar,
sinó promoure la sobirania educativa i vetllar per la
llibertat d'expressió, per això s'organitzaran tallers,
formacions i jornades, per aprendre col·lectivament.
Estigueu a l'aguait, durant aquesta setmana us anirem
explicant com funcionarà el mitjà; les seccions, l'organització, com participar-hi i què hi trobareu en línies
generals. Nosaltres ens hi hem deixat la pell, i venim
plenes d'il·lusió, ens acompanyau en aquest nou camí?

Ciutat ~ Ateneu Llibertari Estel Negre
Ciutat ~ Ateneu Talaiot Rebel
Ciutat ~ CNT Palma
Felanitx ~ Ateneu de Felanitx

Manacor ~ Ateneu lo Tort
Menorca ~ Ses Voltes | Ciutadella
Pollença ~ Ateneu Popular de
Pollença

Vols distribuir-nos? CONTACTA

Ens vols donar un cop de mà?
Fes-te subscriptor/a!
Regala una subscripció!
Demana que et regalin una subscripció!

Subscriu-te anualment per 5€!
Nosaltres
nosaltres@riseup.net

Apartat 278 – 07350
Binissalem (Mallorca)

201 7
tardor

Amigues i Amics de Francesc Tomàs i Oliver
a les Balears i a les Pitiüses

CONSTRUI NT

Nanda Hernández,
membre de l’Ateneu d’Esporles

Necessitem el vostre ajut!
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05

L’ATENEU POPULAR D’ESPORLES

PRESENTACIÓ
AGUAIT
Comunicació autogestionada des de Mallorca
aguait.cat
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L’experiència de l’obertura i presentació al poble va
ser agradable i engrescadora. Vam comptar amb
l’energia dels xeremiers, glosadors, txalapartaris i bertEsporles és un municipi de Mallorca just a l’entrada
solaris per acabar de celebrar. També vam poder exde la Serra de Tramuntana de 4959 habitants (cens de pressar el nostre suport al barri de Errekaleor en
2016). És un poble que gaudeix d'infraestructures
resposta a les intencions del seu ajuntament per desacom piscina municipal, pavelló esportiu, escola d’in- llotjar el barri amb interessos d’especulació dels terfantil i primària, institut de secundària, escoleta de 0 renys per l’habitatge.
a 3 anys, biblioteca municipal, sales d’ús polivalent, la
Casa del Poble amb escenari de teatre… A més a més, Respecte a l’assistència, vam arribar a 40 persones
hi ha certa cohesió social traduïda en un gran nombre aproximadament que es van apropar a treballar. Hem
d’associacions i entitats ciutadanes en actiu. L’Ajunta- de dir que aquella jornada per compartir sobre el proment d’Esporles és el principal responsable de la ges- jecte de l’Ateneu, ens ha ajudat a crear grups de tretió d’aquestes infraestructures. Les entitats actives
ball en l’assemblea posterior per començar activitats i
també fan servir aquests espais sota l’autorització de dotarles de contingut segons els interessos recollits al
l’Ajuntament. Cal assenyalar que la població es podria poble i així que més gent es vagi acostant. Com que
dir que és de classe mitja; professorat, funcionariat,
no disposam de lloc físic on desenvolupar les activide l’àmbit empresarial.
tats, estem fent servir espais oberts del poble, principalment les places, i no dubtarem el sol·licitar l’ús
Així les coses, fa cosa d’un any, un grup de persones d’altres espais com la Casa del Poble si l’activitat ho rees va constituir en grup promotor per la creació de
quereix. Consideram que aquestes infraestructures
l’Ateneu Popular d’Esporles per ocupar un lloc al mu- són de tothom, del poble, i que en aquest sentit no
nicipi des d’un punt de vista diferent. Un grup de per- hauríem de tenir inconvenients en fer-los servir i tamsones amb una perspectiva política concreta i on
poc no hauria de ser una raó per restar capacitat políl’aposta és l’autogestió. L’empenta la va donar n’Altica transformadora de les accions que duguem a
bert, un al·lot del Principat que ha participat activa- terme.
ment en la creació d’espais semblants a l’Ateneu en
indrets de Catalunya.
Així les coses, les assemblees les hem celebrat a la Placeta de Can Campos i se celebren el primer dilluns
Al Grup Promotor es va anar afegint gent fins arribar del mes a les 18:30h. Encara ens resta capacitat de coa 10 persones. El que vam fer és pactar el punt de par- municació, però assumim que per entrar als canals hatida polític recollint els aspectes fonamentals que ens bituals de la gent des poble hem de seguir treballant.
han de definir com Ateneu i preparant l’obertura a tot- El passat dimecres 9 de d’agost vam tenir a bé organithom que volgués participar en forma d’assemblea
zar un debat voltant la turistització de les nostres Illes
oberta i participada. Els acords primers als quals vam i posar cara a cara diferents representants polítics
arribar vam pensar que podrien ser assumibles per
dels partits governants a les Illes Balears i dels moviqualsevol persona. Es podrien resumir de la forma
ments socials per tal de dibuixar el panorama polític i
següent: L’Ateneu Popular d’Esporles vol ser l’espai de esclarir aspectes de la Llei de turisme que afecta a la
trobada i confluència de lluites molt diverses. L’antica- sostenibilitat i a l’accés de l’habitatge de la ciutadania.
pitalisme, el feminisme, l’antimilitarisme, la igualtat
de les persones independentment del seu origen, diversitat funcional o mental, la defensa del dret a l’autodeterminació dels pobles i l’e cologisme són els pilars
sobre els quals volem treballar dia rere dia.

Volíem que fos el més complet possible i donar a
conèixer als nostres veinades la situació. Va assistir
moltíssima gent i vam omplir l’espai dedicat a la Placeta des Jardinet, l’espai de confluència més important des poble. També va assistir gent de fóra poble,
sobretot de Palma, per l’expectació generada voltant
el tema i els representants que assistiren. Va moderar
la taula la periodista Carmen Buades.
A hores d’ara l’Ateneu Popular d’Esporles té creats els
grups d’activitats i dinamització amb cine fòrum, debats i xerrades diverses i el grup de consum. N’hi ha
d’altres que aténen a la necessitat organitzativa de
l’Ateneu, com és el d’e conomia i recursos, el de local
(a la recerca d’un espai al poble) i el de comunicació.
La forma d’autofinançament escollida és la pagament
de quotes havent flexibilització de les mateixes en
funció dels possibles de cada persona interessada. La
quota general aplicable és de 60 € l’any.
Ens trobam en un moment de conformació, d’ajustament i d’ampliació de la proposta. Ens constituim en
associació per tenir l’entitat suficient de cara a la burocràcia i accedir així a poder fer servir infraestructures i espais posats a disposició per institucions. No és
definitiu i és una passa per garantir la presència de
l’Ateneu Popular al poble d’Esporles. Tot i que en el
nostre poble no tenim les lluites d’altres grups de persones en una situació de precarietat evident i d’accés a
lo bàsic, la nostra aportació se vol fer des de la cooperació, la participació i per generar espais de pensament
i acció política des de l’activisme present a les pràctiques habituals dels moviments dels Ateneus arreu dels
països catalans i de la nostra tradició més propera. Volem fer front a processos creixents com la gentrificació,
la turistització, els desnonaments, la desocupació, la
precarització de les treballadores, la persecució de la
població migrant, l'exclusió social, la modificació dràstica de l'entorn i la destrucció dels nostres espais de socialització, amb consciència i compromís.

L’encontre que vam celebrar el diumenge 28 de maig
de 2017 va ser la presentació del projecte i el moment
per ajuntar forces. La forma que vam voler fer servir
va ser generar un espai facilitat molt semblant al conegut en aquest àmbit com ‘Open Space’. Vam comptar
amb l’ajuda d’en Xavi Moyà que a hores d’ara està treballant amb més companyes en la cooperativa per la
transformació social ‘Bauma’. Per part meva també
vaig col·laborar dinamitzant un dels grups fent servir
eines apreses a la formació sobre ‘Facilitació de
Grups’ impartida per Altekio dintre del marc de l’Institut de Facilitació i Canvi cap a l’Elderatge (IIFAC-E).
Fotografia d'un acte de l'A teneu Popular d'Esporles en solidaritat amb el barri Errekaleor de Gasteiz
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NO EN EL MEU NOM
Silvia Suau

Com tota macroorganització, els tempos són molt
lents i van molt a poc a poc. Per posar un exemple, les
Reprenem la narració de les experiències viscudes a companyes metgesses digueren que necessitaven uns
Grècia a l'exemplar publicat a la primavera passada i, determinats medicaments per unes patologies molt
ara que s'acaba l'estiu, allò més escarrufant és que
concretes per a uns pacients que necessitaven una resaquest article porta el mateix lema que allò que ha re- posta urgent. Aquests medicaments arribaren, sí,
petit constantment la comunitat musulmana després però dos mesos més tard, quan cap de les persones sedels atemptats de Barcelona: “No en el meu nom”.
guia als campaments de Quios. Per posar-ne un altre,
Una parta de la societat civil occidental dirigeix aques- porten especialistes sanitaris voluntaris (psiquiatres,
ta oració cap a les polítiques racistes i classistes de la pediatres, ginecòloges...) de diferents indrets euroUnió Europea; per la seva banda, les musulmanes di- peus i no atenen a les persones amb aquestes necessiuen això mateix dirigit al terrorisme. Per tant, ens tro- tes concretes -i amb moltes més mancances en
bam davant dues cares la de la mateixa moneda: la
general- sinó que els posen a les oficines generals ateintolerància, amb diferent nacionalitat i religió, però nent a pacients amb símptomes que poden ser atesos
generadora d'odi en essència.
pels metges de família que tenen contractats als camEmperò, l'objectiu d'aquest article no és analitzar les paments.
causes i les conseqüències del terrorisme d'estat i del
gihadista, sinó parlar d'allò viscut fa just un estiu, que
remou les butzes i que obr el camí per entendre perquè és produeix realment la crisi de les persones refugiades. L'horror viscut a Barcelona un dia d'agost és
quelcom quotidià a Síria, Iraq, Líbia i, malauradament, a molts indrets del món. Per això, cal situar-nos
en la realitat diària d'el que passa amb les persones
que fugen de la por, la fam i les guerres a les nostres
fronteres i veure com “el somni europeu” esdevé un
malson en qüestió d'hores. En aquesta ocasió parlarem del paper de les grans ONG, contextualitzat a
l'illa de Quios, però perfectament extensible a molts
llocs d'Europa.

Les grans ONG: voluntat o negoci?
A Europa, quan mirem un documental o llegim notícies sobre la situació de les refugiades, sempre apareixen portaveus o membres de grans ONG (Samaritans
Purse, Creu Rotja, ACNUR, Save the childrens...) explicant la tasca que realitzen. De la mateixa manera,
apareixen les seves imatges corporatives per tot arreu
(tendes, vehicles, samarretes, etc.), així com una ingent quantitat de xifres. Cal dir que, totes aquestes
macroorganitzacions reben subvencions de la Unió
Europea per migrants ateses i algunes d'elles tant poder que controlen la vida diària de milers de persones. Algunes s'han especialitzat en macroestructures,
altres en l'alimentació... però tot això es basa en una
idea de falsa ajuda -de caritat-, que va més enllà d'una
voluntat d'empoderament real. Les ONG compleixen
els estàndards mínims que exigeix la UE i, en consonància, practiquen la mateixa violència simbòlica
que els seus caps.

3

2

Definició gràfica de la UE, Turquia i les grans ONG, trobat al
campament de Quios.

“Tu ajudes fins aquí i jo fins allà!”
A més, cal dir que la coordinació entre les diferents
ONG és caòtica i, fins i tot, inexistent. Per il·lustrar
millor aquestes paraules, en una ocasió, vaig assistir a
una forta discussió entre dues organitzacions perquè
una de les dues havia traspassat el límit físic de la “seva” platja i havia anat a rescaptar a persones arribades
a la “platja” de l'altra organització. Així, en lloc de centralitzar el salvament en un col·lectiu, hi ha diferents
associacions que estiren cada una cap al seu costat
sense pensar en les vides que es perden pel camí. Pel
que fa a la distribució de menjar, cal dir que hi ha tres
cuines de tres ONG diferents i no hi ha cap tipus de

(Segona part)
coordinació entre les cuines per a garantir un equilibri de nutrients, fonamental per a garantir una dieta
equilibrada a infants, malalts i persones amb necessitats concretes, encara que la tasca que realitzen les
persones que cada dia treballen moltíssim és duríssima. De fet, si no fos per elles, les refugiades no tendrien res per emportar-se a la boca, ja que el govern
grec no aporta absolutament res: tot el menjar ve etiquetat d’Espanya o de l’Alemanya; l’únic etiquetatge
grec és el comprat per les associacions que, en cap
cas és donat per les autoritats gregues.
El pitjor de tot això és reflexionar què passaria si totes
aquestes ONG i col·lectius -amb totes les seves mancances i defecte- no hi fossin. Per això, una de les solucions és substituir la caritat per l'empoderament;
l'exclusió per a la inclusió. En aquest sentit, cal dir
que hi ha voluntàries independents organitzades en
grups de treball i de suport que es basa a donar assistència bàsica -i de llarga durada- a les persones refugiades. Per exemple, els diferents col·lectius
anarquistes de Grècia han fet pinyes per muntar
cuines socials arreu del país, però són les migrants
qui cuinen el seu propi menjar. Senzill, no? Es basa a
donar oportunitats per anar avançant, no mercaderia
per a seguir reproduint una situació de dependència i
d'asimetria entre elles i nosaltres.

Existeix una solució justa?
Allò frustrant de la cooperació o les estades solidàries
-com a mínim, per a les meves experiències-, es basa
en la poca trascendència de l'ajuda donada. M'explic:
les persones arribades a Europa que viuen als campaments tenen (en els millors dels casos) cobertes parcialment, i amb molts de matissos, les necessitats
bàsiques (menjar, una tenda de campanya...). Realment, l'hospitalitat d'Europa recau en oferir allò que
ella mateixa rebutja i, cínicamente, n'exigeix les gràcies. Les voluntàries que hem anat fins allà amb tret un
somriure a na Salua, hem ballat amb n'Ahmed i ens
hem passat hores parlant amb en Mahmooud i n'Abdullah però... realment els hem ajudat a tenir una vida
millor? Hem participat en acursar els dies i que no siguin tan feixucs però... realment aquesta és la vida
per la qual ho arriscaren tot? S'ha vist fa poques setmanes què passa quan els somnis d'unes persones són
frustrats per un atac terrorista i també hem vist com
adolescents de Catalunya s'han sentit atrets cap a discursos que generen odi... són els únics? No. Torn a repetir: no en el meu nom!

Ciutat: dies 6,7 i 8 d’octubre / Manacor: dies 20 i 21 d’octubre.
Per demanar espai per distribuidores, propostes, dubtes, suggeriments o qualsevol
altra cosa ens pots enviar un email a: contact-firallibremall@riseup.net

firallibreanarquistamallorca2017.noblogs.org
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ENTREVISTA: Pere J. Garcia

“L’ocupació de Sa Dragonera es tractava d’una lluita
anticapitalista contra l’especulació immobiliària”
contrainfo.cat
(07/07/2017)
P: Bones Pere, començam pel principi. A l’any 77
es va ocupar l’illot, en un moment que no hi havia
govern, ni estatal ni autonòmic. Per quin motiu es
va realitzar aquesta lluita, més enllà d’aturar el projecte que es pretenia?

R: Després de la mort de Franco hi va haver un moment de gran politització social i un “boom” de moviments socials que aprofitaren el desconcert en el
poder per tal d’intentar transformar la societat. Govern no n’hi va deixar d’haver mai, això sí. El 7 de juliol de 1977 feia molt poc que hi havia hagut les
primeres eleccions, el govern “democràtic” encara no
s’havia instal·lat i, en certa mesura, hi havia un desconcert tal que permetia una llibertat d’actuació major
als moviments socials.
Tenint en compte això, l’arribada de les idees ecologistes i la tradició llibertària, va fer possible que un grup
llibertari ocupés sa Dragonera per tal de fer front a un
projecte immobiliari que pretenia destruir l’illot. A sa
Dragonera hi havien de fer cinc urbanitzacions per un
sòtil poblacional de 4500 persones, un port esportiu,
una xarxa de carreteres i aparcaments, una planta potabilitzadora d’aigua, una xarxa de clavegueram, una
planta empaquetadora de fems, un heliport i tot un seguit d’infraestructures necessàries per a una urbanització de luxe.
Així doncs, l’o cupació no va ser ben bé ecologista, no
es pretenien salvar falcons, gavines o sargantanes,
sinó que el que volien els llibertaris era “començar a
recuperar el que ens han robat” –com deien ells mateixos. És a dir, és tractava d’una lluita plenament anticapitalista que anava contra l’especulació
turistico-immobiliària i contra el poder i la propietat
privada. Per a ells, sa Dragonera només era una peça
necessària d’una lluita global que calia emprendre.

P: A la presentació del llibre, realitzada a Ciutat,
vas parlar de l’ecologisme burocràtic i el de combat. A què et refereixes en cada cas?
R: Els historiadors (i la societat en general) tendim a
posar etiquetes i a conceptualitzar i simplificar les coses per poder entendre-les més fàcilment. No va existir un ecologisme burocràtic ni un de combat, sinó
més bé unes pràctiques. És a dir, a sa Dragonera (i ho
podríem extrapolar a qualsevol altra lluita) hi van conviure dues maneres d’entendre el conflicte i com
afrontar-lo. Uns col·lectius apostaren per l’acció directa, ocupant l’illot, i fer difusió entre la població, que
s’hi va bolcar. Altres col·lectius apostaren més per la
via judicial o burocràtica. I pens que ambdues foren
imprescindibles. Sa Dragonera seria avui en dia una
urbanització de luxe si no hagués estat per l’acció directa dels llibertaris, però també ho seria si no s’hagués emprès una batalla judicial per part de
l’advocada Lina Riera i que va assumir plenament el
GOB.
P: I en el temps de l’ocupació de Sa Dragonera,
quins col.lectius destacaven en cada estil de lluita?
R: Com deia, potser el col·lectiu que més va mantenir
la via judicial va ser el GOB. Per altra banda, l’o cupació de sa Dragonera va ser impulsada en primer ter-

me per Terra i Llibertat, amb el suport molt
important de Talaiot Corcat. Terra i Llibertat era un
col·lectiu anarquista i autònom. Mentre que Talaiot
Corcat era un col·lectiu més divers, potser proper a
l’anarquisme, però sense definir-se. Aquests últims tenien un local a Ciutat.

P: Un any més tard es tornà a ocupar, però no va tenir la mateixa repercussió i va dur amb ella repressió. El fet que el govern de l’Estat estàs constituït
va ser determinant?
R: El desembre de 1978 i gener de 1979 hi va haver la
segona ocupació. Com deies, aquest cop no hi va haver un suport massiu, com havia passat al 1977. El
context polític havia canviat. Els moviments antisistema s’anaven desinflant a favor d’uns partits i sindicats
que cada cop anaven abandonant idearis rupturistes
per abraçar el possibilisme que el nou marc de la transició permetia.
A més, la segona ocupació i la campanya de difusió va
patir una repressió prou important amb detencions
massives, càrregues policials, multes per aferrar cartells… El nou règim s’havia consolidat i el govern “democràtic” ja estava plenament operatiu i amb
capacitat per exercir la repressió.
I a això se li ha de sumar que feia poc temps s’havia
creat una plataforma, el Comitè de Defensa de sa Dragonera, encapçalada pel GOB i Talaiot Corcat, que va
agrupar a la major part de partits polítics d’esquerres,
sindicats majoritaris i un bon nombre d’organitzacions socials. Aquest Comitè, que havia organitzat una
gran manifestació per principis de febrer de 1979, no
va voler donar suport a l’o cupació i va demanar a Terra i Llibertat que s’adherís al Comitè. Des de Terra i
Llibertat però veien amb mals ulls al Comitè i els criticaven pel dirigisme i intent electoralista de les organitzacions que l’integraven.

va del territori. Aquest és l’e cologisme majoritari i
que gaudeix de bona premsa. Per altre banda els moviments antissistèmics i anticapitalistes no gaudeixen
de la força necessària. Tot i això hi ha col·lectius que
intenten incidir en aquesta visió anticapitalista i global de l’e cologisme.

P: Per exemple, amb l’autopista Campos-Llucmajor es podria fer alguna cosa parescuda? Quina
opinió en tens sobre el succeït ahir?
R: Crec que seria necessària una acció contundent
contra aquesta autopista. Però desgraciadament pens
que no és possible una acció i una campanya com la
de sa Dragonera. El moment no és el mateix. Que hi
hagi un govern suposadament d’esquerres a les institucions frena la mobilització social i decanta l’opinió
pública. Les alternatives que s’atrevien a somiar al
1977 han desaparegut de les ments per assumir una
democràcia incompleta que la gent es resigna a acceptar com a mal menor. L’aparell repressor també
està molt més perfeccionat i les vides, tot i que sembli
mentida, són molt més precàries. Així vivim un moment de por: a perdre la feina, a rebre una multa, a no
poder fer front la hipoteca, a que si protestam tornarà
la dreta… I a això se li ha de sumar que sa Dragonera
es va guanyar, però les derrotes són incomptables i
això no fa més que reforçar el “que hi farem…” que tenim tan ficat al cap.
Per mi amb el tema de l’autopista no s’ha fet més que
evidenciar que siguin quins siguin els partits que governen, tots miren més pels seus interessos electoralistes que pel futur del poble. Tot ho valoren en
qüestió de quants vots poden perdre o guanyar en cada acció i també a quin partit rival li poden robar
vots. Les ideologies fa temps que varen morir en el
parlamentarisme. Ara tot són nínxols de vot. És així
de trist, però si valoram les declaracions dels actuals
“dirigents” i els seus fets, queda palès que no tenen ni
P: Salvem Sa Dragonera sempre s’ha dit que ha es- ideologia ni principis.
tat una de les grans victòries, en quin sentit va mar- Aquesta autopista és un desastre: comsum de territocar a la societat illenca?
ri, turistització del sud de Mallorca, tudadissa de reR: La campanya per salvar sa Dragonera va suposar
cursos, destrucció del camp, impuls del model de
un abans i un després dins la lluita ecologista. És una vida capitalista de consum, conseqüències funestes al
de les poques grans victòries contra l’especulació tu- comerç local… res que no coneguem i que no hagi
ristico-immobiliària. I va ser una lluita exemplar quan succeït allà on s’han fet arribar les “autopistes que dua la difusió del problema i la conscienciació de grans en progrés”.
capes de la població. A partir del 7 de juliol de 1977
s’encetaren moltíssimes lluites a molts altres indrets P: En l’actualitat la lluita ecològica per excel.lència
amb els mateixos paràmetres de la lluita per sa Drago- és per conseguir un decreixement turític necessanera: campanya judicial i de mobilització combinari. Tenim un problema d’allotjaments i lloguers,
des. Potser la diferència entre la campanya per sa
ocupar pisos (on s’hi faci lloguer turístic) podria
Dragonera i els posteriors “Salvem algun indret o
ser un nou ‘Salvem Sa Dragonera’?
topònim” és que el sentit anticapitalista i global dels R: Crec que encetar aquesta lluita era imprescindible.
inicis de la campanya per sa Dragonera han desapare- Fa 4 anys, quan va sortir el primer número de Tot
gut i les lluites han estat més de tipus proteccionista Inclòs, això era un tabú. I afortunadament la lluita ha
d’un o altre indret sense tenir en compte que la des- agafat unes dimensions molt més grans. La crítica al
trucció del territori és inherent al progrés capitalista. turisme s’ha estès a molts altres col·lectius, n’han sorgit de nous, i la gent ja en parla al carrer. Potser l’o cuP: Segueixen vigents aquests pensaments i accipació de pisos o fer algunes accions contundents que
ons?
ajudin a visibilitzar més la problemàtica ajudaria enR: L’e cologisme, en moltes de les seves vessants, ha ar- cara més a fer créixer la consciència. I és que la turisrelat prou en una part de la població i moviments soci- tització massiva de les nostres vides afecta a una
als. Però potser el que s’ha estès més és una visió
majoria social que de cada cop més s’adona de que cal
proteccionista que mira per la no urbanització excessi- posar-hi fre si volem sobreviure.

