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L’ESQUERRA ÚTIL, L’ESQUERRA VERDA 
 

Fa dies que escoltam una increïble quantitat de promeses electorals que ens anuncien una 
vida millor sense cap cost. La pregunta seria; I per què no ho han fet abans? 
 
Els ciutadans s'han convertit en simples clients  que compren o no les ofertes que els 
venen els partits polítics. Es busca descaradament que el poble quedi cada vegada més al 
marge d'aquest govern on per definició hauria de participar, i on en la pràctica no solament 
no té interès en el que passa i en qui decideix sobre la seva pròpia vida, sinó que es 
resigna a haver de votar a algú en qui no creu, amb  la finalitat que no guanyi l'altre a 
qui odia.  
 
Nosaltres no volem formar part d’aquesta subhasta, no es pot fer una rebaixa dels 
impostos i millorar les despeses socials . Per això entre altres coses apostam per una 
política fiscal redistributiva i justa,  un impost que gravi els beneficis extraordinaris de la 
banca (20 % cada any). Els ingressos d'aquest impost es destinarien a la millora de les 
rendes més baixes. 
 
És l’hora de la coherència ideològica per aconseguir un veritable govern d’esquerres. El 
vot a Esquerra Unida –Els Verds és útil i necessari  ja sigui per aportar una diputada al 
futur Grup d´Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds o per sumar els vots que facin 
possible la constitució d´aquest Grup Parlamentari ( cal un 5%).  
 
Tot apunta a una derrota del PP, la disjuntiva és un Govern del PSOE amb el suport d e 
la dreta que representa Convergència i Unió, o de l ’esquerra verda i del nacionalisme 
progressista d’EU- ICV.  

 
Ho escrivia en Benedetti: amb el teu puc i el meu vull, anem junts company. 

   www.marisolramirez.com                 http://alternativa.balearweb.net/  



Vot útil per a què? I més encara, per a qui?
Vivim en un perillós moment de creixent descontentament, desconfiança i desinterès  popular 
davant la política.  Cada vegada és més freqüent que la gent vegi la política com espectadora 
d'una activitat que els resulta tan aliena com falsa. És necessari recuperar amb fermesa el veritable 
sentit de la democràcia. 
 
Quan el sentit de la democràcia es redueix en la pràctica a dipositar un vot i a triar, entre els dos 
únics partits que ocupen el 90% de la publicitat i difusió mediàtica (la qual està controlada, per les 
grans empreses que financien i condicionen aquests dos partits) , les seves diferències es 
redueixen en la realitat a aspectes que no alterin allò substancial o inherent del sistema, el qual els 
sustenta i els dóna difusió i poder.  
 
Quan el sistema polític d'un país s'acomoda en els interessos del bipartidisme , ocorre que al final 
els dos partits en qüestió defensen programes semblants, representant  grups d’interès, i no  la 
ciutadania. Ocorre perquè no senten la necessària pressió del reclam, perquè no hi ha cap altra 
força política que els faci ombra, podent així sentir-se inqüestionables en el poder, i acomodant-se 
en la silenciosa tasca de no haver de rendir-li comptes a ningú més que als seus avalistes 
financers. 
  
La sospitosa teoria del vot útil  el que pretén és que oblidem la gran i sana utilitat democràtica 
que produeïx la diversitat política, el debat, i sobretot el qüestionament.  
El que volen és evitar que hi hagi grups polítics que qüestionin els assumptes als quals ells no 
s'atreveixen a enfrontar-se, tals com l'essència del capitalisme, les privatitzacions, els contractes 
temporals, l'excessiva despesa militar, els incompliments mediambientals, la manipulació mediàtica 
i el poder de les multinacionals i les banques sobre les decisions polítiques.  
El gran valor polític i electoral dels partits minoritaris resideix en la seva major llibertat per poder 
pressionar als partits majoritaris en el 
compliment de les seves promeses, i per 
poder qüestionar i lluitar per tot
el que ells no tracten.  
 
Cal recalcar amb força i convicció que el vot 
és útil quan serveix per  canviar les coses 
substancialment a millor, perquè si només 
val perquè no vagin tan malament, el que 
fem és donar per bo el que hauria de ser 
profundament qüestionable i millorable.  
 
El vot és útil quan incideix que el canvi  sigui de debò, quan dignifica el seu valor com una de les 
moltíssimes pràctiques democràtiques a desenvolupar per tots cada quatre anys.  
 
Allò altre és legitimar i convertir-se en un còmode i poc problemàtic còmplice, com diu la frase, que 
canviï un poc tot perquè en el fons no canviï res. 

Resum personal de l’article de Jorge Cappa publicat a Rebelión. http://www.rebelion.org 
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CALEN RESPOSTES. 
 

Per què Esquerra i PSM no han volgut reeditar Progressistes i han triat 
anar amb un partit de centre dreta regionalista com UM ? 
 
Pugen les hipoteques i els lloguers, molta de gent no arriba a final de 
mes, no cal un canvi? 
 
És progressista repartir 400 euros del superàvit mil milionari de la 
seguretat social sense que això s’utilitzi per revertir situacions de 
necessitat de moltes persones d’aquest país? 
 
Es pot fer un programa complet d’ 11 pàgines, com és el programa 
d’Unitat?  
 
És justa una llei electoral que fa que a nosaltres ens consti obtenir un 
diputat/da el mateix que al PP o al PSOE aconseguir-ne quatre? 
 
Per què en quatre anys el 
govern no ha estat capaç 
de desenvolupar una llei 
de terminis per regular 
l’avortament? 
 
És digne jugar amb la 
gent gran anunciant 
pujades de pensions com 
si això fos una tómbola? 
 
És el mateix governar 
amb un partit com UM 
(cosa circumstancial per evitar un nou govern del PP) que apuntar-te a 
un projecte comú amb ells ( quan podies elegir reeditar Progressistes)? 
 
Es pot parlar en general dels interessos de Balears sense tenir en 
compte que a les illes hi ha, sense anar més enfora, gent poderosa i 
gent humil, amb interessos contraposats? 
 
Pot ser “independent” cap veu supeditada als poders fàctics i recolzada 
per ells? 
 
Al segle XXI no és hora ja  de tenir un estat realment laic, que rebutgi els 
acords amb el Vaticà i reguli el dret a l’apostasia? 

 
  



QUATRE PINZELADES DEL NOSTRE PROGRAMA 
 

UNA SOCIETAT IGUALITÀRIA I COHESIONADA 
 
- Transferència a la comunitat autònoma de la competència en matèria d’inspecció de treball. 
- Tipificació de d’incompliment de la llei de prevenció de riscos laborals com a delicte. 
- Augment del salari mínim interprofessional, fins arribar als 1.100 euros. 
- Regulació especial de la prestació d’atur per als fixos discontinus. 
- Reconeixement per als treballadors i treballadores autònoms de tots els drets socials i 

laborals. 
- Incrementar el pressupost destinat a la Llei de Dependència. 
- Augmentar la despesa de la protecció social per tal d’arribar a la mitjana europea. 
- Lluitar contra l’explotació laboral de les persones immigrades. 
- Despesa pública en habitatge equivalent a l’1% del PIB (ara és del 0,5%). 
- Avançar cap al 6% del PIB destinat a educació. 
- Implicar a l’Estat en la compensació dels costos d’insularitat en el camp de la política 

universitària, tant de la pròpia Universitat, com dels alumnes que han de sortir de les Illes. 
- Impulsar la universalització de l’escolarització pública, gratuïta i de qualitat a l’educació 

infantil 0-3. 
- Augmentar els recursos per a beques i ajuts en tots els nivells universitaris, equiparant-los al 

nivell de despesa europea (UE15). 
 

SALUT, SERVEI PÚBLIC ESSENCIAL 
 

- Ampliació del finançament sanitari, revisant el cost efectiu de les competències transferides 
a Balears l’any 2002. L’objectiu ha de ser superar les greus mancances actuals i arribar a la 
mitjana europea: ampliació del finançament sanitari i de les prestacions comunes 
(bucodentals, teràpies naturals, salut mental), pla de xoc contra les llistes d’espera. 

- Cal regular l’eutanàsia: promoure una Llei per una mort digna com un dret personal. 
- Dret de les dones a decidir sobre la seva maternitat. Cal una Llei de terminis i cal que les 

dones que decideixin avortar ho puguin fer de manera normalitzada a la xarxa pública. 
Accés gratuït de la gent jove a les mesures de prevenció dels embarassos no desitjats, i 
millora de la informació i educació sexuals. Accés a la píndola del “dia després” des de 
l’Atenció Primària. 

- Avançar cap a una regulació no penal de les drogues, que parteixi de la consciència que el 
prohibicionisme no és la resposta adequada. 

 
SEGUIR AVANÇANT CAP A LA IGUALTAT ENTRE HOMES I DON ES 
 
- Ampliar el permís de maternitat fins a les 24 setmanes i el permís de paternitat fins a les 12 

setmanes. 
- Prioritzar la lluita contra la violència de gènere  amb les següents mesures: Dotació 

pressupostària real, coordinació administrativa, formació especialitzada i un Pla integral de 
sensibilització i prevenció ... Fins a 47 pàgines plenes d’idees i projecte. 

 

 


