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Text: Ander Zurimendi

PALMA Alguns demanen la pau
universal, com ara Jaume Obra-
dor (VSF). Altres, com en el cas de
Bernat Vicenç (Drets Humans),

desitgen créixer en nombre de
socis per poder treballar així per
la pau al món.

dBalears ha interrogat un grup
d’entitats, ONG i moviments soci-
als de Mallorca sobre la perspecti-
va de l’any que acaba d’entrar.
Precisament a Palma s’espera que
tingui lloc, els propers 24 i 25 de
febrer, la cimera de Defensa de la
UE, amb Espanya d’amfitriona.

Una cita que aplegarà, segons
Laura Camargo (Revolta Global),
tant ministres com antiglobalitza-
dors. “No tenim la bolla de
Raphel, però esperam muntar
una bona contracimera”.

Quant a la defensa de la identi-
tat, trobam Joves per la Llengua,
que encara decideixen entre dur
a terme enguany l’Acampallengua
o el Correllengua, iniciatives per-

què l’Administració pública “no
ens deixi el català en un immeres-
cut segon pla, ocult i sotmès”.

Obrir les fosses on els feixistes
enterraren els somnis d’una me-
ravellosa generació de mallor-
quins, causar somriures als in-
fants hospitalitzats, evitar que els
animals siguin abandonats, el
premi Nobel de la pau per a Vi-
cenç Ferrer, una defensoria de la

igualtat... Els desitjos són múlti-
ples i les utopies, no tan llunya-
nes, però les preguntes tan sols
tres:

1. Quin serà l’esdeveniment més
esperat o important per al vostre
col·lectiu durant 2010?

2. Què demanau a l’any nou?
3. Quina és la vostra gran reivin-

dicació amb vista a les administra-
cions públiques? •

Més clar, aigua: el moviment
associatiu de les Illes Balears no
està satisfet amb les administra-
cions públiques, i els planteja
una llarga i densa llista de rei-
vindicacions. Algunes parlen
de necessitats de les mateixes
entitats: finançament, recursos,
més suport institucional a les
seves accions.

En altres casos, les associaci-
ons fan com d’altaveu de les ne-
cessitats dels col·lectius socials

amb els quals intervenen. En
qualsevol dels dos casos, i tant
si les reivindicacions provenen
d’entitats formades totalment
per voluntariat com si vénen
d’entitats més professionalitza-
des –l’anomenat Tercer Sector–,
pens que les institucions del
país s’equivocarien si les identi-
ficassin com un lament típic en
aquest temps d’estretors pres-
supostàries, per part de grups
que no en tenen prou mai da-

vant la repartidora pública i
sempre demanen més. Segur
que hi ha algun oportunista,
però en general s’hi veu una ac-
titud de responsabilitat i madu-
resa.
En aquest temps de crisi, mol-

tes associacions es mostren com
un element dinàmic i eficient
per arribar abans que ningú als
sectors socials més desafavorits,
i com un agent social de primer
ordre per a la cohesió ciutadana.

I els responsables els haurien de
considerar com un aliat especi-
alment rellevant, i actuar en
conseqüència. De la crisi en
podem sortir de moltes mane-
res.

El moviment associatiu és un
dels actius més valuosos de la
nostra societat per sortir-ne
amb una democràcia més sòlida
i més participativa, i qui primer
hauria de veure i entendre això
són els governants. •
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Fortalesa
democràtica

Solidaris

Lobby de dones
1. El col·lectiu feminista espera que en-

guany s’aprovi, de manera definitiva, la
nova llei d’igualtat a les Illes Balears.

2.El Lobby desitjaria disposar de més mi-
litància cívica i de més dones joves a l’asso-
ciació. De fet, la manca de relleu és una pre-
ocupació de tota entitat de l’esquerra.

3. Que es creï la defensoria d’igualtat i que
hi hagi un compromís més clar de les per-
sones que siguin polítiques.

Baldea
1. La presentació al Parlament d’una nova

llei de protecció animal, perquè l’actual és
de 1992 i ha quedat desfasada i la desapari-
ció de festes amb animals.

2.Menys abandonaments.
3. La creació d’una direcció general de

benestar animal i més implicació dels res-
ponsables, especialment amb les resoluci-
ons de les denúncies de maltractaments i
falta de benestar animal.

Drets Humans
1.El fet més destacable serà que es resol-

gui la demanda que hem interposat contra
l’ONU per les calúmnies que s’han llançat
contra Juan Carrero, la Fundació S’Olivar i
contra Inshuti de Manresa.

2. Que a Ruanda guanyi la democràcia en
les eleccions d’agost i que a Mallorca no hi
hagi gent que passi fam ni hagi de dormir al
carrer.

3. Que posin fi a la corrupció.

Casal Voltor Negre
1. L’any és molt llarg i és per això que, a

curt termin, tenim molt al cap les festes po-
pulars de Sant Sebastià.

2.Esperam consolidar el nostre casal juve-
nil durant aquest 2010, a més d’esdevenir
un referent per a Ciutat.

3.Volem més respecte pels col·lectius que
opten per autogestionar-se, com també la fi
de la repressió contra el moviment juvenil
(400 € per haver pintat un carril bici).

Somnisdelsmovimentssocialspera2010

Memòria històrica
1. Ens agradaria veure, enguany, l’exhu-

mació d’alguna de les fosses il·legals del
franquisme a Mallorca.

2.Salut i molta força per continuar la llui-
ta per assolir els principis de veritat, justícia
i reparació.

3.Que les administracions públiques assu-
meixin de manera efectiva i sense més dila-
cions la seva responsabilitat amb i per les
víctimes del franquisme.

Veïns s. Fronteres
1. La implantació d’una forta xarxa social

mundial que tingui com a objectiu princi-
pal la lluita contra la pobresa extrema i la
fam i contra tota classe de violència.

2. Créixer en nombre de socis i col·labora-
dors decidits a participar-hi activament.

3.Que adaptin la normativa actual sobre
aportacions de l’Ajuda Oficial al Desenvolu-
pament (AOD), a través d’ONGD, al fet espe-
cífic de Cooperació i Desenvolupament.

Vicenç Ferrer
1.El Nobel de la pau per al projecte de la

Fundació Vicenç Ferrer el 2010.
2. Aconseguir 20.000 nous apadrina-

ments a l’Índia mitjançant la campanya
www.tucadenasolidaria.org.

3. Arran del disseny de les noves basesen
les darreres convocatòries de subvencions,
volem proposar una sèrie de valoracions
que fan referència als valors que inspiren
les polítiques, estratègies i línies d’actuació.

Sonrisa Médica
1. Sense cap mena de dubte, ampliar els

nostres serveis als col·lectius en situació de
vulnerabilitat i/o risc emocional, a més de
poder tornar a fer la gala de pallassos (Nit
de clown).

2. Implicació de l’empresa privada i res-
ponsabilitat social corporativa amb els nos-
tres projectes.

3.Suport i compromís de continuïtat en
el nostre finançament.


