
Ponència: 

Uns objectius, unes pràctiques i una estratègia per a la Mallorca 
d'avui. 

(X. M., I. A. i A. P., de CO) 
 

 
Fa molts d'anys que el moviment ha entrat en una dinàmica de constant improvisació. Mentre, pel 
contrari, l'Estat s'ha reforçat i ha desenvolupat formes molt elevades de control social el que fa més 
difícil el transformar la societat cap a un model de justícia social i ambiental. Aquesta complicació 
ens fa més difícil plantejar-nos pràctiques revolucionàries. 
Tot i que cal ser realistes, no es pot concebre el conformisme amb l'actual situació. Fa falta rompre 
la dinàmica actual d'improvisació i cal començar a plantejar-se objectius concrets per anar creant 
espais i pràctiques autònomes a l'Estat i el Capital. Una primera passa és superar l'aïllament que 
patim entre grups per posar-nos a treballar en comú, doncs de la unió hauríem de treure més força 
per construir les nostres alternatives. 
Així, si volem crear alternatives al marge de l'Estat-Capital, haurem de desenvolupar una estratègia 
comuna, marcar-nos objectius i caminar decididament cap a aquests. Ben distint de la realitat, doncs 
pareix que fa anys que ens conformam en mantenir la flama ideològica i no massa més (sempre amb 
notables excepcions). Fa falta fer xerrades, jornades, presentacions de llibres o publicacions, però 
no és suficient. Hem de ser capaços de desenvolupar altres projectes com escoles lliures, 
cooperatives d'habitatge, cooperatives de feina, espais d'autogestió de la salut, millorar l'actual 
model de cooperatives de consum, crear una potent caixa de resistència i qualsevol altre projecte 
que ens pugui servir en el nostre camí. 
Mai hem d'oblidar que és una característica del nostre pensament la coherència entre mitjans i fins. 
Dit d'una altra manera, pensam que la manera d'arribar als nostres objectius és practicant-los. La 
nostra realitat és ben distinta. 
Avui aquí vos proposam realitzar més trobades com aquesta per dissenyar programes i estratègies 
comunes que ens serveixin per dur endavant aquestes pràctiques que trobam a faltar a la Mallorca 
del segle XXI.   


