
PONÈNCIA DE L'ASSEMBLEA SOBIRANISTA DE MALLORCA 
La Real (Palma), 31 d'octubre de 2015 

1. PREÀMBUL 

 El quadrienni negre del president José Ramón Bauzá ha deixat a la 
gent mallorquina les coses molt clares. La darrera legislatura ha representat 
un complet atac a tot allò que representa la mallorquinitat (la llengua, la 
cultura, els símbols, el medi ambient i el nostre model econòmic). Bauzá ha 
esdevingut a les Illes Balears, la cara més endurida d'un Estat Espanyol que 
es mou cap a la recentralització, i que només ens mostra dues portes, la de la 
submissió o la de sortida. 

 Davant d'aquesta tessitura, la gent del Principat ha donat un mandat 
clar al seu Parlament, anar a la porta de sortida i construir un nou Estat. Ho 
ha fet després d'un procés popular que sembla apropar-se cada vegada més 
al seu desenllaç. Però aquest procés ha estat llarg, i per al seu èxit ha estat 
necessària la implicació, la feina i la il·lusió de cadascuna de les persones que 
creia en l'objectiu d'aquest procés: la independència. 

 Sembla ben clar, doncs, quin és el camí que ens queda fer a la gent 
d'aquest país tan català com el Principat, anomenat Mallorca, si volem sentir-
nos ciutadans lliures, i lliurar en mans de les properes generacions un futur 
digne. I aquest camí no és altre que posar en marxa un procés popular que 
camini cap a la independència. Per això som aquí avui, proposant un objectiu 
i un pla per arribar fins a ell, però aquest pla necessita la vostra implicació, la 
vostra feina i la vostra il·lusió, així com també la de tota aquella gent que avui 
no és aquí, però comparteix els mateixos anhels. És deure de tothom present, 
aconseguir que aquesta gent s'hi impliqui. 

 Aquesta és la nostra proposta cap a la independència: 

 

2. OBJECTIUS FINALS DE L'ASSEMBLEA SOBIRANISTA DE MALLORCA 

 La meta de l'ASM és assolir democràticament la independència, entesa 
com a instrument per crear una societat més justa, democràtica, lliure i 
pròspera. Les polítiques a aplicar s'han de decidir cada 4 anys en unes 
eleccions democràtiques, però aquest és el model de consens mínim al qual 
el poble de Mallorca ha d'aspirar: 

 a) Model Territorial 

 Treballam per aconseguir una Mallorca independent, federada en 
igualtat de condicions amb Eivissa, Formentera i Menorca, on cadascuna de 
les illes tingui autonomia pròpia i siguin compartides aquelles competències 
que per economies d'escala sigui més recomanable gestionar a través d'una 
administració comuna. 

 L'ASM, contempla com a nació política els Països Catalans, articulats 
en un sol estat, la forma del qual és una república federal on cadascun dels 
territoris (Principat de Catalunya, País Valencià i les illes integrants de l'antic 
Regne de Mallorques) tindrà hisenda i autonomia pròpia. 



 La futura República Federal dels Països Catalans, ha de ser un Estat 
membre de ple dret a la Unió Europea, i ser garant d'una Europa socialment 
justa i dels pobles. 

 b) Economia 

 Volem un model econòmic més just, basat en l'economia productiva 
(no especulativa) i subjecta al bé comú, i a la solidaritat amb altres territoris. 
Creim en un model equilibrat on la petita i mitjana empresa pugui ser allò que 
sempre ha estat, l'autèntic motor econòmic del país. 

 El nostre principal sector, el turístic, ha de ser aprofitat per impulsar 
altres sectors productius i ha d'estar subjecte sempre al model 
mediambiental. 

 c) Model ambiental 

 Una illa és per definició una parcel·la de territori molt limitada on, per 
tant, el medi ambient ha de ser una matèria d'especial protecció. A més de 
les raons merament vitals, el medi ambient suposa el principal valor 
econòmic de Mallorca i haurà de ser reconegut per llei. 

 d) Educació, llengua i cultura 

 L'educació pública és el pilar bàsic sobre el qual s'ha de construir el 
futur de la nostra societat, donat que aquesta en garantirà la igualtat 
d'oportunitats entre totes les persones i la pervivència dels valors de 
democràcia i llibertat. 

 El català és la llengua pròpia de Mallorca i ha de ser l'idioma vehicular 
de l'ensenyament públic, tothom ha de tenir el dret i el deure de conèixer-lo. 
Protegir la llengua i la cultura illenques haurà de ser deure i responsabilitat de 
tot govern que es formi a Mallorca. 

 e) Nous mallorquins 

 Mallorca és i ha estat sempre un punt de trobada de gent de tot el 
món. La gent arribada de fora a la recerca d'un futur millor haurà de ser 
objecte d'especial sensibilitat a l'hora de ser integrat a través de la llengua i la 
cultura pròpies de Mallorca. 

 

3. OBJECTIUS DE L'ASM A MIG TERMINI 

 a) Majoria social favorable a la independència 

 Per assolir de manera democràtica la independència de Mallorca s'ha 
d'aconseguir una majoria social que l'aprovi. La feina de l'ASM en aquest 
sentit és crear un estat de consciència mitjançant campanyes comunicatives 
que van des de la presència als mitjans, fins a les paradetes informatives al 
carrer. 

 Serà necessària una eina prou poderosa per encarar l'enfrontament 
amb l'Estat Espanyol que suposa treballar per la independència, i per tenir 



aquesta eina, serà necessari una majoria parlamentària de partits de país. Per 
tant, l'ASM, sense prendre part per cap partit en concret, treballarà perquè 
aquest canvi es produeixi. 

 Per tal de fomentar la participació ciutadana i normalitzar el debat 
sobre la sobirania mallorquina, l'Assembla Sobiranista de Mallorca pretén 
organitzar consultes populars poble per poble tan aviat com els seus mitjans 
ho permetin. Els ciutadans han de poder expressar la seva opinió sobre una 
futura Mallorca independent. 

 b) L'exercici del dret a l'autodeterminació 

 Aquest és un dret inalienable de tots els pobles, reconegut per l'ONU. 
L'Assemblea Sobiranista de Mallorca està compromesa a impulsar un 
referèndum vinculant sobre la independència de l'illa respecte a Espanya, i 
com a pas previ a posteriors referèndums, sobre la federació, tant amb la 
resta d'illes, com amb la resta dels Països Catalans. Treballam des del 
convenciment que aquests referèndums s'han de dur a terme illa per illa, 
sempre i quan els seus ciutadans així ho expressin, ja que cada illa ha de 
decidir per ella mateixa, sense ingerències de les altres. 

 

4. OBJECTIUS DE L'ASM A CURT TERMINI 

 a) Candidatura illenca unitària al Congrés dels Diputats 

 En un moment històric tan important per al futur del país, l'ASM 
considerava necessària l'articulació d'una candidatura unitària formada per 
tots els partits illencs sense dependència de Madrid, així com les principals 
entitats de la societat cívica illenca. És molt necessari aconseguir d'una 
vegada per totes representació d'obediència estrictament illenca a Madrid. La 
impossibilitat de gestionar els recursos propis per aplicar les polítiques 
necessàries a les illes, ja siguin de dreta o d'esquerra, degut a l'espoli fiscal 
que patim, ja és suficient motiu per justificar aquest pacte. 

 En aquest sentit, i després d'haver mantingut contactes amb totes les 
formacions que hi haurien estat implicades, ens lamentam profundament per 
la manca d'entesa i les males relacions entre els principals partits de país, que 
subordinen, ara per ara, els interessos de la ciutadania illenca a unes rivalitats 
no justificables enfront de la magnitud de l'autèntic l'adversari polític: l'estat 
espanyol i els partits que el sustenten. 

 b) Implantació de seccions locals de l'ASM 

 L'ASM continuarà realitzant actes de presentació per donar a conèixer 
la seva activitat i objectius a tots els pobles de Mallorca i també a les 
barriades de Palma, convençuts que la victòria del model de país que 
proposam ha de venir de baix a dalt. 

 La idea de les presentacions és que acabin desembocant en la creació 
de seccions locals a cada poble i barriada de Palma, que ens permetin incidir 
de manera més efectiva en el nostre entorn. 



  

 c) Creixement sectorial 

 L'ASM ha de créixer també a cadascun dels sectors i subsectors socials 
(sanitat, educació, economia, medi ambient,etc) per tenir la capacitat 
d'elaborar un programa amb els beneficis que suposaria la independència per 
a cadascun d'ells i que hi acabi quallant. De la mateixa manera, l'ASM ha de 
seguir aprofundint en les relacions amb les entitats cíviques amb les quals té 
afinitat. 

 

5. CLOENDA 

 La gent del Regne de Mallorques, era reconeguda pel seu amor a la 
llibertat, la disponibilitat a lluitar  a per ella, també pel desig de participació 
en la vida ciutadana i per la solidaritat amb els seus conciutadans. És hora de 
recuperar aquest caràcter participatiu i solidari que duim dins, i projectar-lo 
cap a un futur il·lusionant. Tenim un projecte, ara necessitam cervells per 
planificar-lo, mans per treballar-hi i força per guanyar-lo. 

 
Visca Mallorca! Visca els Països Catalans! 

 

 


