
Manifest Juvenil de l'Esquerra Independentista per a la Diada Nacional de 

Mallorca, 31 de desembre

Un any més el jovent de Mallorca surt al carrer per commemorar la diada del 31 de desembre. 

Aquesta diada enguany ve marcada per un context de retallades socials encobertes baix el pretext de 

la  crisi  econòmica.  Ens  diuen  que  ens  hem “d'apretar  el  cinturó”  i  remar  totes  en  la  mateixa 

direcció, excuses que utiliyzen per aprofitar un context que els és favorable per treure'ns els drets 

que hem aconseguit lluitat durant tants d'anys. Nosaltres, les joves, som un dels sectors més afectats 

per la crisi, un clar exemple és el nou contracte de pràctiques, que regula noves formes d'esclavatge 

del jovent. Ens condemnen a la precarietat,  al treball  temporal en el  sector turístic,  a que sigui 

gairebé impossible que ens incorporem al món laboral i  ens desenvolupem en el nostre treball. 

Aquest model productiu només interessa a uns pocs que s'enriqueixen gràcies a la nostra explotació. 

Tot això sumat a les dificultats per accedir a l'habitatge, a un servei sanitari que es va privatitzant  

accelaradament perdent el seu caràcter d'universal i a una educació totalment devaluada i dirigida;  

arribant a l'extrem de la total elitització de les universitats, que només persegueixen l'objectiu de 

formar treballadores perquè puguin estar al servei del mercat.

I què passa a la nostra Illa? Al govern de les Illes Balears hem passat enguany d'un reformisme 

tintat d'esquerres a una dreta rància i caciquil. Durant anys ja hem patit les agressions al territori i al 

nostre poble, creant una illa al servei del turisme, amb una economia feble, destructiva que ataca 

frontalment els interessos de les joves de classe treballadora, que ens condemna a la precarietat 

laboral, que genera la necessitat de destruir el territori i posa el camí fàcil a l'especulació. Aquests 

governants es troben recolzats pels sectors del feixisme d'avui, com el Círculo Balear. Emmascarats 

darrere d'una falsa moderació i apoderant-se i pervertint conceptes com el de “llibertat”, inenten 

reconstruir un règim i uns valors que mai han arribat a desaparèixer al nostre país. Aquests sectors  

feixistes són presents a les institucions i estan intentant reprimir-nos i fer de la nostra cultura viva i 

de les pràctiques diàries del nostre poble, un fòssil relegat al folklorisme. 

Però el jovent de Mallorca no baixam la veu, al contrari, davant de l'augment dels atacs sortim al 

carrer amb més força i raons. Seguim treballant per dinamitzar el teixit associatiu a Palma, per 

donar resposta a la contundència de l'ofensiva dels governs de torn i els mercats, seguim treballant 

per ser la veu de totes les joves de Mallorca.  Ja que les agressions són múltiples, podem veure que 

la  resposta  i  el  moviment  juvenil  és  latent.  Mostra  d'això  és  la  Marxa  Jove  pel  Territori,  una 

experiència  sense precedents  a  Mallorca que ha aglutinat  el  jovent  organitzat  de l'illa  sota  uns 

objectius i un horitzó comuns.



Som conscients que la lluita comporta repressió, i més veient com augmenta el control social sobre 

les persones organitzades. Enguany hem viscut la repressió de molt aprop, amb el cas dels 9 de 

Palma, pel qual companyes de Maulets han de complir condemna per mostrar el seu rebuig a la 

corrupció política. La seva estratègia és clara, volen ficar-nos la por al cos fins al punt que han 

arribat a realitzar seguiments al portaveu de Maulets, és a dir, a seguir-lo fins a ca seva i controlar la  

seva activitat quotidiana. Sí, com conscients de tot això, però ni avui ni mai, la repressió no ens  

tallarà les ales, no caurem en el seu parany i utilitzarem les nostres eines per fer-hi front.

Per apropar-nos cada vegada més als nostres objectius hem d'estar unides, hem de sumar forces. 

Dins de l'Esquerra Independentista les dues organitzacions juvenils, Maulets i la CAJEI, ho tenim 

ben clar. El nostre porcés de confluència és un fet i esperam poder dir ben aviat que som una nova 

organització  més  forta  i  més  gran,  amb  una  major  capacitat  d'incidència,  formada  per  joves 

arrelades al seu entorn i que lluiten en el seu dia a dia.

Per això, animem a totes les joves a lluitar i crear, a sortir al carrer. Només amb la independència de 

la nostra nació podrem caminar cap a una societat sense classes, sense opressió per raons de gènere, 

ètnia o opció sexual. La única sortida a l'opresió i explotació que vivim ara és la lluita i construcció 

de la Independència i el Socialisme als Països Catalans.

Visca la Terra!

Maulets, el Jovent Independentista i Revolucionari

Coordinadora d'Assemblees de Joves de l'Esquerra Independentista (CAJEI)

27 de desembre de 2011, Palma, Països Catalans


