Benvolguts integrants de la Plataforma Crida,
Vivim temps difícils i els òrgans de govern no estan donant la resposta adequada. Per això sorgeixen
moviments com aquesta plataforma. Heu realitzat accions de protesta per a donar a conèixer els
problemes, per a arribar a la gent i conscienciarla.
Podem valorar si aquestes accions de protesta han estat més o menys efectives, però la finalitat és
conscienciar la gent. Suposem que aconseguiu conscienciar la majoria de la població. Aleshores,
què fem amb aquesta conscienciació? És suficient que la gent conegui el problema?
A la desena assemblea ja van començar a sentirse veus al respecte. Una era la necessitat d'accions
que siguin útils, complementant les que són més visibles. Una altra era accions integrades amb
moviments d'altres sectors a més de l'educatiu. Això condueix a la pregunta que em faig jo i estic
segur que se la farà més gent, fins i tot del govern: crideu clar i fort, però penseu ferhi res?
El govern ha demostrat que no canviarà la seva política. Ho ha deixat ben clar. Aleshores hem de
considerar si aquesta política és el que vol la majoria, perquè vivim en democràcia. Si és el que vol,
ho haurem d'acceptar i cercar altres fórmules que ens permetin viure com una comunitat lliure. Però
si aquesta política no és el que vol la majoria, hem de fer alguna cosa, hem d'actuar.
Un poble no ha d'estar lluitant contra el govern que ha elegit. Si el govern no funciona i no es pot
arreglar, s'ha de canviar per un altre que funcioni. No hem de dedicar esforços perquè un grup de
persones governi d'una manera que no vol. Hem de canviar el grup de persones per una alternativa. I
si no existeix l'alternativa, haurem de crearla nosaltres mateixos. No podem exigir que altres facin
el que no faríem nosaltres, perquè hem de tenir clara una cosa: governar bé és molt difícil.
Si canviem el govern, l'haurem de canviar totalment i gestionarho tot. No podem canviar només la
política educativa. L'educació és una part de la societat, hi està integrada i no podem ignorar els
altres sectors. A l'hora de prendre decisions, s'ha de tenir en compte tot, incloent la sostenibilitat.
Si canviem el govern per un altre alternatiu, s'ha de fer bé. No podem simplement donar suport a un
partit amb bones polítiques educatives si aquestes ignoren el conjunt de la societat. Qualsevol
sistema necessita recursos per a funcionar, el sistema ha de ser sostenible.
El govern anterior, encara que la crisi fos global, ens estava endeutant. Aquest govern, fins i tot amb
les retallades, ens continua endeutant. Com és possible mantenir una societat amb un deute
creixent? No hauríem de tenir cap deute d'entrada. El pròxim govern ha d'aturar l'endeutament. Si
no, al poble li fallarà la memòria i tornarem una altra vegada a la situació actual.
Per a canviar el govern es necessita ser majoria. Necessitem algun indici de que som majoria si hem
de dedicar recursos a aquest objectiu. A les tancades del 28N participaren 123 centres de Mallorca.
36 municipis de 53 és un bon indici. Ara cal confirmar aquesta majoria perquè ningú es
comprometrà amb un projecte destinat a fracassar.
Però ser majoria no és suficient, també és necessari tenir el govern alternatiu preparat. Aquesta és
una tasca difícil i que requereix temps. La data del canvi és l'any 2015 i s'ha de preparar amb
antelació. Ha d'estar planificada la gestió de tots i cadascun dels aspectes de tota la societat. No hem
de vendre un programa electoral a una majoria. Hem de tenir preparat el programa que vol la
majoria.

Seria molt convenient, per la feina que estalviaria, comptar amb la base d'un partit o grup polític ja
existent. Però no volem una quota de representació a les institucions, sinó un govern que funcioni.
Necessitem la majoria. Per tant, necessitem un grup polític disposat a conciliar el seu programa amb
el que vol la majoria.
Aquí és on podria intervenir la Plataforma Crida. Les passes serien:
•

Comprovar que podem arribar a la majoria de la gent.

•

Elegir els partits polítics de base i confirmar que estan disposats a modificar els seus
programes.

•

Recollir propostes dels diferents sectors i conciliarles amb el programa. Cal raonar
clarament per què una proposta no pot integrarse i mirar de cercar alternatives viables.

•

Revisar tot el programa. Comprovar que tot és viable i que no ens deixem res. És important
que el programa sigui públic i que tothom el pugui consultar.

És una tasca difícil, impossible per a un grup de poques persones. Però la plataforma pot arribar a
milers. És una feina que es pot repartir, fins i tot els estudiants poden ajudar. A més, de cara a
revisar el programa i proposar alternatives viables, la comunitat educativa té un avantatge: tenim
professors i pares de totes les especialitats.
És un projecte factible i no hauríem d'aspirar a menys. Ara heu de decidir si el manifest de la
plataforma continuarà sent una llista de reclamacions per a gent que no escolta o si provem de
convertirlo en realitat.

