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membre i amfitrió amfitrió



MANIFEST ESPAI PLURAL
Els partits que subscrivim aquest manifest hem decidit constituir un espai estable de 
relacions i coordinació, per impulsar polítiques des de l'esquerra la concepció plurina-
cional de l'Estat, l'ecologisme i el feminisme, amb el nom d'Espai Plural

Espai Plural neix en temps de crisi. El planeta, les nostres societats, suporten crisis 
diferents: la crisi econòmica i �nancera, que estan pagant els qui no la van generar; la 
crisi social provocada per l'increment de les desigualtats i la pobresa; i la crisi ecològi-
ca, que té el seu més gran exponent en el canvi climàtic. Unes crisis que expressen el 
fracàs del model neolliberal, injust i insostenible. Ens oposem a les respostes que 
s'estan donant per entendre que segueixen instal·lades en un patró neolliberal, que ni 
serveix per a resoldre els greus problemes socials presents amb forma de pobresa, 
atur i precarietat laboral, ni serveix per avançar en un canvi de model basat en la 
equitat social i la sostenibilitat ecològica.

Els partits que impulsem Espai Plural compartim els principis del federalisme i els 
valors del republicanisme que històricament han inspirat el pensament progressista. 
Apostem per la construcció d'un estat plurinacional, plurilingüe i pluricultural, que 
permeti des del reconeixement i respecte de la diversitat compartir un projecte comú. 
Apostem decididament per la construcció d'una Europa social i federal. Ens oposem a 
tots els intents de recentralització i enfrontaments territorials als que dóna alè la dreta 
espanyola. Apostem decididament per la pau i la convivència democràtica, refusem 
qualsevol expressió de violència política i terrorisme.

Som conscients de la desafecció cap a l'activitat política que es manifesta entre els 
ciutadans i ciutadanes. La corrupció, la crispació, la manca de solucions als problemes 
que afecten a les persones, han anat generant un clima de profunda descon�ança 
vers la política i els polítics.

Honestedat, coherència, transparència i impuls de la participació ciutadana són les 
actituds que reivindiquem i exercim els membres d'Espai Plural.

Són necessaris nous projectes que permetin recuperar la il·lusió i motivin la participa-
ció real de tots els homes i dones. Espai Plural és una aportació, decidida i crítica al 
necessari procés de mobilització, re�exió i debat obert per totes i tots aquells que 
apostem per construir una societat justa i sostenible.

PROGRAMA
DISSABTE DIA 5 SALA D’ACTES UGT. CARRER FONT I MONTEROS, 8

11,30h. Inici de la trobada.
Salutació: Magi Moranta. Secretari de relacions polítiques del PSM.

Presentació : Fina Santiago. Consellera d’Afers Socials, Immigració i Cooperació
del Govern de les Illes Balears i membre de l’executiva d’INICIATIVAVERDS.

Intervenció dels representants dels partits que conformen Espai Plural
- Per Inicitiva per Catalunya Verds. Jordi Guillot Vice-president d’ICV i Senador
- Per Iniciativa del Poble Valencià. Mònica Oltra Portaveu d’IVP i Diputada del
Parlament Valencià
- Per Chunta Aragonesista. Nieves Ibeas Presidenta de CHA i Diputada del
Parlamento Aragones
- Per Paralelo 36 d’Andalusia. David Cabello
- Per Iniciativaverds. David Abril Coordinador d’IV i Director General de canvi
climàtic i educació ambiental del Govern de les Illes Balears

12.00h. Lectura del manifest.
 A càrrec de Miquel Rosselló Vicepresidente i Conseller de Cooperació Local i 
interior del Consell de Mallorca

12.15h. Taula Rodona: El municipalisme avui.
- Modera: Joan Font Conseller de Cultura del Consell de Mallorca
- Viabilitat dels ajuntaments (competències i �nançament): Gregorio Briz. 
Vicesecretari general de coordinació i representació de la Chunta Aragonesista
- Mediambient i mobilitat: Toni Verger. Director General de mobilitat del Govern 
de les Illes Balears i candidat del PSM-INICIATIVAVERDS a l’Ajuntament de Palma.
- Crisi econòmica i ajuntaments: Paco Garcia Portaveu de Iniciativa de Poble 
Valencià i regidor de Liria.
- Espai públic, convivència i ciutadania. Candela López. Regidora de Joventut de
Castelldefels
- Les eleccions municipals en el context de la crisi econòmica. Antonio Serrano 
de Paralelo 36

14.00h. Cloenda.
David Abril. Coordinador d’INICIATIVAVERDS
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