


 

Persones amb vocació de servei, que ens nodrim de l’experiència

en la gestió pública i la gestió privada. Compartim la preocupació

per les mancances que pateixen les nostres illes i volem fer feina

per capgirar aquesta situació. 

Sabem que les quatre illes són ben diferents, però estam

convençuts que amb decisions consensuades, una estratègia

compartida i una gestió descentralitzada, podem fer de la nostra

una comunitat més empoderada davant Espanya i Europa.

El nostre objectiu és reforçar-nos com a comunitat, situar Balears

al mapa i aturar l’empobriment de les nostres illes.

QUI SOM



Entenem la política com una eina per dur a terme

aquesta tasca i ho feim des d’un projecte de centre,

d’àmbit balear i no sucursalista, que es basa en els

valors de l’honestedat, la regeneració democràtica i

l’economia productiva.

Fa temps que sentim parlar dels costos de la insularitat,

de la manca de finançament que pateix la nostra

comunitat, de la necessitat de tenir veu a Madrid... però

ningú ha estat capaç de revertir aquesta situació.

LA POLÍTICA
COM A EINA

LES PERSONES
AL CENTRE

Fomentar un sentiment de pertinença a la nostra terra 

és imprescindible per aconseguir que tots els que vivim 

en aquest territori, els que hi hem nascut i els que 

hem vingut després, ens sentiguem responsables 

del patrimoni que hem heretat, tant material 

com immaterial i també natural. Així, idò, aquest 

sentiment de pertinença ens farà capaços de 

transformar les queixes en reivindicació activa. 

Els grans problemes d’avui dels ciutadans de les Illes 

Balears es resolen pensant en tots i totes en conjunt. El 

camí implica remoure consciències i situar les persones 

al centre. 



CONSENS

Les decisions s’han de prendre de forma consensuada, amb

una estratègia compartida i una gestió descentralitzada.

COMUNICACIÓ

CREIXEMENT

Hem de fugir del centralisme de Mallorca i mirar-nos i 

escoltar-nos tots i totes.

Apostem per la sostenibilitat, impulsem estratègies

col·laboratives i afrontem els principals reptes econòmics, 

socials i ambientals de forma proactiva, amb consens i a 

través de solucions eficients i innovadores.

CADA ILLA
COMPTA:

LES ILLES BALEARS
SÓN 4, CADA UNA

AMB LA SEVA
IDIOSINCRÀSIA



Consolidar un projecte polític moderat,
integrador, sense personalismes,

fonamentat en la cooperació,
la inclusió de les 4 illes i tots els que les habitam

sense diferenciació per origen.

MISSIÓ



CONSENS
La voluntat de diàleg entre les

persones i entres les illes és

fonamental per a l’enteniment 

i el progrés.

COL·LABORACIÓ
Fer feina conjunta i valorar el

que porta cadascú, sense

personalismes ni centralismes.

EMPATIA
Posar-nos en el lloc de l’altre

i comprendre i respectar el que 

ens uneix i el que ens fa diferents 

per enriquir-nos els uns dels 

altres.

CULTURA PRÒPIA
Fer valdre la cultura i el patrimoni 

que conforma les Illes Balears i 

treballar per la seva conservació i 

promoció.
VALORS



EIXOS

01 04

02 05

03 06

Les persones al centre Balearisme

Aglutinar els ciutadans de Balears Regeneració democràtica

Projecte de vida El moment dels joves

Apostar pel pragmatisme que aporta solucions als

problemes de la gent més enllà de dogmatismes

ideològics.

Respectar la idiosincràsia i l’autonomia de cada illa

i promoure un projecte col·lectiu en el marc

d’Espanya i de la Unió Europea.

Els qui viuen i fan feina a les 4 illes. Superar les

nostres diferències i defensar Balears com a terra

d’elecció per viure.

Límit de mandats, 1 persona 1 càrrec i tolerància

zero amb la corrupció i pràctiques poc ètiques.

Defensar la classe mitjana que sustenta l’estat de

benestar, permet oferir cobertures socials i alhora

promou una economia productiva diversificada

que assegura la creació de riquesa.

Ells han de ser els principals actors que decideixin

el camí perquè ells són el futur de la nostra terra.



CORREU

enmarxa@xbalears.com

PÀGINA WEB

 

www.xbalears.com
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