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Títol de la iniciativa :
PER A LA REPÚBLICA
Contingut de la iniciativa :
La Constitució espanyola estableix a l’article 1.3 que la forma política de l’Estat és la monarquia
parlamentària. 41 anys després de l’aprovació de la Constitució, el model d’Estat està en entredit,
no només per les forces polítiques que es consideren republicanes, sinó per bona part de la
ciutadania. En aquest sentit, les enquestes demoscòpiques demostren que des de fa anys, el
suport popular a la monarquia s’ha esfondrat. Curiosament, des del mes d’abril de 2015, ja amb el
nou monarca, el Centro de Investigaciones Sociológicas no ha demanat a la ciutadania sobre la
percepció que tenen de la monarquia. I no ho han fet ni els governs del PP ni del PSOE. El Sr.
Tezanos, actual responsable de CIS, manifestà, el passat gener de 2019, que el CIS no
demanava sobre la monarquia perquè no era un problema pels espanyols, curiosa resposta quan
els sondejos que publiquen altres entitats demoscòpiques i mitjans segueixen apuntant a aquesta
desafecció cap a la monarquia. Esperpènticament hem passat de 2 a 4 reis en aquest període.
Cada dia està més en dubte que la figura del Cap d’Estat no pugui ser escollida democràticament
i que passi de pares a fills com va passar el mes de juny de 2014 en què el rei Joan Carles va
abdicar i el seu fill va ocupar el seu càrrec. Un dels principis bàsics de la democràcia i de l’Estat
de dret és que tothom és igual davant la llei. En el cas de la Monarquia es fa una clara excepció,
no només pel fet que ningú que no sigui Borbó no podrà ostentar mai el càrrec de Cap d’Estat,
sinó que els privilegis econòmics, socials i fins i tot legals dels quals gaudeixen els membres de la
Casa Reial posen en dubte la igualtat.
Per una banda, els escàndols de corrupció que han afectat directament a la Casa Reial, amb el
“cas Noos” al capdavant, amb una sentència per la qual s’ha condemnat a presó el cunyat de
l’actual Rei, i la seva germana Cristina ha estat considerada responsable civil a títol lucratiu. Els
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negocis il•legals pels quals han estat condemnats es feien davall el paraigües de ser membres de
la Casa Reial.
En paral•lel a aquest escàndol, també han sorgit nombroses informacions sobre el suposat
patrimoni ocult de la família reial, especialment del rei emèrit, Joan Carles I.

Per altra banda, el Rei només ha romput una vegada el seu silenci i la seva neutralitat partidista
sobre temes que afecten a la població. I no va ser per parlar de la corrupció, l’atur, la precarietat,
el difícil accés a l’habitatge, la pobresa infantil, el fracàs escolar o qualsevol dels altres problemes
que tenim, sinó que va oferir un discurs en el que va avalar la violència policial envers la
ciutadania catalana que havia decidit anar a votar. El dia 3 d’octubre, el Rei es va posicionar a
favor d’una part dels seus súbdits i en contra d’una altra part, concretament contra la ciutadania
catalana que va anar a votar l’1 d’octubre, ja votàs sí o no a la consulta plantejada per la
Generalitat de Catalunya. En prendre partit en aquesta qüestió, es va autoeliminar com a possible
element que servís per a solucionar el conflicte.
Aquests dies, previsiblement, el Rei visitarà Mallorca, una illa que l’ha acollit a ell i la seva família
de forma molt amable i on tenen un palau, Marivent, a la seva disposició. Aquest palau va ser
donat per Joan de Saridakis per tal que fos convertit en museu, no en residència estiuenca del Rei
i la seva família, fet pel qual mostram la nostra desaprovació.
Per tots aquests motius, proposam els següents acords:
1.- El Parlament de les Illes Balears exigeix la convocatòria d’un referèndum vinculant perquè la
ciutadania de les Illes Balears i la de l’estat espanyol decideixi quina fórmula d’estat desitja, entre
monarquia i república, sense perjudici d’altres debats i referèndums sobre nous processos
constituents.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta la Govern de l'Estat que es torni a demanar regularment
a la ciutadania per l’opinió sobre la monarquia en les enquestes del CIS.
3.- El Parlament de les Illes Balears insta la Casa Reial que renunciï a l’ús i gaudi del Palau de
Marivent.
4.- El Parlament de les Illes Balears acorda remetre aquesta declaració al govern de les Illes
Balears, al Parlament de l’Estat Espanyol i al cap d’estat.
Assabentament grup,

Josep FERRÀ I TERRASSA

Miquel ENSENYAT I RIUTORT
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