
 

MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS ALTERNATIVA PER 
ARTÀ I UNIÓ INDEPENDENTS D’ARTÀ EN SUPORT A LES 12 ENCAUSADES 
PER TIRAR CONFETI AL PORT DE PALMA 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
El juliol del 2017, al Port de Palma, es desenvolupà una acció reivindicativa per 
denunciar la devastació i el mal que provoca el turisme a l’illa de Mallorca. L’acció 
consistí en la desplegada de tres pancartes, en la més gran de les quals s’hi podia llegir 
“Tourism kills Mallorca”. També s’encengueren dues bengales i es procedí al 
llançament de confeti davant les terrasses dels restaurants del port de Palma. Tal com 
tenia previst el grup d’activistes, no es va causar cap desperfecte sobre cap cosa, ni cap 
lesió sobre cap persona. L’acció, pacífica i ràpida, fou molt vistosa i obtingué un ampli 
ressò mediàtic en la premsa local i estatal. 
 
La protesta pretenia posar sobre la taula, en plena campanya turística, el debat sobre els 
efectes nocius del turisme que de manera sistemàtica és negat o silenciat per part de les 
autoritats públiques de l’illa. L’acció, per tant, esdevingué una expressió clara de 
protesta en el sentit més estricte del que s’entén jurídicament com a tal: una acció, 
normalment desenvolupada en l’espai públic, per posar de relleu allò que preocupa a 
una part de la població que no disposa d’accés fàcil als mitjans de comunicació o als 
recursos administratius o institucionals. L’acte, a més, per l’absència de tota mena de 
violència, ni havent provocat danys ni lesions, resultava paradigmàtic del que ha de ser 
una protesta perfectament incardinable en els paràmetres del que, en termes jurídics, 
s’entén com a llibertat d’expressió. Una llibertat, elevada a dret fonamental per la 
Constitució Espanyola que obliga, als poders públics, no només a no perseguir-la sinó a 
defensar-la.  
 
Malauradament però, la pràctica política i repressiva del país s’allunya dels cànons 
democràtics als quals hauríem de tendir com a societat democràtica i moderna del segle 
XXI. Avui dia, hi ha 12 persones encausades en un procediment penal, obert a 
instàncies de la fiscalia de l’Estat, i en el qual s’enfronten a penes de presó de 29 anys 
per delicte de desordres públics. El judici havia de celebrar-se el passat desembre del 
2021, però al final va ser ajornat i té lloc actualment, a partir del passat 13 de juny del 
2022. 
 
Per a més despropòsit, algunes de les encausades en aquest procediment ni tan sols van 
ser presents, aquell dia, al lloc dels fets. I és que la identificació de cada una d’elles va 
ser feta a través de fitxers policials il·legals, en els quals es troben dades de persones 
que formen part dels moviments socials de Mallorca. 
 
Un cas per tant, que exposa el nostre jovent compromès a la dura repressió d’un estat 
que empra mecanismes no democràtics i que s’entesta a perseguir les expressions de 
lliure protesta. El missatge és clar, en aquest aparent estat democràtic en que tot és 
bonic només per al turista que gaudeix de l’Illa. Illa que queda destrossada pel seu pas 



 

massiu i irracional, i que es blinda contra aquells qui fan seu, legítimament i pacífica, el 
crit d’aquesta terra que crida «Prou!».  
 
És per tots aquests fets i aquestes consideracions, que, de cara al judici ja iniciat, i 
passats 5 anys dels fets, que proposam els següents: 
 
ACORDS: 
 
- Mostrar la preocupació i disconformitat per l’enjudiciament dels fets succeïts, al port 
de Palma, el 22 de juliol de 2017. 
- Mostrar tot el suport i solidaritat a les 12 encausades. 
- Demanar la lliure absolució de les 12 encausades.  
- Denunciar l’existència de bases de dades il·legals dels cossos de seguretat per tal de 
criminalitzar qualsevol mobilització popular, podent identificar falsament per imputar 
delictes a persones triades a dit.  
- Denunciar la persecució dels moviments socials de Mallorca per part de la policia 
espanyola.  
- Denunciar la via lliure que té el turisme per tal de devastar el nostre territori, especular 
amb els nostres recursos, i explotar les treballadores, empobrint la nostra societat, 
especulant i destruint la terra per enriquir als empresaris. 
- Comunicar els acords assolits a l’organització antirepressiva Alerta Solidària, de 
l’Esquerra Independentista, per tal que puguin ser aportats per la defensa de les persones 
encausades al procediment penal que pateixen. 


