Josep Castells, candidat a les primàries per
encapçalar la llista de Més per Menorca al
Parlament de les Illes Balears

Fa quatre anys, quan vaig presentar-me a les primàries per anar a les llistes de Més per Menorca, en
l'escrit que vaig adreçar a tots els adherits deia:
"Hem de ser decisius a Palma i l'única manera d’aconseguir-ho és obtenint aquest tercer diputat. Si
en aquestes primàries em feu confiança i tinc l’honor d’ocupar aquesta tercera plaça, darrera d’en Nel
Martí i de la companya que triem entre tots, posaré tota la meva empenta a assolir aquest objectiu. És
molt difícil, però crec que ho podem aconseguir."
Quatre anys després és obvi que vam aconseguir l'objectiu del tercer diputat i del grup parlamentari.
Però també crec, a més, que açò ha estat clau per assolir l'objectiu de ser decisius a Palma. S'han
aconseguit moltes coses per a Menorca, algunes de les quals eren reivindicacions històriques. Hem fet
valdre el nostre pes a l'hora d'elaborar les lleis on, en molts casos, hem fet més aportacions que
grups més nombrosos. I també hem fet valdre el nostre pes en el dia a dia de l'activitat parlamentària,
negociant amb el Govern el nostre suport en les diferents circumstàncies que s'han presentat. No hi
ha dubte que hem aprofitat al màxim el fet de disposar d'un grup parlamentari.
I ara, quatre anys després, se'ns presenta un repte potser encara més difícil: consolidar aquest grup
parlamentari. Ja sabeu que hi ha 13 diputats en joc i que hi ha molta competència, amb l'aparició de
nous partits que pugnaran per assolir com a mínim un diputat. Per tant, potser no n'hi hagi prou amb
obtenir el 18% dels vots que el 2015 ens van donar tres diputats. Caldrà redoblar els esforços, arribar
al 22 o 24% dels vots, és a dir a les portes d'obtenir el quart diputat, per assegurar-se conservar el
grup parlamentari. Esper poder contribuir a assolir aquest objectiu.
He donat el pas d'oferir-me a encapçalar la llista al Parlament perquè me consider una persona
compromesa i perseverant. Me sent compromès políticament amb tot el que representa Més per
Menorca: la lluita per una illa pròspera, culta, lliure, sostenible, solidària i equitativa. I crec que tots
hem d'estar disposats a estar al lloc que toca en el moment que toca per defensar aquest ideari. Em
permet demanar-vos a tots que, en la mesura de les vostres possibilitats, contribuïu a aquest esforç.
Que tots contribuïu a mobilitzar el nostre vot i barrar així el pas a les diverses expressions de la dreta
política per les que nosaltres som el pitjor adversari.
La primera fita d'aquesta mobilització són les primàries del proper dia 16 de desembre. Vos deman a
totes i a tots que manifesteu el vostre suport al projecte de Més per Menorca participant en aquesta
primera cita amb les urnes. Una alta participació en aquesta jornada serà la millor prova que la gent
de Més per Menorca està en marxa, motivada i disposada a plantar cara.
Gràcies pel vostre esforç i el vostre suport!

