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EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, senyores diputades,... asseguin, per favor.

Punt únic. Compareixença urgent de la presidenta del
Govern de les Illes Balears per tal d’informar sobre la
situació de la pandèmia de la COVID-19 a les Illes Balears,
l’evolució de la campanya de vacunació i els efectes de les
mesures del Govern sobre el teixit econòmic de les Illes
Balears. (RGE núm. 24/21, del Grup Parlamentari
Popular).

Començam aquesta sessió plenària extraordinària que té un
únic punt d’ordre de dia que consisteix en la compareixença
urgent de la presidenta del Govern de les Illes Balears per tal
d’informar sobre la situació de la pandèmia de la COVID-19 a
les Illes Balears, l’evolució de la campanya de vacunació i els
efectes de les mesures del Govern sobre el teixit econòmic de
les Illes Balears, document RGE núm. 24/21, del Grup
Parlamentari Popular.

Començam amb la intervenció de la presidenta del Govern
per un temps de trenta minuts.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Bon dia a tots i a totes, gràcies, Sr. President, diputats,
diputades. Vivim els moments més greus des que la pandèmia
ens va plantejar el nostre major desafiament com a societat, des
que ha començat el 2021 el coronavirus ha matat 93 persones,
són ja 563 morts gairebé un any després que en el febrer de
l’any passat ens convertíssim en una de les primeres comunitats
a detectar casos de coronavirus, un total de 563 víctimes que
consternen aquestes illes en el dolor de la pèrdua irreparable.

Avui més que mai som tots i totes plenament conscients que
ens afrontam a una tragèdia terrible que se substancia en xifres
que són molt més que xifres, són dolor i frustració, són por i
cansament, són desesperança i patiment. Per això, vull
començar aquesta compareixença i recordar els que han mort,
transmetre el nostre condol i afecte als seus familiars i amics i
reafirmar el nostre compromís amb una prioritat que continuarà
determinant totes les decisions del Govern. En aquests
moments de duresa sense precedents la protecció de la salut
condiciona i condicionarà cada passa. 

La nostra primera obligació és salvar vides i això és el que
fem i el que farem sempre i per sobre de qualsevol altra
consideració, perquè no pot ser d’una altra manera en una
societat ètica com la nostra, perquè cada vida perduda és un
cop a tot el que som, perquè darrere cada mort, darrere cada
persona que pateix seqüeles d’aquesta malaltia terrible hi ha
una història, una família, un poble, un drama compartit que ens
esquinça com a col·lectiu, i així ha de ser. 

Com a societat valenta i responsable que som, com a éssers
humans sensibles i solidaris que són els ciutadans de Mallorca,
de Menorca, d’Eivissa i de Formentera no poden acostumar-nos
a aquesta tragèdia que ens abat diàriament. No podem
conformar-nos, no podem rendir-nos i no ho farem.

Per molt que aquest virus colpegi la nostra economia, per
molt que frustri els nostres somnis i projectes, per molt que ens
allunyi dels nostres, per molt que ens castigui físicament i
psicològicament no podem resignar-nos ni ho farem, ni tenim
dret a fer-ho, els ho devem als que ja han partit i sobretot ho
devem a tots els que encara podem salvar.

Per això evitar morts ha de continuar essent l’obsessió
col·lectiva d’aquesta societat i això exigeix que donem el
màxim de tots nosaltres, que ens protegim junts, que continuem
amb l’esforç de tots evitant el col·lapse sanitari i alhora emprar
les armes que ens han donat en temps rècord la ciència i la
medecina, perquè la vacunació avança, es produeix i distribueix
a contra rellotge a tot el món i ens acosta el moment inexorable
de la derrota del virus, però fins que la immunitat sigui possible
ens queda a tots molta feina per fer i l’hem de fer de l’única
forma que s’ha demostrat efectiva, units, sumant forces i
capacitats, sostenint-nos els uns als altres, sense perdre de vista
en cap moment que l’únic enemic de tots i de totes, l’únic rival
que cal derrotar és un virus que aprofita cada crui, cada dubte
que ens divideix...

(Alguns aplaudiments)

... i cada oportunitat que li donam per continuar matant, i ja ha
matat més de 2 milions de persones a tot el món.

Per tant, no és l’hora de dubtar, és l’hora de la fermesa; no
és l’hora de mirar els interessos individuals de cadascun, és
l’hora de la generositat i de l’ètica; no és l’hora de la divisió, és
l’hora de sumar forces per continuar frenant el virus com hem
fet onada rere onada, i no és, per descomptat, l’hora de fer
càlculs electorals, sinó de fer feina plegats davant un virus que
en les últimes setmanes ha posat la majoria dels països
d’Europa davant les més elevades xifres de contagi i de mort
des que va començar aquest malson.

Aquesta cruesa i la persistència d’una malaltia que muta i
ataca amb ferocitat creixent, onada rere onada ens han posat
davant la necessitat d’activar les mesures de contenció més
dràstiques al nostre abast i d’assumir que salvar vides imposa
el màxim rigor sanitari i tots els sacrificis que l’acompanyen.

Salvar vides també imposa immediatesa i agilitat davant una
pandèmia que es dispara en poques setmanes de manera
fulminant, i això ens ha de dur a una reflexió crítica: cada
vegada que hem intentat accelerar el retorn a la normalitat, cada
vegada que ens hem confiat el virus ens ha colpejat durament
i això no pot tornar passar, hem d’anar més poc a poc perquè
si no l’efecte és contraproduent. Ho vàrem comprovar entre
l’octubre i el novembre, països europeus com França, Regne
Unit i Alemanya que varen passar en poques setmanes de la
calma enganyosa d’unes xifres controlades al tancament
accelerat i fins i tot el confinament per frenar un creixement
desbocat de contagis.

Aquesta mateixa experiència l’hem patida setmanes després
a les nostres illes on l’avanç vertiginós i letal del virus va
provocar en només dues setmanes que passàssim de ser la
segona comunitat amb menys incidència de la COVID-19 a
convertir-nos en el territori amb més casos.
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El canvi de tendència es va detectar al començament de
desembre i amb una incidència a 14 dies a Mallorca que
superava els 250 per cada 100.000 habitants, vàrem avançar el
toc de queda per passar-lo de les dotze a les deu de la nit, i
posteriorment vàrem aplicar mesures que eren de les més
restrictives de l’Estat amb el tancament de l’interior de tots els
negocis de restauració i hostaleria, la reducció de l’horari de les
terrasses a les sis de l’horabaixa o la limitació dràstica de les
capacitats a les grans superfícies o als esdeveniments esportius
i culturals.

El mateix dia que aplicàvem les mesures també vàrem fixar,
d’acord amb el Consell de Mallorca, ajudes de 1.500 euros per
establiment de restauració afectat per les restriccions, ajudes
que ja cobren uns 1.500 negocis.

A la vegada, també amb recursos propis, implantàvem
controls a tots els viatgers nacionals, uns controls que dúiem
mesos reclamant i que ens han permès testar 56.000 passatgers
en un mes, detectar 140 positius a l’aeroport i impedir que 106
positius més, aquests diagnosticats en origen, entrassin a les
nostres illes, i abans que ningú altre a l’Estat decidíem que a
Mallorca no hi hauria excepcions per Nadal. 

Altres varen optar per salvar el Nadal, aquí vàrem optar per
salvar vides, i ara, mentre a bona part de l’Estat la pandèmia
segueix a l’alça, a les Balears es conté. A Mallorca la tendència
és clarament a la baixa, a Menorca s’ha estabilitzat i amb
l’enduriment de restriccions a Eivissa i Formentera la situació
seguirà el mateix camí en els propers dies, perquè aquest gener
hem reforçat encara més les mesures que aplicam tancant la
restauració, clausurant els gimnasos, tancant les grans
superfícies comercials i restringint encara més les interaccions
socials per permetre-les només entre convivents en el cas de
Mallorca i d’Eivissa.

També hem endurit, tot i que en menor grau, les mesures a
Menorca i Formentera, illa que juntament amb Eivissa tenim
tancada. Ara mateix totes les illes es troben al nivell 4, el nivell
de risc extrem.

Són mesures que hem pres abans que ningú i que moltes
altres comunitats estan copiant amb incidències molt més
elevades, mesures imprescindibles.

I en això vull ser molt clara: no deixaré mai de prendre les
decisions que siguin necessàries per protegir la salut dels
nostres conciutadans i en aquell moment a Mallorca, com ara
passa a la resta d’illes, era evitar reduir la tensió sobre la nostra
sanitat, evitar el col·lapse de les nostres UCI i protegir els
nostres sanitaris, amb molta pressió després d’un any sencer de
lluita sense treva. Això és el que ens ha mogut en tot moment:
protegir la salut, ajudar els nostres professionals sanitaris,
salvar vides. 

Ho vaig dir a l’anterior compareixença davant d’aquesta
cambra, si volem aturar totes les onades del virus cal fer més
proves a les zones amb brots perillosos, cal millorar la detecció
amb més rastrejos i és imprescindible continuar reforçant la
sanitat i els aïllaments dels contagiats. I això, just això és el que
hem fet per combatre aquesta onada. Vàrem dir més proves, i
des que va començar aquesta onada hem estat cada setmana la

primera o la segona comunitat que més proves ha fet, 3.345 a
la setmana per cada 100.000 habitants, quan la mitjana
espanyola no ha arribat a les 2.500.

Vàrem dir més cribratges, i n’hem organitzat 17 de
poblacionals que ens han permès fer 50.000 tests i rompre 777
cadenes de contagi.

Vàrem dir més rastreig, i els esforços per incorporar 421
professionals ens permeten disposar d’un rastrejador per cada
2.800 habitants, el doble del que recomana l’OMS, convertint-
nos en una de les comunitats que més rastreja. 

Vàrem dir més recursos i millors aïllaments, i estam
desplegant 377 informadors COVID-19 que recorren les Illes
per garantir la prevenció.

Hem adquirit tot el material necessari per a la campanya de
vacunació. Hem format fins ara més de 200 professionals per
administrar les dosis i som l’única comunitat que disposa
d’hotels per fer els aïllaments. 

Pot ser que la necessitat constant d’adaptar-nos a un virus
tan canviant hagi provocat desconcert en la població, però
davant d’una malaltia que muta constantment no ens queda
altra opció que respondre ràpid en funció de cada situació. 

Pot ser s’hauria pogut fer millor, però hem fet el mateix que
els nostres veïnats europeus: detectar el virus abans per
avançar-nos, rompre cadenes de contagis, reduir la mobilitat i
els contactes, evitar activitats o espais de risc, llançar, en
definitiva, un missatge molt clar, que s’ha de fer només el que
sigui estrictament necessari i mantenir l’activitat essencial, com
l’escola.

Tot això s’ha de fer preservar els nostres hospitals, per
salvar vides. Aquesta és la nostra prioritat, una estratègia
alineada amb la de gairebé tot Europa i amb la de la majoria
d’autonomies espanyoles. Un model que per descomptat no és
el de comunitats que encara avui amb la incidència disparada
i els hospitals al límit de les seves capacitats segueixen sense
tancar l’hostaleria o sense limitar l’activitat social, comunitats
que tenen quatre vegades més morts per cada 100.000 habitants
que aquestes illes.

Ara i aquí la prioritat és i serà salvar vides, garantir la
capacitat de la nostra xarxa sanitària, evitar situacions
d’hospitals al límit. Això, que sembla molt fàcil de dir, és molt
difícil de fer, comporta grans sacrificis per part dels ciutadans
i dels negocis, que es veuen obligats a tancar; implica
aprofundir en el patiment i la desesperació de milers
d’empresaris i autònoms que, malgrat que donen el màxim i
s’esforcen tot el possible, no poden tirar endavant després d’un
any de privació constant i de caiguda d’ingressos. 

Per això, vull agrair una vegada més a tots els ciutadans i
ciutadanes la feina feta, sense aquest sacrifici, i el que suposa,
sense els retrobaments que vàrem haver d’ajornar; sense la
reclusió a casa; sense l’esforç que han fet la majoria
d’empresaris i sectors per frenar el virus, no podríem haver
passat en menys d’un mes a ser la comunitat amb més afectació
a situar-nos un altre cop per sota de la mitjana estatal. 
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El descens acusat dels nous contagis a Mallorca demostra
una vegada més que la màxima contundència i el compromís de
tots i de totes frena la pandèmia i ens mostra el camí per sortir
de situacions com la que viu ara Eivissa, que va entrar a
principis d’any en nivells d’afectació preocupants, als quals
hem donat resposta immediata en aplicar les mesures de
contenció més dures.

Per això vull dirigir-me als ciutadans i ciutadanes d’Eivissa
que, després de superar amb màxima implicació l’onada de la
tardor, es veuen de nou davant un avanç dels contagis
extremadament greu. En primer lloc, vull agrair-los l’esforç i
la implicació que queda àmpliament demostrada amb
l’assistència massiva als cribratges que fem. Aquest civisme ens
permetrà tornar a aturar el virus. I en segon lloc, vull reiterar el
compromís del Govern amb la situació econòmica que es
deriva de les noves restriccions, fem feina al costat del Consell
d’Eivissa per canalitzar amb més recursos als negocis afectats
pels tancaments, uns recursos imprescindibles per fer front a
l’emergència sanitària amb la contundència que la situació
exigeix. Per això, vull agrair una vegada més a ajuntaments i a
consells insulars la unitat d’acció demostrada. 

De la mateixa manera vull agrair el sacrifici dels ciutadans
i ciutadanes de Menorca i Formentera. Sé que els esforços són
molt durs, però vull que tots tengueu clar que aquesta situació
epidemiològica la superarem, i això passarà molt aviat. Perquè
està demostrat que la contundència en les mesures és l’única
via per garantir la salut i la capacitat hospitalària, almenys fins
que la indústria farmacèutica sigui capaç de produir vacunes
per proveir tot Europa.

Fins que es completi la vacunació el compromís i sacrifici
de tots i de totes és la millor ajuda que podem prestar als
nostres professionals sanitaris, a ells els vull agrair una vegada
més l’esforç que estan fent; han patit un any de màxima pressió
i màxim estrès, forçat alhora a atendre més pacients que mai i
a protegir-se d’un virus letal i extremadament contagiós. La
seva professionalitat extraordinària explica que la sanitat
resisteixi davant el major desafiament que se li ha plantejat
mai. Per tot això, i sobretot per tot les vides que estan salvant,
mai no tendrem suficients paraules d’agraïment per a ells. 

(Alguns aplaudiments)

Vull estendre aquest agraïment a tots els treballadors dels
serveis essencials públics i privats que continuen aportant-ho
tot, esforçant-se molt més del que marca el seu deure i donant
aire als nostres sanitaris. 

Tots hem d’ajudar a guanyar temps per vacunar, temps que
es traduirà en vides salvades i ens acostarà al final de la paràlisi
econòmica. Parlam d’un esforç de mesos que haurà de
permetre’ns normalitzar la situació a mitjans d’aquest any.
Aquesta normalització, que implicarà salut i ha de garantir el
retorn a la prosperitat, exigeix una estratègia de vacunació que
va començar avui fa un mes. Des de llavors la vacuna s’ha
convertit en la gran esperança de tothom. Per això, permeti’m
que exposi amb rigor i claredat la realitat d’un procés que no es
pot analitzar a la lleugera ni ha de ser font de demagògia,
populisme o especulació no fonamentada.

A les Balears s’han vacunat 20.267 persones, 2.769 de les
quals ja estan immunitzades. Hem utilitzat el 99,3% de les
vacunes que disposàvem i ara començarem a distribuir les
4.785 dosis que arribaren ahir del Govern d’Espanya, que al
seu torn les obté directament dels dos distribuïdors que fins ara
estan autoritzats, tots dos contractats dins d’una compra
conjunta per a tots els països de la Unió Europea. És a dir, el
primer condicionant a l’hora de vacunar és la mateixa indústria
i la seva capacitat de producció, que és clarament insuficient de
moment per cobrir tota la demanda europea.

Això obliga tota Europa a ordenar el procés en funció de
prioritats que varien a cada estat. En el cas d’Espanya el procés
està emmarcat pel lliurament de vacunes per cobrir en cada
etapa una tipologia de persones prioritzades en funció del risc
al qual estan exposades. Els dos primers grups varen ser els
usuaris i professionals de les residències, als quals segueixen
els sanitaris.

És a dir, en funció de les places de residències de gent gran
i de persones amb discapacitat que tenguis i de la teva plantilla
sanitària reps un nombre de vacunes. D’aquesta manera
nosaltres tendrem completament immunitzada la població de
residències la pròxima setmana, gràcies també a una estratègia
que s’ha demostrat que és una encert, hem reservat la segona
dosi per als usuaris de residències de gent gran i discapacitats. 

Ara la previsió és que la resta dels col·lectius de persones
més vulnerables i els qui s’han d’encarregar de protegir la salut
de tothom quedin immunitzats el març, o abans si la producció
ho permet.

Faré un incís en aquest punt. Ara mateix rebem vacunes de
Pfizer i de Moderna, que són només dos dels sis fabricants de
vacunes que ha contractat la Unió Europea. D’aquí a unes
setmanes s’aprovarà una tercera vacuna, la d’Oxford. Això vol
dir que la quantitat de persones que es vacunen cada dia
creixerà a mesura que s’incorporin proveïdors, i estam
preparats per assumir l’acceleració de la vacunació.

Perquè la realitat és que el subministrament actual ens fa
posar mig miler de vacunes al dia, quan la capacitat de la nostra
xarxa sanitària i els nostres professionals ens permetria
administrar fins a 11.500 vacunes al dia. I això és el que
esperam que passi quan la campanya de vacunació creixi en
dosis rebudes i permeti generalitzar l’aplicació a tota la
població, aquest moment ja està planificat i quan el volum de
vacuna que rebem sigui massiu podrem administrar 80.000
dosis setmanals, a través de 7 grans punts de distribució: 4 a
Mallorca i 1 a cada illa restant. Per tant, estam capacitats per
immunitzar tota la població en tres mesos si tenim dosis
suficients. I això és clau per salvar vides, sens dubte, però
també per reactivar la nostra economia, més exposada que cap
altra a dos factors interconnectats: primer, la dependència dels
clients que arriben de la resta d’Europa i, segon -i igualment
important- la mobilitat que permet a viatgers de tota Europa
gaudir de les nostres illes.

Aquests dos condicionants i l’avanç de la vacunació entre
els més vulnerables ens condueixen, d’una banda, a ser
moderadament optimistes respecte de les restriccions i la
situació econòmica a partir de la primavera i, d’altra banda, ens
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obliguen a ser especialment exigents de cara a les pròximes
fases del procés de vacunació, és a dir, quan el fàrmac arribi a
tota la població. 

L’optimisme moderat respecte de les restriccions respon a
una certesa: a mesura que avanci la immunització dels més
vulnerables, i del nostre personal sanitari essencial, la
mortalitat del virus i l’impacte de casos greus es reduirà, i, per
tant, no seran necessàries mesures tan intenses i dures com les
actuals, quan la transmissió desacceleri i el risc de col·lapse
hospitalari es redueixi. 

No obstant això, la plena reactivació demana, a més, la
recuperació de la mobilitat, que dependrà de la vacunació de la
població, de la nostra i de la dels nostres països clients. Per
això donam suport al fet que l’estratègia de compra i
distribució de vacunes sigui europea, per això vàrem dir que la
campanya no era una carrera entre països, sinó un exercici
coordinat d’immunització. I també per això defensam que
s’implanti un passaport de vacunació que garanteixi la mobilitat
als que ja estiguin protegits contra el coronavirus. Perquè és tan
importants que estiguem immunitzats aquí com que els nostres
països clients s’immunitzin prou com per deixar moure la seva
població. I també per això, defensam i defensarem que, una
vegada que la campanya arribi a la població general, les nostres
illes que per reactivar la seva economia depenen, sobretot, de
la mobilitat siguin compensades en el repartiment de dosis. 

A diferència d’altres economies més industrials, les nostres
illes no poden tancar-se a la mobilitat i continuar tenint
economia i ocupació. Aquesta dependència, aquest greu
problema del nostre model, l’hem de continuar atacant amb
estratègies de diversificació, però la reactivació immediata
depèn d’un turisme i d’una mobilitat que només podran
accelerar-se si immunitzam la nostra població abans que ningú.
Fins que això passi, insistirem a demanar al govern d’Espanya
que sigui coherent, i si ha deixat en mans autonòmiques la
gestió de la pandèmia, ens ha de donar també totes les eines
necessàries per frenar el virus. I tenir totes les eines significa
que ens donin la capacitat d’avançar el toc de queda o, fins i
tot, d’aplicar confinaments domiciliaris, si això fos necessari en
algun moment i territori. 

Tenir totes les eines vol dir que, de la mateixa manera que
l’Estat ens va transferir l’any passat 438 milions d’euros extra,
enguany també hem de rebre recursos extraordinaris per
continuar millorant la lluita contra el virus. I tenir totes les
eines implica un esforç més que sabem que és fonamental,
significa que l’Estat pagui ajudes directes als sectors afectats,
o que ens doni fons suficients per mantenir vives les nostres
empreses mentre hem d’aplicar les restriccions sanitàries que
el virus exigeix. Hem de tenir capacitat per tancar el que calgui
sense que això signifiqui la fi de les nostres empreses, dels
nostres empresaris, autònoms i treballadors.

I en això...

(Alguns aplaudiments)

..., i en això, en protecció de treballadors i empreses, s’ha fet un
esforç sense precedents. Però no basta. Sabem que hem de ser
més àgils, com els deia, la nostra prioritat ha estat respondre

ràpid amb mesures sanitàries que han de ser immediates perquè
el virus ataca de forma fulminant. Aquesta urgència ha
provocat que les restriccions s’hagin avançat al desplegament
d’accions de suport als afectats, accions que volíem dialogades
amb els sectors. I és comprensible, després d’un any, que
aquest desajust hagi generat incerteses, per això no em dol
admetre que hem de millorar. Però també vull deixar molt clar
que els afectats ens han tengut i ens tendran sempre al seu
costat. 

(Alguns aplaudiments)

Perquè la persistència i la virulència del virus ens reclamen
que canalitzem més recursos cap als sectors, cap a les
empreses, als autònoms i treballadors, cap a les moltes famílies
que ho passen malament. De fet, si hem resistit aquest any
d’aturada de la nostra economia és per dues raons fonamentals:
primer, amb conseqüència directa, que quan el malson va
començar al febrer del 2020, dúiem ja cinc anys de recuperació
dels nostres serveis públics essencials; havíem contractat milers
de professionals sanitaris i educatius, havíem elevat els
pressuposts socials i sanitaris a nivells rècord, havíem implantat
mecanismes de protecció i de lluita contra l’exclusió, que han
marcat la pauta a tota Espanya, com la renda social, i havíem
consolidat una societat cohesionada al voltant del diàleg, amb
institucions que fan feina -des de fa anys- amb patronals i
sindicats per elevar la qualitat de l’ocupació fins assolir, abans
de la pandèmia, la taxa d’atur més baixa de l’Estat i pactar
increments històrics dels salaris; en segon lloc, si aquesta
societat ha estat capaç d’encaixar el cop més dur sense
col·lapsar-se és perquè aquesta crisi s’ha afrontat de manera
diferent.

Els errors comesos durant la gestió de la crisi financera del
2008, que va perllongar els seus efectes devastadors durant
gairebé un decenni, no s’han produït en aquesta ocasió. Els
acomiadaments massius i barats han deixat pas a un mecanisme
de protecció, els ERTO, que ha estat clau per a aquesta terra,
la més afectada per la impossibilitat d’activar la seva economia. 
L’abandonament general dels autònoms ha estat substituït per
primera vegada per una prestació que es va activar de manera
immediata durant el confinament de la primavera passada. I
l’escanyament d’empreses ofegades per la falta de liquiditat i
crèdit, ha donat pas al major desplegament de crèdits tous de la
història del nostre país, sense els quals molts empresaris ja
haurien tancat. 

L’impacte de tot això és multimilionari i explica que
aquesta societat no s’hagi enfonsat davant el cop més gran que
ha rebut mai. Des del març passat s’han desplegat a les Illes
recursos públics capaços de mobilitzar cap al sector privat
7.718 milions d’euros. Això ha exigit la col·laboració de
tothom, cercant solucions alineades amb el bé comú i l’interès
general, fent feina des del diàleg social amb patronals i
sindicats, des del diàleg institucional i la presa de decisions
conjunta amb consells i ajuntaments, i amb un nou instrument
creat durant aquesta crisi: el pacte de reactivació, que ens està
servint perquè tothom que vulgui sumar, sumi. 

Per això vull agrair la feina a tots els partits d’aquesta
cambra que formen part del Pacte de reactivació, tant els que
donen suport al Govern com els que fan aportacions des de
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l’oposició, com Ciutadans i El Pi, contribuint de forma constant
a les solucions. 

Aquest és el camí. I per això vull aprofitar aquesta
oportunitat per convidar de nou als partits que encara no
formen part del pacte, que se sumin a la feina. Perquè
contribueix al bé de tots. Perquè aprovam més mesures com les
que ja estam impulsant i projectam una sortida de la crisi
diferent, amb el suport de fons europeus per dotar aquestes illes
d’un model més divers, més basat en la ciència i en la
innovació, més sostenible des d’un punt de vista ambiental i
social, més modern i competitiu.

Això és el que es debat i es decideix en el Pacte de
reactivació i, per això, crec que és fonamental que hi participin
totes les veus i idees, perquè aquesta manera de fer feina,
funciona. No és casualitat, de fet, que aquests 7.718 milions
d’euros públics mobilitzats ens converteixin en la comunitat
que més suport per càpita ha canalitzat cap als seus empresaris,
autònoms i treballadors. Per començar, els treballadors
segueixen protegits pels ERTO, i per prestacions
extraordinàries els fixos discontinus que els garanteixen
ingressos, malgrat la paràlisi econòmica. A les butxaques dels
assalariats d’aquestes illes han entrat 1.740 milions d’euros
públics, i aviat en seran més. Amb l’extensió dels ERTO i les
ajudes a fixos discontinus fins a final de maig aprovada avui,
arribaran 450 milions més. Seran quasi 2.200 milions en
prestacions en un any.

I n’hi ha més, perquè fa només dos mesos vàrem aprovar un
pla de xoc de 72 milions d’euros per fomentar l’ocupació. La
unitat d’acció va empènyer al govern de l’Estat a activar una
nova prestació per autònoms que ha repartit a les Illes 161
milions d’euros des del març i que distribuirà fins a final de
maig 33 milions més. I fem feina per generar més recursos,
perquè som conscients del grau de vulnerabilitat dels autònoms
i de les PIME, de l’angoixa que suposa quedar-se sense
ingressos d’un dia per l’altre i veure com s’acumulen les
factures, de la impotència que pateix qui vol treballar i realitzar
els seus somnis però no pot ni aixecar la barrera per obrir.

Aquesta situació terrible ens mou a totes les administracions
a continuar cercant maneres de canalitzar ajudes directes i
eliminar càrregues fiscals. Perquè en moments com aquests -
deia- tot esforç és insuficient i també és imprescindible
multiplicar els mecanismes de suport a les famílies,
especialment a les més vulnerables, és el que hem fet en tot
moment.

Quan va començar la crisi hi havia operativa una eina que
s’ha demostrat clau: la renda social. Gràcies a aquesta, aquesta
donava suport a més de 12.500 beneficiaris. Durant la crisi s’ha
ampliat a més grups i ahir mateix vàrem aprovar una nova
extensió de la seva cobertura per a aquells que, malgrat haver-
se empobrit, queden exclosos de l’Ingrés Mínim Vital de
l’Estat.

Sabem que no basta, que malgrat l’esforç en beques o amb
les ajudes al lloguer que hem fet la protecció dels treballadors
i famílies mai no és suficient en una situació com aquesta,
perquè l’angoixa dels autònoms que els deia abans és també la
de milers d’empresaris que temen cada dia per la seva família,

per les seves empreses i pels treballadors que en depenen.
Aquesta llosa, aquesta pressió insuportable que genera
frustració i ràbia perfectament comprensibles es fa difícil
d’aguantar quan la situació s’allarga durant gairebé un any,
com passa ja amb aquesta pandèmia terrible que ha matat ja 2
milions de persones.

Per això, és clau que les institucions, que els agents socials
i patronals i que tots els que tenim la responsabilitat
d’administrar des dels partits la representació democràtica dels
ciutadans sumem solucions per a tots els sectors.

Ho vàrem fer fa deu dies per aprovar un pla de xoc per al
primer trimestre de l’any que mobilitzarà més de 103 milions
en ajudes directes, bonificacions de taxes municipals i crèdits
barats. En primer lloc, entre el Govern i els consells es
mobilitzen 30 milions d’euros en ajudes directes de 1.500 euros
al mes per a empresaris de l’hostaleria i la distribució, dels
gimnasos i les acadèmies que s’han vist afectades per les
darreres restriccions sanitàries.

El pla inclou una segona línia d’ajudes, aquesta entre el
Govern i els ajuntaments, que sumarà 20 milions més per
distribuir-los entre la resta de sectors afectats sobretot el petit
comerç.

També incorpora un compromís per bonificar taxes
municipals i a tot això se sumen 50 milions més en crèdits
d’ISBA, la meitat dels quals i per primera vegada a l’Estat es
donaran en operacions fins a 70.000 euros i sense necessitat de
ser avalats amb el patrimoni personal.

Aquests més de 103 milions d’euros no són totes les ajudes
que estam donant. També n’hem establert de pròpies per al
sector primari, per a la indústria i el comerç, per a la cultura,
per al transport i la seva cadena de valor i de fet, ja treballam
en noves línies específiques per a aquests dos darrers sectors.

La suma d’esforços ens ha permès a les Illes habilitar ja 229
milions d’euros en ajudes directes i estalvis de taxes i tributs
municipals, un flux de recursos que ha tingut un impacte directe
sobre 230.000 persones. És un esforç sense precedents i sabem
que no basta. És clau que facem l’impossible per mantenir les
empreses i els llocs de feina fins que arribi el moment de
reactivar-nos.

A això contribuiran, de manera decisiva també, els 4.990
milions d’euros en crèdits ICO i ISBA que han arribat a totes
les empreses i als autònoms d’aquesta terra. L’esforç de tots,
que en el passat es va fer servir per rescatar la banca, avui pren
forma d’ajuda a les empreses i als treballadors i no pot ser
d’altra manera.

Hem de continuar fent passes. Per això reclamam a l’Estat
l’ajornament, l’eliminació o la bonificació de tributs i càrregues
que ara mateix no poden afrontar els negocis que tenen la
barrera tancada. Per això exigim a l’Estat que suspengui el
pagament de lloguers quan els comerços han de tancar i que
estableixi ajudes directes per als sectors afectats. Per això
arribarem al moment de la reobertura amb totes les garanties de
recuperar-nos ràpid.
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Diputats i diputades, vaig acabant, els deia al principi que
vivim el moment més greu, que és l’hora d’unir-nos, salvar
vides i accelerar la vacunació, que és l’hora de doblegar per
sempre la corba maleïda del coronavirus i que per fer-ho cal
que resistim i que actuem amb la fermesa i la determinació que
hem demostrat davant onades anteriors. 

Així sortirem del moment més greu que és també el moment
decisiu perquè en les pròximes setmanes i durant tota la
primavera les esperances i les il·lusions d’aquesta societat
s’obriran pas.

Ens impulsarà una vacunació ja planificada per avançar
amb la màxima velocitat que la producció permeti; ens
sostindrà una forma d’actuar que ens uneix a tots en l’esforç i
en la solució; ens accelerarà la capacitat i el talent d’uns
ciutadans i ciutadanes que al cap d’un any de sacrificis
mantenen el pols i somnien el moment pròxim de llençar-nos
cap a la recuperació d’aquesta normalitat que anhelam, la tenim
a tocar; és l’hora de la fermesa, és l’hora de resistir i de vèncer
per sempre el virus i ho farem.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, presidenta. Abans de les intervencions dels
grups parlamentaris la Presidència per tal d’ordenar el debat
demana a la presidenta si contestarà individualment a cada
portaveu o si farà una contestació global a tots ells.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Contestaré globalment.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Començam amb la intervenció del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, l’he escoltada
atentament i segons vostè sembla que tot va bé i ho ha fet tot
molt bé, però desgraciadament hem iniciat l’any amb el virus
descontrolat i amb el Govern desbordat, víctima de la
improvisació i amb l’increment de les cues de l’atur i el
tancament d’empreses. I per això davant aquest panorama des
del Partit Popular vàrem demanar la seva compareixença urgent
en aquesta cambra el passat dia 5 de febrer, ara ja fa vint dies.

Li vull agrair la seva compareixença encara que vengui
obligada. Li he de reconèixer que em va sorprendre molt el fet
que amb una situació realment alarmant vostè no volgués
comparèixer i el seu partit i els seus socis de govern votassin en
contra de la transparència, qui els ha vist i qui els veu!

Però entrant ja en matèria des del punt de vista sanitari, hem
de recordar que el passat mes de novembre, només fa dos

mesos, Sra. Armengol, vostè es va fixar com a objectiu baixar
dels 50 contagis per cada 100.000 habitants per aconseguir que
les Illes fossin una destinació segura. Només fa dos mesos
d’això, Sra. Armengol, però la realitat ha estat molt diferent i
en les darreres setmanes hem superat els 600 casos diaris, 694
segons la Sra. Pilar Costa. És a dir, dotze vegades més del que
vostè va preveure, les seves previsions no es compleixen, Sra.
Armengol.

La nostra situació contrasta amb la de Canàries que sempre
ha tengut el menor índex de contagis. A Canàries, una situació
molt pareguda a la nostra, hi ha 188 casos; vostè en té 694.

Canàries ha sabut aprofitar l’avantatge que suposa en aquest
cas la insularitat mentre vostè...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... ho ha desaprofitat completament. 

L’única explicació que vostè ens dóna, a aquesta explosió
de contagis, és que la gent s’ha relaxat. Els que s’han relaxat
han estat vostè i els seus consellers que sempre han anat a
remolc del virus, Sra. Armengol, prenent decisions tard i
malament i a més a més donant un mal exemple. De fet, la
majoria de la gent ha complit sempre les recomanacions
sanitàries i el que ens han ordenat. Ho ha dit avui matí la seva
consellera Castro: “l’incompliment d’uns pocs ha perjudicat a
molts”, i entre aquests pocs que han incomplert hi és vostè i
alguns dels membres del seu equip.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Sra. Armengol, quan es demanen tants d’esforços i sacrificis
a la ciutadania s’ha de predicar amb l’exemple per no perdre la
credibilitat i l’autoritat.

Vostè va perdre aquesta credibilitat i tota autoritat moral
una matinada lamentable...

(Remor de veus)

... que a qualsevol altre país del nostre entorn hagués suposat la
seva dimissió immediata.

La cascada de mesures, contramesures, rectificacions i
decrets amb què vostè ha inundat el BOIB s’ha traduït en una
desconfiança generalitzada cap a la seva gestió.

La presa de decisions amb una manca total de transparència
és un altre motiu de desconfiança, han faltat sempre dades
clares del perquè es prenen les decisions i d’acord amb què, i
si es vacunen càrrecs polítics directius abans que metges de
primera línia també s’ha de saber qui són i els motius per fer-
ho...

(Remor de veus)

...o d’haver-ho fet, perquè si alguna cosa es necessita en aquests
moments tan excepcionals és precisament una administració
transparent, capaç de traslladar certesa i seguretat a la gent.
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Sra. Armengol, ha sobrat opacitat, ha sobrat arrogància, ha
sobrat supèrbia i improvisació i ha faltat empatia, comprensió,
anticipació, rigor, ha faltat també una gestió i una comunicació
clares i transparents.

I tanta sort que tenim un personal sanitari extraordinari
totalment entregat a la seva feina, encara que esgotat i estressat
al qual vostè nega una paga extra COVID i fins i tot
l’actualització salarial que cobren a la resta de totes les
comunitats autònomes d’Espanya. Com vol contractar més
professionals sanitaris o fidelitzar els que tenim si aquí els paga
menys que a la resta de llocs?

I si parlam de vacunes, Sra. Armengol, ara per ara la vacuna
és l’única porta per vèncer els virus. Vostè ens ha dit avui que
té unes previsions enormes, pot vacunar moltíssim, però les
seves previsions, ja li he dit, que no són de fiar.

Miri, la campanya de vacunació ha començat a un ritme
massa lent, és evident que al ritme de vacunació que duen és
impossible aconseguir immunitzar el 70% de la població abans
del mes de juny. I ja ha cercat un culpable vostè, el fabricant,
i això podria significar una altra temporada turística perduda i
la ruïna total per a molta de gent.

Sra. Armengol, necessitam aconseguir aquest 70% de la
població immunitzada abans de juny, i no després de l’estiu,
com ha dit el president Sánchez. Amb aquestes declaracions
totalment irresponsables de Sánchez ha quedat clar que o no
coneix la gravetat de la situació econòmica a Balears o sí que
la coneix, però li és igual. Tant en un cas com en un altre vostè
n’és responsable, ja sigui per no haver-li fet entendre la
importància de la vacuna per activar el turisme o ja sigui per no
haver estat tot el contundent que tocava en una situació com
aquesta davant Madrid.

Tots sabem com se les gasta Sánchez amb els qui discrepen
amb ell, però aquí ens jugam massa com perquè vostè acoti el
cap per por a represàlies. Sigui valenta, Sra. Armengol, i no
s’acovardi a l’hora de reclamar el que és just per als ciutadans
de les Illes Balears. Per això, li deman que sigui més
reivindicativa davant Sánchez perquè Balears rebi més vacunes
i més ràpidament. Que el Govern mobilitzi tots els recursos
necessaris per accelerar la campanya de vacunació, fent un
conveni amb la sanitat privada, amb les mútues i amb tots els
col·lectius capacitats per vacunar, perquè quan arribin més
vacunes no ens passi el que ha passat i estiguem preparats per
vacunar la població de manera massiva i ràpida. 

Li deman que el procés de vacunació, ja sé que això és
difícil per a vostè, es faci amb equitat i amb la màxima
transparència amb indicació diària del nombre de vacunes
rebudes, del nombre de vacunes posades i de la seva distribució
per municipis. 

Sra. Armengol, a vostè que li agraden tant els decorats i la
propaganda, sap quina seria la millor campanya de promoció
turística de les nostres illes per a l’estiu? Idò, cues de ciutadans
vacunant-se de manera massiva i ràpida. Aquesta imatge als
mitjans internacionals seria la millor campanya de promoció
com a destinació turística segura, però això desgraciadament no
es produeix.

Mentre arriba de manera massiva..., o mentre arriba la
vacuna, doncs, el que hem de fer és ampliar els cribratges
poblacionals a la majoria dels municipis com a mesura de
control preventiva, tal com li he demanat moltes vegades. El
darrer cribratge massiu que s’ha fet a Eivissa ha frenat més de
450 cadenes de contagis i, en contra del que vostè va dir a
aquesta cambra, s’està demostrant que els cribratges massius sí
que són efectius i que ajuden a detectar i a aïllar contagis.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Si la situació sanitària és preocupant...

(Remor de veus)

... si la situació sanitària és preocupant, la nostra comunitat
autònoma a nivell econòmic estam en ruïna. Ningú no nega la
dificultat de governar en unes circumstàncies tan adverses, però
el principal partit de l’oposició per això no s’ha limitat a
controlar el Govern i assenyalar els seus errors, que n’hi ha
hagut i greus, sinó que des del principi de la pandèmia hem
volgut aportar les nostres idees i propostes.

El mes d’abril el Partit Popular ja va presentar un pla de
rescat autonòmic per a autònoms, petites i mitjanes empreses i
famílies, que suposava uns 350 milions d’euros  d’ajudes
directes. Demanàvem també crèdits avalats i la reducció o
bonificació d’imposts, i vostè, el seu partit i tot el seu govern
varen votar-hi en contra. 

Durant aquell període de pandèmia vàrem presentar més de
200 iniciatives amb l’únic interès d’ajudar i aportar les idees i
l’experiència de govern que tenim en el Partit Popular, i vostès
les han votades totes en contra. 

El Partit Popular sempre hem volgut ajudar, però vostè ha
utilitzat la pandèmia des del primer dia per intentar aïllar-nos
únicament per al seu propi interès partidista. Sra. Armengol,
apel·lar a la responsabilitat de tots i a la unitat no és compatible
a passar el corró parlamentari. Cercar consensos de manera
sincera passa per tenir clar que els adversaris polítics
segurament no tenen la raó en tot, però vostè tampoc. Pactar
amb l’oposició pot significar informar-nos d’un suposat pla de
reactivació econòmica el dia abans de presentar-lo als mitjans
de comunicació perquè t’hi adhereixis, un pla que s’ha
demostrat un fracàs, tal com ja li vàrem vaticinar.

O vostè o el caos, això és el que vostè ha volgut vendre,
exactament igual que fa Sánchez a Madrid, i resulta que ara el
que tenim són les dues coses, la tenim a vostè i tenim el caos.
I com sempre...

(Alguns aplaudiments)

... i com sempre ha fet vostè, i avui encara ho ha fet, vostè
sempre cerca culpables externs per a no assumir la seva
responsabilitat. La culpa, Sra. Armengol, no l’ha de cercar fora,
la té ben a prop, el problema és la deficient gestió seva i
d’alguns dels seus consellers, que de fet ja no haurien de ser
aquí. Assumeixi la seva responsabilitat. 
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Des del principi nosaltres li vàrem dir que les ajudes eren
insuficients, li hem dit i li hem repetit, i que es necessitaven
ajudes excepcionals pensades per a mig i llarg termini, perquè
en cas contrari continuaríem tancant empreses i les cues de
l’atur no deixarien d’augmentar. És el que succeeix
desgraciadament, perquè el seu pla de reactivació, com li he
dit, ha estat un altre fracàs i un altre engany col·lectiu a la
població i als firmants d’aquell pacte.

Al final davant la desesperació de la gent i de les protestes
al carrer vostè s’ha vista obligada a presentar de pressa i
corrensos un pla d’ajudes improvisat, ajudes que tornen a
arribar tard, malament i que continuen sent insuficients. Aquells
1.500 euros són insuficients, Sra. Armengol, ja li ha dit el
sector, una mesura cosmètica fruit de la improvisació i de la
urgència per intentar contenir el descontent acumulat i
totalment justificat de moltes petites i mitjanes empreses.

Sra. Armengol, a la gent no se la pot condemnar a la ruïna
sense oferir-li una cobertura mínimament raonable. Gestionar
l’abundància és fàcil, Sra. Armengol, però en moments difícils
com aquests gestionar és prioritzar, i jo ho sé perquè m’hi he
trobat en una circumstància similar.

Miri, jo li he estès la mà moltes vegades, però vostè sempre
l’ha rebutjada. La darrera vegada, fa poques setmanes, per
aprovar els comptes de 2021 i vàrem rebre el menyspreu com
a resposta. Avui li torn a oferir la meva voluntat de pactar per
afrontar el futur amb l’únic objectiu que les Illes Balears
superem, com més aviat millor, aquesta crisi, un pacte per a un
veritable pla de reactivació econòmica i per l’ocupació. Ja li he
dit que el pla de reactivació que vostè va presentar el juny és un
pla fracassat, tal i com li vàrem dir. Per això, ara es necessita
un nou pla de reactivació més ambiciós i millor enfocat, que
passa per reorientar també el pressupost de 2021.

Li oferesc també un pacte per a la gestió dels fons europeus.
La gestió d’aquests fons s’ha de fer amb la màxima
transparència i amb la màxima efectivitat, per això vostè hauria
d’acceptar la creació d’aquesta comissió de control i
transparència d’aquells fons on puguem estar representades
totes les forces polítiques d’aquest parlament. 

I un tercer pacte per defensar davant Sánchez els interessos
de Balears, perquè convindrà amb jo que amb Sánchez no ens
va millor, com vostè ens va prometre que seria, sinó tot el
contrari. Tenim massa assumptes pendents amb Madrid, que
dormen el somni dels justos mentre vostè acota el cap; tenim el
REB, el conveni de carreteres, la depuradora de Palma i molts
d’altres, i ara darrerament el delicadíssim tema de les vacunes. 

Aquí no valen els partidismes, Sra. Armengol, perquè
l’interès de la nostra comunitat ha d’estar per sobre de les sigles
polítiques.

Acab. Senyores i senyors diputats, és lògic i comprensible
que existeixin diferències d’enfocament en determinades
qüestions a l’hora de plantejar sortides a aquesta crisi, però
ningú no pot entendre que totes les propostes que realitza el
principal partit de l’oposició siguin perjudicials per als
ciutadans i vostès les votin en contra. No n’hi ha ni una sola
proposta que mereixi ser contemplada pel seu govern, Sra.

Armengol? En una situació de tanta incertesa no és el moment
d’aquesta arrogància sinó de la humilitat, de saber escoltar i
reconèixer que els qui no pensen com tu també poden aportar
al bé comú. Ara és moment de superar frontismes, trinxeres
ideològiques i suposades superioritats morals.

La mà del Partit Popular segueix estesa i oberta per ajudar
a sortir d’aquesta crisi, Sra. Armengol, rectifiqui i l’agafi, más
vale tarde que nunca. Les enquestes electorals no ho sé, però
la ciutadania de Balears li agrairà. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Company. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Crec que val la pena començar dient una
obvietat, i més després del primer debat que hem tengut, perquè
a vegades pareix que s’oblida. Això no és una crisi que hagi
afectat a una petita part de la població, això és una crisi que ha
posat a prova tot el planeta, ha posat a prova a les democràcies
més avançades, ha posat a prova als estats de benestar millor
implantats, tot i que és vera que aquests darrers han pogut
capejar millor la situació.

Però cal dir també que no hi havia un manual de com fer
front a aquesta pandèmia, no hi havia precedents recents, l’únic
que teníem era un manual de com no gestionar una crisi.

Els països que millor han dut la pandèmia són països
caracteritzats per un tancament de les seves fronteres, ningú hi
entra sense una PCR negativa i sense passar una quarantena de
quinze dies, independentment del resultat d’aquesta PCR. Són
mesures que han aplicat des de l’inici de la pandèmia i que
aquests països encara tenen vigent, això sí, són països que no
tenen una economia basada en el sector serveis com tenim
nosaltres. Una prova més de la necessitat de diversificar el
nostre model, aquesta evidència que duim pregonant des
d’Unidas Podemos des de fa anys, avisant del que suposava el
perill de tenir-ho tot apostat a la mateixa carta.

I no és una qüestió que només haguem dit nosaltres, també
ho ha dit la Unió Europea. La Unió Europea fa dècades que
advertia la nostra comunitat autònoma del perill de la no
diversificació i tots els governs anteriors han fet cas omís
d’aquesta alarma.

Però bé, ara som on som i és cert que en el curt termini
tenim les eines que tenim. No voldria començar sense parlar del
personal sanitari: mai no serà pagada tota la feina que fan,
sense aturar, sense descansar, tenint cura dels més malalts, tots
els moments de tensió i desesperació que es viuen a les UCI.
Però, darrerament, a les xarxes socials, he vist com una
normalització del contagi de la COVID, o fins i tot una
normalització de les morts, i això em fa pensar en el personal
sanitari, que demanen el tancament total -i fins i tot el

 



3844 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 65 / 26 de gener de 2021 

confinament domiciliari- perquè necessiten un descans.
Pràcticament tothom coneix algun sanitari o alguna persona del
personal de neteja dels centres sanitaris i estic segura que ningú
que hagi pogut parlar amb ells haurà vist que estiguin contents
amb el nombre de contagis desbocats de la nostra comunitat
autònoma. I és cert que tenim una situació complicada, si els
contagis augmenten, augmenta la pressió hospitalària,
augmenten les restriccions, augmenta la tensió ciutadana
perquè, tot i que es donin ajudes, alguns poden considerar que
no són suficients; però com menys casos hi ha també hi ha
menys restriccions, menys afectació a l’economia, menys
pressió hospitalària.

El que ha quedat clar és que calen més recursos a la sanitat
pública, invertir en personal d’infermeria i Atenció Primària,
entre d’altres, a banda que, una sanitat pública debilitada és un
negoci molt atractiu per a les asseguradores i la sanitat privada.
Però la solució de la pandèmia no és exclusiva d’aquest govern,
els desastres com una pandèmia se solucionen de forma
col·lectiva, amb consciència social. I, curiosament, els països
que millor han capejat el virus no s’han trobat amb una
oposició política des del minut zero que ha estat colpejant de
forma constant i sense descans l’Executiu, això no ha passat en
aquests països.  Aquí, el que s’ha fomentat ha estat la crispació
i fins i tot alguns han fomentat la inexistència dels propis virus
i això ha passat en aquesta comunitat autònoma i en aquest
país. I això també marca la diferència, i també és una causa
d’on som avui. 

Però bé, presidenta, crec que aquestes qüestions vostè ja les
sap. Parlem de què podem fer. 

El primer de tot, és que ni en broma no podem acceptar les
paraules del president Sànchez que fins a final d’estiu no
tendríem un 70% de la població vacunada i, per tant, no seríem
un destí turístic segur fins a aquesta data, ni en broma no es pot
acceptar.

Sra. Presidenta, si bé és cert que vostè ho ha dit avui aquí,
ha d’exigir davant de l’Estat que aquelles comunitats
autònomes que depenen del sector turístic, com la nostra, i que
a més nosaltres som la comunitat autònoma amb la caiguda més
gran del PIB, tenguin una prioritat en l’administració de
vacunes. Hem de tenir temporada turística perquè a curt
termini, d’avui per demà, malauradament, és l’única sortida que
tenim.

I en aquest sentit hem d’extreure dues lliçons, però s’han
d’aplicar i no poden continuar sent de paraules. La que ja he
repetit fins a la sacietat: és que la diversificació econòmica s’ha
de produir, les Illes Balears són molt més que un destí turístic.
La segona és: més inversió en I+D+I, és obligatori, és
imperatiu que s’augmentin les inversions en aquesta partida, no
només en aquesta comunitat autònoma, sinó a tot l’estat
espanyol. 

Si s’haguessin fet els deures, anys enrere, i no parl d’una
legislatura, parl de molt més temps, ara podríem ser un país
competitiu, un país que ja tengués la seva pròpia vacuna. I
alerta!, perquè és cert que a Espanya hi ha laboratoris que
desenvolupen vacunes i també és cert que el govern de l’Estat
també ha destinat més recursos perquè puguin dur a terme

aquesta investigació, però no és suficient, no n’hi ha prou.
Tenim un gran potencial d’investigadors i científics, fem que
quedin aquí, deixem de promoure la fuga de cervells que s’ha
promogut sempre en aquest país.

I dic tot això perquè és important com et presentes davant
d’Espanya i fins i tot davant el govern de l’Estat: si com a un
país que té solucions o com a un país que espera rebre alguna
cosa.

Com s’han gestionat les conseqüències de la crisi? És a dir,
la part laboral i la part econòmica. El primer de tot és que s’han
donat ajudes. Podem entrar a valorar la seva quantia o la seva
suficiència, però s’han donat, tant per part del govern de l’Estat
com per part de la comunitat autònoma. I vull fer un poc de
comparació en com és la diferència d’una gestió d’un govern
progressista i amb Unidas Podemos dins el Govern, i com és un
govern de dretes quan gestiona. 

Ara, ERTO, abans, ERO; ara, escut social, abans, retallades
en serveis socials, educació i sanitat, amb milers
d’acomiadaments de personal sanitari i educatiu, precisament
els treballadors que sustenten el nostre estat del benestar; ara,
pla de xoc de dependència, abans, retallades en dependència
que va suposar que la gent es morís; ara, prohibició dels
acomiadaments, abans, foment i facilitat per acomiadar; ara,
Ingrés Mínim Vital i RESOGA, abans, retallades en serveis
socials, educació i sanitat, 10.000 milions en retallades durant
el govern de Rajoy; ara, reforçament de la cosa pública, abans,
privatització de la sanitat; ara, prohibició dels desnonaments,
abans, desnonaments massius i foment de l’especulació
immobiliària de bancs i fons voltors; ara, prohibició de tallada
de subministraments bàsics, abans, pobresa energètica sense
alternatives; ara, prestacions especials per a fixos discontinus
i autònoms, abans, zero ajudes, un “¡sálvese quien pueda!”; i
podria continuar.

I el més trist és que allà on dic “abans”, ara mateix podríem
dir que allà on governa Partit Popular amb Ciutadans i VOX
podríem dir “ara” a tots els punts que depenen de la seva
gestió. Sempre hi ha una queixa constant de caire de crispació,
de generar caos, mai propositiva, res del que faci aquest govern
no anirà bé a l’oposició. Tenim l’exemple dels pressuposts de
la comunitat autònoma més socials, VOX i Partit Popular hi
votaren en contra. Els pressuposts de l’Estat, també en contra.
Quan es va anunciar el pla de recuperació econòmica, també hi
estan en contra. Se’ls convida a participar, també hi estan en
contra. I aquesta és la seva metodologia.

Pels que volem fer feina en positiu, fonamental -com he dit
abans- exigir que els territoris que depenen del turisme s’agiliti
l’administració de la vacuna. Pel que fa als fons europeus,
fonamental que els doblers que arribin sigui també sota el
criteri de l’impacte de la COVID-19. I molt important, pensar
en el mig i llarg termini, blindem aquesta comunitat autònoma
amb la seva diversificació econòmica, protegim la nostra terra
i els seus habitants, preparem-nos per a possibles noves
desgràcies perquè vendran. Fa anys que se’n parla: l’impacte
climàtic, l’alteració i la destrucció de la nostra biosfera està
íntimament relacionada amb tot el que patim avui. Tinguem
cura de la nostra terra, aprofitem els fons europeus per dur a
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terme aquest canvi del que ja no hi pot haver cap dubte que
s’ha de produir. 

També demanam una millor comunicació. És un fet i ho
hem dit públicament: les restriccions han de venir
acompanyades de l’anunci de les ajudes que donin seguretat a
les famílies que no podran treballar. I més, quan sabem que
aquestes ajudes sempre són dins el full de ruta d’aquest govern.
Són errors que no es poden cometre perquè aviat farà un any
que la pandèmia va començar i la gent està cansada i la gent
comença a estar en el límit.

Per a la resta, hem de continuar treballant sense descans per
superar aquesta pandèmia i totes les seves conseqüències, i des
d’Unidas Podemos hi som per a aquesta feina. Sabem que no
és fàcil però la responsabilitat no és només d’una part d’aquesta
cambra, la responsabilitat és de tothom, del conjunt de la
societat, perquè només amb consciència social aconseguirem
deixar enrere la pandèmia.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sans. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Moltes gràcies, president. Permítanme que mis primeras
palabras hoy sean en recuerdo de las 563 víctimas en Baleares,
mi más sentido pésame para ellas, para sus familias y amigos.
En el caso de Ciudadanos, no son palabras vacías y cada una de
estas víctimas, además de la situación dramática que están
viviendo muchos sectores sociales y económicos de nuestras
islas inspiran hoy mi intervención, pero sobre todo nuestra
acción política lejos de la demagogia y del oportunismo
partidista, eso se lo dejamos a otros.

Señoras y señores diputados de esta cámara, me niego a que
las vacunas o la dramática situación económica y social sirvan
de arma arrojadiza entre los grupos parlamentarios, y también
me niego a practicar el “hooliganisme” parlamentario y
coincido con usted, presidenta: el enemigo, el único enemigo
que tenemos es el virus. Por eso desde mi formación política no
nos quedamos solo en la crítica, sino que vamos mucho más
allá proponiendo medidas, soluciones y alternativas.

Mire, presidenta, esto... este no nos parece un buen
gobierno, pero es el momento de seguir arrimando el hombro,
de seguir trabajando y de arremangarnos con ustedes y ahí sí
que estará mi partido, contribuyendo a encontrar soluciones
como nos ha reconocido hoy, pero no cuente con Ciudadanos
para anunciar restricciones a la movilidad y cierres sin ir
acompañados siempre de ayudas y de alternativas para los
sectores damnificados.

No cuente con Ciudadanos tampoco para que gerentes,
directivos o altos cargos se salten la cola de vacunación. Le
exigimos transparencia, ejemplaridad y rendición de cuentas.

Ciudadanos no permitirá... o no permitiría que nadie se
aprovechara de su cargo o de su posición, vacunas sin
privilegios, presidenta.

Tampoco nos tendrà de su lado para seguir proyectando
esta sensación de imprevisión o de improvisación, como nos ha
demostrado en las últimas semanas. 

Créame que lamento decírselo pero la sensación que ha
dado estas semanas es de absoluto improvisación y de que el
virus no está controlado. Ha estado instalada este último mes en
una clase de ensoñación alejada de la realidad de la calle.

Ustedes, el Govern, con su maquinaria, comunican mucho,
pero no explican nada, tratan a los ciudadanos de estas islas
como si fueran niños, presidenta. Desde mi formación política
no cuestionamos las medidas porque estamos convencidos que
están avaladas por los expertos sanitarios y la comunidad
científica, lo sabe y se lo hemos demostrado, pero no están
explicando por qué se toman cada una de las decisiones. Por
ejemplo, adelantar el toque de queda de las ocho a las diez,
muy bien, pero, ¿por qué? ¿Qué evidencia científica hay detrás
de ello? ¿Con qué datos cuenta el Govern y no nos están
explicando? O el cierre bares y restaurantes, ¿con qué datos
cuentan para aplicar esta medida restrictiva? ¿Qué trazabilidad
hay? ¿Son realmente un foco de propagación del virus?

No le estoy cuestionando las medidas restrictivas que han
tomado, pero sí que desde Ciudadanos le exigimos que lo
justifiquen para que los ciudadanos lo entiendan, para que
todos lo entendamos. Lo que transmite es que el Govern carga
de nuevo con imposiciones y la gente está harta ya, la
ciudadanía balear está agotada, está fatigada.

Los ciudadanos de Baleares le han puesto en cuarentena a
usted y a su gestión, presidenta, y no se lo dice mi partido, se
lo dicen las encuestas del IBES publicadas el domingo en
Ultima Hora; en ellas hablaban de un auténtico rechazo a la
gestión política en las islas, casi 7 de cada 10 habitantes de
estas islas suspenden su gestión, presidenta.

Y desde mi grupo parlamentario se lo venimos advirtiendo
desde el inicio de la pandemia, más gestión, más justificación
de las medidas restrictivas y menos propaganda, Sra.
Armengol.

Y vayamos a los datos epidemiológicos y sanitarios, desde
que se inició este mismo año 2021 ha habido en Baleares
13.000 nuevos contagios, 81 personas han perdido la vida a
causa de la COVID, los ingresos en la UCI se han
descontrolado llevando la presión hospitalaria a cifras record,
los ingresos en planta se han disparado superando ya las 600
personas. Tenemos casi 500 sanitarios de baja, ya en una
comunidad donde el déficit sanitario... de personal sanitario es
muy notorio. Y especial mención merece nuestra isla de Ibiza
cuya incidencia acumulada es de más de 2.100 casos por
100.000 habitantes. 

Ante estas alarmantes cifras cada día tenemos... nos clavan
ya los expertos sanitarios y denuncian la falta de personal,
llevan semanas denunciando y pidiendo más restricciones a la
movilidad y también acelerar la vacunación.
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Insisto, ¿qué ha hecho su gobierno estas semanas? Se ha
instalado en la improvisación que ha causado más
incertidumbre y ha generado una alarma social en la calle que
me preocupa.

Esta es la realidad de hoy en las Islas Baleares, presidenta,
“liquidación por desesperación” en el comercio y los médicos
acaban su consulta llorando y clamando falta de personal.

Sra. Armengol, ha venido aquí y nos ha explicado todo lo
bueno que ha hecho su gobierno, pero no ha explicado qué ha
fallado de su gestión, ¿por qué somos una de las comunidades
autónomas con los peores datos epidemiológicos? ¿Por qué
hemos pasado de ser una de las comunidades autónomas con
menor incidencia acumulada de contagios a ser en Navidad la
comunidad con más casos por habitante?

Casi un año después del primer caso de coronavirus en
Baleares ya no convence su improvisación y su falta de
previsión. Los ciudadanos están ahogados y necesitan de usted
y de su gobierno que les dé soluciones. Es el momento de
demostrar liderazgo, previsión y aciertos. Está perdiendo
credibilidad y me preocupa, me preocupa -créame- estar
asistiendo a un debilitamiento de su figura como presidenta de
esta comunidad en un momento en el que no podemos cometer
errores.

Y estamos viendo día sí, día también el menosprecio
reiterado de Sánchez hacia nuestra comunidad autónoma y ante
sus peticiones, y es su responsabilidad, es su responsabilidad,
presidenta, defender con valentia y firmeza las reivindicaciones
y los intereses de estas islas.

Hablemos ahora del bajo ritmo con el que ha empezado la
vacunación. Parece que hemos solucionado este primer bache.
Nosotros así lo exigimos, más vacunas a más gente en menos
tiempo.

Sra. Armengol, 24.990 son las dosis recibidas en el día de
ayer, y yo le recuerdo que el 18 de diciembre usted, junto a la
consellera de Salud, nos prometieron 60.000 para la primera
fase. Créame, por eso los ciudadanos están indignados,
explíquenles qué está pasando, justifiquen esta baja dosis que
tenemos. Nos prometieron 60.000, explíquennos las cosas
como adultos y así no generen esta alarma social.

El objetivo era y debe seguir siendo lograr la inmunidad de
grupo, alcanzar esa inmunidad del 70% de la población
vacunada en nuestras islas, porque, llegados a este punto, desde
Ciudadanos nos preguntamos: si nuestros mercados emisores,
Alemania y Reino Unido, y también nuestros destinos
competidores, como Turquía y Grecia, llegan mucho más
rápido a la inmunidad de grupo que Baleares, ¿qué repercusión
tendrá en el turismo? Sin duda este escenario del que ya se
empieza a hablar sería muy negativo para la reactivación
turística y económica de Baleares y encima tenemos a un
Sánchez que de nuevo da la espalda a la comunidad autónoma
de Baleares con mensajes disuasorios como el de la semana
pasada diciendo que el turismo en España se reactivará a
finales de verano.

Sra. Armengol, nos hace un flaco favor y su mensaje es muy
reprobable, estará de acuerdo conmigo, ¿verdad?

Pero la disposición de dosis es clave, la distribución de las
vacunas corresponde al Gobierno Sánchez, ¿le consta que la
consellera de Salud formulara y reivindicara formalmente más
dosis en la Conferencia Interterritorial de Sanidad? y, ¿sabe
cuál es la verdad de todo esto? Que, cuando aún no se ha
vacunado a todo el personal sanitario, a los trabajadores en
primera línea de los hospitales, como el personal de limpieza,
conocemos posibles casos de cargos VIP vacunados saltándose
la cola de vacunación. Mi partido ya ha demostrado su rechazo
absoluto y exigimos ejemplaridad y transparencia.

Sra. Armengol, le pido que se comprometa hoy en esta
cámara a que si se conoce algún caso de alto cargo o directivo
que se haya saltado la cola de vacunación, según viene
establecido en el Plan Nacional de Vacunación, se comprometa
a que será cesado por usted.

Y en el ámbito económico, hasta ahora las ayudas
aprobadas son insuficientes, y usted también lo admite; usted,
presidenta, tiene que ser más firme ante las peticiones ante el
gobierno Sánchez. Desde Ciudadanos llevamos meses
reclamando ese plan de rescate de ayudas de alivio fiscal y de
ayudas directas para las PYME, empresas y autónomos de
nuestras islas, que hoy usted también ha reivindicado aquí, de
hecho nosotros hemos registrado una proposición no de ley,
esperamos tener el apoyo de todos los grupos también que
conforman el Gobierno, pedimos la bonificación de las cuotas
de autónomos, la bajada del IVA turístico al 4%, la bajada de
los servicios de peluquería al 10%, y muchísima más
exoneración de impuestos y suspensión de impuestos, porque
ahora hay muchos comercios, hay muchos autónomos, muchos
sectores que tienen una bajada de ingresos importante y no
pueden hacer frente a estos impuestos. Debemos garantizar la
sostenibilidad de nuestro tejido productivo.

Y, Sra. Armengol, escuche más a los profesionales
sanitarios, dialogue, siéntese con representantes de todos los
sectores afectados por la crisis para conocer sus necesidades
específicas; acompañe cada uno de sus anuncios de
restricciones con ayudas y alternativas; deje de tratar a los
ciudadanos de estas islas como a niños y explique y justifique
cada una de sus decisiones con argumentos y evidencias
científicas; deje la imprevisión y la sensación de improvisación
de estas últimas semanas. Exija a Sánchez un plan de rescate
para los sectores damnificados por la pandemia, reivindique
con firmeza y valentía ante el Gobierno de España para que
lleguen más vacunas.

¡Oiga, que están gobernando los propios de su propio
partido!, por tanto, sea más reivindicativa en este aspecto.

Y ejemplaridad y rigor de los cargos ante la ciudadanía
fatigada y los profesionales sanitarios agotados, no baje la
guardia y no cometa los mismos errores once meses después
del inicio de la pandemia. Ahí nos tendrá de su lado porque
nosotros también queremos encontrar las mejores soluciones
para los ciudadanos de nuestras islas y también en ese pacto de
reactivación, que tienen nuestro compromiso, porque nosotros

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 65 / 26 de gener de 2021 3847

no hacemos como otros grupos parlamentarios, ahí están
sentados agentes sociales, agentes económicos...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Guasp, acabi, per favor.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

... sindicatos, patronales, y con su rechazo está haciendo mucho
daño al sector.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President, Sra. Presidenta, consellers,
conselleres, diputats i diputades, molt bon dia. Volem, en
primer lloc, com a grup parlamentari, agrair la seva
compareixença una vegada més a aquesta cambra,
compareixença que, ben segur, es produeix en un dels moments
més crítics de la història recent d’aquestes illes i segurament
del món sencer.

Ara fa tot just un any ens arribaven notícies d’aquella ciutat
llunyana de la Xina, notícies acompanyades d’imatges que ens
podien semblar fins i tot estrambòtiques, imatges que a dia
d’avui ja formen part del nostre imaginari col·lectiu com a
pròpies i que segurament ni en els pitjors somnis hauríem pogut
imaginar. 

Des que va començar la pandèmia hem passat sense cap
dubte per diferents moments com a societat, com a col·lectiu,
des d’aquella expectació incrèdula del principi a l’agraïment i
solidaritat cap a tot el personal sanitari que es materialitzava
cada dia, a les vuit del vespre, amb aquelles mamballetes als
balcons i als portals, o la negació en alguns casos i el sentiment
també generalitzat de crispació i de cansament que percebem,
sobretot darrerament, la que es veu també i la que no es veu i
no es manifesta.

Vivim dins un moment que sembla que la gent vol
culpables, ha de menester culpables, un ambient de crispació
generalitzada arreu del món i que s’entén perfectament des de
la gravetat dels esdeveniments que ens ha tocat viure i que mai
no hauríem ni imaginat tot just fa un any. Toc de queda, per
exemple, si això fa un any ens sonava a un llenguatge que era
gairebé medieval, idò ja ho veuen, incorporat al nostre
vocabulari quotidià.

Presidenta, als que us ha tocat gestionar aquesta situació no
ho teniu gens fàcil, qualsevol decisió sempre serà qüestionada
per bé o per mal, vagi, per tant, per endavant el nostre suport i
el nostre reconeixement.

És, per tant, un moment que requereix d’una dinàmica
d’anàlisi constant, de revisió de les decisions preses,
d’autocrítica, d’honestedat, de diàleg social constant, de
consens, de participació activa, de propostes, de valors i
sobretot, i per a nosaltres que ens dedicam a la política, de seny
i de saber estar evidentment a l’alçada de les circumstàncies.
També de la crítica, de la crítica constructiva em referesc, no
a la crítica fàcil i demagògica i oportunista que no aporta
absolutament res de res.

I precisament us ho diu el portaveu d’un grup polític que
forma part del Govern i que darrerament tal volta s’ha mostrat
crític amb determinades qüestions, que són fàcilment mal
interpretables, en un sentit equivocat, i precisament ho hem fet
perquè formam part d’aquest govern, perquè ens hi sentim part
activa i perquè volem seguir formant part d’aquest govern.
D’un govern que es reconeix plural i que és integrat per
diferents sensibilitats, d’un govern que reconeix els errors o
sobretot les limitacions i també els obstacles i vol aprendre’n
per transformar-los en oportunitats, d’un govern que, en
definitiva, està al servei de la seva gent. I és ben cert, i malgrat
tot, que amb aquesta pandèmia haurem après moltes de coses,
moltes.

La primera cosa que haurem après, i que per a nosaltres és
molt important, és que les dificultats es gestionen molt millor
des de la proximitat que no des de la centralitat. Ningú no
coneix millor la realitat de les Illes Balears que les mateixes
institucions de les Illes Balears, i per això mateix, ningú no
podrà donar una resposta més encertada que les mateixes
institucions de les Illes Balears, com, de fet, ja ho fan i ho
demostren cada dia des que va començar la pandèmia els
nostres ajuntaments, els nostres consells insulars, el Govern
d’aquestes illes i també aquest mateix parlament.

La segona cosa que haurem après és que hem de seguir fent
feina per al nostre autogovern, per a la nostra autonomia o per
a la nostra sobirania, si m’ho permeten. Ja sé que són paraules
que a alguns els provoca borradura. 

Vostès, senyors diputats i diputades, s’han adonat que
darrerament la nostra activitat parlamentària s’ha centrat
gairebé a instar a Madrid, o millor dit, al Govern de l’Estat, per
moltes variades qüestions. No els recorda això aquella
comparsa que a Somewhere over the rainbow, és a dir, a
qualque banda sobre l’arc de Sant Martí, caminava xalesta cap
a Oz per demanar al seu gran mag un cervell per a l’home de
palla, un cor per a l’home de llauna, valor i coratge per al lleó
i tornar a casa per a Dorothy, la protagonista. 

I seguint amb la paràfrasi, a vostès no els sembla que els
ciutadans i les ciutadanes d’aquestes illes i, per tant, també, els
seus representants, hem de perdre el temps demanant un cervell
quan som capaços de pensar per nosaltres mateixos i, per tant,
de prendre les decisions que més ens convenen? O un cor, com
si no fóssim capaços de sentir o estimar el que som i que de
manera individual o col·lectiva hem estat capaços de crear,
com si no tenguéssim capacitat d’empatia? O una llar, com si
la nostra fos menys bona i important que la dels altres?
S’imaginen vostès -i ho dic a mode d’exemple- si des de les
Illes haguéssim tengut poder de decisió sobre els nostres ports
o aeroports per tancar-los o obrir-los segons ens convenia o
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quan ho consideràvem, o per demanar una PCR a la gent que
entrava i sortia?

No sé si han vist avui mateix la premsa, on la Unió Europea
recomana l’aïllament de territoris com ara les Illes Balears. Què
farà l’Estat? Seguirà les recomanacions del que digui la Unió
Europea o tornarà seguir els criteris de la Sra. Ayuso? No
troben que és ben hora que des d’aquí gestionem les portes
d’entrada i sortida de ca nostra? O de poder decidir quines
bonificacions són més oportunes i s’adapten més al nostre teixit
productiu? O d’expandir i allargar els ERTO per a aquelles
qüestions que ens són específiques i que en dues ocasions ens
han fet estar amb el cor estret pendent de si es prorrogarien o
no es prorrogarien? O fins i tot tramitar-los des d’aquí, vista la
saturació del SEPE, ben igual que l’Ingrés Mínim Vital, quan,
de fet, així ho hem demanat des del nostre grup, entenent que
nosaltres ja disposam dels recursos humans i -sobretot- de
l’experiència en gestionar la Renda Social Garantida? I, de fet,
ho hem acabat per fer en avançar la renda a l’espera de l’Ingrés
Mínim Vital. Això sí, una altra vegada a sobre de les esquenes
de les arques de la comunitat autònoma. 

I la tercera gran cosa que haurem après és que si no
gestionam els nostres propis recursos, si no lluitam pel que és
nostre, sempre farem voltes allà mateix, amb una diferència: a
cada volta estarem més endeutats. No pot ser que cada vegada
que l’Estat reparteix, siguin doblers o siguin vacunes, sempre
ens toqui el mateix dels altres però un poc manco, un poc
menys, sempre haver d’estar per davall de la mitjana de tot, de
despesa en sanitat, en educació, en infraestructures, etc. Perquè
això, evidentment, suposa de facto que hem hagut de pegar mà
al deute per suplir aquesta situació d’infrafinançament
estructural, i el deute ja no dona més de si. Per tant, ja tocam
amb les mans, que no podem oferir els mateixos serveis que
poden oferir altres comunitats.

I d’això els nostres ciutadans i ciutadanes cada cop en són
més conscients, com ho poden deduir de la lectura i de l’anàlisi
de determinades enquestes que han sortit publicades
recentment. Ho hem vist amb el repartiment de vacunes, que es
calculen en funció de les places residencials o del nombre de
professionals que, tot i haver-se incrementat la legislatura
passada, després de les famoses retallades encara és inferior a
la mitjana a nivell estatal i, per això, en rebem menys.

Si no som capaços de revertir aquesta situació sempre
durem les de perdre. I difícilment serem capaços de diversificar
la nostra economia, quan tots coincidim en què és un dels
reptes més importants, urgents i necessaris. Sobretot, després
d’haver comprovat els efectes -i ho diré amb un llenguatge
planer- de tenir els ous dins el mateix paner, no ho farem ni
sense recursos ni sense mesures concretes, no renunciarem per
tant al que ara consideram més important que mai, i del qual
depèn, en bona part, el nostre futur i el nostre benestar.

Hem proposat, conjuntament amb El Pi i amb MÉS per
Menorca, com saben, un recurs d’inconstitucionalitat, que
haurà de debatre aquest mateix ple, sense moltes pretensions,
també és ben cert. No acalar el cap davant el que consideram
una injustícia, no deixar-ho passar un any més sense tan sols
haver-ho lluitat, és sobretot una qüestió que entenem de
dignitat.

Presidenta, sabíem que aquest hivern seria dur i que seria
llarg, i ho és, però no hem d’oblidar mai que per llarg que sigui
un hivern sempre després vendrà la primavera, i que de
nosaltres també s’espera que tenguem la capacitat de transmetre
esperança i confiança en un futur que segur que serà millor.
Segurament des del seu govern, és a dir, des del nostre govern
diran moltes coses, moltes, el que sí que no podran dir mai és
que ens estimàrem més quedar mans plegades com sí que ho
feren uns altres, que també els va tocar gestionar una crisi tan
important com és aquesta a dia d’avui.

És bo recordar que just s’equivoca qui fa coses, qui no fa
res difícilment s’equivoca. Endavant! Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Ensenyat. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula la Sra. Ribas. 

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Gracias, presidente. Buenos días. Sra. Armengol, hace ya
cuatro meses que mi grupo viene reclamándole a usted, en cada
pleno de esta cámara, su dimisión. Ahora ya no somos solo
nosotros, se lo ha pedido también a gritos la sociedad civil en
manifestaciones multitudinarias. Por desgracia, no se fue usted
cuando se lo pedimos y ahora los ciudadanos de Baleares viven
una situación límite que le ha explotado a usted en la cara.

Desde el inicio de esta pandemia ha preferido mirar para
otro lado en vez de centrar la gestión de su gobierno en limitar
la expansión de la enfermedad y paliar los efectos económicos
de la misma. No es tan solo usted, sino todo su equipo, el que
ha fallado a los ciudadanos de Baleares, empezando por la
consejera de Salud, la Sra. Patricia Gómez, que ha convertido
la Consejería de Salud en su cortijo particular y que no fue
capaz de proveer a los sanitarios de material de protección
frente a la COVID, pero sí ha tenido tiempo y recursos para
nombrar a su marido director general del Servicio de Salud,
otorgar contratos millonarios a empresas que luego no prestan
el servicio contratado, como la empresa que se llevó un
contrato de 25 millones de euros para gestionar las ambulancias
aéreas y que incumplió durante más de un año el contrato, con
el visto bueno de la consejera y de todo su equipo, -una lástima
que no se encuentre presente la consejera, me gustaría que lo
estuviera escuchando-, también ha tenido tiempo y recursos
para pagar comisiones a amiguetes que traen mascarillas de
China, o para colocar a enchufados del partido y de las
Juventudes Socialistas sin preparación alguna, ¿cuál es el
último gran fichaje de la Consejería de Salud, para luchar
contra la pandemia? ¿Es un reputado experto en salud pública?
No, es un miembro de las Juventudes Socialistas que, como
experiencia profesional, acredita haber sido becario de Ràdio
Calvià, 50.000 euros al año. 

Y sin olvidarnos de la mayor especialidad de la consejera
Gómez -consejera Gómez, bienvenida-, saltarse la ley de
contratos públicos, tenemos una pila de contratos ilegales que
hasta el Consejo Consultivo le ha dicho ya que pueden derivar
en responsabilidades penales. 
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Y usted, Sra. Armengol, en vez de cesar a la consejera de
Salud, se saca de la manga un decreto ley, aprovechando la
pandemia, para crear un sistema de contratación al margen de
la Ley de contratos, decreto ley que luego es convalidado por
este parlamento, gracias a los votos de sus palmeros -los
diputados del PSOE, de MÉS y de Podemos- que han permitido
que esta comunidad autónoma apruebe una ley inconstitucional
para salvarle el tipo a la Sra. Gómez y a su marido. Y, mientras,
dejan tirados a los médicos y sanitarios, a los que no solo
deniegan la subida salarial a la que tienen derecho, sino que
encima les bajan los sueldos un 2% en sus complementos
autonómicos, médicos y sanitarios que se tuvieron que fabricar
batas con bolsas de basura porque la Sra. Gómez no solo no les
suministró material de protección, sino que, encima, les acusó
de ser los causantes de sus propios contagios por no ser lo
suficientemente cuidadosos. Solo por eso, ya debería haberla
cesado fulminantemente.

Y el último despropósito lo estamos viendo ahora con las
vacunaciones de cargos públicos que se cuelan para vacunarse
ellos primero. Un escándalo que ha provocado dimisiones en
otros lugares de España y que aquí parece que no va con
ustedes. ¿Me puede indicar, Sra. Armengol, qué gerente de
hospital se vacunó el día 13 de enero, antes que los médicos de
consulta del propio hospital? Se puso la vacuna el mismo día
que los médicos de urgencias, pero es que hoy aún quedan
médicos, quedan sanitarios que no han sido vacunados;
mientras las vacunas escasean  para los sanitarios resulta que
los directivos ya se han puesto la primera dosis, ¿me puede
indicar cuándo va a ser cesada o cesado ese gerente de hospital
que se vacunó antes de tiempo? ¿Me pueden indicar cuántos
cargos públicos más se han saltado el orden previsto por el
propio Ministerio de Sanidad en beneficio propio y en perjuicio
de los profesionales que están en primera línea atendiendo
enfermos?

Y lo peor de todo esto es que, mientras ustedes gestionan
descaradamente los recursos públicos en beneficio propio en
vez de al servicio de la salud de los ciudadanos, resulta que en
lo económico no nos puede ir peor porque de hecho somos los
que peor vamos de toda España. Los hosteleros han dejado de
ingresar 7 de cada 10 euros, lideramos la caída de la
facturación de los bares y restaurantes en toda España con una
bajada del 70% de la facturación.

Los ingresos procedentes del turismo extranjero se han
hundido. En noviembre ya habíamos dejado de ingresar cerca
de 13 millones de euros procedentes del turismo extranjero.
Saben que la temporada de Semana Santa está perdida y nada
hace pensar que podamos tener temporada de verano en 2021,
y más si escuchamos las palabras del presidente de la nación.

Y mientras las ayudas directas a trabajadores autónomos y
pequeños empresarios no llegan, porque no solo somos la
comunidad autónoma donde la crisis económica se está
cebando más con la población, sino que también somos la única
comunidad autónoma donde no se está aplicando ninguna
medida efectiva para intentar salvar el tejido empresarial más
allá de convocatorias ridículas de ayudas que se agotan en diez
minutos o de subvenciones aprobadas precipitadamente ante el
clamor social que son insuficientes, que llegan tarde y que ya
no podrán salvar a quienes ustedes han prohibido trabajar.

¿Me puede explicar, Sra. Armengol, por qué en Baleares no
se han convocado ayudas para el pago del alquiler y
suministros de los establecimientos comerciales, como sí han
hecho otras comunidades autónomas?

¿Por qué aquí no se han establecido ayudas para cubrir el
importe del recibo de autónomos que se sigue cobrando a la
gente aunque les obliguen a cerrar sus negocios? En otras
comunidades se han establecido ese tipo de ayudas. ¿Por qué
no se han establecido ayudas para financiar contratos laborales
de sustitución cuando un trabajador está en cuarentena por
COVID o tiene que cuidar de familiares dependientes en
cuarentena por COVID?

¿Por qué los trabajadores y empresarios de Baleares no
tienen ayudas para potenciar el teletrabajo, como sí ocurre en
otros lugares de España?

Tampoco este gobierno autonómico ha destinado un
céntimo a ayudar con los gastos en mascarillas, guantes,
pruebas de detección de la COVID-19 en la plantilla,
instalación de mamparas, maquinaria de desinfección. En otros
lugares de España sí se han establecido líneas de subvenciones
en ese sentido.

¿Y que hay de las ayudas necesarias para la recuperación
del empleo tras la crisis sanitaria? ¿Por qué no establecen
ayudas para el sector del comercio, hostelería o empresas
turísticas que mantengan los puestos de trabajo? 

¿Por qué no adoptan ni una sola medida para aliviar la
presión fiscal de la gente, de las empresas que siguen pagando
como si aquí no pasase nada cuando resulta que les están
prohibiendo abrir, impuesto de actividades económicas, tasa de
basura, IBI...? ¿No creen que ya es hora de dejar de hacer el
ridículo escenificando pactos para reactivar la economía que no
sirven para nada?

¿No creen que es hora de justificar el presupuesto de esta
comunidad autónoma y ajustarlo para destinarlo a atender la
emergencia sanitaria, económica y social?

Están tan acostumbrados a sus políticas de humo y de
grandes titulares que ya no saben hacer otra cosa, pero no
cuentan con que a los ciudadanos cuando ya no tienen con qué
llenar su nevera, sus fotos con sus titulares vacíos lejos de
engañarles lo que consiguen es indignarles todavía más.

¿De qué ha servido su flamante pacto para la reactivación
y la diversificación económica y social? No ha servido para
nada más que para hacerse una foto, que ya en su momento
resultó patética, sobre todo para los grupos de El Pi y de
Ciudadanos que, aún estando en la oposición, se prestaron a la
pantomima. Lo que sea por salir en la foto y que parezca que
trabajan por la gente, cuando lo cierto es que detrás de la foto
no hay nada y que las Baleares se van a la ruina.

Después vino su super decretazo de impulso a la actividad
económica y simplificación administrativa, que debería
llamarse de desacelaración económica y de arbitrariedad
administrativa, que lo que hace es establecer medidas contrarias
al desarrollo económico, como prohibir nuevas licencias de
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alquiler vacacional en Palma o restringir la libre competencia
en la contratación pública que promueve el Servicio de Salud.

Luego vino el decretazo 9, que restringe aun más la
explotación urbanística en suelo rústico, para contentar a los
cuatro activistas del GOB y arruinar aun más al resto de la
población.

(Remor de veus)

Y el colofón final, para su cúmulo de despropósitos, su plan
piloto para el turismo, que se supone que iba a atraer a 11.000
turistas y concluyó con 14 vuelos y 2.000 turistas, que pudieron
comprobar que Baleares no era un destino seguro gracias a su
empecinamiento en negarse a solicitar pruebas PCR a quienes
nos visitaron este verano.

Sra. Armengol, ni una sola de las medidas que ha adoptado
han sido útiles a los ciudadanos de Baleares que cada vez se
empobrecen más.

El último informe de Oxfam Intermón advierte
expresamente que Baleares era la comunidad autónoma donde
más aumenta el porcentaje de personas en situación de pobreza
de toda España con un incremento del 19,6%.

Desde el inicio de los efectos de esta pandemia, desde VOX
hemos presentado multitud de propuestas que han sido
sistemáticamente rechazadas. A principios del mes de marzo
presentamos un plan realista y efectivo para la reactivación
económica, porque sabíamos que llegaríamos a una situación
extrema provocada por las decisiones disparatadas que han ido
adoptando tanto el Gobierno de la nación como el Gobierno
autonómico que usted preside, Sra. Armengol; pero usted
prefirió montar un paripé, con un plan de reactivación a la
Armengol, es decir, un plan de ruina para todos menos para sus
amigos y enchufados y, en vez de llegar a acuerdos serios con
la sociedad civil y el resto de grupos, se dedicó a aprobar
decretos ley con la oposición frontal de comerciantes,
arquitectos, personal sanitario, guías turísticos y restos de
sectores productivos. Y en vez de exigir pruebas PCR a los
turistas, prefirió montar un paripé de plan piloto que resultó un
fiasco.

El objetivo absolutamente prioritario de este gobierno
autonómico debería haber sido el mantenimiento del tejido
empresarial y productivo, junto con el refuerzo del sistema
sanitario, pero las medidas adoptadas solo pretenden sostener
a la propia administración pública, a sus chiringuitos
ideológicos y a sus altos cargos sin tener en cuenta que nuestro
sistema sanitario de protección social dependen de los
impuestos que pagan empresas y trabajadores, los mismos que
están desapareciendo por su desastre de gestión.

Llegados a este punto, lo único mínimamente positivo que
podría hacer por Baleares es irse, Sra. Armengol, ¡dimita,
váyase, Sra. Armengol, y llévese con usted al resto de su
gobierno que solo nos ha traído ruina, enfermedad y muerte!

(Remor de veus i algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Per
començar vull mostrar la decepció del nostre grup parlamentari
per la diligència en què es prenen decisions en aquesta cambra
autonòmica. 

El passat dia 11 la Junta de Portaveus va aprovar per
majoria la compareixença de la presidenta del Govern Francina
Armengol, en sessió extraordinària i urgent, la Mesa la convocà
per a avui, 15 dies després, just una setmana abans que comenci
el període de sessions, una mica més i no hi arribam.

Sàpiguen que l’aposta d’El Pi en la modificació del
Reglament va en aquest sentit, que “extraordinari i urgent” no
sigui un eufemisme, i entenem que quan la majoria decideix “és
això”, i en això resideix la democràcia, una cosa s’ha de
complir i amb rapidesa.

Crec que sabia més del Govern quan anava a les rodes de
premsa que ara essent diputada, o no mereixem els diputats
d’aquesta cambra fer les preguntes que pertoca quan pertoca?
Dit això i en qualsevol cas, sé que vostè no ha triat la data,
benvinguda presidenta a aquesta compareixença.

Proposta, propostes, pensam que és una gran paraula. A
nosaltres ens encanta proposar perquè entenem que és la nostra
feina i li he de dir que el seu govern de vegades és lent a l’hora
d’assimilar les propostes que fem. Des del minut u nosaltres
fem propostes per sumar, i vostè ho sap, però de vegades o no
ens escolten o no els arriben o no els apliquen, però el temps a
la llarga ens dóna la raó.

Vagi per endavant que estic absolutament d’acord amb
vostè que l’únic rival que tenim aquí és la pandèmia, és un
virus que es diu COVID-19, però així i tot he de fer una mica
de puntualització a la seva gestió en aquesta pandèmia, que,
malauradament, ens tomba, fins i tot anímicament. Esperem que
ho puguem resoldre.

Li posaré alguns exemples, presidenta. Vàrem demanar
tancar un mes per no haver de tancar un any, això ho vàrem fer
febrer de l’any passat, ens varen mirar com els mussols; als
quinze dies estàvem tots confinats. Dia 10 de març de l’any
passat, en el ple, li vàrem demanar a la consellera Patrícia
Gómez quina era la dominació de la tragèdia, si moriríem tots
o no moriria ningú; se’ns va acusar d’alarmistes, ens varen dir
que era un constipadot i que esperaven no haver de tenir unes
males experiències. Miri on som. Vàrem demanar, El Pi va
demanar mascaretes per a tots; no eren necessàries, un altre
eufemisme. La veritat era que no n’hi havia. Després, quan n’hi
va haver, varen ser obligatòries. 

Primavera, El Pi va demanar PCR en origen i control als
establiments turístics; no podia ser, no era competència nostra.
Ports i aeroports no els gestionam, i es colaven infectats per tot
arreu, i el corredor segur feia aigua per tots els costats. 
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Després dels mesos varen començar, això sí, a demanar
PCR en origen, llavors ho vàrem arribar a aconseguir, però això
sí, només a alguns indrets, perquè si eren ports i aeroports on
la incidència de la COVID no era molt alta no es feia. Als vols
interilles, tampoc, tampoc no era necessari. I miri com les
xifres han augmentat.

Abans de Nadal, presidenta, el seu govern va anunciar
mesures contundents per les festes. La prioritat és, i ho ha dit
en diferents ocasions, salvar vides; hi estam d’acord, però
nosaltres en aquell moment, abans de Nadal, esperàvem això,
mesures contundents. Però pensam que no ho varen ser. Sabent
com sabien que el Black Friday i el pont de la Constitució
havien disparats els contagis, varen deixar una vegada més en
mans de la ciutadania el bon criteri a les festes nadalenques; un
bon criteri que tenim la immensa majoria, però no tots.

El Pi li va demanar més contundència amb les mesures, que
hi érem, que l’acompanyàvem, que hi estàvem d’acord, que val
més posar-se una vegada blau que mil vermell, però no, no
s’atreviren, i ara tenen la societat alçada i crispada, i no s’ho
expliquen. 

Vostès digueren abans de Nadal, 6 persones de màxim dos
nuclis de convivència perquè no quedi ningú tot sol, pobrets!
Vostè aquí hi va posar el cor, pensam que l’hauria d’haver
retirat. I així ho va fer la ciutadania, ara, això sí, 6 per dinar, 6
per sopar, 6 Nadal, 6 mitjana festa. Vigilància poca o nul·la, i
després de Nadal ens acusaren als ciutadans dels contagis, uns
contagis que sabíem que vendrien perquè no es varen prendre
les mesures dràstiques que s’haurien d’haver pres. Que no és
fàcil? Ho entenem, no és fàcil, però pensam que ara tanmateix
les hauran de prendre i ens veiem en aquesta situació. 

Quina crítica se li fa en general al seu govern? Que
improvisa, que va a remolc de tot, que està superada en aquests
moments. El darrer tancament total de la restauració es va fer
sense donar alternativa ni ajudes ni solucions, fins que varen
sortir al carrer a protestar. I vostès es varen sorprendre perquè
deien que no havien calculat el patiment d’aquest col·lectiu.

Presidenta, en aquests moments creiem que no hi ha d’haver
mitges tintes, vull que tregui la valenta dona que sé que té a
dins i sobretot faci’ns cas, Sra. Presidenta, que han perdut una
mica la perspectiva. Li he dit en moltes ocasions, l’acompany
on faci falta, m’encadenaré a La Moncloa de la seva mà si
vostè m’ho demana.

Vostès ens conviden a sumar-nos a pactes de reactivació,
ens conviden a reunions, ens conviden a fer propostes en
positiu, i nosaltres ho fem, fem propostes en positiu, ens sumam
a pactes de reactivació, anam a totes les reunions, i nosaltres hi
creiem perquè estam educats així i perquè tenim un encàrrec de
la ciutadania, perquè nosaltres també representam la ciutadania,
aconseguir millorar la vida de les persones. En realitat, Sra.
Presidenta, dóna la sensació de vegades que només ens
conviden a dir que sí a les propostes que vostès formulen,
amén, amén, i això no pot ser, perquè tenim criteri i fem feina,
molta feina, per treure solucions a la dramàtica situació que
vivim.

Està clar que el seu govern tot sol no en sortirà i el seu
govern i el de Madrid sí que no, perquè Pedro i Pablo ens
posen pals a les rodes i vostès criden una mica massa fluix.

(Remor de veus)

Fa tres setmanes El Pi va demanar vacunació accelerada i
selectiva a les comunitats turístiques que han vist com el
monocultiu del turisme ha frenat en sec, com s’ha estampat, ha
caigut per un penya-segat. I això suposa que tot s’atura: oferta
complementària, transport, indústria, zero.

Miri, per no cansar amb dades, només en diré un parell:
2020, les Illes han liderat la caiguda del producte interior brut,
22%; producció industrial, 22%; el comerç balear, un 16%.
Varen tancar l’any 2020 amb gairebé 31.000 treballadors en
ERTO i més de 84.000 persones a l’atur. I el que ens queda. 

Això demostra dues coses: primer, que la diversificació
econòmica no ha avançat una passa els darrers cinc anys, o
almanco no s’ha notat, i que sobretot a les Illes hem caigut dins
el fang de la ruïna econòmica i a més de bades, perquè tampoc
no tenim salut. Anam desbocats amb la pandèmia.

Quina solució hi ha a tot això? Vacunació ràpida per
començar la temporada el més aviat possible. Amb aquest
nombres, Sra. Presidenta, no vendrà ni el Tato, a no ser que els
turistes ja estiguin vacunats i venguin aquí a veure els habitants
de les Illes, com quan nosaltres anam a l’Índia i ens vacunam.
Si no estam vacunats és exactament aquesta la fotografia que
tendrem, si vénen. 

Resposta del Govern a la nostra proposta de vacunació
accelerada i selectiva per a les comunitats turístiques? Cap, no
ens han contestat. Per això vàrem registrar fa dues setmanes
una proposició no de llei per aconseguir exigir al Govern de
Madrid vacunació prioritària a ca nostra. 

Vostès veuen com nosaltres que Balears ha rebut molt
menys dosis que les que han rebut territoris similars al nostre.
Veuen com nosaltres que la doble i la triple insularitat també la
patim amb la vacuna, a Mallorca n’arribem poques, però és que
a Eivissa la setmana passada no en va arribar cap. 

Ara, a més, el problema és pitjor perquè Pfizer no
acompleix, no en té, no acompleix els compromisos. Sra.
Presidenta, la meva pregunta d’avui és molt clara, 1.200.000
habitants per tenir immunitat de tribu hem d’estar vacunats el
70%, no som molt bona en matemàtiques, però són 840.000
persones; quin és el pla, quantes persones s’han de vacunar al
dia perquè tots estiguem immunitzats el 30 de juny? 5.600
diàries és el càlcul que em surt, i adaptar aquesta xifra a què
són dues dosis i no una. 

Què es demana la ciutadania? Quan em tocarà a mi, quan i
com ho faran. Així de simple. Ens pot contestar aquesta
pregunta? Crec que és la del milió, quan estarem vacunats?

I, és clar, també voldria que ens garantís que s’acompleixen
els protocols i confirma que no hi ha vacunacions irregulars
entre càrrecs polítics o personatges públics, fins i tot n’hi ha
que resen que s’han posat la vacuna. Diuen que hi ha protocol.
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Li ho deman simplement, no em digui que no amb el cap,
simplement contesti’m, s’han botat els protocols o no? Crec
que avui una consellera ha dit que sí, però que ho varen fer amb
bona voluntat. Això ha dit vostè o una cosa pareguda, Sra.
Santiago: que s’han complit els protocols, però que
efectivament eren persones que tal vegada no haurien d’estar en
primera línia. Ja m’ho explicarà la presidenta després. 

La consellera Gómez, després d’aquella petició que vàrem
fer nosaltres tres setmanes enrere o, més ben dit, fa un mes, a
la nostra vacunació accelerada, diu que fa una proposta,
demanarà a Madrid que les comunitats autònomes que han
perdut més producte interior brut es vacunin abans. Sra.
Gómez, no volem copets a l’esquena, però qualque vegada ens
agradaria que ens donassin les gràcies quan fan seves les
nostres peticions, però de cor celebram que hagin incorporat
com a seva aquesta proposta d’El Pi. Però això sí, tenim un
encàrrec per a vostè, que ho aconsegueixin, i si és demà millor
que passat demà, perquè ja no tenim temps pràcticament ni de
remugar.

La situació de les Illes és dramàtica, però no d’avui, és
històricament dramàtica. Règim especial de Balears, ja el
tenim, que bé!, sense doblers, és a dir, podem dir que tenim un
Picasso o, més ben dit, ens han regalat el marc del quadre, però
el Picasso se l’han quedat ells. Que se’l quedin, però que ens
tractin com a la resta, presidenta, que es quedin el Picasso, és
igual, ja no anam de règims especials, anam d’igualtat!

Segona proposta que li fa El Pi, fer un front comú entre tots.
Sumar vol dir això, deixar-se ajudar, assessorar, incorporar-nos
a tots perquè això és una tragèdia. Deixin vostès i la resta de
partits les sigles ideològiques i anem tots a una. Ara veig que
fins i tot el Partit Popular, cosa que m’alegra, Sr. Company, que
no va firmar ni el pacte de reactivació, diu que té la mà estesa,
ho celebram, esperem que no la retirin en el darrer moment.

Aquest 2021 hem passat de ser una comunitat rica i
solidària a ser una comunitat pobre, pobríssima, i diem: Madrid
aquesta vegada sí ens ajudarà, ens vacunarà prioritàriament.
Però les vacunes perquè ens vacunin han d’arribar i Sánchez no
reacciona, per què? Perquè té sang de peix, sang de peix o
mania persecutòria amb aquesta terra. 

Sra. Presidenta, vostè sempre ha dit que el primer per a
vostè són els interessos de les Illes Balears abans que el vermell
socialista. Ara és l’hora: li demanam que se sumi a la proposta
d’El Pi, com ja varen fer MÉS per Mallorca i MÉS per
Menorca, aquí els ho agraïm, per fer el bot qualitatiu d’enfocar
les ulleres per mirar d’enfora. Voti a favor de la impugnació
dels pressuposts de l’Estat, pegui un cop damunt la taula, estan
en joc les Illes Balears i la seva gent. L’aigua no ens envolta,
l’aigua ha entrat dins la nostra barca. L’ajuda ha d’arribar de
fora, a les bones o a les males, i ha de mostrar les dents a Pedro
Sánchez. Demostri que al seu cor duu el blau de la nostra mar
Mediterrània, ha arribat l’hora de triar i sé que vostè farà el més
sensat.

Què tenim ara?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Mare de Déu! no, Sr. Yllanes, aquesta és la nostra situació,
ens han menyspreat històricament i ens menyspreen ara, i vostè
ho sap, i vostè ho sap. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Créditos, nos han dado, créditos, ajudes directes, ni una. I
si no, ja parlarem d’altres països, com és el cas d’Alemanya. Se
m’acaba el temps. 

Què tenim ara? Males dades sanitàries, molts de morts, una
economia a la UCI, en estat crític i, encara pitjor, una societat
deprimida, empipada i sense esperança. I ja sap que, quan no
tenim res a perdre, no tenim por a res. Balears ho comença a
demostrar: hotelers, patronals, empresaris, agències de viatges,
treballadors, joves sense futur..., ens ofegam, i també s’ofega
el seu govern. Ens doni la mà a tots, deixi’s ajudar, facem-ho
tots a una. No és un govern de concentració, evidentment jo no
vull ocupar la conselleria del Sr. Yllanes, no vull ocupar cap
conselleria, volem fer feina tots plegats,...

(Remor de veus)

..., però no ens assegui a dir que sí, assegui’ns a ajudar-la de
veres, faci -com li va dir el president d’El Pi- un grup de feina,
un govern de tots i no es cregui -com deia- que volem ocupar
cap càrrec dels seus que, crec, que en aquests moments tots
aquests que parlen “por lo bajini” tampoc no voldrien perquè
és un plat de mal gust o de mal moment, el que vivim. 

EL SR. PRESIDENT: 

Vagi acabant, Sra. Pons. 

LA SRA. PONS I SALOM: 

El que volem -acab, president-, és solucionar les coses,
assegui tots els grups però no per dir que ens ha reunit per fer
feina. I si ara no treballam units, quan ho farem? Des d’El Pi
Proposta per les Illes hi som i vostè, hi és?

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Pons. Ara correspon al Grup Parlamentari
Mixt i, en primer lloc, parlarà el Sr. Castells, per un temps de
cinc minuts. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Moltes gràcies, Sr. President. I gràcies, Sra. Presidenta per
la seva compareixença, i el primer que vull fer és agrair-li a
vostè i a tots els membres del seu Govern la feina que fan,
perquè evidentment donem gràcies als sanitaris, donem gràcies
a les forces de seguretat, donem gràcies als efectius militars que
ens ajuden, a tots els servidors públics, perquè jo crec que és
just al capdavant i al cap d’amunt de tots aquests servidors
públics, els membres del Govern, perquè ningú dels que són en
aquesta sala voldrien ser al seu lloc. I crec, i a això miri, ho puc
dir perquè a mi ningú no em pot acusar de ser un palmero del
Govern, ni de ser company amb el Govern perquè vostè ho sap
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perfectament, Sra. Presidenta, i per tant ho puc dir, i crec que
s’ha de dir i crec que és el primer que, amb una cosa que es diu
señorío, és reconèixer doncs la feina i el cansament acumulat
que vostès estan fent, la qual cosa ha de ser perfectament
compatible -evidentment- amb el fet que vinguem aquí i fem la
nostra feina i que és assenyalar les coses que no han funcionat
bé. Però crec que una cosa no ens ha de fer perdre l’altra, i per
això li he de dir que m’he sentit molt incòmode amb el to...,
d’alguns, d’alguns no cal ni parlar-ne, però d’altres, amb un to
d’un cert alliçonament, quan la veritat ja m’agradaria veure’ls
en els llocs de presa de decisions en què estan en aquests
moments. 

Seré telegràfic, Sra. Presidenta, perquè evidentment tinc
només la meitat del temps i jo li diré que, a l’hora de jutjar el
paper del Govern, jo crec que bàsicament hem de tenir en
compte tres paràmetres: un, és les mesures preventives, és a dir,
per pal·liar l’evolució de la pandèmia; en segon lloc, les
mesures pal·liatives dels efectes econòmics; i, en tercer lloc, i
no per això menys important, evidentment, el bon funcionament
del sistema de salut. I seré telegràfic en cadascun d’aquests
temes. 

Mesures preventives. A veure, siguem raonables, sincers, i
veiem que a cap lloc d’Europa no s’ha trobat la pedra filosofal
que permeti unes mesures que frenin la propagació de la
pandèmia. És a dir que venim aquí a criticar el Govern de les
Illes Balears, a dir com de desastrós és tot quan, enlloc
d’Europa -que jo sàpiga, i si hi ha algun exemple que me’l
diguin- no s’ha aconseguit trobar unes mesures de distància
social, de restriccions de mobilitat, de restriccions del
funcionament econòmic, que frenin la progressió de la
pandèmia.

Es dóna el cas que els qui més es queixen de les restriccions
són també els que fan responsables el Govern de les males
dades sanitàries, quan unes són resultat de les altres. Quantes
menys restriccions, més incidència, això és evident. Aleshores,
el que a mi em sembla indefensable..., i ho he de dir, igual que
de vegades critic el Govern, jo crec que tenim una oposició en
aquest sentit, jo en diria gairebé, ho he de dir així, de taverna,
d’una simplicitat de plantejaments absoluta. És a dir, no es
pot... cal trobar un equilibri entre les restriccions sanitàries i el
control de la pandèmia, lògicament, el que no es pot fer és
venir a defensar una cosa i defensar la contrària, que això és el
que veiem. Per tant, primer, reconeixem les nostres limitacions,
la nostra debilitat, veient com enlloc d’Europa no s’ha trobat
una manera de controlar de forma efectiva la pandèmia. 

En segon lloc, parlava de les mesures pal·liatives dels
efectes econòmics. I aquí faré algunes consideracions. Primer,
sobre l’actual estat d’alarma en comparació amb l’anterior, amb
el que es va adoptar el 14 de març. Aquí, l’Estat ens ha passat
un gol, Sra. Presidenta, ho hem de dir així; és a dir, no es poden
delegar competències per adoptar restriccions sense que vagin
acompanyades dels recursos per pal·liar els efectes econòmics.
Aleshores, jo aquí el que li demanaria és: vostè comparteix
aquesta opinió? Què està fent per reclamar que l’Estat
assumeixi el cost econòmic de les restriccions que l’obliguen
a vostè a prendre? I què fan els altres presidents? Continua
havent-hi aquestes conferències de presidents? Perquè jo crec
que aquí tots els presidents autonòmics haurien de pressionar

per dir: escolti, això és insostenible! És a dir, si el Govern no
transfereix els recursos, no es pot demanar a les comunitats
autònomes que prenguin les restriccions que tenen aquest cost
econòmic, personal, social tan fort.

En segon lloc, una consideració de model, de model, i és
que es dóna el cas que els partits de dretes, que s’exclamen ara
per l’esfondrament de l’economia balear, són els que en els
darrers vint anys ens han estat dient turismofòbics quan
alertàvem dels riscos de dependre excessivament del turisme.
Per tant, aquí crec que cadascú, com diuen en castellà: que
cada palo aguante su vela. No és extemporani, vostè pot dir,
escolti, ara ens trobam amb una emergència, no podem parlar
del model..., no és extemporani!, perquè els qui durant vint
anys, o trenta o quaranta anys, han posat l’estora vermella al
sector del turisme, ara haurien d’assumir alguna responsabilitat
que siguem la comunitat autònoma més afectada per aquesta
crisi.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Però també li he de fer una crítica, Sra. Presidenta, crec que
el seu partit tampoc no ha tingut una actitud prou valenta a
l’hora de tenir una visió alternativa a aquesta dels partits de
dretes. No hem aprofitat quan hem governat per propiciar un
canvi de model i això evidentment ho pagam.

I l’última consideració que volia fer era sobre el no
funcionament dels serveis de l’Estat en aquesta comunitat
autònoma, el SEPE no funciona, la Seguretat Social no
funciona, l’Ingrés Mínim Vital no funciona; és a dir, tot i que
tenim la idea que normalment és la comunitat autònoma, o aquí
venim a criticar el funcionament de l’Administració de la
comunitat autònoma, ens trobem que en aquests moments
l’Administració de la comunitat autònoma funciona molt millor
que els serveis de l’Estat. Els serveis de l’Estat no funcionen,
els serveis de l’Estat estan tancats, els serveis de l’Estat no
donen atenció a la ciutadania, i aquí hem de prendre alguna
mesura perquè l’Estat reaccioni i faci com ha fet la seva
administració que, mal que bé, ha estat capaç de continuar
donant servei. 

Em queda parlar del bon funcionament dels serveis de salut
però ho hauré de deixar per a la segona intervenció.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Castells. Ara correspon la intervenció de la Sra.
Tur, per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. TUR I RIBAS: 

Gràcies, bon dia a tothom i bon any, diputats i diputades, i
personal de la Cambra, que crec que també està bé dir-ho tot,
perquè encara no hem acabat el mes de gener i crec que és bo
dir-ho. 

Bé, jo, donat també que tenim poc temps, m’agradaria
també ser prou concisa sobre els punts que pens que
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requereixen una millora o sobre els quals hi ha més recorregut
encara per fer feina i perquè tot vagi millor. 

Jo sí que voldria dir que, quan aquí es fa una crítica crec
que prou compartida, sobretot entre l’oposició, d’improvisació
per part del Govern, jo crec que això és una arma d’atac molt
burda i molt baixa en aquest moment, els ho he de dir. Perquè
vostès saben que els alts i baixos i els vaivens d’aquesta
situació de pandèmia obliguen a prendre decisions de vegades
amb molt poc termini, i de vegades no amb tots els recursos
dels quals a l’Administració li agradaria disposar. Per tant,
d’això jo no en diria improvisació, d’això jo en diria actuar en
funció de com evoluciona la pandèmia i dels recursos dels
quals es disposa a cada moment. I això obliga a prendre moltes
decisions amb molt poc temps, de vegades, i de molt diferent
índole. Per tant, insistesc: nosaltres no el subscrivim a aquest
discurs de la improvisació que crec que, a més, és un discurs
molt poc elaborat i que no té sosteniment bàsicament en cap
argument que sigui creïble.

No obstant, vull anar sobre tres o quatre punts. Sobre el pla
de vacunació, sobre el pla de vacunació, Sra. Armengol, jo crec
que bàsicament està clar que hi ha elements que no depenen de
vostès, ara tenim aquest perill o aquesta amenaça de no rebre
prou vacunes en els moments en què estaven previstes i això,
evidentment, no depèn del Govern de les Illes Balears, però sí
que és cert que potser seria necessari que el Govern expliqui
millor quina és la seva estratègia de vacunació, illa a illa.
Perquè, des del moment en què varen arribar les primeres
vacunes fins que es va començar a agafar un cert ritme de
vacunació en el conjunt de Balears, varen passar diverses
setmanes i, per tant, la gent veia que les vacunes eren aquí però
no acabaven d’arribar, especialment a les Pitiüses on tot s’ha
retardat més, d’acord?

Jo crec que aquí és important fer una major explicació de
com es pensa dur endavant aquest Pla de vacunació que
correspon a les Illes Balears. Ja, sense entrar en detalls
evidentment, del per què, i això és una cosa alarmant, per què
Balears ha rebut tan poques dosis. Vostè ens ha donat una
explicació que crec que té una índole tècnica però, francament,
crec que al conjunt de la ciutadania de les nostres illes li costarà
molt entendre que Balears sigui a la cua de recepció de vacunes
i que això depengui únicament del nombre de persones majors
que hi ha a les nostres illes o del nombre de residències i del
nombre de sanitaris, jo crec que aquí o no l’hem entesa bé o
vostè no s’ha explicada prou bé o les dues coses, Sra.
Armengol.

Una altra qüestió, sobre la vigilància i control de les
restriccions. A veure, no puc subscriure tampoc aquest discurs
que vol alimentar l’oposició que el Govern pretén fer recaure
sobre la ciutadania tota la responsabilitat de les coses que no es
fan bé, no és cert. La ciutadania té una responsabilitat
individual important, el Govern té la seva, però la ciutadania
també! I vostès es troben pel carrer gent sense mascareta, igual
que jo mateixa, eh? Per tant, vegem, que ja tots som grossets i
els missatges en el carrer fa molts de mesos que hi són: en els
mitjans de comunicació, les normes, etc. Per tant ningú no pot
dir: és que jo no sé. No, el que hi ha també és molt de
malcriüm, eh?, diguem les coses pel seu nom, vull dir, és una
minoria de la població que té una conducta absolutament

irresponsable i insolidària, i això ha de ser castigat.
Evidentment que ha de ser castigat, perquè hi ha massa vides en
joc. 

Per altra banda, vostès també varen dir que contractarien
400 informadors COVID i jo trob que en el cas de les Pitiüses,
com a mínim, i en concret en el cas de Formentera, de 400 que
vostès varen anunciar que contractarien 19 en concret a Eivissa,
1 en concret a Formentera, que és el tema que m’ocupa, i és
clar, crec que 1 informador COVID a tota l’illa de
Formentera..., vaja, jo sé que som pocs però 1 informador
COVID, no vull pensar que es doni de baixa per qualsevol raó,
i ja no tenim informador COVID. Crec que el rol d’aquestes
persones és important i és un rol d’informació que ha d’arribar
a la ciutadania i que requereix més presència de policia local,
a peu de carrer, però també informadors COVID, igual que he
dit policia local, resta de forces de seguretat. 

Temporada turística de 2021, només em queda una
pregunta: com poden explicar vostès el missatge del Sr.
Negueruela, que fa només uns dies -concretament, declaracions
del dia 13 de gener- que explicava que Balears tendrà
temporada turística i que es podrà fer en bones condicions i que
hi haurà una vacunació generalitzada, i les declaracions del Sr.
Sànchez, que jo, amb tots els meus respectes al Sr. Sánchez,
però viu a un altre planeta aquest senyor, clarament viu a un
altre planeta, perquè dir -com ja han repetit altres persones que
han intervengut prèviament-, dir que Espanya no podrà rebre
viatgers internacionals fins que tenguem una vacunació del
70% de la població..., jo, la veritat, que m’ho expliquin, perquè
crec que aquest missatge requereix un aclariment absolutament
ràpid i contundent per part del Govern de les Illes Balears i la
gent ha de tenir un missatge clar. Tendrem o no tendrem
temporada turística? A qui hem de fer cas? Hem de fer cas al
Sr. Sànchez o hem de fer cas al Govern de les nostres illes? Jo,
particularment, preferesc fer cas al Govern de les nostres illes. 

Acab. Sobre els ajuts econòmics i tramitació d’ajuts, etc.
Ho ha dit el Sr. Castells abans: l’Administració de l’Estat és un
desastre, és un desastre, ho hem dit en nombroses ocasions. A
dia d’avui encara hi ha moltes oficines del SEPE que no donen
cita presencial. La gent està esgotada, no tenen com tramitar els
ajuts, no tenen facilitats per tramitar-los. Per favor! Vull dir,
expliquin vostès què faran.

La delegada del Govern és una ex batlessa socialista, la Sra.
Calvo, i algú haurà de donar explicacions, no pot ser que
tenguem el SEPE sense donar servei presencial, això és
inadmissible. Ho estam reclamant fa mesos i mesos i mesos, no
hi ha solució. Això no es pot tolerar!

I, finalment, perquè no tenc més temps. Vostè deia -i a això
m’ho he apuntat com una frase important-, vostè deia per
finalitzar la seva intervenció, Sra. Armengol: “tenim a tocar la
normalitat”. Jo entenc que vostè té el deure -i jo li agraesc- de
tenir un to positiu, optimista -o moderadament optimista, com
a mínim- i que té el deure de transmetre seguretat i
tranquil·litat, evidentment, només faltaria que la presidenta del
nostre govern no ho pugui fer això; però, és clar, dir que “tenim
a tocar la normalitat”, jo diria que també frega un poquet la
fantasia, si em permet que li ho digui i no s’ho prengui
malament. Jo no crec que tenguem a tocar la normalitat, jo crec
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que l’hi volem tenir, això és cert, però que l’hi tenguem no. Jo
crec que en aquest moment el Govern ha de fer un missatge
molt més contundent, molt més clar, respecte de la situació que
tenim en aquest moment de com s’organitzarà la vacunació, de
com es distribuiran els ajuts i de què passa amb tots aquests
ajuts de l’Estat que han d’arribar i no arriben mai.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Cano. 

LA SRA. CANO I JUAN: 

Gràcies, Sr. President, molt bon dia senyors i senyores
diputades, Sra. Presidenta. Les nostres illes, així com la resta
del planeta, ens trobam davant la mateixa adversitat: la tercera
onada de la pandèmia ens sacseja amb virulència, i davant
d’això es prenen mesures. Alguns països han apostat per
confinaments totals i altres, la majoria, estam en la línia de
mesures restrictives que a la pràctica impliquen
pseudoconfinaments perquè només es permeten les activitats
essencials.

El virus ha llevat la vida a massa conciutadans i
conciutadanes i volem expressar, des del Grup Parlamentari
Socialista, el nostre profund dolor i solidaritat cap a les famílies
de les víctimes, i un agraïment infinit cap als professionals
sanitaris que ho donen tot per salvar vides i duen a sobre un
important desgast físic, psicològic i emocional. I demanam, una
vegada més, responsabilitat individual i social que és l’única
que ens pot salvar d’aquesta situació als ciutadans i a les
ciutadanes, fent activitats exclusivament essencials. Si l’any
2020 va ser l’any dels sacrificis, l’any de la resistència i de les
lliçons que ens va deixar la pandèmia -entre d’elles, la
importància de reforçar la cosa pública, la sanitat pública i
universal-, l’any 2021 ha de ser l’any de l’esperança per
superar la crisi sanitària i començar la recuperació econòmica.

De la mà de la ciència s’ha aconseguit, en un temps rècord,
una gran fita com és el vaccí. Per fer-ho possible, tot el talent
investigador, les universitats, la indústria i els governs, tothom,
ha treballat de manera cooperativa per fer front a un enemic
comú i posar fi a la pandèmia. Estaria bé que a aquesta cambra
s’escampàs aquest exemple, d’aquesta manera de fer, d’aquesta
metodologia cooperativa de la ciència. Però per a això caldria
tenir el virus, i no la presidenta, com a únic enemic a vèncer.

La pandèmia ha tengut una especial incidència en les
economies turístiques i de serveis a tot al món i, particularment,
a la nostra, on hem patit un enfonsament sense precedents del
nostre Producte Interior Brut. Sabíem que aquest hivern seria
dur i, efectivament, ho és, som plenament conscients que hi ha
molta gent que ho passa malament, que pateix, persones que ni
en el seu pitjor malson haguessin pensat trobar-se en una
situació com l’actual, som molt conscients de la tristesa, de la
fatiga, de la ràbia, de la frustració, són massa mesos que
convivim amb el virus, ho sabem i, tots aquests sectors, tota
aquesta gent, treballadors, empresaris, tenen la nostra
comprensió i poden comptar amb nosaltres perquè des del

minut u treballam de valent per ajudar el màxim de persones,
sobretot els col·lectius més vulnerables.

Són temps difícils. Ara bé, com a societat no podem deixar
que la por ni la desesperança ens vencin. No podem permetre
que triomfin les idees insolidàries del neoliberalisme salvatge,
del “campi qui pugui!”, que ja començam a escoltar fins i tot en
aquesta cambra. No podem defallir, ni desentendre’ns dels
altres, de la seva salut, del que els pugui passar; són setmanes
dures i hem de perseverar, perquè les mesures donaran els seus
fruits: a Mallorca, ja permeten abaixar la incidència acumulada,
i ara també es tracta que a les altres illes també millorin. Ja
començam a veure la llum al final del túnel gràcies als vaccins.
La previsió -i esperam que així sigui- és que per l’estiu el 70%
de la població estigui vaccinada, això si es pot arribar a complir
amb les previsions de la producció, això és important, i aquest
objectiu és el que marcarà el veritable punt d’inflexió per a la
recuperació de l’activitat econòmica de les nostres vides.

La resposta que donam davant d’aquesta crisi és totalment
oposada a la resposta que hi va haver a l’anterior crisi
econòmica, on la falta d’humanitat va ser total. Quan diem les
persones primer ho traslladam a la nostra acció política i
afortunadament no estam tots sols, perquè aquesta vegada
Europa sí ha respost de manera solidària i el Govern d’Espanya
ha desplegat el major escut social mai no desplegat davant una
crisi econòmica i social. 

Europa ens ha dit: ara és el moment de salvar vides,
d’ajudar les persones i garantir la cohesió social, i per reactivar
l’economia ha impulsat un pla molt ambiciós, (...) en la
recuperació econòmica, la modernització i la transformació de
la nostra economia, i gràcies a aquest fons rebrem 300 milions
d’euros per a projectes estratègics que ens facin més resilients
com a societat, més forts, més competitius i més cohesionats
socialment, en diversificar el nostre model productiu i donar un
bot qualitatiu.

El Govern d’Espanya, en trencar la dinàmica del bloqueig,
ha fet un important esforç a protecció social i els pressuposts
generals de l’Estat són l’expressió d’aquest compromís, gràcies
a aquests pressuposts ens han arribat aquestes setmanes 12
milions d’euros al Pla de xoc de dependència; són els
pressuposts que permetran tenir protegits els treballadors i
treballadores que es troben en ERTO fins al 31 de maig o que
els fixos discontinus també puguin cobrar aquesta prestació, o
que, per exemple, els empresaris, els autònoms que es troben en
aquests moments en cessament d’activitat també puguin tenir
aquesta prestació tan important fins a aquesta data; són els que
permetran ajornar els pagaments o els que permetran que no es
desnoni ningú durant l’estat d’alarma sense oferir alternativa,
mesures que donen un valor d’oxigen molt important a
treballadors, famílies i empreses fins que superem la situació.

A tot això hi hem de sumar els pressuposts d’enguany que
són els més elevats de la història de Balears, per estar al costat
de la ciutadania, per protegir qui més ho necessita. 

Des que va esclatar la pandèmia, el seu govern, presidenta,
no s’ha aturat de plantejar mesures, s’han pres les mesures
necessàries quan ha estat necessari per molt impopulars que
fossin, perquè entre salut i economia mai no hem tengut dubtes.
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Presidenta, té tot el suport del seu grup parlamentari, perquè no
hi ha solucions fàcils ni infal·libles, i si una cosa ha mostrat
aquest virus és que és molt volàtil.

Sempre s’ha actuat de la mà de l’evidència científica, s’han
fet els cribratges massius on corresponia, perquè una cosa és fer
un cribratge massiu i una altra cosa és fer coses
indiscriminades, perquè això no té cap tipus d’evidència
científica ni està emparat, es tracta d’utilitzar els recursos
públics bé, d’aprofitar-los al màxim. Aquí no es malbarata cap
tipus de culillo en las vacunas, como en otros lugares; i sí,
actuant on sabem que es produeixen els contagis, a interiors, a
entorns d’oci, familiars, que és on es baixa la guàrdia, i sempre
hem anat de la mà del diàleg social, en consensuar les mateixes
mesures amb els diferents agents econòmics i socials i les
diferents institucions de les nostres illes per anar tots a una.

Les mesures...

(Alguns aplaudiments)

..., les mesures restrictives han vengut acompanyades d’un
paquet de mesures que ajudarà tots aquells sectors més
castigats per les restriccions i la crisi derivada de la pandèmia.
Valoram que sindicats i patronal, així com les diferents
institucions i partits que formam part del Pacte de reactivació
econòmica, les hagin avalat. Amb el pla de xoc s’atorgaran
ajudes per valor de 103,5 milions d’euros, dels quals 50 milions
d’euros seran en ajudes directes a fons perdut, no
reemborsables, per ajudar els sectors afectats pel tancament,
així com d’altres que pateixen la caiguda de la demanda. A
través de l’ISBA es posaran 50 milions d’euros més que se
sumen als 230 ja posats amb unes condicions d’avantatge, així
com els 3,5 milions d’euros restants seran per a suspensions
fiscals que se sumen als ajornaments de pagaments de deutes
per valor de 33,6 milions d’euros.

No hem aturat d’impulsar ajuts econòmics, el 2020, durant
els mesos de pandèmia, s’han atorgat ajuts econòmics per valor
de gairebé 90 milions d’euros, com els 15 milions d’euros per
a autònoms, ajuts directes a la restauració per valor de 12
milions d’euros, ajudes als fixos discontinus, del transport
discrecional, del sector audiovisual, de la cultura, industrial,
agricultura, innovació, PIME, ajornaments de pagaments de
deutes per valor de 33 milions d’euros -Sra. Ribas-, i sense
oblidar-nos de la part social i de l’ocupació, que sempre és la
gran sacrificada en les propostes de la dreta.

Sabem que no arribam a tot, sabem que no ho cobrim tot,
que cada col·lectiu, cada sector sempre vol anar més enllà, ara
bé, governar és gestionar expectatives amb els recursos que
tenim conjugant l’interès general, no perdent la perspectiva de
globalitat, equilibrant i prioritzant, com aquest govern fa.

Les crítiques són lícites i necessàries en democràcia,
nosaltres som els primers que ens autoexigim més, ara bé,
aquells que varen sacrificar la ciutadania quan pitjor ho passava
a l’altar de l’austeritat amb retalls duríssims, aquests, no tenen
cap credibilitat amb les seves crítiques. Perquè un llueix molt
bé quan no ha mogut ni un dit i tot l’esforç el fan els altres,
perquè el PP ni tan sols ha volgut col·laborar asseient-se al
Pacte de reactivació econòmica i social...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

... i no ha suportat els pressuposts d’aquesta comunitat
autònoma que són els que ens permeten emparar i protegir la
població, com he relatat anteriorment. 

I és un insult...

(Remor de veus)

..., és un insult dir que totes aquestes polítiques, que tants
recursos públics han mobilitzat i que han estat avalades per
tants de sectors, institucions, patronal i sindicats, pels consells,
la FELIB i diferents partits, són un decorat o una foto, dir això
és un insult al diàleg i a la capacitat d’acord -Sr. Company. I
vostès, d’acord, no s’han volgut sumar a aquest acord, no ho
han volgut, però no tirin per terra tota la feina que s’ha fet ni
menyspreïn la feina dels que sí han volgut acordar i sumar en
el pitjor moment de la nostra història recent.

(Alguns aplaudiments)

El que diferencia, per tant, aquest govern de les propostes
de la dreta és l’ànima social, perquè no sacrificarem la justícia
social en el procés de recuperació econòmica. 

Saben què ha fet el Partit Popular a comunitats on governen
de la mà de Ciudadanos i de VOX, com a Andalusia per
exemple? Baixar el pressupost en sanitat en aquests moments
d’una pandèmia, baixar el pressupost de sanitat en 200 milions
d’euros...

(Remor de veus)

..., o a Madrid, amb la lògica del capitalisme del desastre,
sempre veuen una oportunitat per treure profit de la pandèmia
en privatitzar i esquarterar una miqueta més l’estat del benestar.
Aquest és el decorat que voldria el PP i això és un decorat
distòpic.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Quant tot això passi, que passarà, els ciutadans i les
ciutadanes recordaran que el seu govern no va donar l’esquena
ni a les famílies ni als treballadors ni als empresaris, que varen
estar al seu costat en augmentar la partida de Renda Social
Garantida, en sanitat pública per contractar 900 professionals
més, en més rastrejadors, augmentant els recursos per a beques
menjadors, en lloguer social, estant al costat de les persones
dependents, dels pensionistes, de les entitats socials i donant
ajuts directes a fons perdut al sector productiu.

Ja per acabar m’agradaria fer-ho com he començat, parlant
de la gran esperança que suposen els vaccins de l’estratègia de
vacunació. S’han posat el 99,8%..., 99,3% dels vaccins que ens
han arribat, uns vaccins que arriben segons criteris d’igualtat,
equitat i vulnerabilitat, amb una estratègia avalada pel Comitè
de Bioètica Estatal i que són proporcionals al sector de la
població que toca vacunar, i estam en aquests moments per
sobre de la mitjana en l’administració de les vacunes.
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Volem expressar el nostre suport a la decisió de reservar
una segona dosi al col·lectiu més vulnerable entre els més
vulnerables, els que han caigut com a mosques, que són les
persones grans de les residències. És una bona decisió perquè
passa...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cano, acabi, per favor.

LA SRA. CANO I JUAN:

... quedassin immunitzats i és fonamental que el pla de
vacunació se segueixi escrupolosament, com es fa, perquè no
hi caben actituds insolidàries i contràries a l’interès general.
L’encoratjam a seguir treballant per defensar l’interès general
i aquí ens té, al seu grup parlamentari.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cano. Correspon ara la contestació per part de
la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President, gràcies, diputats i diputades. Vull
començar les meves primeres paraules per agrair les
intervencions de tots els grups parlamentaris, les propostes
sempre són benvingudes; les idees, encara que no compartides,
són benvingudes, formen part, algunes no compartides, formen
part del necessari debat parlamentari, les crítiques també i, per
tant, també són acceptades per part del Govern de les Illes,
perquè la nostra obsessió, els ho repetiré una vegada més, és
seguir salvant vides a la nostra comunitat autònoma i totes
aquelles propostes que puguin ajudar a això se’ns dubte seran
apuntades i estudiades per part del Govern d’aquestes illes.
Vull agrair per tant les intervencions, agrair aquest debat. 

I també aprofitaré aquesta intervenció per contestar totes
aquelles qüestions en què vostès han plantejat algun dubte o
algunes qüestions que no compartesc i que crec que val la pena
també explicar en aquest torn de rèplica. Repetir una obvietat,
però que de vegades escapa quan sent segons quines
intervencions o sembla que escapa segons quan sent algunes
intervencions, que és que parlam d’una situació absolutament
extraordinària, no només a les Illes Balears sinó que al món;
que tenim una pandèmia sanitària que afecta l’economia i la
salut del món. I, per tant, amb aquest paràmetre, que no només
és aquesta cambra parlamentària, que no només són les nostres
petites illes, crec que també hauríem de ser capaços d’entendre
les mesures que es poden aplicar, com es poden aplicar i com
s’apliquen des de les Illes Balears i que tenen una afectació o
que ens veiem afectats, evidentment, per una situació que és
mundial.

Vull repetir una vegada més que aquest virus contagia d’una
forma fulminant i mata d’una forma fulminant. Són 563 morts

a les Illes Balears, 2 milions al món. És una xifra que
m’agradaria que no ens hi acostumàssim per molt de dir-la, 563
famílies rompudes, 2 milions al món. Per tant, ens trobam
davant d’una situació extrema, de risc extrem, en una situació
duríssima per a la ciutadania i, a més, que ja dura un any.

Per tant, el primer reconeixement que jo faig és als
ciutadans d’aquestes illes perquè aguantin, malgrat totes les
dificultats, perquè jo som conscient del dolor, som molt
conscient de les expectatives frustrades, som molt conscient del
sentiment de frustració, de desesperança, de tristesa, de soledat
que tenen tots els ciutadans d’aquestes illes, és clar que sí que
en som conscients. 

I quina és la nostra obsessió i la nostra estratègia com a
govern, igual que ho és compartida amb els ajuntaments, amb
els consells insulars d’aquesta terra, quina és la nostra
obsessió? Salvar el màxim de vides possible, atendre el millor
possible els ciutadans que pateixen aquesta malaltia i
acompanyar econòmicament perquè no enfonsem aquesta
societat viva i valenta. Aquesta és la nostra estratègia i així
l’hem plasmada durant tot el temps, des del mes de març, des
del mes de febrer, en què fórem la segona comunitat autònoma
que tenguérem un cas de coronavirus, fins ara. I és més d’un
any de treballar intensament amb aquesta voluntat, amb aquesta
estratègia. Qui la marca? Assessors sanitaris, tècnics sanitaris,
en els que sempre ens suportam i als que mai no podrem agrair
prou també la magnífica feina que fan, primer de tot per atendre
bé i per evitar morts i per atendre bé la ciutadania que té la
malaltia i després, evidentment, per prendre les mesures
adients. I ho repetesc, aquesta ha estat la nostra estratègia tot el
temps.

I per algunes qüestions que s’han dit, que quedi clar, què és
el que està provat d’una malaltia nova en el món, d’una
malaltia que ha evolucionat moltíssim, què és el que està
provat? Que ens protegim, fins que la vacuna no hagi
immunitzat tota la població, ens protegim com? Mascareta
posada, ens protegim amb la distància social i ens protegim
amb la desinfecció, això està comprovat. I això, que és tan
bàsic i que és molt bo de dir i que és molt de difícil de poder
fer per part de tothom en tot moment, això és el que marca les
decisions estratègiques de les possibles restriccions, és clar que
sí. 

I em deia la Sra. Guasp, quina evidència hi ha? És molt
evident, és una evidència científica. Per què hem pres decisions
de restriccions quan hem tengut una situació d’incidència molt
elevada? Primer de tot dir-los dues coses que són bàsiques,
aquest govern la seva màxima és decisió de restricció, com la
prenem? Perquè nosaltres el que volem garantir al màxim és la
llibertat i els drets de ciutadania, com la prenem? Quan tenim
la situació sanitària complicada. Per tant, què ens marca?
Pressió hospitalària, decisió evidentment de més restricció per
part del Govern. Crec que això és el lògic i és l’entenedor per
part de tothom, aquesta és la màxima.

Segona qüestió, els deia, quin és el sistema de protecció?
Aquest. Per tant, què hem de fer per evitar contagis com a
govern? Òbviament, donar les eines a la ciutadania, explicar-
los-ho, aquestes són les eines que tenim. Per tant, les hem
explicades una vegada i més i ho farem tot el temps possible. 
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Però quan això no abasta i quan la incidència puja molt i
quan tenim una situació hospitalària complicada hem d’evitar,
com a govern, que hi hagi llocs on no es dugui la mascareta i
que hi hagi poques aglomeracions, perquè són les dues claus
que ens eviten els contagis. Per tant, què hem fet? Restriccions
en el sector d’hostaleria i restauració perquè és quan la gent no
du la mascareta per menjar i per beure, com és lògic i normal,
i perquè, a més, és un ambient que crea més relaxació. I això és
així, i això és així per tot el món.

I tenen la culpa els restauradors o la gent que té un bar o la
gent que té un restaurant? No, qui té la culpa? El virus que
contagia i contagia quan s’acosta la persona i ens el transmetem
per aerosols. I aquesta és l’evidència. Per tant, tot el meu suport
òbviament al sector de la restauració, de l’hostaleria o dels
gimnasos, on la gent no du la mascareta i per això es contagia,
i, per tant, per això hem hagut de prendre la restricció de
tancar-los; o quan hem d’evitar aglomeracions, i on se’ns
acumula la gent els mesos de Nadal, complicadíssims, o aquests
mesos de gener, complicadíssims, de rebaixes a l’illa de
Mallorca amb la situació que teníem? A les grans superfícies,
als centres comercials. Tenen la culpa els qui treballen en
aquella gran superfície o en aquell centre comercial? No, però
tenim un virus que es propaga de la forma que es propaga i
quan hi ha aglomeració de gent el virus campa al seu aire i, per
tant, després tenim molts més casos i després ens ve una
situació hospitalària complicada.

Això tan bàsic és el que hem de traslladar a la població i és
en el que hem de prendre decisions des del Govern, que són
molt difícils i que són, sens dubte, molt doloroses. L’evidència,
però, també et diu que quan prens aquestes decisions, i ho vull
explicar una vegada més, aquestes restriccions funcionen i
aquestes restriccions, que són difícils, funcionen. I Mallorca és
el cas claríssim, igual que va ser a Eivissa quan vàrem tenir
l’onada forta durant la tardor. En aquest moment nosaltres hem
passat de ser la primera comunitat autònoma en casos a la
dotzena, avui som la dotzena comunitat autònoma. Això ens,
ens..., ens ajuda a estar contents? No, perquè la situació és
dramàtica, perquè ens trobam al nivell 4, ens trobam en una
situació de risc extrem, però la realitat és que quan hem aprovat
tancar l’hostaleria i les grans superfícies, dia 11 de gener
teníem una incidència de 624 i avui, uns quinze dies després,
tenim una incidència de 414.

Per tant, què vull dir? Que les restriccions són les que
pertoquen, i jo les defens, malgrat totes les dificultats que
suposa prendre-les, estic absolutament segura que aquestes
decisions estan ben preses i que això ens ha ajudat a salvar
vides en aquesta comunitat autònoma. Per tant, això és el que
ens ha de fer moure en tot moment.

(Alguns aplaudiments)

Si no haguéssim pres aquestes decisions hi hauria més
contagis i hi hauria més pressió hospitalària i hi hauria més
situació de mortalitat a les nostres illes. N’hi ha prou a dir una
dada, perquè per a nosaltres aquesta és la clau, nosaltres som la
comunitat autònoma on tenim un mort per cada 88 casos, un
mort per cada 88 casos; la mitjana espanyola és d’un mort per
cada 45 casos. La situació de Madrid és d’un mort per cada 39
casos. Aquesta és la realitat.

Per tant, què vol dir? Que en aquesta comunitat autònoma
es rastreja més, es troben més casos, se’ls atura aviat i aturam
aviat, més aviat, l’entrada als hospitals i l’entrada a les UCI i,
per tant, salvam vides. I aquest és el meu convenciment a l’hora
de prendre la decisió i és el que ens mou al Govern de les Illes
Balears a l’hora de prendre la decisió.

(Alguns aplaudiments)

Perquè el nostre límit sempre és i serà que un ciutadà que
tengui COVID tengui un llit a planta, tengui un llit d’UCI i
tengui un respirador, i a aquesta comunitat autònoma a dia
d’avui això no ha faltat ni faltarà perquè aquesta és la nostra
forma de fer, d’entendre la política i d’ajudar els ciutadans i
ciutadanes a superar aquesta situació absolutament complicada.

Els ho vaig dir, hi ha més estratègia sanitària, evidentment,
a part de reforçar, posar personal sanitari, tenir la tecnologia
adequada als hospitals, invertir els recursos prioritàriament en
sanitat, i així seguirem fent feina. Els ho vàrem dir, a més, a la
meva darrera compareixença, l’estratègia sanitària és molt més
àmplia: els cribratges massius d’antígens, se n’han fet ja, ho
repetesc una vegada més, 17 a aquesta comunitat autònoma.
Això que els explic no passa a tots els territoris, per cert a molts
de territoris on governen Ciutadans, el PP, amb el suport de
VOX, tot això que els he explicat abans passa absolutament el
contrari. Però no venc aquí a comparar absolutament res, els
venc a explicar aquí el que fem i el que entenem per aturar
millor...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... aquesta situació sanitària: 50.000 tests, 777 cadenes
interrompudes.

Sr. Company, no és bo fer un cribratge massiu, sigui quin
sigui el poble, sigui quina sigui la incidència acumulada,
nosaltres ens basam en criteris tècnics. Jo som apotecària, però
d’això no en sé tant, supòs que vostè menys, i, per tant,...

(Remor de veus)

... la realitat és que això ens ho ha d’assessorar qui en sap, qui
en sap, i un cribratge d’antígens massiu funciona quan tenim
una incidència acumulada molt elevada i quan no són brots
controlats, per això a Eivissa funciona molt bé, perquè a
Eivissa, desgraciadament, tenim una incidència acumulada per
sobre de 2.000, aquesta és la realitat, i s’han fet els tests
antígens i no se n’ha, evidentment, deixat de fer cap que no fos
absolutament necessari. 

Rastrejadors, els ho repetesc: 421; per cert, 130 de l’exèrcit,
als quals agraesc la seva col·laboració.

Proves, la comunitat autònoma que durant tot el temps més
proves ha fet i seguirem amb aquesta línia de treball.

Els 377 informadors COVID que ha posat aquesta
comunitat autònoma i que no ha posat ningú altre. I, Sra. Tur,
efectivament, en aquest moment només en tenim un a
Formentera, hem ampliat els perfils per poder contractar més
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gent i la previsió és tenir-ne 3, entre informadors i assistents
socials, i 2 informadors d’espais naturals. 

També hem reforçat tota la nostra estratègia sanitària amb
l’estratègia de mobilitat, entenent que som unes illes i, per això,
vàrem defensar des del principi, vàrem començar tancant els
ports i aeroports, ho recordarem, i vàrem defensar des del
principi poder tenir controls: PCR negativa a l’entrada i poder-
los tenir amb nacionals i amb internacionals. 

A mi m’agradaria també, Sra. Pons, que les coses fossin
més ràpides, però s’aconsegueixen des de l’esforç, des de la
feina, des de la dedicació, des de l’empatia, des de la presa de
decisions conjunta, des de tocar totes les portes i no cansar-te
mai d’insistir en el mateix, i és el que fa aquest govern. I ho va
aconseguint, perquè tenim, efectivament, els ports i aeroports
controlats, amb les entrades d’internacionals a través de la PCR
negativa que exigeix el Govern d’Espanya, de dia 23 de
novembre, a tots els internacionals, i amb els nacionals amb els
controls que fa aquest Govern i que -sí, Sr. Ensenyat, vostè ho
deia i ho posava en valor i jo també l’hi ho pos-, hem
aconseguit que hi hagi 146 persones que hem trobat positives
a l’aeroport, per tant les hem pogudes aïllar, i 106 que ja han
trobat en origen positives i ja no han pogut viatjar a la nostra
comunitat autònoma. 

Tema clau en totes les intervencions, també en la meva: el
tema de vacunació, i de la vacunació, del ritme i de la
necessitat d’accelerar aquest ritme de vacunació. Tornaré a
explicar una cosa que és bàsica, però que veig que, per segons
quines intervencions, no s’acaba d’entendre. La vacunació és
estratègia europea. I jo -repetesc- hi estic d’acord, perquè es
tracta que ens immunitzem tots per poder tenir mobilitat a una
terra com la nostra. L’estratègia és europea, de moment hi ha
dues vacunes autoritzades: Pfizer i Moderna, d’aquí a poquet,
Oxford. Europa ha comprat per sis vacunes, Espanya ha
comprat 40 milions de vacunes, estratègia europea, estratègia
estatal. Aquesta és la marca, i diré una cosa prou òbvia: tanta
sort que són europeus!, perquè, desgraciadament, hi ha molts
països del món que desgraciadament encara no tenen ni una
vacuna i no sabem quan la podran tenir, perquè solidaris ho
hauríem de ser amb tots i també amb la resta del món, o
almenys aquest és el meu sentiment.

(Alguns aplaudiments)

Per tant, estratègia europea. Què passa? Que les grans
multinacionals farmacèutiques en aquest moment no
produeixen la quantitat a la qual s’havien compromès i que
haurien de produir i seria desitjable, per tant, no és que a
Balears faltin dosis -que sí-, és que en falten pertot, és que és
ridícul dir això, és que falten dosis pertot, perquè les
farmacèutiques no produeixen al ritme.

Que això estic segura que canviarà? Estic segura que
canviarà. Recordarem la primera onada: ens faltaven reactius
per a PCR. Si miren la primera onada, i si miren les proves,
quasi no n’hi va haver. És clar, ara en tenim molts més, de
positius, perquè no hi havia reactius en el món, perquè la
pandèmia és de tot el món, i tothom compra al mateix mercat
les mateixes coses, i les capacitats de producció industrials no
van al mateix ritme. Per tant, quan hi hagi més producció,

òbviament, hi haurà més vacunes i es poden imaginar -
m’imagín jo- que tothom les distribuirà de forma rapidíssima
perquè el que interessa és que tothom s’immunitzi de la forma
més ràpida possible, i això interessa a Europa, interessa a
Espanya i interessa, sens dubte, a aquesta comunitat autònoma. 

Com es tria el Pla de vacunació estatal? A un grup de
treball que hi ha hagut, a nivell estatal, amb les comunitats
autònomes, on hi han participat tots els colors polítics. El criteri
nacional és: primer, es vacunen les persones majors que són a
les residències de majors i residències de discapacitats; el
personal sanitari essencial; després començam amb les
persones majors de 80 anys; després començam amb grups
essencials de treballadors, que aquí hi ha cossos i forces de
seguretat de l’Estat, hi ha comunitat educativa, docents, hi ha
treballadors, esperem que treballadors dels serveis socials, hi
ha tota una estratègia; i després hi va la població en general.

Vostès m’han dit, la Sra. Pons, sobretot, i no sé si algun
grup més, que pensen que Balears ja hauria de tenir més
vacunes.

Ara jo vull fer una reflexió, des del punt de vista de
persona: creuen vostès que és just que una persona major que
viu a una residència de Cantàbria, d’Astúries, de Madrid, de
Balears, de Canàries, d’on sigui, deixi de ser vacunada perquè
nosaltres som una comunitat turística. Jo crec que primer
hauríem de pensar moltes coses abans de dir-les, i em sembla,
sincerament, que el Pla de vacunació sigui, primer, a les
persones que moren més fàcil, una generació que ho ha donat
tot per aquesta democràcia, per aquesta terra, primer vacunar
les persones majors i les persones amb discapacitat..., és que
sincerament, és que és un símptoma d’humanitat que no hauria
de ser discutit!...

(Alguns aplaudiments)

..., d’humanitat! Què hem demanat, com a Govern, nosaltres?
Per tant, nosaltres rebem dosis pel nombre de persones que
tenim a les residències de discapacitat i de persones majors i
pel personal sanitari que tenim que és prioritari davant la resta,
i que es vacuna així, prioritari davant la resta.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Què hem dit, nosaltres, com a Govern? Efectivament, som
conscients que som una comunitat turística i som conscients
que necessitam temporada turística, en el mes de juny, és clar
que en som conscients! I què hem dit nosaltres? Quan parlem
de població en general, el criteri que sigui que, efectivament,
l’Estat entengui que hi ha d’haver una estratègia específica per
aquelles comunitats que econòmicament en depenem tant. Això
sí em sembla lògic, i em sembla dir-ho bé, perquè podem fer
que sigui estratègic el sector de la restauració, de l’hostaleria,
del turisme, perquè a nosaltres ens interessa, sens dubte, però
també interessa econòmicament a tot l’Estat. 

Ara bé, els criteris de saber com has de protegir la població,
nosaltres com a mínim els compartim. I per això és molt
important encadenar aquesta forma de vacunació, que ja els he
explicat que quan hi hagi vacuna massiva, que hi serà aviat,
perquè les multinacionals estic ben convençuda que espavilaran

 



3860 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 65 / 26 de gener de 2021 

molt aviat, quan tenguem vacunació massiva, dosis massives,
nosaltres tenim el pla fet: muntarem grans centres de vacunació,
a Mallorca ja els he dit que seran quatre centres, un a cada illa;
podem vacunar fins a 80.000 persones setmanals, per tant,
necessitam tres mesos, o sigui, que no es preocupin d’això, el
dia que tenim vacunació nosaltres estam preparats per vacunar
tota la població...

(Alguns aplaudiments)

..., aquest és el nostre compromís i la nostra feina.

És necessari acompanyar tota la desescalada que facem ara
d’una situació pactada amb els sectors i d’anem a poc a poc, i
ho he dit abans, aquesta malaltia també ensenya que quan ens
relaxam, que quan obrim massa aviat, es dispara una altra
vegada l’onada, i no la podem tornar tenir, i, per tant, hem
d’evitar tornar tenir una quarta onada, i per evitar-la hem de fer
una desescalada tranquil·la, anar reobrint els sectors econòmics
i amb el suport de la ciutadania com ho puguem fer i,
evidentment, acompanyat d’aquest Pla de vacunació que s’ha
d’anar accelerant alhora per poder tenir allò que teníem, que és
normalitat en termes amplis.

Em queda molt poc temps i hauré de deixar coses per a la
següent intervenció. 

Totes aquestes mesures que els he dit abans, entenc
doloroses, entenem perfectament la situació de la població,
nosaltres, què hem dit? Volem salvar vides, volem salvar la
salut i protegir la salut de les persones, volem garantir la feina
al màxim, volem salvar i protegir l’escola, que la volem
mantenir oberta, i que demostra ser un lloc segur i vull agrair
una vegada més la feina feta a la comunitat educativa, i hem
acompanyat, a la vegada, tota la gent de protecció màxima. Jo
puc coincidir amb grups parlamentaris de dir sempre hem de
demanar més i hem de reivindicar més, i jo sempre ho faré,
com a presidenta de les Illes Balears, ho he fet i ho faré; ara,
crec que també s’ha de dir el que hi ha: l’enfocament d’aquesta
crisi econòmica i social és absolutament diferent de quan va
governar la dreta, absolutament diferent, hi ha una política
d’ERTO, una política de prestació extraordinària als fixos
discontinus, que només afecta aquesta comunitat autònoma i
que, avui, s’ha aprovat en el Consell de Ministres que s’allargui
fins al 30 de maig, que suposa, ni més ni manco, que 2.200
milions d’euros que arriben a aquesta comunitat autònoma.

(Alguns aplaudiments)

S’han bonificat les empreses a la Seguretat Social que tenen
fixos discontinus durant 10 mesos, i això també ho hem
aconseguit des del diàleg social i pressionant el Govern
d’Espanya. S’ajornen els deutes de Seguretat Social a les
empreses aquest primer trimestre de l’any 2021. Seguirem amb
les polítiques d’ICO, amb les polítiques d’ISBA. Seguim amb
la protecció i amb les ajudes directes a autònoms, al sector
primari, al comerç, a la indústria, al transport, a la cultura.
Tenim la renda social que, efectivament, a mi m’agradaria que
l’Ingrés Mínim Vital anàs molt més ràpid i que garantís molta
més població, però nosaltres no ens hem posat de perfil i no ens
hem girat cap a altre costat, com, per cert, fan les comunitats
autònomes on governen vostès, que no posen...

(Alguns aplaudiments)

... una renda social extraordinària per cobrir l’Ingrés Mínim
Vital, es queixen davant l’Estat però no “aboquinen” per ajudar
els més vulnerables.

Jo l’únic que diré de VOX és que va fer una esmena per
reduir 6 milions d’euros la renda social en els pressuposts per
a l’any 2021, per tant, queda tot dit, queda tot explicat l’ajuda
que volen fer als ciutadans més febles.

(Alguns aplaudiments)

Per tant, seguim acompanyant els sectors, tenim un pla de
103 milions d’euros que suposa als restauradors de l’illa de
Mallorca, que venen cobrant des del mes de desembre, un
màxim de 6.000 euros per establiment, i és la comunitat
autònoma que, en percentatge, dóna més ajudes. No són
suficients? No, però són més de les que donen allà on governa
la dreta a Espanya, aquesta també és una realitat, amb un
pressupost de l’any 2021, el més elevat de la història, amb una
ajuda directa a ciutadans, a famílies, a empreses i a treballadors
i a treballadores. I òbviament, seguirem reclamant de l’Estat
ajudes directes, perquè creiem que n’ha de donar, perquè
creiem, i en això estic d’acord amb el Sr. Castells,
efectivament, nosaltres volem totes les eines per a decisió, per
poder decidir, perquè han dit: la pandèmia l’ha de gestionar la
comunitat autònoma que és competent en sanitat, i nosaltres no
defugim; ara, per poder-ho fer bé volem totes les eines
sanitàries, per un costat, i per un altre, econòmiques, perquè si
hem de tancar un sector econòmic òbviament ha de ser
acompanyat econòmicament per part del Govern. I per tant,
reclamam aquests recursos econòmics extraordinaris al Govern
d’Espanya.

I acab dient una cosa que no per ser evident, perquè la
practicam, és habitual quan governen altres en aquesta
comunitat autònoma, nosaltres totes les mesures les fem i les
prenem i les discutim en el diàleg social, amb patronals i
sindicats, als quals agraesc, una vegada més, que estiguin a
l’alçada de les circumstàncies en moments de molta dificultat;
ho fem pactant i discutint amb els quatre consells insulars,
governi qui governi en els diferents consells insulars, i amb els
ajuntaments a través de la FELIB, a qui també vull agrair
intensament la feina que fan a cada un dels racons de la nostra
comunitat autònoma. Ho fem dins un pacte de reactivació
econòmica, que vull agrair a tots els que en formen part i d’una
forma especial a El Pi i Ciutadans, que sí, que s’han volgut
sumar a intentar debatre i a proposar coses.

I jo oferesc, una vegada més, Sr. Company, que el Partit
Popular s’hi sumi, que el Partit Popular faci propostes en
positiu en aquest si,...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., en el pacte de reactivació discutim aquestes qüestions que
vostè m’ha plantejat, discutim fons europeus, discutim els
pressuposts, llàstima que els pressuposts més elevats de la
història de 2.000 milions d’euros no tengués el seu suport, Sr.
Company, però és igual, pensem endavant, pensem en futur,
efectivament, en aquest si del pacte de reactivació discutim tot
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això que vostè m’ha proposat i l’hem superat ja en moltes de
les accions que hem fet, però jo el convid a seguir treballant en
aquesta línia i a sumar-se al treball positiu.

I acab per agrair a la ciutadania el seu magnífic
comportament.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Començam el torn de rèpliques
dels grups parlamentaris i pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Armengol, vostè ha
dit tota una sèrie de coses i fins i tot la portaveu, també, del
Grup Socialista, i moltes no són vera o són mentida; però
vostès no són de fiar, no ho varen ser quan va dir que el REB
era ja la pera, ja ho tenien tot; varen dir mentides de la seva
sortida fins al darrer moment, varen mentir i mentir i tapant-ho,
però és que escolti: “Baleares pide priorizar la vacunación en
comunidades turísticas, pide que en el reparto se tenga en
cuenta a las comunidades que más PIB han perdido”. Això ho
diu la seva consellera,...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

..., això ho diu la seva consellera. Per tant, segons vostè, la seva
consellera és inhumana, li acaba de dir inhumana a vostè Sra.
Consellera, és clar que sí, Sra. Armengol, hombre!,...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

..., per favor, amb les mentides no anirà enlloc i amb els
eslògans tampoc, la situació és massa greu. I jo ho entenc que
estan nerviosos, n’hi ha prou a escoltar tota la seva parròquia,
estan molt nerviosos,...

(Remor de veus)

... ho entenc, ara, però...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci, per favor.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

..., però és vera que aquí hem de lluitar contra el virus, vostè ha
dit: la culpa la té el virus. Si la culpa la té el virus i el que vigila
el virus, que si no el vigila com toca passa el que passa. Vostè,
a Canàries, hi hauria d’haver anat a veure què han fet per
trobar-se amb 188 casos cada dia, en lloc de 700 que en té
vostè; és clar, i a vostè no li agrada que li treguin això...

(Remor de veus)

..., a vostè li interessa, diu: jo no vull fer cap comparació, no ho
dic per comparar, però sí que compara sempre que pot.

I si vostè és tan conscient de tot el que passa i de les
dificultats que passen els empresaris, doncs vostè el que hauria
de fer és agafar el pressupost, prioritzar el pressupost i enviar-
hi els doblers suficients perquè puguin aguantar. Vostè fa un
moment m’ha fet aquí... perquè (...) jo som farmacèutica,
suposo que vostè en sabrà menys que jo, bé, idò jo estic segur
que vostè en sap menys que jo del que és economia, de molt,
d’acord? Entre d’altres coses...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

... perquè vostè no ha pagat una nòmina mai en la seva vida i no
sap què és anar a son pare o al banc a demanar-li doblers per
pagar a final de mes, que això és el que passa a aqueixa gent
que surt al carrer desesperada.

(Remor de veus)

Per tant, Sra. Armengol, amb segons què han de ser humils,
jo li he demanat a la primera intervenció, aqueixa supèrbia,
aqueixa prepotència, és que vostè ho ha fet tot bé, és que vostè
surt aquí i ho ha fet tot bé, i és la darrera d’Espanya en (...), el
PIB per terra, dues vegades més que la mitjana nacional, l’atur
disparat, més que a qualsevol altre lloc, i vostè surt aquí..., bé,
avui hem hagut de veure que l’Ingrés Mínim Vital és un fiasco,
és un fracàs, tal com li vàrem dir, i surt un titular ja avui per
intentar tapar la compareixença d’avui.

(Remor de veus)

Miri, la cosa no està tan bé, Sra. Armengol, SATSE acaba
de treure ara mateix, el Sindicat d’Infermeria acaba de treure,
ara fa una estona, una nota i diu: “És inadmissible que
infermeres sense vacunar assisteixin pacients COVID”. Vostè
té gent, té infermeres a Son Espases sense vacunar atenent
pacients COVID, a primera línia. El gerent de Son Espases està
vacunat, Sra. Armengol? El gerent de Can Misses està vacunat?

(Remor de veus)

Tècnics que són administratius o que tenen feina
administrativa a Can Misses, estan vacunats? Alerta a dir que
no, que ja m’ho va dir un pic i ha estat a l’inrevés, eh! Per tant,
haurien d’anar alerta, Sra. Armengol.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

IB3 acaba de treure també un tuit i diu: “Nous rècords a les
UCI”. Per tant, escolti, un poc d’humilitat, jo l’únic que dic és
un poc d’humilitat i després vegem si ens podem entendre.

A nivell econòmic, el pla de reactivació, ara, és a dir, jo el
que no entenc, Sra. Armengol, és com gent... no es va llegir el
pla de reactivació, el va firmar i ara li venen a demanar totes les
ajudes que no hi ha dins el Pla de reactivació. Això,
sincerament, això és anar a rebolcons, Sra. Armengol, i jo no
ho puc fer, jo el que vull és asseure’m amb vostè i poder
discutir, discrepar, analitzar les propostes i arribar a consensos
per al millor que hi ha per a Balears, perquè nosaltres en tenim
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d’experiència de govern, ho hem passat malament. I aqueixa
Unió Europea que ha dit la Sra. Cano, ara la Unió Europea ha
fet això, doncs en el 2011 la mateixa Unió Europea va dir que
res de donar doblers a Espanya, sap per què? Perquè el 2008,
el 2009, el 2010 i el 2011 no es varen fer els deures!

(Petita cridòria i alguns aplaudiments)

I sap qui hi havia governant el 2008, el 2009, el 2010 i el
2011? Vostès, amb Zapatero, i no varen fer ni un ERO, ni un
ERTO, tot eren ERO.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

Si quan arribà el Partit Popular tots eren ja a l’atur, tots,
però què han d’anar a dir una cosa tan bona de desmuntar com
aquesta, és que no els fa vergonya? És que varen ser vostès que
varen enviar a l’atur tota la gent en el 2007, 2008, 2009, 2010
i 2011...

(Petita cridòria i remor de veus)

..., hombre!

Per tant, miri, jo li he de fer un parell de preguntes, perquè
vostè no m’ha contestat. Vol, accepta aquests tres pactes que li
he ofert fa una estona, els accepta els tres pactes? Vol un pacte
per a una veritable reactivació econòmica, un pacte per a la
gestió dels fons europeus i un pacte per defensar davant
Sánchez els interessos de Balears, els vol o no les vol? Si és
així, ens seiem, però no em doni lentejas, per a això ja en té
d’altres per donar-los lentejas, a nosaltres no,...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

..., a nosaltres no, ens seiem i serem ben lleials, ben lleials, Sra.
Armengol, això li ho puc assegurar.

Per tant, preguntes: vostè es compromet a tenir abans del
juny vacunada tota la gent? Haurà de fer una feina d’estrènyer,
perquè aquí el problema...,

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., aquí el problema... -el Sr. Yllanes sempre sembla un
hooligan i sembla mentida, és que, estigui tranquil, jo ho entenc
que no pinta res al Govern i està nerviós, però estigui tranquil.

(Remor de veus, algunes rialles alguns aplaudiments)

Miri, Sra. Armengol, Sra. Armengol...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, per favor, escoltin l’orador.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Sra. Armengol, necessitam que vostè faci una gestió potent
i la volem ajudar tots davant Madrid per poder aconseguir tenir
més vacunes. Vostè ens diu: és que és inhumà, no és inhumà.
Escolti, moltes coses són inhumanes, hi ha gent també que es

morirà econòmicament i que ja veurem com en sortirà de tot
això.

I de sensibilitats, miri, jo..., i no perdré ja més temps
contant-li coses, jo de sensibilitats... qualque portaveu ha sortit
que està molt sensible amb les víctimes, amb tot això i amb tot
el que ha passat, jo també hi estic, Sra. Armengol, jo en aquests
moments tenc un familiar de molt a prop entubat i sedat, per
tant, estic tan sensibilitzat com qualsevol que pugui sortir aquí,
i estic d’acord que de la part sanitària se n’ha de tenir cura i he
plorat molts de dies aquests darrers dies...

(Remor de veus)

... perquè ningú no pot estar en contacte amb aquesta persona,
aqueixa falta d’humanitat que hi ha, per tant, jo també hi estic
ben sensibilitzat, d’a prop i d’enfora, però en aquests moments
de molt, molt, molt a prop, per tant no admet segons quines
lliçons de sensibilitat de gent que no les té tan a prop.

Gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Company. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Bé, faig una rèplica que possiblement
m’hagués pogut estalviar, però en aquesta cambra s’han dit
algunes coses que jo crec que mereixen que... bé, que
s’expliquin. El primer de tot, el tema de les vacunes. Jo estic un
poc astorada perquè algunes preguntes que s’han fet de quan
estarem vacunats, fins i tot “justifica las pocas dosis de
vacunas”; a veure, si això s’estudiés en un futur des d’una
perspectiva històrica, miraríem primer les causes profundes i
les causes immediates, la causa profunda, principalment, és que
en aquest país, bé, Espanya no estava preparada per assumir
aquesta pandèmia, per què? I ja ho he dit abans, perquè no ha
fet una inversió prèvia en I+D+I, no s’ha preocupat mai de fer
aquest tipus d’inversió, sempre ha anat a mirar, bé, a treure el
benefici ràpid, que hem vist que sempre ha estat el sector
serveis, això per una part.

La causa immediata, i crec que la presidenta també ho ha
explicat un poc és, primer de tot, que això depèn d’un pacte que
s’ha arribat a nivell europeu, a nivell europeu, i us vull tornar
repetir el que he dit abans, ens presentam davant Europa a
esperar que ens atenguin, no amb solucions, o sigui, partint
d’aquesta posició.

Després, depèn també de les farmacèutiques, del monopoli
de les farmacèutiques, que crec que és de sobra conegut que
cada vegada que hi ha una malaltia nova sempre hi ha les
farmacèutiques darrera i que moltes hi fan caixa, això és una
altra causa immediata.

Llavors també hauríem de saber tots, i n’hi ha prou a fer una
investigació un poc de com han afrontat la pandèmia altres
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països del món, per veure que són molts països que també
compren Pfizer o Moderna, que actualment són diguem les
més..., bé, les que més es reparteixen arreu del món, malgrat
que n’hi ha d’altres que no es tenen en compte. És a dir, això
no depèn que aquest Govern de cop i volta obri una capsa i
tengui totes les vacunes per a tothom, perquè hi ha totes
aquestes causes darrera, que crec que convé ser conscients de
quin és el procediment pel qual s’obtenen aquestes vacunes. I
això és important que se sàpiga en aquesta cambra
parlamentària, que tots sou diputats i diputades, perquè genera
confusió i tal vegada cap a la ciutadania, perquè sembla que
aquest govern no fa res quant a les vacunes, quan no és una
qüestió immediata que puguin resoldre d’avui per a demà,
perquè hi ha tots aquests factors, i jo crec que en això s’ha de
ser conseqüent i no fer segons quines preguntes sense haver-
se’n informat prèviament, perquè demostra..., bé, no sé si és
ignorància o si és venir i voler fer aquí a punyir el Govern per
deixar una evidència que és totalment falsa.

Això no lleva, però, i el meu grup parlamentari també ho ha
esmentat avui, que arribarà un moment que es començarà a
vacunar el gruix de la població i és en aquest moment on
nosaltres pensam que el Govern de l’Estat hauria de prioritzar
aquelles comunitats autònomes amb una caiguda del producte
interior brut més elevada perquè significa que necessiten ajuda
més urgent, i més nosaltres que a sobre tenim aquesta xacra de
tenir només, de dependre del turisme.

Llavors, avui aquí també s’ha evidenciat una diferència
abismal quant a opinions, hem pogut veure unes intervencions
duríssimes, com si no s’hagués fet absolutament res per
gestionar aquesta pandèmia, i després jo crec que hem sentit
algunes intervencions sensates, com han estat les del Grup
Mixt, d’una cosa intermèdia, que s’han fet coses, però és
evident que se’n poden fer de millors, en les quals Unidas
Podemos també ho pensa, perquè nosaltres no ens conformam.
I jo crec que ningú que es dediqui a la política s’ha de
conformar amb tot allò que pugui aconseguir, sempre hem de
ser molt més ambiciosos, però és curiós perquè a la primera
intervenció, quan ha sortit el Sr. Lafuente a aquest faristol, ha
deixat clara una evidència de quines estratègies utilitzen des de
l’oposició, ell ha dit: “un govern sense credibilitat fa molt de
mal, fa molt mal de fer que els ciutadans es prenguin
seriosament les recomanacions”.

A mi em sap greu, però gran part de l’oposició no ha sortit
ni una sola vegada a donar suport a moltes de les mesures
positives aprovades per aquest govern o fins i tot aprovades pel
Govern de l’Estat, i això s’ha de dir...

(Alguns aplaudiments)

..., s’ha de dir perquè vostès també són corresponsables, són
corresponsable de tota aquesta situació que hi ha ara mateixa.

Després, no sé quins partits parlaven d’altres països, de com
ho havien gestionat; jo els ho repeteix, si vostès miren com han
gestionat la crisi altres països, veuran que aquells països que
tenen una corba, que es pot dir que no han tengut fins i tot
repunts i onades, la característica comuna que tenen
principalment és un bloc unitari de totes les forces polítiques i
que no posen traves. I el Sr. Castells deia que a Europa no hi

havia cap país que tal vegada tengués una situació més, no sé
com dir-ho, més laxa, bé, el tema de Finlàndia, jo els recoman
també que mirin com han afrontat..., és cert que han tengut una
onada ara, per Nadal, però han fet una gestió prou bona i
principalment perquè han comptat amb el suport de tota
l’oposició...

(La Sra. Vicepresident primera substitueix el Sr. President
en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Sans, tiene que ir terminando.

LA SRA. SANS I REGIS:

... -sí, acabo-, i amb això vull dir que l’important és l’exemple
que vulguem donar els polítics, totes les forces polítiques
representades a la ciutadania i, per això, és cert que hi ha
moltes coses que es poden millorar, però també millorin vostès
a l’hora de fer les crítiques i, per favor, quan hi hagi mesures
que es veu que a altres països s’apliquen i s’accepten de bona
fe i funcionen, facin vostès el mateix d’acceptar-les aquí i donar
suport públic perquè tota la ciutadania vegi que realment són
bones i que tots podem sortir d’aquesta crisi.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sans. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Diputadas y diputados de esta cámara,
yo les pediría menos cainismo y menos oportunismo político.

Y sí, vuelvo a recordar los 563 fallecidos por COVID en
nuestra comunidad. De verdad, ¿no creen que la sociedad
balear merece muchísimo más de todos nosotros? Escuchamos
a los ciudadanos y cuando les escuchamos, y todas las
entidades con las que me reúno, me piden soluciones y
consenso. Y cuando veo a representantes políticos que ponen
el foco en sus batallas ideológicas y que hablan en nombre de
todos los ciudadanos de estas islas, capitalizando la
indignación, pensando en sacar un rédito electoral, se me
revuelve el alma y se me revuelven las tripas en ese escaño, así
de claro lo digo.

Y presidenta, reconozco que su gestión es mejorable, es
mejorable, y ha faltado informar más, y no confundan con
propaganda. Y ha faltado también ayudar a los sectores, los
comercios, la hostelería, los feriantes, los espacios de ocio
cultural, ocio infantil, organización de bodas y eventos, los
gimnasios, los taxistas, toda la cadena de valor ligada al
turismo, el servicio de peluquería, tantos y tantos sectores
damnificados, miles de pequeños y medianos empresarios y
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autónomos de estas islas, pilares de nuestra economía que han
visto cercenadas sus expectativas y se enfrentan a pérdidas
irreparables. Es urgente, están esperando recibir esas ayudas,
todos están esperando esas ayudas directas suficientes para que
puedan sobrevivir y puedan seguir con sus negocios, hay
muchas familias, muchísimos trabajadores detrás de todos estos
negocios y estos sectores.

Mi partido tiene una proposición no de ley pendiente de que
se debata en esta cámara reclamando un plan de rescate de
ayudas directas, pero también de alivio fiscal al Gobierno
central, porque lo reconocemos, no son suficientes los
presupuestos autonómicos, no son suficientes las ayudas
autonómicas, necesitamos un plan de rescate como el de
Alemania, como el de Francia, y es al Gobierno central a quien
debemos reclamar esas ayudas directas que complementen las
ayudas aprobadas por el Govern. Se hace imprescindible, como
digo, y urgente esa reducción de la presión fiscal, exoneración,
suspensión, aplazamiento de impuestos, ayudas excepcionales
directas con el objetivo de evitar que desaparezca gran parte de
este tejido productivo y empresarial. Por eso, le reitero la
necesidad y urgencia de reclamar a Sánchez este plan de
choque.

Y está muy bien que presuma de las medidas nacionales, el
ingreso mínimo vital, los ERTE, pero no hace autocrítica, no
hace crítica al Gobierno de todos los retrasos que se han
producido en su tramitación. Sus propios socios de gobierno así
lo critican. 

Y presidenta, me contestaba que hay evidencias científicas
claras para las medidas restrictivas, y no se lo pongo en duda,
nosotros apoyamos todas esas medidas restrictivas porque
entendemos que vienen avaladas por la comunidad científica,
pero deben explicárselo a los ciudadanos justificándolo, como
lo ha hecho aquí. Siete de cada diez..., casi siete de cada diez
ciudadanos suspenden su gestión, por algo será, presidenta. 

¿Por qué no ha contado, además, antes las medidas del plan
de vacunación masiva que nos ha dicho hoy? Yo creo que
hubiéramos evitado mucha incertidumbre que ha habido estos
días y esa alarma social.

Y a la Sra. Cano y a usted, comparaciones con otras
comunidades autónomas a mí no me gusta hacerlo realmente,
pero como ustedes siempre están sacando a relucir ejemplos
sesgados, yo le doy uno del 24 de enero: el Tribunal de Cuentas
certifica que nadie invirtió menos en España en sanidad pública
por habitante que la Sra. Montero en Andalucía cuando era
consejera de Salud. Así que imagínese.

Y además, Ciudadanos siempre ha demostrado estar a la
altura en esta pandemia, ha demostrado coherencia, decimos lo
mismo estando en los gobiernos en los que formamos parte y
estando en la oposición, solamente nosotros lo hacemos. Y
nosotros se lo exigimos a ustedes también, ya que comparan
tanto la comunidad autónoma dirijanse a sus homólogos en
Andalucía, en Madrid y pidan altura de miras también a sus
homólogos y estén a la altura como lo está Ciudadanos.

Y mientras, en esta cámara hoy veíamos también que
algunos se dedican al maniqueísmo, a la confrontación y la kale

borroka dialéctica, y me dirijo al Partido Popular y a VOX, es
insultante, y no les admito que digan que el Pacto de
reactivación es un ridículo continuo, es una pantomima y un
paripé. Los dos lo han dicho. Miren, están...

(Remor de veus)

... están despreciando a los actores sociales y económicos,
incluso al Consejo de Ibiza donde ustedes gobiernan, y el Sr.
Marí no sé si estará muy de acuerdo con usted, Sr. Company,
pero desprecian a los actores sociales y a las entidades
económicas y sociales de estas islas que firmaron ese acuerdo,
es una falta de respeto y de desprecio a los sindicatos, a las
entidades, a los trabajadores que están detrás. Dejen de
desprestigiar a la PYME, a la CAEB y a todos esos agentes
sociales porque es con el único objetivo de aumentar esta
confrontación y buscar el fracaso de este govern para sacar un
rédito electoral.

Y presidenta, no subestime la indignación que hay en la
sociedad balear. Evitemos que esta desesperanza social se
canalice y se capitalice por los extremos, todos sabemos que el
populismo vive del miedo y del odio, seamos responsables y no
cedamos espacio. Cuente con nosotros, con nuestra mano
tendida para ello.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, president, no en faré ús. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO.

Sra. Armengol, más de cien propuestas presentamos al
inicio de la pandemia para salvar la economía balear, ninguna
fue atendida. Propusimos crear una comisión parlamentaria con
la participación de agentes sociales, expertos y sociedad civil,
tampoco fue atendida esta iniciativa, ni por usted ni por los
partidos políticos de izquierdas que la apoyan en esta cámara.

Nuestras últimas propuestas las presentamos en forma de
enmiendas a los presupuestos de la comunidad autónoma, 168
enmiendas para poder crear un fondo COVID dotado con 502
millones de euros que ustedes podrían estar destinando ya a
paliar los efectos ruinosos de su mala gestión sobre el tejido
empresarial; ni una sola de esas 168 enmiendas fue aprobada,
es más, contemplamos con tristeza como su ceguera ideológica
les impide ver la realidad, se tomaron a guasa nuestra propuesta
de crear un fondo COVID de más de 500 millones de euros, a
donde por cierto también iban a parar esos 6 millones de euros
de la renta social garantiza a que usted ha hecho referencia, se
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ha olvidado de esta segunda parte, porque creíamos que un
fondo COVID de 502 millones de euros debía ser gestionado
para atender a todas las necesidades de todas las familias, como
de empresas que lo vayan necesitando, porque lo van a
necesitar, lo están necesitando ya.

Dígale ahora, Sra. Armengol, a quienes se manifiestan cada
semana desesperados que no es necesario prescindir de
servicios inútiles, ni ajustar el sobredimensionamiento de su
gobierno para atender a las necesidades de la gente que lleva
toda la vida pagando impuestos para ver como ahora este
gobierno les abandona a su suerte, después de prohibirles abrir
los negocios que con tanto esfuerzo han levantado.

Ni una sola medida para avanzar en el Régimen Especial
para Baleares, que ha sido aquí a colación en esta tribuna en
varias ocasiones, ahora más justificado que nunca, todo lo
contrario, su consejero de Sectores Productivos, que está a su
lado, el Sr. Yllanes, nos dijo que ahora no es el momento. Pues
si ahora no es el momento, ya me dirá usted cuándo lo será, no
ha habido una situación más desfavorable para las Islas en los
últimos 80 años. 

No quisieron contemplar la medida más fundamental para
poder llevar a cabo la reactivación económica de Baleares que
es la elaboración de un presupuesto de base cero con una
revisión completa del gasto público, porque la absoluta
prioridad desde hace diez meses debería ser la salvación del
tejido empresarial y productivo, y no la salvación de sus 56
empresas públicas, de sus 47 direcciones generales y de sus 209
cargos públicos que nos cuestan la friolera de 14 millones de
euros de sueldo cada año.

Es fundamental que todo el gasto público que no incida
directamente en mantener la capacidad productiva sea
eliminado. Sólo IB3, una televisión que no ve nadie, nos cuesta
a todos los ciudadanos de Baleares 34 millones de euros al año. 

Por eso, la culpa de que haya miles de personas hoy en la
ruina en esta comunidad autónoma no es la pandemia, es la
ausencia de gestión de la pandemia y de no haber priorizado el
gasto público en luchar contra su propagación y en paliar los
efectos económicos de la misma. Y por eso, la única
posibilidad de salvar algo de lo que queda aun en pie es que
usted deje de dirigir el Gobierno de la comunidad autónoma, y
por eso le pedimos desde hace cuatro meses que dimita, y como
no dimite le hemos pedido al Partido Popular que presente una
moción de censura contra usted, porque ellos son el único
partido de la oposición con suficiente representación para
poder hacerlo, según el Reglamento de esta cámara. 

Sr. Company, que la moción de censura prospere o no
prospere no va a dañar al Partido Popular, a quien va a dañar
es a todos los partidos políticos que decidan ponerse al lado de
este gobierno traidor, injusto, corrupto e incompetente, porque
no se trata de que nuestras propuestas prosperen, sino de
defenderlas, que es lo que tenemos que hacer, porque para eso
estamos aquí. Yo misma defiendo cada semana posiciones que
no prosperan, pero no por eso dejaré de hacerlo, porque mi
cometido aquí es defender el ideario de mi formación política
y los intereses de quienes me han votado, de quienes me han
confiado su voto para que así lo haga. Cumpla usted también,

Sr. Company, con su cometido y presente una moción de
censura para censurar al peor gobierno posible en el peor
momento que hemos vivido, porque si les sigue extendiendo la
mano se la acabarán cortando. 

Además, no sólo somos nosotros los que creemos que este
gobierno es un desastre, lo dicen la mayoría de los ciudadanos
de estas islas: “El 64,2% de los ciudadanos suspende la
estrategia del Gobierno”, según la encuesta del IBES; “Las
últimas restricciones del Govern se consideran improvisadas e
ineficaces en un elevado porcentaje”, no lo digo yo, lo dice el
IBES.

(Remor de veus)

Y es lógico y normal que usted suspenda en su gestión, Sra.
Armengol, porque establece medidas restrictivas sin aportar
solución ni compensación alguna, porque mientras cierran
bares y restaurantes sin ayudas ni compensaciones justas resulta
que en los centros de salud y otros consultorios siguen
atendiendo a pacientes con síntomas de COVID-19 sin
ventilación ni climatización. A día de hoy hay sanitarios que
están haciendo PCR y atendiendo a pacientes en consultas mal
ventiladas y mal aclimatadas. 

Es lógico que suspenda porque hasta el propio portavoz del
Comité de Enfermedades Infecciosas de Baleares ha declarado
públicamente que la segunda ola descomunal fue provocada
por el descontrol en los aeropuertos durante el verano.

El lógico que suspenda porque su gobierno ha condenado
a un régimen carcelario a los ancianos que viven en residencias
sin ofrecerles alternativas para poder contactar con sus
familiares. ¿Sabe la angustia que ha provocado en miles de
familias por no saber si volverán a ver con vida a sus padres o
abuelos?

¿Sabe la angustia de miles de personas que siguieron los
protocolos, invirtieron en medidas de protección en sus
empresas y de un día para otro les cerraban sus locales sin
saber si podrán o no volver a abrir sus barreras, ni cuándo
podrán hacerlo, sin ayuda ni compensación alguna? Feriantes,
ocio nocturno, Chiquiparks, gimnasios, comerciantes...

Sra. Armengol, estoy de acuerdo con que el enemigo es el
virus, pero usted y su gobierno se han convertido en su más
estrecho colaborador necesario para destruir nuestra salud,
nuestra sociedad y nuestro tejido productivo.

¡Váyase, Sra. Armengol!

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Ribas, aquí no hay quien viva, váyase, Sra. Armengol, aquí no
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hay quien viva, era una serie, y después de escucharla, la
verdad, és que em qued amb els cabells drets, responsabilidad,
estamos en pandemia mundial, no lo olvide.

Sra. Presidenta, l’he escoltada atentament, només vull dir un
parell de coses i seré molt breu, bé, de vegades ho dic i llavors
no ho som, però avui ho intentaré, ser breu.

Primera cosa, nosaltres no és que li estenguem la mà ara, és
que la tenim estesa des del minut u i vostè ho sap perfectament.
Quan criticam, almanco a ca nostra, és perquè volem millorar
les coses, les volem millorar, així que nosaltres el que volem és
ajudar-la, en cap moment no fem una crítica destructiva com sí
hem escoltat en alguns moments en aquesta cambra.

És cert que estam d’acord que les comparacions són
odioses, només li volia fer una puntualització, és a dir, a mi no
m’interessa que em vacunin primer que a una resident de 80
anys a Cantàbria, de cap manera això m’interessa i vostè sap
que això no és el que plantejam; el que plantejam és que, de fet,
li diré més, cediré el meu lloc a aquella persona que ho
necessiti quan em toqui a mi, estrictament per protocol, ara bé,
també li diré una cosa: quan s’hagi de vacunar la població, en
general, qualque vegada el Govern d’Espanya podria tenir un
gest amb aquest terra, i sé que amb això vostè hi estarà d’acord
perquè fins i tot Patricia Gómez, consellera de Salut, li ho va
dir al ministre Illa: ¿puede ser que las comunidades con
producto interior bruto con caída a peor se puedan vacunar un
poco antes? Qualque vegada en quaranta anys ens podrien
demostrar que pintam qualque cosa al mapa, a banda de tenir
posidònia i un lloc paradisíac, que esperem que sigui per a
molts d’anys.

Jo el que dic és que vostè ens diu: “reclamaré a Sánchez,
reclamaré...” Li han contestat? Pedro Sánchez li ha contestat?
Ens vacunarà prioritàriament com han demanat quan pugui ser
i la senyora de la residència que té més de 80 anys estigui
vacunada? Què li han dit?

Suposem que les vacunes són totes aquí, m’és igual, si és
Pfizer, si és Astrazeneca, si és Oxford, si és l’Sputnik, la que
sigui, la que sigui que hagi d’arribar aquí, el moment en què
hagin arribat, les podrem posar en tres mesos, vostè ens ho pot
garantir? És que aquesta és la pregunta que li vull fer.

I l’altra pregunta que li vull fer és: li hem proposat unitat,
jo no m’encadenaré davant La Moncloa, si m’ho demanen ho
faré, però el que li deman és que anem units a Madrid a lluitar
i a exigir, no només a reclamar, a aconseguir i aconseguir crec
que ho farà més aquest parlament tots junts i tots units que no
vostè tota sola, per molt presidenta i del mateix partit que sigui
que el Govern de Pedro Sánchez.

Torn repetir: Pedro Sánchez té sang de peix, i volia dir a la
Sra. Sans, de Podemos, que quan vostè diu que reclama a la
Sra. Armengol que faci més via en les vacunacions, reclami-ho
vostè a Pablo Iglesias que és del seu partit, reclami-ho vostè a
Pablo Iglesias!, no deixi tota la responsabilitat en mans d’una
presidenta i de Pedro Sánchez, que vostè -li ho record- també
forma part d’aquest govern.

Vull dir simplement que també em sap greu quan Partit
Popular o VOX si no estás conmigo estás contra mí, és a dir,
si no som al pacte de reactivació intentaré enfonsar-lo, perquè
aquí es fa feina. I estic amb Ciutadans, estic d’acord amb la
Sra. Guasp que es critica els agents socials, empresaris, grans
empresaris, petits i a tots els que formen part d’una societat
civil i política que han volgut unir-se per sumar esforços.
Vostès no hi són, idò què fan? Pin, pin, pin, empipen tot el dia,
Sr. Company, i vostè ho sap. Així que nosaltres hi som, hi
volem ésser i hi continuarem essent.

Només una recomanació, Sra. Presidenta, quan li demanem
una cosa o facem una proposta, digui’m: “l’he sentida”, perquè
si no li hauré de donar maceta fins que vostè reaccioni, perquè,
efectivament, a Madrid són lents, però si vostè rep tard el
missatge o arriba tard el missatge a l’hora de demanar-ho
encara les coses són més lentes. Recordi que és la presidenta
d’aquest govern de les Illes, per tant és la nostra presidenta, la
de tots, fins i tot dels que la critiquen.

Tregui la valenta dona que té a dins, que sé que en sap, i si
vol anem units cap a La Moncloa a veure si aconseguim més
coses, perquè no sé si és sordesa o efectivament és sang de peix
el que tenen al Govern central.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Com he expressat a la meva
primera intervenció crec que la feina del Govern s’ha de jutjar
en base a tres paràmetres: mesures preventives, ja he dit que, la
Sra. Sans hi ha fet referència, que ningú no ha trobat la pedra
filosofal, bé sí, hi ha una pedra filosofal, confinament absolut
i total domiciliari, això és el que fa abaixar la corba, com que
això no ho volem fer, doncs, ningú no ha trobat la manera
d’assolir aquest equilibri.

I en segon lloc, he parlat de les mesures pal·liatives dels
efectes econòmics. En aquest punt, li he demanat, Sra.
Presidenta, si compartia la meva opinió que l’estat d’alarma no
podia venir sense l’acompanyament de mesures econòmiques,
vostè ha dit que hi estava d’acord, però també li he demanat
què farem amb això. I a mi m’agradarien concrecions perquè,
per exemple, vostès han valorat quants doblers necessitaríem
per compensar adequadament totes aquestes empreses que han
de tancar les seves portes o que veuen disminuït el seu negoci?
Perquè, és clar, la primera regla de quan es demanen diners és
tenir clar quants doblers es demanen.

I després, m’ha semblat, quan jo li he preguntat si
continuarà havent-hi conferències de presidents, m’ha semblat
que vostè em deia que no. És a dir, aleshores..., d’aquí hauríem
de... és a dir, hauríem de pensar com ho fem, i jo crec que aquí
hem de fer una estratègia conjunta amb la resta de comunitats
perquè l’Estat assumeixi aquesta responsabilitat, per tant, com
i quan, perquè si no, és clar, vostè ens ho diu cada setmana o
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cada vegada que compareix aquí, que està d’acord..., però, és
clar, i que vostè serà la primera en reclamar a Madrid, ho ha dit
ara, ho acaba de dir, però com ho farem i quan ho farem? És a
dir, hem de tenir un modus operandi per assolir aquest objectiu.
I a mi m’agradaria que, a banda d’expressar la seva voluntat,
em digués com té previst per-ho perquè això evidentment és
fonamental.

Així com en el tema del mal funcionament dels serveis de
l’Estat en aquesta comunitat autònoma, no sé si a la resta
funciona millor. Aquí, vull dir el percentatge d’ajuts d’Ingrés
Mínim Vital és baixíssim i sabem que la gent té problemes per
reclamar les seves prestacions socials, les seves prestacions
laborals. Per tant..., i bé, la Sra. Tur ha fet referència que la
delegada del Govern doncs és una persona del seu partit,
evidentment la delegada del Govern és la persona que es troba
al capdavant de tots aquests serveis en aquesta comunitat
autònoma i, per tant, hem de trobar la manera de fer arribar a
l’Estat el nostre enuig pel fet que tots aquests serveis no
funcionin.

El tercer apartat al qual no he pogut fer referència en la
meva primera intervenció i ja li he dit, l’últim, no per això el
menys important, evidentment és el funcionament dels serveis
de salut. Malauradament no tenc molt de temps per allargar-me
en aquest punt, crec que, en general, els serveis de salut, amb
mancances lògiques davant d’una situació absolutament
inesperada i que no podíem controlar, no podíem gestionar com
toca perquè no la coneixíem, ha funcionat mitjanament bé, és
a dir, el Servei de Salut ha funcionat mitjanament bé, dic
mitjanament bé perquè no puc dir totalment bé perquè,
òbviament, doncs tots som conscients que hi ha hagut
mancances per molt justificades que siguin, però ens trobem en
un procés clau que és el de la vacunació, aquest procés és
fonamental, Sra. Presidenta, jo sé que vostè ho sap, perquè és
l’única esperança que tenim de sortir d’aquest malson, és
l’única esperança i, per tant, tots els focus estan posats a sobre
d’aquest procés. A més a més, hi hem d’afegir un fet que és
aquesta manca de dosis; és a dir, la manca de dosis fa que el
procés sigui viscut de forma més dramàtica i de forma més
crítica. Per tant, qualsevol error que cometem en aquest procés
queda amplificat, queda amplificat, i no només pels efectes
immediats que té una errada en la cadena de vacunació, sinó
pel desànim i per la manca de confiança que trasllada a la
ciutadania que el procés de vacunació no s’estigui fent com
toca.

I, en aquest sentit, Sra. Presidenta, li he de transmetre
l’opinió del nostre grup que s’han comès errors. S’han comès
errors perquè caldria, tenint en compte aquesta mancança de
vacunes, aquesta mancança de dosis, que, per tant, converteix
la vacuna en un bé d’un extraordinari valor, s’hauria d’haver
administrat d’una forma molt més conseqüent i d’una forma
molt més conscient per part dels responsables d’aquest procés.
I, en el cas, per exemple, de Menorca, no? És a dir, el gerent de
l’hospital rep la vacuna el dia 13 -el dia 13- i fins al dia 21 no
s’acaba de vacunar tot el personal d’UCI, de 061 i d’altres
serveis que estan de cara als pacients, i que estan atenent en
primera línia l’epidèmia.

Jo no discutiré que tots formin part del mateix grup, del
grup 2 de vacunació, però crec que, atesa aquesta mancança de

dosis i, per tant, tots els focus situats sobre aquest procés, se
sigui extremadament curós i, a més a més, hi hagi una
microgestió de l’ordre de vacunació. Perquè no pot ser que la
ciutadania es quedi amb la idea que l’amiguisme o el tràfic
d’influències s’ha escolat dins de tot aquest procés. 

Per tant, crec i és el prec que li faig des d’aquest grup
parlamentari, que posin els cinc sentits en tot aquest procés de
vacunació i, com li deia, es faci una microgestió, no ens
quedem només amb els grans grups sinó que, fins i tot, dins
dels grans grups ens assegurem que la priorització de les
vacunacions segueix uns criteris defensables amb llum i
taquígrafs.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Cano. 

LA SRA. CANO I JUAN: 

Gràcies, Sr. President. Mirin, gairebé totes les comunitats
autònomes, algunes més tard, algunes més prest, prenen
mesures molt similars perquè, al final, les mesures són les que
són efectives, manco una comunitat que s’ha declarat en
rebel·lió cap al Govern d’Espanya i que genera moltíssimes
distorsions a la resta de comunitats autònomes, perquè genera
una incomprensió respecte de les normes i uns greuges de dir:
jo per què he de mantenir el meu restaurant tancat si a aquesta
comunitat, amb quatre vegades més morts per cada cent mil
habitants, ho tenen obert? Idò, genera molts de problemes
quant a un criteri d’homogeneïtat estatal i pens això, que és una
actitud molt insolidària, que no és el nostre model, el nostre
model és el de salvar vides i la presidenta ho ha explicat aquí:
trencar les cadenes de transmissió del virus a la vegada que
s’aposta per mantenir la cohesió social posant en marxa totes
les ajudes que s’han posat al llarg d’aquests mesos amb els
presssuposts més socials de la història, amb la Renda Social
Garantida, ajudes a lloguer, les ajudes directes cap als
autònoms, cap al nostre empresariat, i sobretot als sectors
afectats per les restriccions. 

I pensam que aquest és el model que s’ha de continuar i que
les mesures, efectivament, Sra. Presidenta, pensam que hem
d’aprendre de l’experiència, no hem de córrer i hem de
consolidar totes les fites epidemiològiques perquè ens hi jugam
molt a nivell sanitari i sobretot de cara a la futura temporada.

Jo, Sra. Guasp, respeto que su partido siempre esté muy
pendiente de las encuestas y que, bueno, pues que, en función
de las encuestas, ustedes hagan los movimientos que tengan
que hacer, pero este gobierno ha tomado las medidas
necesarias con los costes que pudieran tener, fuesen más o
menos populares o impopulares. Y creo que cuando uno
prioriza el interés general por encima de cualquier otra
consideración, el bien común y la salud, no nos tiene que
preocupar si ahora nos valoran mejor o no nos valoran mejor
los ciudadanos por las encuestas del IBES, porque en estos
momentos la prioridad es la salud y sin salud no habrá
economía. 
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Respecte de les consideracions que ha fet la Sra. Pons,
nosaltres valoram molt que estiguin asseguts en el Pacte de
reactivació econòmica i social, a toro pasado es muy fácil, no?,
juzgar las medidas, però és que vostès mateixos fa un parell de
mesos estaven amb la campanya de salvar el Nadal, i el que no
es pot fer és un discurs d’anem a salvar el Nadal amb mesures
molt economicistes, a un moment determinat, i ara, amb la
retrospectiva, dir: doncs s’haurien d’haver pres les mesures
totalment contràries, perquè vostès en aquesta cambra, en
aquesta seu parlamentària varen defensar, precisament, tot el
contrari.

La presidenta li ha explicat l’estratègia de vacunació i el
marc que tenim és europeu, i a mi em preocupa, perquè avui
hem sentit que per part seva plantegen tornar al sistema de
capitalisme de rapinya el qual precisament va ser el que va
imperar durant la primera onada, on vàrem tenir un seriós
problema per accedir a les mascaretes, i vostès es volen botar
Europa, que la gent vagi a comprar directament al mercat i, fins
i tot abans, a la bancada del Partit Popular, defensaven que, bé,
que si hem de pagar el doble de doblers per les vacunes, com
ha pagat Israel, idò no passa res!, el capitalismo de rapiña, y,
bueno, pues... que campi qui pugui! El que és curiós és que el
Partit Popular i VOX, que varen votar en contra dels
pressuposts generals de l’Estat, que preveuen 1.000 milions
d’euros, per a la compra de vacunes, posin precisament
d’exemple Israel, perquè, si fos per ells, ni pagant el doble
tendríem vacunes, Sr. Sagreras, ni pagant el doble. 

Avui el Partit Popular tenia l’oportunitat de fer el que no
havia fet fins ara, no?, de tornar a la moderació, de ser un partit
d’estat, de sumar-se al camí de les solucions. Diuen que estenen
la mà, fantàstic!, idò si estenen la mà ho haurem d’aprofitar, el
que passa és que per la via dels fets el que hem trobat fins ara
és que no s’han assegut al Pacte de reactivació econòmica, no
han volgut sumar i aportar i suportar els pressuposts més
socials per a aquesta comunitat autònoma a un moment
extremadament dur, i en el moment en què Europa ens donava
una mica de marge fiscal i de sortir d’aquestes cotilles dels
dèficit, tampoc no els ha anat bé, han dit: no, ara també hem de
seguir amb aquesta mateixa línia, que és la seva línia
“austericida” de l’Europa de l’anterior crisi econòmica; tot i
que aquesta vegada Europa ha aplicat una perspectiva totalment
diferent. 

Sra. Presidenta, nosaltres l’encoratjam des del Grup
Parlamentari Socialista a continuar fent feina, nosaltres
entenem que són moments molt complicats, que la gent ho
passa malament, que hi ha molta ràbia, frustració, fatiga
pandèmica, que les mesures són doloroses, que la gent està
molt tocada econòmicament, però també es posen tots els
esforços, tots els recursos que tenim al nostre abast, des
d’aquest govern, des del Govern d’Espanya, des d’Europa, per
fer un matalàs social perquè la gent pugui aguantar aquest cop
i anem cap a la recuperació econòmica. Sense salut no podrem
obrir i reactivar-nos i estar bé en termes econòmics, i crec que
la prioritat és aquesta, a la vegada que no ens oblidam ni
deixam de banda l’ànima social, que és la que marca la
diferència respecte de les gestions de la dreta. 

Moltíssimes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Cano. Per concloure el debat correspon
ara la contrarèplica de la presidenta, té la paraula la presidenta
del Govern. 

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Moltíssimes gràcies, Sr. President. Gràcies, de nou, a tots
els grups parlamentaris per les seves intervencions i les seves
aportacions.

Començaré per dir que ni jo ni cap membre del meu govern
defugim de les nostres responsabilitats i no som aquí per servir
les inquietuds dels que ens varen votar, sinó que som aquí per
servir a tots els ciutadans d’aquesta comunitat autònoma a un
moment de màxima complexitat, aquesta és la nostra
responsabilitat, no en defugirem i, per tant, servirem de la
millor manera possible els ciutadans en moments que, deia que
són molt difícils i que entenem perfectament que són molt
complexos.

I no oblidam, en cap moment, com he explicat durant les
meves intervencions, les 563 persones que ja no hi són en
aquestes illes per mor d’aquesta malaltia terrible, ni oblidam en
cap moment els milers de persones, de famílies, que en aquest
moment tenen un familiar contagiat, una incertesa terrible i que,
per tant, l'acompany també, Sr. Company, en els seus moments
de dificultats i, per tant, esper que aquest familiar es pugui
recuperar el més aviat possible. Això és el que ens mou a
treballar cada dia, salvar vides i atendre el millor possible els
ciutadans d’aquestes illes que, desgraciadament, com a tot el
món, ens veiem immersos en aquesta pandèmia de la COVID-
19, en aquesta terrible malaltia que contagia i que mata,
repetesc, ja 2 milions de persones al món. Per tant, no ens hi
acostumem perquè aquesta és la realitat que vivim.

Tampoc no he vengut aquí, com no fem mai cap dels
membres del meu govern a explicar que ho fem tot bé, perquè
no és cert, òbviament qui fa feina s’equivoca, ho he dit en
moltíssimes ocasions, i mai no m’ha dolgut demanar disculpes
per aquelles coses en què no hem encertat, òbviament que no.
Hem vengut aquí a explicar el nostre full de ruta, com entenem
que s’ha d’afrontar aquesta situació de crisi sanitària i com
s’han d’afrontar les derivacions socials i econòmiques que té
aquesta crisi sanitària, que és terrible i que desgraciadament
causa moltíssima incertesa a tota la població.

Jo sé que criticar és molt fàcil, sé que destruir és immediat
i sé que construir cada dia és el que costa, és el que genera
frustracions i genera dificultats i, sens dubte, deia, qui fa feina
s’equivoca i, per tant, des d’aquesta voluntat entenguin que la
meva mà sempre està estesa a escoltar els suggeriments, les
crítiques, les idees, les propostes perquè òbviament no se sap
tot davant aquesta malaltia ni sap mai del tot com s’ha de
reaccionar en tot moment, a cada moment i en cada decisió.

Per tant, aquesta és la situació que vivim desgraciadament
al món.

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 65 / 26 de gener de 2021 3869

I no subestimam, no sé qui ho deia, si era la Sra. Guasp, la
crispació ciutadana ni molt manco, entenem perfectament el
sentiment de la gent, l’entenem perquè el vivim i perquè el
parlam cada dia, l’entenem perfectament. La nostra forma
d’enfocar això és des del constant diàleg amb tothom i
d’intentar apropar postures amb tothom i d’entendre les
dificultats que patim i com cercam les millors solucions -deia-
en una situació de màxima complexitat. La meta: salvar vides,
aquesta és la situació. Com ho enfocam tot? Intentar salvar el
màxim de vides possibles i intentar posar tots els recursos que
tenim a disposició a això, a millorar el nostre sistema sanitari,
que mai no podrem agrair suficientment al personal sanitari el
que fan i la intensitat i el compromís que tenen amb aquesta
població.

Per tant, hem posat..., ja no d’ara, nosaltres fa cinc anys que
governam i tant de bo! que hem preparat aquesta comunitat
autònoma, també ho he de dir una vegada més, perquè hem
pogut contractar 1.000 professionals sanitaris ja a la passada
legislatura, i ara 1.000 més durant aquesta crisi de la COVID
i, per tant, tenim més preparació dins el nostre model sanitari
perquè hem pogut protegir millor la ciutadania. 

Hem invertit en tecnologia sanitària a tots els nivells; hem
invertit als centres de salut en Atenció Primària; hem invertit i
seguirem invertint en tot allò que els deia, que és fonamental
per poder atacar bé aquesta crisi sanitària i que està més que
estudiat, que és tenir més capacitat de rastreig, per això som de
les comunitats autònomes que en tenim més, que és tenir la
capacitat de poder fer més proves diagnòstiques i poder aïllar
les persones que tenen el contagi, que és tenir el personal, que
és que a cada illa puguem tenir les dimensions per poder
atendre millor la nostra ciutadania.

I aquesta és la realitat, i és veritat que en aquest moment, i
ho repetesc perquè no ho oblidem, ens trobam a un moment de
risc extrem a les quatre illes amb nivell 4, amb una situació que
a Mallorca, amb les restriccions que es varen prendre abans de
Nadal, millora molt; que a Menorca està estabilitzada; que a
Eivissa, desgraciadament, està molt elevada, però que esperem
haver arribat al pic superior i que comencem a tenir una
davallada el més aviat possible; i que Formentera en aquest
moment també té una situació delicada, sense cap dubte.
Aquesta és la realitat, per això no escatimam recursos sanitaris
per poder fer front a aquesta realitat de moment, però sense
deixar de pensar en quin futur podem aspirar entre tots i entre
totes.

Són importants aquestes eines sanitàries, és important i
seguirem fent el cribratge d’antígens; és important la vigilància
i la informació a la ciutadania, per això hem contractat aquestes
377 persones per ajudar la gent a entendre bé com ens hem de
comportar i com ens hem de protegir. Estic molt d’acord que és
necessari que la gent entengui bé quines eines tenim i en
aquests moments són les que són, és la distància social, és la
mascareta, és la desinfecció, és no oblidar en cap moment que
aquestes són les eines que tenim i són les que hem d’emprar
contínuament, per això aquests informadors a peu de carrer.

Per això també, sens dubte, haver fet l’estratègia
d’inspecció conjunta de la comunitat autònoma i sancionar
aquell que no ho vol fer bé. Nosaltres primer informam,

advertim i, si no, sancionam, que també és una mesura que hem
pres com a comunitat autònoma.

I amb tot això, i vostès hi han tornat fer referència, sens
dubte hi ha la vacuna, que és la gran esperança de tothom i
abans es deia, i és així. I jo també he de posar en valor la
ciència i la investigació perquè en temps rècord hem tengut una
vacuna, ningú -i ho recordarem- fa uns mesos no pensava que
ara ja el mes de gener ja estaríem vacunant, que a Balears ja hi
hauria 20.000 persones vacunades, 2.600 ja vacunades amb
segona dosi, per tant, ja immunitzades, i aquest ritme anirà
creixent.

Hem de tenir esperança en això. Jo hi crec fermament. Estic
convençuda que el ritme de producció de vacunes augmentarà
d’una forma ràpida, molt ràpida; que, com més vacunes hi hagi
autoritzades, amb més rapidesa podrem vacunar, i que
nosaltres, aquesta és la meva obligació com a presidenta del
Govern, estam preparats -i ho diré una vegada més- per vacunar
de forma massiva, que quan nosaltres tenguem dosis de forma
massiva podrem vacunar en tres mesos tota la població i que
tenim organitzat el pla de vacunació, com el farem, amb el
personal que necessitarem, amb els recursos que necessitarem
i els espais que tendrem. Això ja ho tenim organitzat com a
govern, això ho posarem en marxa tot d’una que tenguem les
dosis de forma molt massiva. 

Sr. Company, no sé si..., o no m’he expressat bé o no m’ha
entès bé o les dues coses han passat, però ja ho he dit al meu
discurs, ho he dit a la primera rèplica i ho repetesc: nosaltres...,
he explicat que el pla de vacunació és per grups diana, i això
està establert, i he dit: quan toca als primers, no siguem
insolidaris, perquè és molt important que es vacuni una persona
major visqui on visqui abans que qualsevol altra, o una persona
que és personal sanitari, visqui on visqui, abans que qualsevol
altra. Ara bé, he dit: quan parlem de la població en general,
nosaltres hem defensat que hi hagi una estratègia que tengui en
compte aquelles comunitats com nosaltres que necessitam
d’una empenta per poder reobrir la nostra activitat econòmica.
Això ho hem defensat davant el Govern d’Espanya, ho hem
explicat i ho hem fet públic en tot moment i seguirem en
aquesta línia.

Ara, la nostra obligació, que és tenir preparat el sistema
sanitari per vacunar de forma massiva, amb aquesta hi poden
comptar perquè així ho plantejam; que la vacunació -deia- és
l’esperança per a tothom, per immunitzar la població i, per tant,
per salvar-nos d’aquesta terrible malaltia i és l’esperança també
per poder tenir reacció econòmica.

Què passa a les nostres illes? Això ho hem explicat moltes
vegades, nosaltres des del principi, des del mes de març vàrem
explicar: les Illes Balears serem la comunitat autònoma que
més patirem econòmicament aquesta situació perquè som
absolutament dependents del turisme. Això ens ha fet
reflexionar moltes coses a tots, sí, i és important, i una de les
coses que ens ha fet reflexionar és: emprem el fons europeus
per poder millorar el nostre model econòmic i per no tenir
aquesta elevada dependència, i per apostar per projectes
innovadors, per apostar per una economia més diversificada,
per apostar per la sostenibilitat, per apostar per l’economia
verda, per apostar per l’economia circular i en aquesta línia
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també hem de seguir treballant, també és un tema fonamental,
avui tal vegada no és el tema d’aquesta compareixença, però
també és un tema fonamental en el qual hem de seguir
treballant.

Alhora diem: mentre puguem tenir reoberta la nostra
activitat econòmica, nosaltres som conscients que hem
d’acompanyar tots els sectors econòmics sobretot aquells que
estan sotmesos a la reactivació. I ens haurem pogut explicar
malament o de vegades hem pogut no compassar exactament
una mesura amb l’altra, ara, també els vull recordar una cosa:
dia 14 de desembre vàrem decidir tancar els interiors de
l’hostaleria a Mallorca, sabent que era dur perquè érem a les
portes del Nadal, però dia 14 de desembre, el mateix dia,
anunciàvem que cadascun d’aquells que tancava els interiors
rebria 1.500 euros, i ja hi ha 2.000 establiments que han cobrat
aquesta subvenció.  Em diran: no és suficient. No, però és molt
més que no fer res, que és el que ha passat amb altres crisis
econòmiques o el que passa amb altres territoris, aquesta també
és una realitat.

Enfocar aquesta crisi econòmica i aquesta crisi social de
formes diferents també succeeix. Algú explicava durant les
seves intervencions que Europa a l’anterior crisi econòmica no
va ajudar, bé, Europa no és un ens abstracte, les decisions les
prenen els polítics i a Europa en el 2008 hi havia unes grans
majories de dretes i aquesta és la realitat també, i a Espanya hi
havia un govern de dretes i a les Illes Balears també. Aquesta
és una realitat, jo pos les coses damunt la taula. Per tant, la
política que s’ha triat ara per enfocar aquesta crisi econòmica
a mi em sembla molt més adequada, estic contenta que a vostès
també els sembli més adequada, n’estic contenta jo, però és
molt més adequada perquè és no deixar tothom tot sol, que és
el que havia succeït. Abans havia succeït una política
d’austeritat terrible, de retalls socials mai vists. Ara tal vegada
no ens acompanyen prou, però ens acompanyen, i és molt
diferent que l’administració et digui: estàs tot sol, o no estàs tot
sol; que hi hagi retalls socials o no hi siguin.

I és veritat que hi ha uns fons europeus que les Illes
Balears..., diran: com ho defensen davant l’Estat? Com es
poden imaginar, si ho aconseguim, és perquè ho batallam molt,
com es poden imaginar. Per tant, dels primers fons del
repartiment del React a Balears n’han arribat 300, que es troba
per sobre de la mitjana per càpita; del fons no reemborsable
dels 16.000, a Balears 438, que està per sobre de la mitjana per
càpita. Com es poden imaginar, no em vull penjar cap medalla,
però és que el Govern ho batalla, ho batalla cada dia això,
perquè a Espanya, vostès ho saben perfectament, no és bona
d’entendre la realitat de les Illes Balears, i ho he explicat en
moltíssimes ocasions i ho seguiré explicant davant tothom. 

Per tant, hi ha fons europeus, hi ha una política espanyola
que a les nostres illes ens salva de no tenir una situació
realment de destrossa social, que és la política d’ERTO i que
és la política de prestacions extraordinàries per a fixos
discontinus, que avui al Consell de Ministres s’allarga fins a 30
de maig, i això és una gran notícia per a aquesta comunitat
autònoma, perquè hi ha molts de treballadors i treballadores
que es trobarien en una situació realment impossible, aquesta
és la realitat, si no arribassin aquests 2.200 milions d’euros fins
al maig que estan compromesos amb aquesta política. Que hi

ha ajudes directes a autònoms, des del Govern de les Illes
Balears s’han donat i se seguiran donant ajudes directes als
sectors econòmics que ho passen pitjor.

I no només des del Govern de les Illes Balears, jo aquí
també vull fer un agraïment, una vegada més, a tots els
ajuntaments de les nostres illes, que tothom fa el que pot i més,
que tothom està abocat a la disminució de taxes, ajudes directes
per a habitatge, per a serveis socials... per tantes i tantes coses.
Als quatre consells insulars amb els quals treballam cada
setmana, governi qui governi, cada consell insular per establir
mesures de suport; en aquest moment establim mesures per als
sectors que tenen més restriccions, que és l’hostaleria, que són
els gimnasos, que són les escoles de dansa, distribució
d’alimentació, entre d’altres, que pactam amb cada consell
insular amb 30 milions d’euros que hem posat ja, 20 milions
que posam als ajuntaments per a la resta de sectors afectats. Hi
ha altres sectors econòmics, com el del transport, amb els quals, 
ja saben, vàrem treure una línia d’1,5 milions d’euros i que
estam treballant una altra de 2. El sector de cultura que té una
situació molt complicada també a causa de la situació social
que esdevé d’aquesta crisi econòmica.

A tots els hem acompanyat i els seguirem acompanyant,
amb les dificultats i amb les limitacions que té un pressupost
públic. Però també, a diferència del que va passar a l’anterior
crisi, hi ha un pressupost públic més elevat que mai, que en
deien expansius en negatiu; idò jo ho veig en positiu, perquè els
recursos públics són per protegir la població i són per garantir
inversió pública a la nostra comunitat autònoma, que,
desgraciadament, no va tenir el suport de tothom a aquesta
cambra parlamentària quan vàrem posar el major pressupost de
la història de sanitat de 2.000 milions d’euros que crec,
sincerament, que és un esforç que no fem nosaltres els polítics,
que fan tots els ciutadans i ciutadanes d’aquesta comunitat
autònoma.

La nostra línia de treball estratègica ha estat aquesta, salvar
vides, estudiar bé què es pot fer i què no es pot fer, prendre les
mesures d’acord amb els assessors sanitaris, prendre-les
immediatament de forma que puguis equilibrar els drets dels
ciutadans i que també puguis garantir l’estabilitat del sistema
sanitari, que és clau a l’hora de gestionar aquesta pandèmia.
Seguirem treballant, com els deia, amb el ritme de vacunació,
que estic convençuda que s’accelerarà d’una forma evident i
que per tant ens permetrà a mesura que, i això és el que crec
que s’ha explicat, a mesura que vacunem de forma progressiva,
i nosaltres esperam que de forma molt ràpida, a mesura que
facem això podem anar reactivant la nostra economia perquè
també deixarà d’estar saturat el nostre sistema sanitari. Aquesta
també és una realitat objectiva, quan tenguem la població
vulnerable vacunada tenir una situació diferent també dins dels
nostres hospitals de la nostra comunitat autònoma. 

Aquesta forma de fer, d’entendre com gestionar aquesta
pandèmia, la seguirem fent des del diàleg institucional. Abans
feia referència, amb consells, amb ajuntaments, amb el Govern
d’Espanya òbviament. Seguirem reclamant, Sr. Castells, és clar
que sí!, tot allò que encara no ha arribat i que ha d’arribar, i
seguirem reclamant els espais de cogovernança a les
conferencies sectorials i a les conferencies de presidents, que
esper se segueixin duent a terme i que no tenc cap mena de
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dubte que així serà. Ho seguirem fent des del diàleg social, i
posar en valor el diàleg social és fonamental, és fonamental
parlar amb empresaris i sindicats, o sigui amb els representants
dels treballadors i amb els representants de les empreses. És
important pactar les mesures que has de fer per tirar endavant
l’economia. 

A aquesta comunitat autònoma discutim molt i fem molta
feina prèvia. Quan fem la mesa de diàleg social amb els acords,
quantes reunions pensen que hi ha hagut abans per poder
acordar les coses, quants debats pensen que hi ha hagut abans?
Moltíssims. Els puc assegurar que això és incansable. Per tant,
sempre agrairé l’actitud de CAEB, de PIME, de Comissions
Obreres, d’UGT i de tanta societat civil que en aquest moment
de tanta dificultat no s’han posat de perfil, han donat la cara i
han cercat conjuntament les millors solucions per als ciutadans
en aquest moment de dificultat.

I el Pacte de reactivació econòmica, cregui’m, no és una
foto ni és un decorat, és un espai de debat, és un espai de
proposta, és un espai d’acord, és un espai de diàleg, és un espai
de feina. I no sé com els ho he d’explicar, senyors del Partit
Popular, em sap molt de greu que no hi siguin, vostès
representen el partit majoritari de l’oposició, vostès haurien de
ser un partit d’estat, vostès han governat molts d’anys aquesta
comunitat autònoma, i no és perquè els ho digui jo, avui els ho
ha dit la representant de Ciutadans i la representant d’El Pi,
sumin-s’hi, perquè els pactes que vostè m’ofereix, que és de
reactivació econòmica, que és de fons europeus, que és quina
estratègia fem davant del Govern d’Espanya, què es pensa què
tractam en el Pacte de reactivació, Sr. Company? És que
tractam d’això, és que posam mesures damunt la taula, mesures
que es desenvolupen en qüestions que executam i que van
directament als ciutadans i ciutadanes. Aquesta és la nostra
forma d’entendre.

Per tant, crec que sí, que efectivament han de fer un esforç,
que s’han de sumar en positiu a trobar línies de suport,
d’ajudes, d’acompanyament, tant des del punt de vista sanitari
com des de tants d’altres. I una vegada més, li torn dir, Sr.
Company, estam més que oberts a les seves propostes, més que
oberts a les seves sol·licituds i al seu treball constant, perquè
allà, Sr. Company, es fa feina, es dialoga, es discuteix també,
discutim també entre els altres partits, és clar que sí, però al
final acordam el que creiem que és millor per a la ciutadania.

Acab aquesta intervenció dirigint-me precisament als
ciutadans i ciutadanes d’aquesta comunitat autònoma. Nosaltres
som molt conscients de la duresa que vivim, som molt
conscients del que significa dur aquesta pandèmia després d’un
any, som molt conscients que estar a nivell 4 vol dir en risc
extrem, és una situació molt dolorosa, som molt conscients de
la frustració, de la desesperança, de la tristesa, de la decepció
que tenen tots els ciutadans d’aquestes illes, som conscients
dels sentiments que té molta gent, de la por cap al futur, i la
nostra responsabilitat com a govern és demanar a la gent,
demanar a tots i a cada un de nosaltres que seguim amb
fermesa, que les mesures funcionen, que quan hem pres
mesures restrictives hem vist com controlam bé la situació de
la incidència acumulada i la situació sanitària i controlam bé la
situació dels nostres hospitals i podem atendre aquell ciutadà
que necessita un llit d’UCI, que necessita un respirador, que

necessita un tractament específic, i ho hem pogut atendre
gràcies a la generositat de tots i de totes. Aquesta és la fortalesa
d’aquesta comunitat autònoma, aquesta és la fortalesa de cada
un de nosaltres, de forma individual. I jo he de demanar això a
la gent d’aquesta terra, he de demanar fermesa, he de demanar
rigor, he de demanar comprensió, he de demanar que seguim
lluitant tots junts per tombar aquesta tercera onada i perquè
aviat el virus hagi estat un mal son a les nostres vides.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

 



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


	Punt únic. Compareixença urgent de la presidenta del Govern de les Illes Balears per tal d’informar sobre la situació de la pandèmia de la COVID-19 a les Illes Balears, l’evolució de la campanya de vacunació i els efectes de les mesures del Govern sobre el teixit econòmic de les Illes Balears. (RGE núm. 24/21, del Grup Parlamentari Popular).

