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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, ocupin, per favor, els seus llocs.

Molt bon dia, senyores i senyors diputats.

I.- Jurament o promesa del diputat Hble. Sr. Antoni Sansó
i Servera.

EL SR. PRESIDENT:

 Començam aquesta sessió plenària amb el primer punt de l'ordre
del dia, que és presa de possessió del nou diputat, Hble. Sr.
Antoni sansó i Servera.

Atesa la renúncia al càrrec de diputat presentada pel Sr.
Mateu Morro el propassat dia 28 de maig, d'acord amb el que
estableix l'article 7 del Reglament de la cambra, procedeix que
el nou diputat, Hble. Sr. Antoni Sansó i Servera, presti promesa
o jurament d'acatar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears.

Prec a l'Hble. Sr,. que s'acosti aquí, a presidència. 

Hble. Sr., jurau o prometeu per la vostra consciència i pel
vostre honor de complir fidelment les obligacions del càrrec de
diputat del Parlament de les Illes Balears amb lleialtat al rei i de
guardar i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de
l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears?

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Sense renunciar al dret d'autodeterminació del nostre poble,
sí, ho promet.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pot ocupar el seu escó.

II.- Sessió d'investidura del candidat a president de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Passam al segon punt de l'ordre del dia, que és debat
d'investidura del candidat a la presidència de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. D'acord amb el previst a l'article
141 del Reglament del Parlament i l'article 11 de la Llei de règim
jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, s'ha consultat els portaveus dels grups parlamentaris
Socialista, Nacionalista-PSM, Esquerra Unida de les Illes
Balears i Mixt de manera conjunta i el portaveu del Grup
Parlamentari Popular. D'aquestes consultes, venc a proposar al
càrrec de president de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears l'Hble. Diputat Sr. Jaume Matas.

Té la paraula, per tant, el candidat a president de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per exposar el seu
programa de Govern. Hble. Sr., té vostè la paraula.

EL SR. MATAS I PALOU:

Senyor president, senyores i senyors diputats. El grup
parlamentari popular, que es va configurar com a resultat de
les eleccions autonòmiques del passat 28 de maig de 1995,
fa pràcticament un any, m’encarrega defensar el seu
programa de govern d’aquesta comunitat autònoma per als
propers tres anys.

Estic content, naturalment, per la seva petició. Jo vaig
entrar en política amb l’única il•lusió de fer feina, de
millorar les coses. I aquesta és una oportunitat de fer feina
per la meva terra i, sense cap dubte, venc aquí avui a
anunciar que la meva primera intenció és fer feina, fer feina
sense límits, sense horaris, per tal de complir amb el
programa electoral que va guanyar les eleccions. La meva
obligació és que el mandat democràtic es compleixi.

És evident que, la d’avui, és una petició de confiança
atípica, ja que es produeix per la dimissió d’un president
d'un govern; dimissió que, a la vegada, és resultat d’una
postura crítica del grup parlamentari que, en definitiva,
també assumeix l’encàrrec electoral del compliment del
programa. Naturalment, jo no voldria iniciar aquesta tasca
com a conseqüència d’una dimissió ni molt manco dins una
situació de tensió interna en el partit, sinó com a resultat
d’un procés ordinari i típic.  

Però les coses són així, i comparesc aquí per encàrrec
del meu grup, amb la intenció de trobar i aplicar la millor
sortida als problemes recents.

En qualsevol cas, estic segur que les senyores i els
senyors diputats em donaran oportunitats a bastament per
tornar a entrar en aquest tema.

Mirin, un amic que aquests darrers dies m’escoltava
parlar sobre els meus plans, sobre aquest discurs i sobre la
feina que vull fer, em va donar una cita que em va agradar
perquè pens que reflecteix el que jo sent en aquests
moments. És una frase d’Anatole France que diu: “Preferesc
els errors de l’entusiasme a la indiferència de la saviesa”. Jo
crec que em puc equivocar, però no serà perquè no em fiqui
de ple a fer feina ni perquè no intenti obrir nous camins.

Jo ho torn a repetir, vull fer feina. Amb mi al Govern,
m’escoltaran parlar de la manera com hem de resoldre coses
que ens afecten, com hem de protegir la nostra cultura i
donar-li empenta, com hem d’articular una comunitat
autònoma històrica, com hem de millorar l’accés de tots al
món laboral, com hem d’actuar perquè la nostra economia
generi riquesa per a tothom. No venc a fer política amb
minúscules, ni bregues de polítics. Estic segur que si
veiessin de fora, sovint ens farien passar molta vergonya.
Venc a fer feina amb l’objectiu de millorar les coses.
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I dic més: crec que tots, siguem del partit que siguem,
hauríem d’estar disposats, com hem fet amb el Raiguer, dins
l’Objectiu 2, a posar-nos d’acord en qüestions d’interès molt
general, que tots hauríem de compartir. Perquè som unes illes
petites i, si no anam plegats, encara les farem més petites.

He de dir que a pesar de la situació recent, el Govern Balear,
amb la Presidència del senyor Soler, ha treballat, ha fet una feina
intensa, ha desenvolupat un gran ventall de mesures i, en aquest
sentit, hem de dir als ciutadans que és cert que hi ha hagut
problemes, però també és cert que s’ha fet feina i tot d’una que
aquest procés acabi, se'n tornarà a fer, com necessiten les Illes.

Jo deman a tots els diputats i diputades, especialment als que
tenim la majoria, un esforç per demostrar als ciutadans de les
Illes Balears el nostre sentit de la responsabilitat. Acceptam que
s’ha parlat massa de qüestions personals, de protagonisme, de
política menor i que hem donat una imatge molt dolenta.
Acceptam que hi ha hagut una situació que no ens ha agradat.
Però, des d’ara, hem de tornar a demostrar a aquestes Illes que
l’elecció del Partit Popular l’any 1995 ha estat encertada i que el
programa es durà a terme. A pesar de la crisi, el període del
president Soler ha estat fructífer i, amb mi, els assegur que no hi
haurà pauses.

Senyores i senyors diputats. Jo tenc avui l’obligació de fer-los
arribar la meva postura programàtica, a fi de poder obtenir el seu
suport.

Agruparé les línies fonamentals del meu programa en quatre
blocs: En primer lloc, mesures polítiques, generals; en segon
lloc, mesures econòmiques; en tercer lloc, mesures adreçades a
recuperar el nostre patrimoni, sigui cultural, sigui lingüístic o
sigui territorial o ambiental, i finalment, actuacions socials.

Acceptada aquesta divisió, divisió absolutament arbitrària,
vull començar per la línia política que duré a terme si les
senyores i els senyors diputats em donen la seva confiança.

En primer lloc, pretenc deixar l’autonomia, al final d’aquesta
legislatura, amb una configuració molt propera a la que haurà de
ser en el futur. A pesar que, com és evident, encara hi hagi
qualque competència important que quedi pendent, sigui dins el
procés des de Madrid cap a les Illes com des del Govern balear
cap als consells insulars. Ara bé: m’importa, i serà un eix, omplir
de competències l’autonomia, per donar-li la dimensió de
comunitat històrica que es mereix. Això, gràcies al pacte del
Govern central, entre una força majoritària i una nacionalista, pot
ser una realitat al final d'aquesta legislatura, amb una assumpció
gairebé total del sostre competencial d’una autonomia històrica.
M’importa molt això, però també m’importa com donam els
serveis als ciutadans i a quin preu. Autonomia ha de significar
millora del servei. El contrari faria que el ciutadà no entengués
per què ha de ser autonomista.

Per això, és important l’acció per demanar les competències
de Madrid, la seva dotació i desenvolupar amb agilitat i
eficàcia el procés de transferències cap als consells insulars.
En aquest darrer punt, que quedi clar: sempre aplicarem el
programa del Partit Popular, amb els compromisos en
matèria de traspassos que s’especifiquen i que inclouen,
com vostès saben, agricultura, transports terrestres, menors
i ordenació turística.  

Defensarem la competència de la Universitat, amb
l’objectiu de mantenir una dotació econòmica raonable per
fer funcionar aquest centre educatiu a un nivell comparable
amb qualsevol altra regió d’Europa. Volem un finançament
que ens permeti una oferta d’educació superior a Menorca,
Eivissa i Formentera, que no sigui discriminatòria per als
joves. Especialment, vull esmentar Formentera que, des de
tots els punts de vista, pateix una doble insularitat.

La nostra relació amb el Govern central serà la lògica:
som els representants dels 750.000 ciutadans d’aquestes
illes i, en aquest sentit, davant el Govern central defensam
aquests interessos. Això pot ser coincident amb els
interessos naturals del Govern central, amb els interessos
dels 40 milions d’espanyols, però pot no ser-ho. En aquest
cas, sense cap dubte, aquest govern s’asseurà al costat
oposat a Madrid, aquest Govern s'asseurà al costat on es
trobin sempre els interessos de les Illes Balears.

Dins el procés de transferències cap als consells insulars,
el Govern farà un plantejament generós, generós perquè
puguin dur endavant la seva gestió amb rigor i amb solidesa.
En el cas de Mallorca, tot d’una que el consell torni a tenir
normalitat, sigui amb qui sigui, tornarem a dialogar per
avançar per aquest camí de col•laboració institucional.
Col•laboració institucional: aquesta és la meva postura. Em
fa la impressió que no només no hem de dedicar-nos a
l’enfrontament, sinó que els ciutadans ens haurien de
castigar severament si enlloc de fer feina ens barallàssim.

Com a segona proposta política oferesc rigor. Rigor vol
dir austeritat, fermar la despesa, transparència i molta
prudència amb els doblers. Això s’ha de traduir en controlar
el deute, en moderar l’increment de personal, en eficiència
i en modernització de l’Administració. No vull amagar la
meva voluntat d’introduir fórmules innovadores que ens
permetin reduir costs i millorar l'eficàcia.

Tots, i jo el primer, hem de tenir claríssim que estam al
servei del ciutadà, que l’hem d’ajudar, perquè aquesta és la
nostra funció. I això vol dir actuar amb els doblers de tots
amb el mateix rigor que amb els nostres. Sempre hi pot
haver equivocacions, però l’esperit d’estalvi, l'esperit de
mesura, de prudència, ha de regir un govern.
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Dins aquest sentit de passar comptes econòmics davant la
societat, aquest govern sempre ha demanat cobrar els imposts, no
des de Madrid. La raó és que volem que el ciutadà pugui saber
què costa aquesta autonomia i què es fa amb aquests doblers.
Parlam de la corresponsabilitat fiscal, essència del nou sistema
de finançament que hem defensat i que és una passa endavant en
el camí autonomista i que arriba de mans del Partit Popular,
després de 13 anys en què ha estat impossible fer una passa així.

Tercera línia: transparència. Hi haurà Sindicatura de
Comptes, exactament com estava previst. Hi haurà síndic de
Greuges, tan aviat com sigui possible.

Dic una cosa més: em compromet a contestar personalment,
cada quinze dies, davant el ple del Parlament, com es fa a les
Corts Generals, preguntes que formulin els grups parlamentaris.
Això s’ha de regular segons cregui la Cambra, però, crec
sincerament que el Parlament ha de ser el lloc on es plantegin les
preguntes, les qüestions d’interès. Vull que la política tengui dins
aquesta casa la seva seu natural.

Quart: el règim econòmic i fiscal. Per a aquest Govern és una
feina important arribar a rompre la important unitat històrica
fiscal i de tractament econòmic de les Illes Balears amb la
Península. En aquest segle, l’Estat Espanyol no ha introduït cap
variació a aquest mapa que es configura bàsicament en tres zones
avui: Península i les Balears, comunitats forals (País Basc i
Navarra)i les Canàries en una tercera zona. Nosaltres recordam
que la Constitució diu que les regions han de rebre un tractament
adequat per aquest fet (article 138.1) i que a Espanya hi ha dues
regions insulars i només una rep aquest tracte. No volem cap
paradís fiscal, no volem cap discriminació, volem una
compensació de la insularitat. Si m'ho permeten, la quantificació
d’aquesta insularitat és menys important, a pesar de la seva
transcendència, que el fet més difícil de tots: obrir una porta a la
diferència. Aquest govern té aquesta bandera com a prioritària.
Prioritària per a l’agricultura, prioritària per a la indústria,
prioritària per al comerç, prioritària per al medi ambient, i molt
important per al turisme. Perquè la insularitat influeix en tots
aquests camps i, com a conseqüència, en el benestar de tots. No
cal dir que torn a demanar el suport de tota la cambra amb aquest
objectiu, especialment del grup parlamentari que es va oposar a
aquesta petició i, com abans, continuu obert a dialogar sobre els
continguts, continuu obert a trobar una fórmula de consens. Més
important és tenir un tractament diferent que la dimensió
d'aquesta diferència.

En cinquè lloc, diàleg. El meu govern mantindrà la política
de diàleg amb totes les forces polítiques, socials i econòmiques
de les Illes. Crec que els anys que duc a la Conselleria
d’Economia i Hisenda em donen una certa credibilitat en aquest
sentit. Diàleg amb tots. Un diàleg que cerca unes postures
acceptables per a tots. Ara bé, si del diàleg no surt l’acord, cosa
que dissortadament pot passar, que ningú no dubti que aplicarem
les polítiques del Partit Popular, com toca a un govern d’aquest
partit.

Dins la línia de diàleg, vull dir que jo entenc que un president
ocupa aquest lloc per la decisió de la societat. Em sentiré
servidor de la societat que em paga. I per aquest motiu, la
meva actitud mínima serà d’obrir les portes. Tothom pot
tenir l’absoluta certesa que podrà mantenir una comunicació
amb mi quan vulgui. Això és difícil per la pròpia inèrcia de
les coses, però intentarem fer tot el que estigui a les nostres
mans perquè tothom pugui fer-me arribar la seva postura. 

Sisè: El meu govern mantendrà la política de relacions
amb Europa que duu des de l’any 1986, amb una progressió
constant. En aquest sentit, sense oblidar la nostra pertinença
a Espanya, és important destacar la nostra vocació europea
dins un context d’una economia cada vegada més
internacionalitzada i on precisament les nostres illes han
demostrat les seves possibilitats d’acomodament molt per
sobre d’altres regions. És per això que puc afirmar que
durant el meu mandat, la meva relació amb Europa i les
seves repercussions constituiran un dels eixos essencials de
l’acció del Govern. De la mateixa manera, explorarem
decididament les possibilitats de la nostra relació amb
Còrsega i Sardenya, dins el fòrum Illes de la Mediterrània
Occidental, per plantejar postures comunes davant la
Comissió Europea.

Respecte de les relacions amb les altres autonomies,
setena qüestió, mantindrem una política de portes obertes i
col•laboració solidària i constructiva amb totes. Dins aquest
camp, serà més important la relació amb autonomies
insulars o amb llengua pròpia, per raons evidents. Això sí,
sempre amb els nostres criteris com a punt de referència i
sense abandonar mai el nostre dret a fixar la nostra pròpia
postura.

Vull introduir aquí, com a vuitè compromís polític, el
compromís d’establir fortes relacions amb els consells
insulars i ajuntaments. Ho veurem al discurs que ve a
continuació, però, si m’ho permeten, ara vull remarcar que
tenc clar que moltes de les actuacions del Govern es troben
llunyanes al ciutadà. Són plans, projectes; papers, en
definitiva. Vull arribar al ciutadà amb mesures concretes i
això implica que moltes coses es facin al nivell del ciutadà,
que es facin al nivell de la ciutat i del poble. Això exigeix
fer feina conjuntament amb els ajuntaments, perquè ells en
siguin protagonistes. És una experiència extraordinària que
ja s’ha aplicat amb motiu de la xarxa de depuradores i de
l’embelliment de les zones turístiques, durant el mandat de
l’anterior president del Govern, el senyor Gabriel Cañellas,
i que jo avui em compromet aquí a continuar.
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En novè lloc, transparència a les empreses públiques. Vull dir
que el meu govern tendrà el nombre d’empreses públiques que
sigui necessari per al bon funcionament dels serveis als
ciutadans. Ni una més, ni una manco. Es digui el que es digui, les
empreses són un vehicle per millorar la gestió i jo, per això, crec
que les empreses públiques no són criticables en si mateixes.
Lògicament, una altra cosa és com es gestionen. I en aquest
sentit, aprofundirem en les mesures de control que es varen
començar a aplicar ja l’any 1994, que continuaren amb la Llei de
contractes de l’Estat i que els darrers mesos s’han concretat en
un nou acord del Govern. Tot i així, hem de tenir clar que quan
un gestor no funciona, se l’ha de canviar, com passa amb
qualsevol altra empresa.

Ara bé: l’activitat de les empreses públiques no es
desenvoluparà mai dins el camp propi de l’activitat privada.
Estarà sempre en activitats del sector públic, com la promoció
turística, les fires i congressos, el transport per tren, etcètera. Si
passa el contrari, serà amb vocació de provisionalitat, de forma
puntual i transitòria.

No puc deixar de fer un repàs a la política global del Govern
sense parlar de la importància del pla de carreteres que prest
aprovarem, de les obres milionàries de desdoblament de vies i
variants a llocs molt saturats, la nostra reivindicació financera a
Madrid en aquesta matèria, conveni de carreteres; la política de
transports, que ha de ser coherent amb el conjunt d'actuacions
ambientals; la seguretat al lloc de feina, per només esmentar
algun exemple.

Una menció a la competència d’educació, que és clau. Aquest
govern, que vol assolir la gestió d’aquesta àrea tan prest com
sigui possible, segurament l’any 97 o 98, vol aprofundir en els
conceptes humanistes de l’educació, com a element formador de
la persona, dels components d’un poble. En aquest sentit, ja fem
feina, em referesc al Govern anterior, fem feina en el complex
repte d’organització que suposa aquesta competència. Nosaltres
continuarem aquesta tasca, però hem de mirar amb especial
atenció la qualitat de l’ensenyament, perquè formi millor, perquè
els joves coneguin més i tenguin criteris propis. Això es durà a
terme mitjançant el Consell Escolar Autonòmic que es crearà.

El meu govern considera del seu interès la Universiada de
Palma de 1999. Sigui per les infraestructures que aquest
esdeveniment pugui aportar, sigui perquè implica una dotació
d’equipaments millor per a la Universitat, per a Palma i per a les
Illes Balears, sigui perquè en ell mateix és un esdeveniment
positiu. Tot i que pugui ser breu, nosaltres donarem el nostre
suport a aquest esdeveniment, amb la vocació de no tenir més
protagonisme que el que la gestió actual ha donat al Govern,
deixant a l’Ajuntament de Palma el paper de motor, juntament
amb el Consell Insular, la Universitat, altres consells insulars i el
Govern central.

He dit una grapat d’accions polítiques que pens emprendre,
no he dit, en canvi, cap cosa que no pensi fer. Naturalment, en
termes generals, no pens modificar cap iniciativa anterior
significativa del Govern, ni retirar cap projecte de llei. En
qualsevol cas, sobre el que no pens fer esper les preguntes de les
senyores i els senyors diputats.

La segona part de mesures que volia presentar a aquesta
cambra inclou l’economia i totes les seves branques.

Dins aquest camp, la política d’aquest govern parteix
d’una realitat que, sense cap ambigüitat, consider positiva.
Positiva perquè generam més riquesa que cap altra regió
d’Espanya; positiva perquè duim dos anys generant més
ocupació, més llocs de feina que cap altra regió d'Espanya;
positiva perquè és una riquesa competitiva perquè és
privada i no fruit artificial de la subvenció pública.

Aquest hivern, vàrem arribar a tenir un atur màxim del
12 per cent, que és un poc més de la mitjana d’Europa i
gairebé la meitat de la mitjana d’Espanya. Aquest estiu,
previsiblement, l’atur caurà fins al 8 per cent, la taxa més
petita d’Espanya. 

Aquest punt de sortida, la veritat és que no fa gens ni una
mica més còmoda la nostra feina, perquè tots sabem que
tenim greus problemes amb vista al futur i que hem de fer
feina amb seriositat. Darrera aquesta realitat certa, també és
cert que les pensions i els sous mitjans són petits; que el
nivell de precarietat al lloc de feina és alt; que hi ha molta
gent, més o manco uns 20.000, que no arriben a entrar mai
dins el món del treball, i no cal dir que mentre hi hagi un
aturat, un sol aturat, que vulgui fer feina i no pugui,
nosaltres tenim un motiu per saber que defraudam la nostra
societat i que hem de fer feina per corregir-ho. Si amb
aquest contrast no n’hi hagués prou, sabem que el nostre
creixement entra en conflicte amb valors fonamentals de la
nostra insularitat, com el medi ambient, l’aigua o l’energia.

Dins l’economia, en primer lloc, el protagonista central
de la nostra activitat és el turisme, que mou més de la meitat
del sector serveis. El turisme és el sector amb més pes i
continuarà així. I dins el turisme, el sol i platja encara té
molts d’anys de lideratge. Ara bé: per raons
mediambientals, hem d’introduir elements dins el turisme
que el recondueixin segons aquests quatre punts: Primer,
creixement fonamentalment qualitatiu dins un marc, una
tendència, a no incrementar l’oferta, especialment la de
baixa i mitjana qualitat; una reducció de l’estacionalitat,
qüestió que, si m'ho permeten, tractaré després de forma
especial; atracció de visitants de més poder adquisitiu, i per
acabar, increment de la participació de les Illes Balears dins
la cadena de valor afegit del producte turístic.

Aquesta visió ja s’aplica, ja es desenvolupa i s’anomena
Pla Q, Pla de qualitat. Aquest pla passa per l’embelliment
de les zones turístiques, per la protecció del medi ambient
-Pla d'ordenació de l'oferta turística i altres mesures-, per la
millora comercial, per la creació d’un telemercat turístic,
per l’especialització, per la promoció adequada a aquesta
especialització, per la diversificació del producte, etcètera,
etcètera. Però mirin, que els quedi clar que cap ni una
d’aquestes actuacions no es farà només per part del Govern,
totes han de comptar amb el sector, i sabem que comptam
amb la major part del sector perquè entenc que el futur és
qualitat. 
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Una segona gran activitat amb molt de pes, lògicament dins
l'economia, és la construcció. És un sector amb una enorme
capacitat generadora de llocs de feina. I és un sector que ha estat
tractat gairebé com el culpable de tots els nostres mals i, en la
meva opinió, va ser un fidel reflex del que demanava la societat
segons quin moment.

Mirau, l’any 64, cada dos dies, quatre hores i 48 minuts
s’inaugurava un hotel a les Illes. Enguany, em sobren els dits
d’una mà per comptar els nous hotels inaugurats i tots amb una
reducció equivalent de places.  

Aquest sector té futur, s'ha de dir, però, un futur que passarà
per la reconversió de la major part dels edificis que es feren en
el boom econòmic dels anys seixanta i que avui necessiten la
incorporació de criteris actuals per poder ser habitables; passarà
per la recuperació de l’estil i dels elements que configuren
l’atractiu de les Illes, per la creació d’un entorn realment humà
i acollidor; aquest sector s'haurà d'ajustar progressivament als
nous temps. Aquest és un problema de tots, no només d’un
govern, que, a la fi neix de la mateixa societat. Ara bé, el Govern
serà un impulsor d’aquest canvi i, em consta, el mateix sector ja
està en aquesta línia, cercant un nou camí.

Després, diré com pens estructurar la relació d’aquest sector
amb el medi ambient, però ara dic que la construcció no creixerà
mai com abans, però és necessària, i molt, per al futur de l’illa i
continuarà essent un punt clau en la creació de llocs de feina.

Un tercer sector clau és la indústria. La indústria ha
configurat comarques, fonamentalment a Menorca i a Mallorca,
i tot i que no aporta la mateixa riquesa que el turisme, té la gran
qualitat d’haver donat vida a una part de l’illa.

Del meu govern rebran totes les actuacions necessàries per
ajudar-los a modernitzar la seva gestió empresarial, però que
ningú no esperi doblers sense més ni més. Farem, de forma
general, com a la comarca del Raiguer: per cada 15 pessetes que
posi el Govern, el particular n’hi haurà de posar almanco 85.
Perquè creim en la capacitat de renaixement del sector i perquè
creim que si feim un esforç per obrir portes, pot entrar a mercats
exteriors on la qualitat dels nostres productes pot ser molt ben
apreciada. 

La indústria pot comptar amb mi per fer feina seriosament,
amb ambició i sense proteccionismes. 

I de la mateixa manera que dic que hauran de competir, dic
que hauran de rebre una compensació per la insularitat. He dit
que la indústria ha de competir lliurement, però en igualtat, i això
vol dir compensar els seus desavantatges vinculats a la
insularitat. 

Dins els serveis, de vegades darrera el turisme, s’hi
amaga el comerç. El comerç, encara que no faci renou,
encara que no sigui el primer nom que ens ve al cap quan
pensam en generació de riquesa, és el sector que crea més
llocs de feina estables a les Illes Balears, i és, si m'ho
permeten, el que suporta més càrrega fiscal i és el que
coneix, amb tots els respectes per a la resta de sectors, la
competència més dura del mercat. 

Jo sempre he defensat la llibertat comercial, com abans
he dit el mateix per a la indústria. Però, amb igualtat de
condicions. La igualtat de condicions del comerç mitjà i
petit per competir només s’ha produït sobre el paper. A la
pràctica, no. Per això, crec que és el moment de posar en
mans del comerç eines de competitivitat. El comerç, és ver,
haurà de fer un esforç superior per deixar a un costat el seu
individualisme històric, i el Govern balear posarà al seu
abast nous instruments per competir en igualtat de
condicions. 

Aquesta és la meva idea, és el meu compromís i si tenc
la confiança de la cambra, el primer dia de feina
començarem a avançar per aquest camí, urgent i clau, fins
i tot per mantenir vius els centres de les nostres ciutats, els
quals avui mantenen els comerciants. 

Igualment, el Pla de modernització de l’oferta
complementària, fonamentalment per adequar aquest
subsector als temps, s’aprovarà quan la cambra ho consideri
i, lògicament dins aquesta legislatura, es durà a terme.
Aquest pla, pensat per canviar i modernitzar l’oferta
complementària del turisme, s’aplicarà amb especial cura a
Mallorca i Menorca, però, a Eivissa i a Formentera, on
aquest subsector té un pes econòmic importantíssim,
l’atenció serà més directa, comptarà amb el Consell Insular,
tradicionalment preocupat per aquestes qüestions.

En quart lloc, el camp. El camp balear, com el camp
espanyol, com el camp europeu, està completament
intervingut per l’Estat. La política agrícola comuna crea
aquesta situació que, de fet, obliga que l’autonomia s’hagi
de moure dins uns límits molt rigorosos.

Ara bé, dit això, jo crec que en el camp balear hem
d’oblidar -i molta gent ja ho ha fet- la quantitat i anar a
cercar la qualitat. La qualitat és el repte. Qualitat vol dir
productes ecològics, productes amb marca, productes amb
denominació d’origen. Això té sortida.

Jo no em compromet que el pagès pugui vendre, però sí
que la qualitat del seu producte sigui coneguda. Ajudarem
a difondre el producte que, dins uns nivells de qualitat,
tengui capacitat comercial i, en aquest sentit, el primer
mercat que hem de conquerir són les mateixes Illes Balears
i els seus turistes. 
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Però vull dir als pagesos una cosa més: el camp a les Illes
Balears no és només el 2 per cent de la riquesa. El camp és el
nostre entorn, és on es troben les nostres arrels com a poble. El
camp, evidentment, té un valor de protecció ambiental de primer
ordre que mai no hem d’oblidar i que suposa el 90 per cent del
nostre paisatge, clau de la nostra riquesa. El camp pot saber que
jo i el meu govern, amb la confiança d’aquesta cambra, no el
deixaré mai de banda. Perquè no li hem de dedicar el 2 per cent
de l’esforç, sinó molt més, perquè és sociològicament i
culturalment transcendental.

Com a exemple, per triar-ne un tan sols, Menorca; l’illa de
Menorca necessita la seva estructura agrària, necessita els seus
llocs, no només per viure econòmicament, sinó per no perdre la
seva personalitat. La Unesco, quan la va declarar reserva de la
Biosfera, va tenir en compte el fantàstic equilibri de què gaudeix
Menorca. Aquest equilibri es podria rompre si l’agricultura i la
ramaderia no s'hi mantenen com estan.

Per aquesta raó, no només hem de dur al camp innovacions,
com poden ser la millora de les races ramaderes, com poden ser
les comunicacions, és que, a més, hem de tenir un règim fiscal
perquè necessita viure amb una compensació. Els pagesos, a un
lloc amb turisme, amb riquesa més fàcil, són herois, i, el meu
govern, els garanteix tot el suport que hagin de menester. Vull
llançar un missatge d’esperança als pagesos: l’agricultura, la
ramaderia, la feina que desenvolupen és clau per a la subsistència
de les Illes Balears. Per tant, que no tenguin por, que tant els que
es dediquen avui a aquesta activitat com els que s’hi incorporin,
comptaran sempre amb aquest govern.

La política de promoció que he anunciat per als productes del
camp, l’aplicarem també a l’artesania i a la indústria
agroalimentària -molt important-, que també ha fet un esforç per
sobreviure i que en aquest moment continua creient en aquest
sector. Mentre hi hagi un sol home d’aquestes illes que cregui en
el camp i en la seva producció, aquest Govern li donarà suport.
Ens trobaran sempre quan es tracti de crear llocs on posar en
contacte el turista amb el productor artesà o agrícola. Ens
trobaran quan cerquin un mercat o un lloc on vendre.

No em vull oblidar de la pesca. No pretenem que aquest
sector sigui clau en el futur, però volem que pugui viure amb
dignitat i amb un futur raonable i això vol dir que hem de ser i
serem sensibles a aquest sector -com jo ja ho he estat al passat-
i li donarem una mà. 

L’economia d’una regió no funciona només perquè tengui
bons productes, ni només perquè tengui bones màquines, ni
només perquè tengui bones carreteres. Funciona perquè la gent
que la gestiona és eficaç i en sap. I això inclou l’empresari i el
treballador, agents de la mateixa tasca que es necessiten
mútuament. 

Nosaltres, amb aquesta prioritat, d’acord amb els
sindicats i amb els empresaris, no només mantindrem la
política de formació que duim a terme, que inclou una llarga
llista de programes d’iniciació i de qualificació, dels quals
en són beneficiaris principalment els joves, les dones, els
aturats de llarga duració i les persones amb risc d’exclusió
del mercat laboral, dins el que és el Pla mestral, el més
conegut, sinó que des d’enguany, al setembre, hi haurà una
ampliació notable en actuacions de formació de formadors,
de tècnics, de gestors, de noves tecnologies i d'adaptació a
la societat de la informació, que amb les dotacions
suficients, i amb l’objectiu de la millora del factor humà, és
el primer factor amb el qual hem de comptar per al futur.

He esmentat el factor humà, la formació, la necessitat de
treballar i millorar. Però, em deixin que n’afegeixi a la llista
de sectors un sector que, de fet, no existeix: em referesc als
autònoms, aquestes persones que, per lliure, es fiquen en
totes les activitats econòmiques i fan feina amb il•lusió,
constància i vocació de generar riquesa. Un reconeixement
que suposa també un compromís de defensa d’una manera
de treballar, l’autònoma, que és una part de la manera de fer
feina d’aquesta terra.

Dins l’activitat econòmica, i ho dic bé, dins l'activitat
econòmica, aquí vull esmentar els discapacitats. Estic
absolutament convençut que aquestes persones són útils per
a la societat i crec que els he d’esmentar com una part de
l’estructura productiva. Una part que necessita que
l’administració doni suport perquè l’activitat econòmica els
accepti dins el mercat. En aquesta feina, sàpiguen que hi
serem.

Dins el camp econòmic, encara un apunt més: les Illes
Balears han viscut històricament un aïllament que ens ha
impedit competir dins els eixos de desenvolupament. O es
tenia el tren a prop o no es podia ni comprar ni vendre,
excepte d'una forma marginal. Avui, aquest aïllament es
manté en les activitats agrícoles, comercials i industrials;
avui, gràcies a l’aviació, aquest aïllament és mínim per al
turisme i per al futur, per a les activitats que es puguin
transmetre mitjançant les autopistes de la informació, les
Balears es poden trobar dins la xarxa de desenvolupament
i, per tant, competir en igualtat de condicions.

Per aquest motiu, jo anuncii que si som president
apostaré obertament per les noves tecnologies. No
invertirem, com han fet altres regions, milers de milions en
xarxes -el mercat té qui ho sap fer molt bé-; però sí
estimularem la societat perquè creï productes que utilitzin
aquestes autopistes de la comunicació, que en conegui l’ús,
que en conegui el profit que en pot treure, d’aquestes
tecnologies, i la conscienciarem que aquest futur és
inevitable. He de dir que he trobat una fantàstica receptivitat
en la societat per aquests plantejaments i que avui mateix la
nostra regió és la primera d’Espanya en termes relatius en
l’ús de les autopistes de la comunicació. 
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Tota aquesta actuació s’anomena Estratègia BIT, Estratègia
Balears Innovació Telemàtica, i inclou dins el conjunt de
mesures un lloc on es crearà un entorn d’aquest tipus per al
desenvolupament d’aquestes activitats, el parc BIT, parc Balears
d'innovació telemàtica, que, naturalment, seguirà el seu camí.

He esmentat moltes mesures, moltes polítiques dins el món
econòmic, però vull acabar amb un oferiment: un pacte per
l’ocupació. Aquest pacte, que han defensat empresaris i
sindicats, serà plantejat molt prest a les parts socials i cerca, dins
una economia no intervinguda, amb el protagonisme de la
societat i no del Govern, respectant sempre la llibertat de les
parts, introduir elements que ajudin al contacte entre oferta i
demanda laboral, la necessitat de produir i la necessitat de ser
productor, la necessitat de contractar un treballador i la de ser un
treballador assalariat; que aquests factors coincideixin i tinguin
estímuls. Això passa per una agència de col•locació, amb els
mitjans humans, tècnics i telemàtics necessaris i amb el suport de
la planificació de la formació.

Una tercera línia d’aquest discurs és, segons vaig triar al
començament d'aquesta intervenció, la preservació de les nostres
coses, del nostre patrimoni, d’allò que més estimam. Un
patrimoni, tant cultural com territorial que em sembla molt
important.

Dins aquest camp, en primer lloc, vull explicar la meva
política lingüística.

Aquest tema genera un nivell d’apassionament molt alt. Per
aquest motiu, no pens contribuir al fet que aquesta qüestió, que
no ha estat mai polèmica, es pugui arribar a convertir en un punt
de divisió. La llengua sempre ha de ser un vehicle de
comunicació i d’unió, però mai de divisió. 

Em vull referir a dos aspectes sobre aquesta qüestió. Per una
banda, la qüestió del nom -per a mi menor- i, per l’altra, l’ús de
la llengua, molt més important.

Pel que fa al nom de la llengua, jo crec que aquesta és una
qüestió científica que, com la llei de la gravetat, no té sentit
discutir: és el català. Ara bé: també és cert que a aquesta llengua
sempre l’hem anomenada mallorquí, menorquí, eivissenc o
formenterenc. I jo, de fet, l’anomen com sempre ho he fet a ca
meva: mallorquí. I no trob cap raó per deixar de dir-li com li he
dit sempre, lògicament, sense discutir les arrels, ni els vincles, ni
el nom, ni la unitat de la llengua. I, probablement, té qualque
sentit dir-li mallorquí, menorquí, eivissenc o formenterenc,
perquè tots coneixem la riquesa de modismes, paraules i, fins i
tot, peculiaritats fonètiques que tenim a cada illa. I, naturalment,
aquestes peculiaritats s’han de defensar perquè són la nostra
riquesa. Mirau, és cert que l’article 3 de l’Estatut d’Autonomia
diu que l’idioma oficial de les Illes Balears és el català, és cert;
però, també és cert que l’article 14 obliga les administracions i
els ciutadans a preservar les peculiaritats idiomàtiques illenques
-que no s’han de confondre amb els barbarismes-. Crec que
aquestes obligacions legals, perfectament compatibles,
reflecteixen amb exactitud el sentiment majoritari de la societat
balear, del Partit Popular, del Grup Parlamentari Popular i el meu
particular. 

Hi ha una segona qüestió, molt més important per a mi:
l’ús de la llengua. Ho diré amb poques paraules: tots els
nins que acabin l’escola han de ser capaços de parlar i
escriure perfectament el castellà i el català de les Illes
Balears. Una vegada que es garanteixi això, hem de
plantejar-nos l’ensenyament de l’anglès, dins el model
trilingüe que va ser definit pel Govern Balear. I, si cal, i si
hi ha lloc, fins i tot una quarta llengua. 

En un temps d’obertura al món, d’interconnexió més
gran que mai, les llengües s’han de promoure, lògicament
des de l’amor a la llengua pròpia, perquè és pròpia i tenim
l’obligació de defensar-la, utilitzar-la i mantenir-la viva.
Però, de la mateixa manera que dic això, dic que cap nin de
les Illes Balears no ha d’estudiar amb llibres escrits per
altres autonomies. Vull que els meus fills aprenguin primer
com és, per exemple, s’Albufera des Grau, Formentera o el
Galatzó, abans que qualsevol comarca d’una altra
comunitat; vull que primer coneguin la història de les
nostres illes que la història de qualsevol altra regió.
L’educació a les Illes Balears l'hem d’establir a les Illes
Balears i per a les Illes Balears, amb una realitat i
personalitat pròpies. Lògicament, dins el respecte més
profund a les altres regions. I més a les que tenen la mateixa
llengua. 

Un altre patrimoni de la meva terra, de la nostra terra, és
la cultura. Jo defens que la cultura, la genera la societat. I
que no hi ha finançament capaç de canviar la genialitat de
la societat, ni per bé ni per mal. Les administracions sí tenen
l’obligació de generar mitjans perquè es pugui difondre la
nostra riquesa, la que es genera a la societat. I aquesta és i
serà la meva funció com a responsable. Jo em compromet,
bé a presentar a la cambra o bé a aplicar la Llei
d’investigació i desenvolupament, la Llei de museus, arxius
i biblioteques i la Llei de patrimoni històric, artístic i
arqueològic. Aquesta darrera, per suposat, es farà d’acord
amb els consells insulars. 

Construcció d’espais musicals, biblioteques, museus,
també són al meu pla de feina. També desenvoluparem la
Llei de l’esport i farem un esforç especial en instalAlacions
d’aquest tipus a Menorca, Eivissa i Formentera.

Una tercera línia fonamental del nostre patrimoni, ben
diferent de l’anterior, però també molt nostra, és el territori,
la seva ordenació, la seva protecció.

El 94 per cent de les persones que varen ser enquestades
per la Conselleria d’Obres Públiques fa poc, digué que a les
Illes s’ha de limitar el consum indiscriminat de territori.
Això sembla un fet inevitable, no només perquè ho deim
gairebé tots, sinó, especialment, perquè el territori s’acaba
i no en tenim d’altre.
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Aleshores, què hem de fer? Hem de fer el que fa qualsevol
quan ha de canviar. Ens hi hem d’asseure, ens hi hem d’asseure
amb un mapa i fixar què hem de fer, on i quan. Això significa
dissenyar noves pautes -en definitiva, unes directrius- que facin
de les Illes Balears un producte de gran capacitat competitiva, un
producte amb un alt valor afegit emanat directament del binomi
paisatge i medi ambient.

Aleshores, quines pautes, quines directrius? Crec que la
millor manera d’analitzar el tractament del territori és dividir-lo,
bàsicament, en dues parts: tot el que són espais naturals -un 40
per cent del territori, quan a Europa i a Espanya això representa
un 12%, aproximadament- més el sòl rústic no urbanitzable,
d’una banda, en grans trets, i, d'una altra, tot el que seria sòl
urbà.

El tractament per a les primeres zones, toves, febles, de
primera importància ambiental, ha de ser molt restrictiu i dins
uns límits absolutament màxims. Són zones on es pot dir que no
hi ha molt més a fer que recuperar i mantenir l’espai i, en tot cas,
cap actuació que paisatgísticament no sigui absolutament
admissible. Aquestes zones són el nostre primer patrimoni
ambiental, el que hem de deixar als nostres fills, la nostra
riquesa.

Les zones urbanes, dures, són les ciutats i els pobles de les
illes. Aquí, no només s’ha d’actuar, sinó que s’ha d’actuar amb
una intensitat superior a l’actual per tal d’enfortir aquestes
estructures urbanes i de recuperar la qualitat de l’espai. D’això,
en parlarem més endavant.

És a dir: definirem un model que ens permeti créixer
econòmicament, amb criteris selectius -primera condició
innegociable, créixer econòmicament, però amb criteris
selectius- sense que creixi el consum de recursos naturals -
segona condició- i, sobretot, conformant un territori que ens faci
sentir privilegiats a tots els que hi vivim, perquè conserva el
nostre patrimoni ambiental i permet un desenvolupament
sostenible passant de l’actuació quantitativa a una qualitativa.

En qualsevol cas -i ho vull remarcar amb contundència- les
properes directrius d'ordenació territorial són una tasca -iniciada
pel Govern del Sr. Soler- que va més enllà de la iniciativa del
propi Govern: han de ser el fruit d'un gran consens social i han
de despertar la confiança de tota la societat en el seu conjunt: les
institucions, els sectors directament implicats i diversos
col.lectius. 

Abans he parlat de les Illes Balears com un producte
competitiu i de gran valor afegit. La utilització d'aquests dos
adjectius -creguin-me- respon a una necessitat davant una
conjuntura cada vegada més competitiva. Molts d'altres països ja
competeixen en la cursa del lideratge turístic de la Mediterrània.
Nosaltres partim amb un avantatge que hem heretat i que hem de
conservar.

Hem de preparar el territori per dues raons vitals: per acollir
el turisme del segle XXI i perquè tots hi puguem viure millor i
gaudir de la més alta qualitat de vida. Les properes directrius
d'ordenació territorial han de fer de les Illes Balears un producte
unitari, associat a una imatge de prestigi i de qualitat.

Per bé o per mal, aquí, a les Illes Balears, no ens podem
permetre la mediocritat. Som observats cada any per milions
de visitants que cerquen la bellesa d'unes illes
mediterrànies, capdavanteres en experiències turístiques. 

La preparació del nostre territori amb vista al segle XXI
ha de compaginar, igualment, el desenvolupament i la
identitat de les nostres Illes. Apareixen noves formes de
turisme i residència i, en aquest sentit, la insularitat és una
oportunitat econòmica, un atractiu per al teletreball, per a la
residència i el treball. En un món de tecnologia, la qualitat
ambiental i la singularitat paisatgística són uns béns molt
recercats. D'aquesta manera, els pobles de l'interior -punt
clau de la idiosincràsia illenca- tenen també un paper
protagonista. Una vegada que fixem les normes del nostre
futur, una vegada que arribem a un acord per dir quin nivell
de desenvolupament urbanístic aplicam a cada lloc, tothom
tendrà clar el marc i tothom l’haurà de respectar. D’això,
se’n diu seguretat jurídica, una exigència que ens demanen
des de fa molt de temps.

I una altra cosa, perquè quedi clar. Una vegada que hi
hagi acord, una vegada que es digui que a un lloc no es fa
res, no es fa res, però on es digui que s’ha de fer un
habitatge o un lloc d’oci, s’hi ha de poder fer. Hi ha d’haver
una claredat absoluta.

Tota la política mediambiental té un punt clau: hem de
protegir les illes, hem d’entendre que el medi ambient és un
actiu irrepetible i que no en tenim d’altre. Però també hem
de deixar portes obertes al futur, hem de continuar millorant
la nostra qualitat de vida. Un polític no pot dir mai a la seva
comunitat que s’ha acabat, que des d’un moment determinat
ja no hi podrà haver creixement i que no tenim sortides. Que
la resta del món continuarà, però nosaltres no, perquè s’ha
acabat l’espai.

Jo defensaré que hi hagi creixement, que sigui qualitatiu,
que sigui ecològic, que estalviï energia, que pugui ser
compatible amb un equilibri. Accept cercar un límit al
consum d’espai, accept el mateix amb l’aigua i l’energia,
però no accept una visió que ens vengui a proposar un
retorn al passat, que ens digui que ja no podem créixer, que
el nostre benestar s’atura. El radicalisme adolescent,
fantasiós i idíl•lic que ens condueix a l’absurd de demanar
una marxa enrera, que ens voldria tornar a una economia de
subsistència, no és per a mi, ni per al Govern que puc
arribar a formar, una solució que tan sols es pugui
considerar. Això és amagar el cap com l’estruç, per por a
innovar, per por a afrontar la realitat i en canvi anar cap a la
seguretat del que ja coneixem, tot i que impliqui un retorn
a un passat possible només dins els sentiments i les
emocions, però mai dins la racionalitat i el sentit comú.
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Fer possible creixement i protecció ecològica no és cap
quimera. La història ens mostra que mai un país avançat no atura
la millora de la seva qualitat de vida. El que fa és introduir un
corrector ecològic amb el preu que sigui, amb rigor i amb seny.
Per a nosaltres això és protecció del territori, estalvi d’aigua,
estalvi d’energia, manteniment de l’entorn. A mi em trobareu en
aquest camí.

Aquesta política, com dic, es tradueix en unes directrius, però
també en el desenvolupament dels criteris del pla territorial
parcial d’ordenació de l’illa de Menorca,en el seu cas, i de les
illes d'Eivissa i Formentera, que s’ha de fer mitjançant un
conveni amb els consells insulars, en aquest cas el de Menorca,
o, igualment important, la compra de patrimoni territorial a les
illes menors, especialment finques situades a les àrees naturals
d’especial interès. 

Paral.lelament, no hem de davallar la guàrdia en altres
aspectes de la política mediambiental. Hem de dur endavant el
pla integral per a la reutilització de les aigües tractades de tal
manera que a mig termini es puguin reutilitzar totes les aigües
tractades. Hem d'aprofundir en programes de protecció ambiental
urbana, industrial i agropecuària, tot això en coordinació amb la
societat en el seu conjunt. L'objectiu és introduir els factors
mediambientals en la gestió de les tasques quotidianes.

Tampoc no vull deixar d’esmentar els programes de
divulgació i sensibilització ambiental tant per als escolars com
per a la resta de població. És una feina lenta però, a la llarga,
agraïda. Ho deim en bon mallorquí: gota a gota es fa gorg.

Mantenim el nostre compromís de lluita contra el foc al bosc,
sigui preventivament com en la seva lluita, quan,
malauradament, hi hagi un incendi.

Dues qüestions més, dins la defensa i la protecció del que
tenim.

En primer lloc, el problema de l’aigua. Avui la situació és
radicalment diferent a la de l’any passat. Ha plogut, és veritat,
però també és cert que s’han pres unes mesures d’urgència que
han funcionat. I més, molt més important, s’han compromès les
inversions milionàries per aplicar les solucions de fons al
problema de l'aigua. S’ha utilitzat aigua exclusivament
excedentària de la zona de Llubí i Muro, però els pagesos saben
que mai no s’ha duit un control tan rigorós i exacte dels pous, per
garantir la seva primera activitat.

Dins un termini raonable, amb l’aigua que se’n va a la
mar -i ho dic per Sóller, utilitzarem només l’aigua que se’n
va a la mar, que es perd i que ningú no aprofita-, amb una
política d’estalvi que aplicarem sobre el conjunt de la
societat, fonamentalment a les zones urbanes, una actuació
dirigida a la renovació de les xarxes d’aigua, per reduir les
fuites i amb la potabilitzadora el problema quedarà resolt.
Em permetran que no consideri viable una solució que no
passi per fer una potabilitzadora, que no passi per dessalar
l’aigua, que no passi per no tocar l’aigua dels pous ni la que
se’n va a la mar, l'aigua excedentària. Tot i que sembli
increïble, n’hi ha que ens proposen que no s’apliqui cap
mesura d’aquestes; jo accept que alguna sigui incorrecta,
que alguna es pugui millorar, però totes..., supòs que, a
canvi, ens proposen tornar al segle XVIII.

Dins aquest context hidrològic, el Partit Popular, el grup
que el representa i jo volem donar garanties, dins la mateixa
línia que he exposat abans, que el camp és prioritari. Una
activitat com el camp, com la pagesia, no serà analitzada
mai com un percentatge del Producte interior brut, sinó com
una activitat clau per la nostra manera de ser, per al nostre
paisatge, per a la nostra cultura. Que ningú no passi pena.

Energia: tenim clar que la política energètica de les
Balears passa, en primer lloc, per l’estalvi. Tot i així, és
necessària una ampliació de la capacitat de producció
d’energia o bé la utilització d’un cable des del continent.

Jo, personalment, i ho dic amb absoluta franquesa, no
conec encara tots els informes tècnics existents. El Govern
encara no s’ha definit de forma vinculant, encara que sí ho
hagi fet verbalment, sobre les possibles solucions. Jo, a
hores d’ara, deman un poc de temps per poder fixar la meva
postura. Pens que s’ha d’entendre i voldria fer-me una
opinió per mi mateix.

Ara, en un darrer lloc que no suposa que estigui,
lògicament, al final de les meves prioritats, vull esmentar la
política social.

Davant les necessitats sociosanitàries pròpies d’una
societat amb alt nivell econòmic on, per contrapartida,
afloren amb més claredat les necessitats dels més dèbils,
existeix la limitació pressupostària, la qual pot permetre
només l’equilibri necessari si comptam amb una gestió àgil
que doni resposta a les més justes demandes socials.

El treball, un bé escàs i difícil d’aconseguir per a aquells
col•lectius que presenten discapacitats en qualsevulla de les
diferents manifestacions a causa de la dificultat que tenen
per accedir al mercat laboral, dignifica tant l’ésser humà que
la seva absència pot conduir encara més a la precarietat
física i psíquica. 

El benestar social adquirit no mereix el seu
abandonament, tot al contrari, mereix no només la
consolidació d'aquestes fites obtingudes, sinó, a més, el
desplegament de noves fites, la qual cosa és possible si es fa
una feina de compatibilitzar demanda amb finançament.
Això requereix una gestió àgil que permeti satisfer en
termes reals la demanda generada i la que s’ha de generar
amb l’optimització financera adient, de manera que, dins els
pressuposts generals d'aquesta comunitat autònoma, s’hi
estableixin els suports econòmics necessaris per donar
respostes a les demandes.
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Nosaltres defensam sanitat per a tots amb finançament públic.
Finançament públic, però amb gestió privada, optimitzadora dels
recursos, més eficaç, manco burocratitzada i més sensible a les
necessitats i prioritats que demana el consumidor. Aquesta és la
nostra filosofia que estam en procés d’implantar i que avui
anuncii implantarà l’hospital de Manacor des del primer
moment.

Dins aquesta línia, s’ha de continuar amb el segon hospital de
Palma i s’han d’establir els nexos administratius necessaris per
a l’hospital d’Inca. I hem de comptar amb la xarxa sanitària
privada, que, amb un cost molt alt, han pagat molts de ciutadans
de les Illes, mitjançant les seves assegurances paral•leles a les
públiques i obligatòries. A la vegada, s’ha de desenvolupar i
desenvoluparem el Pla de salut de les Illes Balears.

Dins aquest camp social vull recalcar també la preocupació
del meu govern per millorar la seguretat ciutadana. No és un
problema globalment greu, tot i que les persones que han estat
víctimes d’un delicte sempre creuen que la situació és delicada,
i això s’ha d’entendre. Sense que no sigui una emergència, hem
de mantenir un esforç per reduir el nivell de delinqüència, encara
que no sigui competència nostra. La vocació d’excel•lència ens
exigeix mantenir nivells europeus de seguretat. Així, hem fet una
passa i hem introduït el primer telèfon únic d’emergències,
segons l’estàndard europeu, amb un excel•lent equip informàtic
de suport, i volem que en un futur sigui un model d’eficàcia. La
nostra seguretat és un punt clau per a la nostra competitivitat
territorial. També en aquesta qüestió hem de treballar
conjuntament amb els ajuntaments i consells, que és una altra de
les iniciatives que desenvoluparem de forma intensa.

Aquest govern manté els seus compromisos en matèria social,
respecte al Tercer Món, aplicant sempre el criteri fonamental de
l’eficàcia. No em serveix que aquí es pugui dir que hi ha un
percentatge alt de finançament al Tercer Món, si aquest
finançament es perd pel camí o no es destina a funcions útils. 

Em preocupa molt la malaltia que afecta molts de joves de les
Illes Balears i que els deixa fora de la vida normal. Em referesc
a les drogues. Vull mantenir tot el que es fa, però intentarem
seriosament posar-nos a treballar en aquest sentit, amb noves
línies. És una feina a mig termini, però l’hem de dur endavant.

També es continuarà coordinadament, amb la política de
lluita contra la SIDA, ja començada i que cal mantenir mentre
esperam que comenci a donar fruits.  

No cal dir que continuarem la política d’eliminar les barreres
arquitectòniques per afavorir l’integració dels discapacitats, els
quals ja he volgut esmentar dins el camp econòmic.

Igualment sensible som respecte de la marginació. No és
una competència del Govern, però estic i estaré obert
completament al que em demanen, perquè és una qüestió
prioritària.

Sempre, sempre, la meva aproximació al problema
social tendrà com a punt de partida la necessitat de respectar
la persona. Per a mi, la dignitat de la persona suposa que les
administracions no s’hi han d’aproximar amb un talonari. Jo
no vull donar peix, jo vull ensenyar a pescar i que tots els
que es trobin fora del món laboral, fora del món social, hi
puguin tornar. Aquesta és l’aproximació global que,
després, amb la notable complexitat que té aquest món, hem
de modular.

La problemàtica de la dona, sens cap dubte, passa per
tots els ciutadans. Cada persona ha d’entendre que la
igualtat de tractament entre homes i dones és una realitat
que s’ha de convertir en pràctica diària. El Govern,
mitjançant les actuacions de la Comissió de la dona
continuarà fent la feina que faciliti a la dona l’accés al món
del treball, que dignifiqui la seva situació i que li doni eines
per assolir la igualtat.

L’habitatge per a tots és un altre punt essencial de la
política social, amb un programa en marxa de 10.000
actuacions, de les quals 1.500 són específicament de règim
especial.

Hem de desplegar les mesures proposades pel Pla
integral de persones majors -un pla gerontològic-, un
col•lectiu que respectam i pel qual sentim tota l’estima que
hem de tenir com a hereus de la seva feina.

Tota la política del Govern balear, tot el programa
electoral del Partit Popular, que va guanyar les eleccions,
tota la meva política, està pensada en darrera instància per
als joves, per al futur. És a dir: hem de fer les coses de
forma que la generació que vengui senti orgull dels seus
pares. Dins aquesta línia absolutament fonamental, en
primer lloc, ens haurem d’aproximar a l’educació bàsica i
mitjana,amb vocació de millora dels seus estàndards de
qualitat; volem la competència universitària perquè els
joves puguin gaudir aquí, a un preu normal, d’un
ensenyament superior de qualitat; perquè els joves de
Menorca i d’Eivissa i Formentera tenguin accés a la
universitat sense més problemes que un jove de Mallorca.
Crec que totes les actuacions diversificadores de l’economia
són la millor garantia que els joves que avui surtin de la
universitat puguin trobar feina. Lluitarem per desenvolupar
una economia on hi hagi més sortides que les vinculades
amb la restauració i hostaleria, absolutament respectables,
per una altra part.
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Per acabar amb aquesta mínima revisió de la política social,
vull dir que tots els problemes contra els quals, dins aquest camp,
l’administració ha de lluitar són problemes que tenen a veure
amb la família. De fet, el bon funcionament de la família, de les
petites comunitats com són els pobles tradicionals, sempre han
impedit aquests problemes, més lligats a les grans ciutats, més
lligats a la despersonalització de les relacions humanes. Ho dic
clarament: la major part d’aquestes problemes es generen per
manca d’estima, per manca de família i s’haguessin pogut evitar
amb una família sòlida, amb un nucli proper, capaç d’atendre les
persones amb estima.

Amb això vull dir que faré totes les polítiques socials que
siguin competència del Govern i que ajudin a resoldre els
problemes que hi ha, però tenc clar que la família, entesa com a
nucli proper a la persona, els petits entorns comunitaris com són
els pobles, són la darrera raó de la major part d’aquests
problemes i que sempre trobaran el meu govern donant suport a
aquest tipus d’entorn, a aquest tipus de llocs, on la persona no és
anònima ni desconeguda ni ignorada.

Senyores i senyors diputats, hi ha dues qüestions que vull
plantejar a part d’aquesta llista d’actuacions, perquè vull que
siguin, fins i tot a nivell formal, diferents.

He dit moltes vegades en la meva intervenció que hem de
cercar a les illes la recuperació de l’entorn a escala humana. No
vull dir que s’hagi perdut, no. Vull dir que hem de tornar a
donar-li un nivell com es mereix. He parlat de la necessitat de la
comunicació humana, de la necessitat de conservar els nostres
pobles, els nostres cascs antics, el nostre entorn més immediat.

Ahir mateix es va presentar a Palma un llibre d’un escriptor
andritxol, Baltasar Porcel, que recull un concepte que hem de
tenir molt present. Diu que la Mediterrània és un lloc on la natura
ha volgut que hi hagi una fantàstica conjunció climàtica, gràcies
a tres tipus de vents, una confluència de cultures, que tot plegat
ha generat, durant molts d’anys, un estil de vida que,
principalment, es desenvolupa als carrers, als bars, a llocs de
feina amb dimensió humana, als pobles, a les places. I ho diu,
com jo ho reflectesc aquí, com a positiu, com un valor que cal
defensar. Perquè si som com som, si parlam com parlam, si
tenim personalitat tot i ser una comunitat molt petita en el món,
és perquè hi tenim contacte entre nosaltres, és perquè hi tenim un
entorn humà.

Dic més: una part del nostre turisme, possiblement la part
més interessada en qualque cosa més que sol i platja, valora el
nostre estil de vida, valora el nostre medi, la nostra facilitat per
viure en comunitat. Amb això vull dir que fins i tot pot ser
rendible aprofundir en aquesta potenciació de la qualitat dels
nostres pobles. No és la meva primera intenció.

He dit que cal renovar la nostra vida urbana, la nostra vida de
poble. Dic que el meu govern es compromet a fer un pla de
recuperació integral dels pobles de les quatre illes més els cascs
urbans de les ciutats. S’ha de veure i ho veurem de quin
finançament disposam, s’ha d’establir un calendari, però hem de
canviar les illes per crear entorns on sigui atractiu, més atractiu,
viure. Dic rehabilitació de les nostres cases, recuperació de la
paret seca, creació de carrils per a bicicletes a les voreres de les
carreteres, incorporació de noves normes d’estil estètic, d’acord
amb la tradició i la història; hem de fer amb els cables el que han
fet molts de països, amagar-los. A pobles molt petits hem de
reduir el nombre de carrers oberts als cotxes i deixar el pas per
als veïns. Hem de "peatonitzar", de senyalitzar amb correcció i
amb propietat.

Moltes d’aquestes qüestions ens duran a innovar dins la
legalitat, perquè realment no s’ha actuat mai globalment
dins aquest camp, però jo crec que tenim a les Illes un nivell
de maduresa social com per començar a fer feina en aquest
sentit. I tots en sortim guanyant. El meu govern serà qui
comenci o tal vegada, sigui qui li doni més empenta, perquè
moltes actuacions d’aquest caire ja es troben concebudes,
aplicades a certs pobles i, fins i tot, a certes zones de les
ciutats. L’orgull que senten molts de pobles l’hem
d’estendre a la resta de pobles. Tots hem de tenir orgull del
nostre entorn, no només dels boscs, no només que als mapes
hi surti molt de verd, també de l’entorn més proper.

Dins aquesta monumental feina de recuperació de
l’entorn humà, hi ha una activitat que jugarà i que ha de
jugar un paper clau, com ja he anunciat abans en aquest
mateix discurs: el comerç. El comerç és un negoci, però una
botiga, una tenda, és qualque cosa més: és entorn, és vida,
és relacions humanes. Volem fer un pla d’actuacions perquè
els pobles més grans i les ciutats recuperin entorns
comercials on sigui atractiu caminar, xerrar, prendre
qualque cosa. Recuperar i potenciar la cultura mediterrània,
que es desenvolupa més que res a l’aire lliure. 

No cal esmentar, dins aquest nivell, la necessitat de la
neteja a les Illes, la necessitat de fer de les Balears un jardí,
el jardí d'Europa. No hi ha cap jardí amb matalassos
abandonats per tot arreu. Hem de fer una tasca que, ho
entenc, ha d’anar un poc per davant de la societat, però estic
absolutament segur que tots ens entendran i que tots s’hi
afegiran. Conscienciació, feina, organització. Si tota Europa
està neta, per què nosaltres no hi podem estar? Amb feina,
els dic, en podrem sortir, amb il•lusió.

Tal vegada, amb la saviesa que deia Anatole France, no
m’hauria atrevit a proposar aquesta actuació, però deixin-
me que els digui que tenc el que s’ha de tenir per començar
amb força: entusiasme. I quan arribem al fet que sigui la
societat qui dediqui els seus esforços a aquest objectiu, quan
siguin els veïns qui prenguin la iniciativa, aleshores el repte
no serà de les institucions, sinó que serà un repte de tots i
molt més fàcil de dur endavant. 

Per si de cas, que quedi clar que no vull tornar al passat:
jo vull pobles amb ordinadors, vull tecnologia, vull
innovació, però dins les nostres coses, dins el que tenim i
hem de conservar, dins un marc europeu, net i presentable.
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Ho he dit abans i ara ho torn a repetir: això s’ha de dur a
terme amb els ajuntaments, amb qui viu més a prop dels
ciutadans. Per tant, que quedi clar, els ajuntaments, els consells
insulars i el Govern hem de fer feina colze a colze dins aquesta
línia.

No cal dir, evidentment, que amb aquest programa
d’actuacions, el Govern balear que pugui formar, si les senyores
i els senyors diputats em donen la confiança, tendrà una
conselleria de Medi Ambient.

Hi ha una segona gran tasca, que és al programa del Partit
Popular, que el partit defensa i que jo vull liderar, tot i que ja era
una feina prioritària del Govern balear, em referesc a la reducció
de l’estacionalitat turística. 

Aquest és un repte absolutament clau per millorar la nostra
qualitat de vida i la rendibilitat d’un sector important. La situació
que vivim és com si tenguéssim una fàbrica que només funciona
sis mesos. Hem de fer que la fàbrica no sigui més gran, però que
funcioni, al manco, més mesos Amb imaginació, amb esforç,
podem intentar reduir l’estacionalitat. Hi tenim el que hem de
tenir, la planta hotelera, tenim una capacitat molt alta de generar
activitats, el que hem de fer és crear una demanda mínima que
justifiqui la recuperació de la vida a algunes zones turístiques,
que es creïn més productes d’hivern i que es complementin amb
altres activitats.

Ho torn a dir, recuperació de l’entorn humà i reducció de
l’estacionalitat turística són dos punts claus on em trobaran
sempre fent feina sense por juntament amb els diputats i
diputades de la cambra que em donin el seu suport.

He intentat passar revista al futur programa que aplicarem. És
natural que el programa que exposi sigui una declaració
d’intencions que s’hauria de fer realitat en un percentatge molt
i molt alt, però el que sí regirà totes les actuacions, tant les que
es preveuen dins aquest programa com les que puguin presentar-
se i que, lògicament, no puc explicar ara, serà la meva filosofia
que és la filosofia del Partit Popular, reflectida al programa
electoral que va guanyar les passades eleccions, en fa només un
any.

Per a nosaltres, el protagonista de la vida de la societat és el
ciutadà, és cada persona que viu a les Illes. Mai l’Estat, sigui
comunitat autònoma o sigui un altre nivell administratiu, n’és
protagonista. La vida, l’activitat, la iniciativa, són de la societat.
Qui fa que aquesta regió sigui rica en termes relatius, qui fa que
aquesta regió sigui més o manco activa en esports o en cultura,
qui fa el futur dels nostres fills, és el conjunt dels ciutadans. Dins
aquesta visió, els polítics i els aparells públics han d’estar al
servei de la seva comunitat. El Govern pot ser un estimulador de
la iniciativa ciutadana, pot ser una ajuda, pot ser un regulador, un
àrbitre i moltes coses més. Fins i tot, pot arribar a ser
protagonista de manera provisional, mentre es troba un agent
privat que sigui qui torni a fer marxar l’acció de què es tracti. El
que mai no pot fer el Govern és intentar substituir aquesta
iniciativa. Tots sabem que quan un estat, com és el cas
d'Espanya, genera més del 55 per cent del Producte interior brut,
és clar que hi ha, que hi existeix, una substitució d'aquest
protagonisme.

Senyores i senyors diputats, vull tancar aquest discurs amb
una darrera reflexió. Els deman el suport per dur a terme
una tasca de govern que vol millorar la societat balear. He
dit que volem reformar el motor de la nostra economia, que
volem un turisme modificat, un medi ambient protegit, una
visió global diferent. Aquesta postura, aquesta actitud de
canvi, molta gent l’ha volguda presentar com un rebuig al
que s’ha fet fins ara. Molta gent menysprea, de fet, la feina
de la generació dels nostres pares i a mi em preocupa molt
que qualcú, quan vegi que nosaltres també volem fer canvis,
pensi que també nosaltres estam empegueïts de la tasca dels
nostres pares. Res més llunyà a la meva postura. 
 

M’explic: aquestes illes, els ciutadans de les Balears, han
viscut una vida típica de regió insular fins els anys quaranta.
Com Xipre, com Malta, com Sardenya, les nostres illes eren
pobres, generadores d’emigració i amb una economia que
no arribava a ser de subsistència. Això s’ha de recordar,
perquè era una època idíl•lica per als infants, però era un
temps de privacions i emigració. A començaments dels anys
cinquanta, sense el suport de ningú, qui generacionalment
són els nostres pares, es varen llançar a un canvi que també
a ells els provocava una gran incertesa: entrar dins el món
del turisme. Ho feren amb la seva capacitat, amb els seus
pocs coneixements, amb les seves forces, amb tota la seva
il•lusió. Amb el suport i el protagonisme de milers de
persones vengudes de fora que han volgut afegir-se a
aquesta gran tasca de poble i amb el suport d’alguns
europeus que cregueren en les Illes. Avui, 40 anys després,
la major part dels qui ens reunim aquí tenim una carrera
universitària, gràcies als nostres pares; tenim una renda que
fa enveja a Espanya, gràcies als nostres pares, i ens atrevim
a analitzar el preu d’aquest canvi radical. I qualcú diu: ho
han fet malament, han perjudicat les nostres costes i han
edificat sense gust, eren uns especuladors.

Per a mi, aquesta visió, que existeix, és molt injusta. Per
a mi, és veritat que hi ha coses mal fetes, però les coses mal
fetes es veuen perquè avui ja no s’emigra, perquè ja no hi ha
aquestes mancances, perquè tenim una formació adequada
per valorar les coses d’una altra manera. Jo crec que aquesta
generació que ha estat capaç de resoldre el nostre primer
problema: l’emigració, per no dir la misèria, aquesta
generació que ens va donar la formació suficient per
permetre’ns avui veure el passat amb més coneixements,
amb una sensibilitat més ecològica, mereix un
reconeixement. Heu fet més que allò que qualsevol altre
hagués fet. Heu comès errades, però aquesta és la nostra
tasca: solucionar els problemes que s’han generat amb
aquest creixement. I ho farem, al manco jo, dient sempre
que sent molt d’orgull per la generació dels nostres pares,
que ha tret les Illes Balears de la misèria per deixar-les dins
un lloc avui mundialment respectable. I han deixat una
generació amb formació superior per resoldre els problemes
que han creat, però des de l’orgull i des del reconeixement
al seu il•lusionat i noble esforç.
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Estic segur que els nostres pares volen que l’esperit, l’impuls
i l’empenta seus, els apliquem avui al que va ser el preu del seu
creixement. Jo crec que tenir respecte per aquesta generació
significa fer el que ens pertoca avui, però amb el reconeixement
del que feren ahir.

Aquesta societat s’ha fet a si mateixa. De vegades s’ha
equivocat, de vegades ha encertat, però ha administrat la seva
capacitat. I ningú no pot sentir més satisfacció que la d’assumir
els riscs, que ha de ser responsable del seu destí. La societat
balear no viu del subsidi, no viu de l’empresa pública, no viu
més que del seu treball. Per això, hi ha una connexió molt
profunda entre el liberalisme del nostre partit i la societat. Fins
i tot, diria que el liberalisme és una conseqüència lògica d’una
societat emprenedora, amb iniciativa, amb vida pròpia, que
difícilment admetria un govern intervencionista.

Defens amb veu molt alta aquest orgull de ser fill d’aquesta
generació perquè pens en els nostres fills, perquè pens que
nosaltres, com a generació, la primera generació que ha gaudit
d’una infància amb recursos econòmics no escassos, tenim
l’obligació de fer molt més que els nostres pares pels nostres
fills. No podem sentir, i jo personalment no puc estar satisfet del
que els nostres pares ens han deixat, sense que sobre mi caigui
l’obligació de superar-los, pensant en la generació que ve
després, pensant en els meus fills. Per això, dins aquesta evolució
humana, dins aquest transcórrer del temps, el nostre paper, el
dels qui som aquí, siguem d’un partit o de l’altre, és, molt més
enllà de les nostres bregues, de les nostres disputes, fer feina
mirant el mirall dels nostres pares, per canviar les coses i
millorar-les.

Aquest és el repte pel qual, respectuosament, deman a la
cambra el vot i el suport i molt especialment deman el vot del
meu grup parlamentari, perquè compartim ideològicament la
visió amb la qual donar la cara a una tasca com aquesta, perquè
sabem que hem de tornar a donar una imatge justa del treball que
volem desenvolupar per sobre de qüestions menors, greus, però,
a la fi, menors. Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats. Se suspèn la
sessió fins demà, la qual recomençarà a les 12 hores del
migdia.

S'aixeca la sessió. Moltes gràcies.
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