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EL SR. PRESIDENT:

Molt bon dia, senyores i senyors diputats. Passat l'equador
d'aquesta legislatura començam un nou període de sessions ple
d'iniciatives parlamentàries, tendents totes elles a la construcció
i consolidació dia a dia de la nostra autonomia. En aquests
moments vull encoratjar tothom per continuar fent feina amb
dedicació, serietat i responsabilitat. 

Punt únic: Debat sobre l'orientació política general del
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

I res millor per començar aquest nou període de sessions que
fer un tall en el temps, deixar durant tres dies la resta de tasques
parlamentàries i dedicar-nos a analitzar l'orientació política i
general de la nostra comunitat autònoma.

I sense més preàmbuls, don la paraula al Molt Honorable
President de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per fer
aquest balanç de la situació. Té vostè la paraula, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Quin és l'estat de la nostra autonomia?

Les Illes Balears van bé. Menys atur que mai, creixement
turístic sense places, increment en qualitat i preu i no en
quantitat, recuperació moderada d'indústria i agricultura.
Enfortiment autonòmic com mai, hem passat de 50 a 110 mil
milions de pressupost en un any. Assumpció de l'educació, des
de la Universitat a la primària i preescolar i legalització de
l'educació bilingüe a tots els centres educatius. A punt d'obtenir
una llei que ens compensi el fet insular per a empreses, per a
particulars, per a la competitivitat.

Jo crec que la fotografia de les Illes avui és d'enfortiment, de
salut, de vitalitat. I millor encara, perquè Espanya, que gairebé
mai no ens acompanyava, ara també va bé.

¿Vol dir aquesta afirmació genèrica que a les Illes Balears
les coses van bé a tothom? No, ni d'un bon tros. Hi ha molta de
gent que no gaudeix d'aquest benestar; hi ha sectors, hi ha
zones, hi ha activitats que certament no viuen el seu millor
moment. Però, malgrat aquests problemes, en conjunt,
l'autonomia viu un moment excel•lent, de confiança en el futur
-fins i tot superior a la mitjana d'Europa- de feina i d'optimisme.

No tot aquest clima és responsabilitat dels polítics de les
Illes Balears, ni del Govern d'aquestes Illes. Però tampoc no es
podrà dir que tot passa malgrat el Govern. L'embelliment
turístic, les negociacions amb Madrid, la política legislativa, la
política en general, qualque influència han hagut de tenir en
aquesta situació d'avui.

Dic que les Balears viuen un moment econòmic
excel•lent: d'una banda, el turisme ha anat bé en quantitat i
en preu. I ha anat bé en preu perquè no hem crescut en
places turístiques i hem pogut allargar la temporada. Ha
anat bé perquè enguany també Menorca, Eivissa i
Formentera recuperen el seu pes econòmic. I ha anat bé
perquè els països emissors han viscut un bon any. I ha anat
bé perquè el nostre producte és atractiu i és atractiu perquè
les empreses turístiques i comercials, els ajuntaments, els
consells i el Govern han fet tots una política globalment
correcta per millorar la capacitat d'atracció. I si, en conjunt,
les coses van millor que altres anys, i això és perquè, a més
d'Europa, Espanya també va millor. Espanya, que
tradicionalment era la raó perquè les coses no fossin tan
bones -sigui pels tipus d'interès, sigui perquè la pesseta era
més cara, sigui pels imposts que ofegaven les empreses més
actives, sigui perquè la política per l'ocupació se centrava en
com mantenir els aturats i no en què tornin a fer feina. Ara,
Espanya ens acompanya, Espanya també creix; feia molts
anys que Espanya no creixia més del 3% anual. I això, tot i
que nosaltres envoltam el 4'6% anual, ens ajuda a tots.

Això és així, així de clar i així de senzill, fora de les Illes
aquesta impressió és general. Fins i tot, polítics crítics amb
el Govern balear, com el mateix Sr. Felipe González, diu
que som un "territorio rico y cohesionado"; el diputat Antoni
Costa del Partit Socialista Obrer Espanyol, va dir al Congrés
dels Diputats que les Balears és la "sociedad más dinámica,
la que ha sabido crear más riqueza, la que tiene mayor renta
de nuestro país". 

Però, sent això una realitat general, global, demostrable,
objectiva, amaga molta gent, moltes activitats que no viuen
aquest moment excel•lent. ¿Com li podem dir a un pagès de
la nostra terra que vivim un moment excel•lent, quan ell ho
veu amb una justificada preocupació? ¿Com podem dir a
molts de comerciants que les coses van bé quan ells no ho
veuen tan clar? ¿Com podem de dir això a un immigrant que
pateix en aquesta terra per obrir-se camí? ¿O a una família
que hagi d'enviar un fill a la Península a estudiar una carrera
universitària que no tenim aquí? ¿O a una família de
Menorca o d'Eivissa i Formentera, que es troba amb el
mateix problema agreujat respecte de la Universitat de
Palma? ¿O a un minusvàlid, que veu amb exasperació que
la supressió de barreres no avança com voldríem? ¿O a un
industrial que per competir veu com els preus dels seus
productes són massa alts per mor de la insularitat? ¿O a una
dona, que veu que, encara que hem avançat, encara que ens
consideram una societat avançada, hi ha moltes
discriminacions cap a ella, hi ha manca d'igualtat
d'oportunitats? ¿O a una família d'un jove que hagi caigut
víctima de la droga, com podem acceptar, mentre hi hagi
droga, una visió optimista de les Illes Balears si aquest mal
s'enduu molts dels nostres joves per un camí terrible i,
malgrat els esforços, tenim encara moltes persones amb
aquest problema? Si per qualque cosa serveix l'autonomia
és perquè des d'aquí, des de les Illes, no puguem fer
generalitzacions injustes. A nosaltres no ens és permès
quedar-nos tan sols amb la dada estadística.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 81 / fascicle 1 / 8, 9 i 10 d'octubre del 1997 3311

Seria injust oblidar que a Espanya encara hi ha aturats, però
que a les Illes Balears també, a les Balears 20 mil persones, -a
l'hivern arriben a 30 mil- no tenen feina. Per a mi, per al meu
partit, el dret al treball és un dret fonamental. Per a una persona
que vol que la societat sigui la protagonista i no el Govern, un
aturat és una alarma que ens indica el fracàs nostre. Perquè
tothom ha de tenir el dret a guanyar-se els seus ingressos amb
la seva feina; qui no pot tenir aquest dret es veu condemnat a
fer cues i més cues a una oficina pública, a demanar una ajuda
de l'Estat, no té el que és fonamental, l'autonomia, la capacitat
pròpia per decidir què fa amb allò que guanya, i aquí tenim,
avui, prop de 20.000 aturats, encara; és, amb diferència, la xifra
més petita d'Espanya, un 5,5% del total dels que volen fer feina
a les Illes Balears, i hem de comptar que mentre a altres llocs
només el 25 o el 30% de la població volen fer feina, en
definitiva, s'apunten a una oficina cercant feina, a les Balears
aquesta dada és més del 50%, és a dir, un 5,5% d'atur a les
Balears és més destacable perquè la meitat de tota la població
vol fer feina. 

El president del Govern de les Illes Balears se sent
responsable d'aquest atur, se sent responsable d'aquest
problema però, a la vegada, hem de dir que som la regió a on
aquesta taxa és la més baixa i això vol dir que la tendència és
correcta, això vol dir que anam pel camí correcte. El Govern,
perquè s'entengui clarament, ha concentrat el seu esforç en
polítiques que ajudin les empreses a crear llocs de feina, un poc
el mateix que es farà i que es fa ara a la política del Govern
central, en definitiva, promoure la competitivitat, promoure
l'activitat; depurar les aigües d'una platja per a nosaltres és
també crear llocs de feina, perquè si la platja és atractiva hi
haurà turistes, si hi ha turistes hi ha activitat econòmica i, en
conseqüència, hi ha feina. Nosaltres pensam que les empreses
volen crear llocs de feina si poden, si tenen necessitat, i la
necessitat és generar activitat. Aquí s'ha de fer l'esforç. L'atur
mai no s'arregla creant més llocs de feina públics, com defensen
altres opcions. Crec que els resultats ens donen la raó; com
deim amb bon mallorquí: "canten papers i menten barbes".

Els darrers anys, aquest nivell d'ocupació es feia i és
cert, en gran mesura, a les Illes Balears a costa de
l'estabilitat laboral. La gent tenia feina, però tenia feina
precària; una legislació absurda feia que les empreses no
poguessin contractar els treballadors que volien. ¿Com és
pot viure amb qualitat de vida si no sabem si avui, o demà,
o el mes que ve, tendrem feina? D'aquesta injustícia s'han
adonat empresaris i sindicats de forma bilateral i han arribat
a una fórmula nova que a les Illes Balears també dóna els
seus fruits: enguany, des del maig, quan va entrar en vigor
la reforma laboral, des del maig fins a l'agost hi va haver un
increment del 83% del nombre de contractes fixos; a més,
hi ha 2.600 contractes que han passat enguany a fixos,
mentre que l'any passat només varen ser 222. Això no és
res, és cert, en quantitat; hi ha molts de treballadors encara
en precari, més que fixos, però sí que es veu un camí cap a
l'estabilitat. Dins el món laboral s'ha d'anar amb seny de
bístia vella, però sí que hi ha un canvi i això s'amplia, es
generalitza. Ens trobarem d'aquí a uns anys, sens dubte, amb
un problema manco, un problema molt greu: queda, i no és
una qüestió menor, el problema dels fixos discontinus; els
sindicats i les patronals han pactat amb el Govern un
incentius per a treballadors eventuals que passin a fixos i
tots, tots, han oblidat els eventuals que puguin passar a fixos
discontinus. El Govern fa feina, és un compromís que volem
assumir, volem assumir que aquests estímuls també qualque
dia es puguin aplicar als treballadors fixos discontinus
perquè són fixos de la mateixa manera que els continus,
amb la diferència que s'han d'aturar a l'hiver per raons
evidents. 

Les coses van bé, deia al començament. Això és clar, en
economia, el paradigma d'aquesta millora és el turisme.
Sense una plaça més d'allotjament, la variació ha estat del
0,5% de places turístiques, sense oferta il•legal important,
gairebé eliminada o en vies de legalització, i amb una
política sancionadora impecable, el balanç turístic és
d'estancament pel nombre de places, però amb un increment
important del rendiment que se li treuen a aquestes places.
Per una banda, perquè enguany més que mai s'ha ampliat la
temporada, i d'una altra, perquè els preus han pujat, i han
pujat perquè el producte ho mereix, ningú no paga un preu
que estigui fora de mercat, i ho mereix perquè les zones
turístiques són millors gràcies a les actuacions de les
administracions públiques, i perquè els empresaris turístics
també han fet inversions als seus establiment, 867 edificis
d'allotjament turístic han fet una modernització profunda i
gairebé més de 700 la fan en aquests moments. Això és una
aposta de futur, això és confiança en nosaltres mateixos, és
generar un producte que es pugui vendre millor. 

Un altre balanç destacable d'enguany és que tampoc no
s'ha produït un increment d'aquells productes perjudicials
per al nostre model turístic, parl naturalment del tot inclòs.
Hi ha uns 45 establiments a les nostres illes i enguany hi ha
hagut un increment gairebé imperceptible d'aquesta
pràctica, a més d'aquests 45 un percentatge especialment
important, sobretot a l'illa d'Eivissa, només tenen un 20% de
clients amb tot inclòs i la resta són clients normals. Hem fet
una política d'inspeccions valenta, amb la confiança de la
prestació d'aquest servei com un servei només de qualitat.
I com vaig dir abans, Menorca, Eivissa i Formentera han
recuperat el to econòmic amb un creixement important, molt
més important que Mallorca. 
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El repte de modernitzar l'oferta complementària és un repte
importantíssim que és en marxa, no només amb mesures
sancionadores, sinó amb una política informativa i amb una
línia de subvencions a càrrec del Govern balear. L'objectiu és
que tots els bars, restaurants, integrants d'aquesta oferta
complementària puguin oferir un producte de qualitat, d'una
qualitat millor d'aquí a dos anys, amb el suport econòmic del
Govern, perquè és ben cert que aquest era un punt feble de la
nostra oferta turística en general.

La gran preocupació que hem de tenir ara és incrementar la
qualitat mitjana de l'oferta i consolidar el teixit empresarial del
sector, l'expansió de les empreses de les Illes ens permet dir
avui que les Balears són la primera potència mundial, la base de
les empreses que conformen la primera potència mundial en
turisme vacacional, amb un control des del punt de vista de
l'oferta dels principals fluxos dins Europa, amb Espanya i altres
països de l'àrea, i una part important del mercat del Carib i nord
de Sudamèrica i una presència encara petita a l'Extrem Orient.
I s'ha demostrat que totes dues evolucions, reinversió de dins i
sortida de fora, no només no són contradictòries, sinó que la
diversificació dels mercats suposa una consolidació i lideratge
mundial del nostre sector. El turisme funciona, tenim una
posició forta, una posició que ha d'enfortir les nostres empreses
de cara a dins i de cara a l'exterior.

Però així i tot hem d'anar alerta, vius i ungles, hem de mirar
el futur, hem de cercar a poc a poc solucions a la gran
predominància del mercat anglès a Menorca. Menorca no pot
passar d'una caiguda tan forta a una pujada tan forta, hem
d'estabilitzar aquesta illa amb una diversificació de mercats,
hem d'anar molt alerta que no es difongui una imatge dolenta,
perjudicial i falsa d'Eivissa i Formentera, una imatge que certs
mercats sembla ser que volen crear a partir de qüestions
aïllades, hem d'atendre amb rigor a la reinversió de dins els
establiments, el Govern i els municipis hem d'aplicar el Pla
Mirall amb qualitat perquè generi nous sectors visitables i
atractius. El Pla Mirall ha de ser el pla d'embelliment que hem
fet per a les zones costaneres, però per tot, com la remodelació
de la primera línia, però de dins. Tenim el repte d'ampliar la
temporada turística, i a Menorca, Eivissa i Formentera, gairebé
crear la temporada nova.

La veritat és que amb desafiaments com aquests no ens
queda gaire temps per mirar les xifres d'enguany, perquè jo,
almanco, tenc la sensació que és urgent donar una passa més
cap al futur abans que tenguem problemes, abans que altres
destins puguin oferir un producte com el nostre.

Els reptes són grossos, però jo som i vull ser optimista. Les
empreses, tant els empresaris com els treballadors, són
conscients d'aquesta tasca, els treballadors, per posar un
exemple que ens hauria d'enorgullir a tots, van com mai a
cursos de formació per incrementar la seva capacitat, els
sindicats i els empresaris, responsablement, han sabut evitar
vagues que justes o no, haurien d'haver perjudicat fortament la
nostra imatge turística.

A les Illes, afortunadament per la nostre riquesa com a
poble, no tot és turisme, i malauradament per als altres
sectors econòmics ningú no ha anat com el turisme, amb
excepcions insignificants. L'agricultura i la ramaderia, per
exemple, viuen moments bastant més complexos. Tampoc
no podem dir que a tots els pagesos els va malament, hi ha
subsectors ramaders importants que enguany sembla que
han reviscolat, hi ha societats agrícoles molt ben
gestionades que han tengut un any bastant bo. Hi ha
productes minoritaris que es venen molt bé, però en conjunt,
la veritat, en conjunt, és que els nostres pagesos no tenen en
aquests moments massa motius per anar estufats, però amb
esperança, amb esperança de solució. L'agricultura no
només ha de superar els obstacles que tenen a tota Europa
i a Espanya en general, sinó que aquí, damunt, els cau la
insularitat, els cau el problema de l'aigua, la manca de
mercats, la fugida de la seva millor gent cap a zones
turístiques i més i més dificultats. 

La tasca de fer que l'agricultura torni a ser un negoci
atractiu no és senzilla. I molt manco si damunt, a molt pocs
quilòmetres de les finques dels pagesos hi ha hotels on es
paga el doble per un treball menys dur. El pagès ha de
menester en primer lloc que li donen garantia de l'aigua,
enguany amb els projectes de la dessaladora de Palma i els
altres projectes de transvasament, aquesta garantia és
assentada, aquesta garantia es pot donar. A Menorca està en
marxa una política ambiciosa de reutilització d'aigües de
depuració terciària, tant a Sant Lluís com a Ciutadella, això
permetrà un estalvi d'aigua bona que condueix a un menor
ús dels aqüífers. A Eivissa i a Formentera, les dessaladores
comencen a estar operatives, de forma que els pagesos tenen
per a ells l'aigua de sempre. Em sembla legítim, legítim que
certes persones diguin que és una errada dedicar l'aigua als
pagesos, quan el camp, segons ells, dóna una riquesa
mínima. Es diu, i tenen dret a dir-ho, que aquest és un
plantejament real, pensen que és millor que l'aigua bona
vagi al consum humà perquè el turisme dóna més
rendiment. Això es diu, hi ha gent que ho manté, però el
Govern de les Illes Balears, i jo personalment vull dir que
mai, mai no desviarem una gota d'aigua que necessitin els
pagesos per a un ús diferent, perquè el camp és molt més
que una activitat econòmica, és la més noble de les
activitats que tenim, la que més ens representa, i és en si un
patrimoni que mai no hem de permetre que es posi en perill.
Ja bastants de problemes tenen els pagesos per damunt
d'això treure'ls l'aigua
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En primer lloc, l'aigua. I, en segon, hem d'ajudar que
l'agricultor trobi productes comercials, atractius, al voltant
d'una indústria agroalimentària important. A Menorca, per
exemple, el futur del formatge, i amb ell, de la llet, sembla que
està garantit. A Mallorca, el vi ha entrat en una etapa que, a la
nostra escala, és d'èxit, de lideratge als mercats. Els productes
derivats del porc també en aquests moments són competitius i
certs tipus de producció purament agrícola, de certa qualitat,
estan també en franca millora. Aquests productes, més la patata
i altres verdures de la zona de sa Pobla, més certes begudes
tradicionals de totes les illes, han arribat a uns nivells de
competitivitat que permeten sortir a fora i fer-ne promoció.
Perquè no només es pot fer promoció d'allò que es pot vendre.
Ho feim amb moderació, amb prudència, perquè no tenim
producte abastament i perquè, quan s'obre un mercat, s'ha de
garantir el subministrament del producte. Passa igualment amb
els productes de qualitat, siguin o no ecològics. Com vaig dir al
debat d'investidura, per a aquests productes i per a qualsevol
altre producte que sigui competitiu, tota l'ajuda per sortir a fora.
Estam venent a Palma, a la Península, i ara donarem una passa
més a Alemanya: explotarem aquest profund coneixement de
les Illes Balears que tenen fora de les Illes Balears, per exemple
a Alemanya per vendre els nostres productes del camp, des de
les herbes al formatge o la sobrassada. 

Aquest camí, en tot cas, és llarg. No s'obren portes en un
mes ni en un any. És una tasca de llarga durada. Els que l'han
començada primer ja noten els fruits d'aquesta política. Els
altres estan apostant i tendran resultats.

La ramaderia lletera és una altra cosa: la situació és dolenta
a Europa, a Espanya i a les Balears, amb el greuge afegit de la
insularitat. Per tant, hem hagut de fer un pla de xoc, hem hagut
de fer un esforç milionari: la ramaderia de les Illes Balears ha
de sobreviure. I per això hem fet aquest esforç de més de 2.000
milions addicionals als mil milions d'ajuda que teníem. Vull
destacar que les nostres vaqueries, els llocs de Menorca, amb
la producció més alta d'Espanya i, en certs punts, al mateix
nivell que al Canadà, líder mundial, no només participen de
l'esforç sinó que són un exemple de modernitat, d'adaptació als
temps, de qualitat en la feina. Dóna gust ajudar la gent que és
la primera a fer l'esforç. Els ho vull dir clarament: la ramaderia
a les Illes, centrada fonamentalment a Mallorca i Menorca,
sortirà endavant. Comprometem el nostre suport. És una curolla
que tenc empenyorada amb els propis pagesos i tanmateix no
amollaré.

Aquesta aportació al sector lleter va vinculada a crear una
zona amb la sanitat animal més cuidada d'Espanya; va
vinculada a potenciar la imatge de mercat del producte, de la
carn, de la llet, de la marca les Illes Balears; va vinculada a un
increment molt important del control d'entrada de productes de
fora als ports de les Illes Balears, cosa que ens permetrà evitar
que ens venguin carn de fora com si fos d'aquí. Hem fet, en
aquesta línia, un decret que exigeix que tota la carn que es ven
a les Illes digui d'on procedeix, ja sigui d'una altra autonomia,
ja sigui d'un altre país, per a més informació.

Hi ha més agricultura. No vull referir-me a tota perquè no
per tot les situacions són tan problemàtiques. Però jo destacaria
un increment de l'agricultura ecològica; destacaria -ho hem
legislat fa uns dies-  l'agricultura integrada. I a més, tenim una
indústria agroalimentària que fins i tot té certes activitats que
són molt profitoses, tot i que la mitjana és moderadament
productiva.

L'agricultura a les Illes, en definitiva, ha contengut la
seva caiguda i està acabant una reconversió cap a la
competitivitat. En aquest camp, i mai més ben dit, és molt
mal de fer un ou de dos vermells, 's molt complicat, però jo
m'atrevesc a dir que d'aquí a uns anys podrem dir que hi ha
un creixement agrícola, amb més pocs productes, més
especialitzat, però amb més ingressos.

La indústria a les Illes, en bona mesura, ara també
reneix, després d'una tempesta. La indústria a les Illes
Balears ha patit una crisi de manca d'adaptació a una
economia global, competitiva. Fonamentalment la sabata
que teníem fa 20 anys ha caigut i, amb l'experiència i bons
empresaris, bons treballadors des de fa uns 10 anys, un
grapat de 50 empreses ha reconstruït mercats, ha posicionat
les marques, ha cercat productes que competeixen per
qualitat i mai més per preu. Això, tant a Mallorca com a
Menorca.

La bijuteria viu un moment de gran capacitat productiva,
amb un entorn molt més difícil, amb una competència molt
més dura. El Govern està compromès amb els industrials
bijuters a mantenir les ajudes al sector, especialment des del
punt de vista de presència comercial. I això ho feim no
només perquè és important aquesta indústria, sinó perquè,
a més, els treballadors i els empresaris d'aquest sector tenen
absoluta capacitat per consolidar la seva indústria en el
món. L'èxit de la Fira de Madrid no serà un fet aïllat, sinó
que suposarà segurament l'inici de l'esperada recuperació.

Igualment, la fusta viu, amb unes dimensions menors, un
moment que és notablement millor que fa un temps. Prest el
Govern farà a Manacor un centre d'investigació que
permetrà aportar més valor afegit en aquest sector i
consolidar el seu mercat. Amb això evitarem que els
productes que vénen de fora puguin continuar avançant.

En general, dins el món industrial tenim una tasca feta,
que han fet els empresaris i els treballadors, els quals
ajudam des de fa més de 10 anys, amb línies adreçades
especialment per a la comercialització. Ara hem de
mantenir l'esforç per consolidar un teixit industrial que té
una importància essencial en la qualitat i que té a més un
significat social rellevant per a les Illes Balears.

Hi ha altres indústries no tan exportadores, que
funcionen més relacionades amb el consum local, sigui en
la construcció, sigui en el mercat en general. Aquestes
indústries tenen molta més relació amb l'economia
espanyola, i, com vàrem dit, enguany, les coses van millor.
Mai no s'havia vist el tipus d'interès al 5 per cent, i això sí
que és una reducció de costs important per a les empreses.
Això val més que molts d'imposts. Això era fins ara un dels
principals obstacles per a la competitivitat del nostre teixit
empresarial.

La construcció, per esmentar un sector clau, està bé. No
viu un “boom”, però tampoc una crisi. I això és bo perquè
és un sector molt oscilAlant i que genera molts de llocs de
feina. En aquest sector l'estabilitat és bona.
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Hi ha hagut, també s'ha de dir, una reconversió des de la
construcció nova, que fa 15 anys era massiva, cap a la reforma,
la rehabilitació, més cara, més complexa, però amb més futur
a les Illes. Aquest canvi cultural dins el món de la construcció,
dins la nostra societat, que dirigeix l'activitat de la edificació
nova cap a productes de rehabilitació és un canvi radical, un
canvi essencial. Val més que la societat, que la gent estimi les
cases de sempre i no fer-ne de noves, val més això que totes les
polítiques que puguin fer les institucions públiques. I això, on
nosaltres dirigim els nostres esforços, més que a fer lleis que
suposin portes al camp a un moment determinat, creim que és
convenient potenciar aquests canvis culturals. Els cascs antics
es recuperaran i es recuperen el dia que la moda no sigui
construir-se un xalet o una casa lluny del centre, sinó una
d'aquestes cases, reflex i memòria d'un poble que estima
l'estètica i el bon gust com signes de la seva identitat. El nostre
pla d'ajudes de rehabilitació dóna ja fruits importants.

Finalment, no podem oblidar el conjunt del comerç i el
conjunt dels serveis no turístics. En aquest terreny hi va haver
una crisi molt forta resultat de l'entrada a les Illes, sobretot a
l'illa de Mallorca d'un model comercial diferent. Però ara, a poc
a poc, hi ha un enfortiment de les petites botigues que venen un
producte cuidat. El Pla d'equipaments comercials que va
aprovar el Govern balear i una tendència clara a modernitzar els
comerços, que hem detectat en la demanda del Pla Ajudes del
sector, del Pro Comerç, amb més de 1.000 milions de pessetes
d'inversió anual per als comerciants de les Illes Balears, estan
donant fruits. També crec que l'efecte del Pla Mirall serà, en
termes generals, de recuperació de les zones comercials dels
centres dels nuclis importants de Balears. Estam acabant, amb
els ajuntaments respectius, un projecte de peatonalització de
Manacor, Ciutadella i Eivissa, a fi de crear un entorn que sigui
més atractiu per al comerç i per a la vida social. Això és qüestió
d'un parell d'anys. En tot cas, el conjunt dels problemes dels
comerços, dels comerciants no acaben aquí.

Jo conec personalment la problemàtica d'aquest sector. I
crec que el conjunt de problemes que afecten el comerç i les
indústries petites, les indústries d'una o dues persones, o
l'agricultura petita, són els mateixos. No és tan sols un
problema sectorial, no és només el problema d'un sector, és un
problema de dimensió. No podem ni deixarem que unes
empreses petites, sense mitjans, puguin competir sense cap
mecanisme d'equilibri amb empreses grosses que puguin
dedicar recursos a moltes activitats especialitzades i que fan
impossible al petit afrontar el repte de competir.

Per tant, després d'una feina de molt de temps, el conseller
d'Agricultura, Comerç i Indústria m'ha presentat un projecte de
llei d'empreses familiars. Es tracta de generar un marc
competitiu per a aquestes empreses. Es tracta de fomentar línies
que facin possible que les empreses petites, les empreses
familiars, de poques persones, puguin competir millor, que no
hagin de pagar els mateixos imposts que la resta i puguin
afrontar els seus reptes en condicions d'igualtat.

Aquestes empreses són les que pateixen més greument
la insularitat i que paguen els imposts al Govern. Idò bé, no
volíem un règim especial per a les Illes. Com que ara els
imposts que gràcies al sistema de finançament autonòmic
són del Govern central, farem per a aquestes empreses un
tractament diferenciat. El projecte està redactat, l'hem
d'analitzar, el volem consultar amb tots els sectors implicats,
sindicats, treballadors, representants sectorials, però aviat
presentarem el text inicial elaborat pel Govern.presentarem
ben aviat.

Jo no crec que sigui el final dels problemes, però sí que
hem d'acabar de configurar un paquet de mesures que
puguin permetre la competència de les petites empreses en
condicions davant els reptes que tenen.

I la tecnologia. Les empreses de les Illes Balears
incorporen cada vegada més noves tecnologies. Hem
preparat i hem presentat en aquest parlament una llei de
recerca i desenvolupament que encara donarà més impuls a
aquesta incorporació d'innovació a l'activitat a les Illes;
aquesta incorporació d'aquesta innovació i la connexió de la
Universitat de les Illes Balears en el que representa
l'empresa i les seves necessitats. Tenim en marxa un
projecte d'un centre d'investigació turística, especialment
dins el món de la comercialització i promoció mitjançant
noves tecnologies.

En incorporació a les autopistes de la informació no tenim
ni de lluny encara el nivell d'un país, per exemple, com
Anglaterra, però som la primera regió d'Espanya ja, som la
primera comunitat autònoma d'Espanya que utilitza aquestes
autopistes de la comunicació, de la informació, molt per
damunt de la mitjana i, a més en increments constants. El
Pla, l'estratègia BIT, l'estratègia de les telecomunicacions
del Govern balear, a més, ha ajudat, amb un grapat
d'accions, a sumar. Sempre en el ben entès que des de la
nostra ideologia, és la societat qui lidera. No hi hauria mai
diners públics suficients per implantar allò que és capaç
d'implantar el sector privat, el sector empresarial quan creu
i aposta per la innovació.

Després de tota la feina que hem fet per perfilar el Parc
BIT, ja hem començat a desenvolupar-lo. En aquests
moments, s'inicia la rehabilitació, el concurs està resolt i
adjudicat, de les cases per crear-hi una incubadora
d'empreses de tecnologia. Tenim gairebé tancada una
inversió de 600 milions de pessetes al Parc per a un centre
d'investigacions turístiques, aprofitant els coneixements que
té la Universitat i prest es començarà amb la instal•lació de
les primeres activitats econòmiques al marge d'aquestes
amb aquest gran projecte que ha liderat i que ha preparat el
prestigiós arquitecte internacional, el Sr. Richard Rogers.
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En tot cas, l'economia va generalment bé. Ho dic una
vegada més: això no vol dir que no puguin existir
contradiccions. Per exemple, és cert que encara la mitjana de
sous a les Illes Balears està per davall de la mitjana de sous a la
resta de l'Estat espanyol. Però això és una realitat derivada del
nostre model econòmic basat en els serveis. Les zones que
tenen els sous més alts d'Espanya són Astúries i el País Basc,
amb unes economies fonamentades en la indústria pesant, que
sempre ha estat millor pagada que els serveis.

El contrapunt que crec que s'ha d'introduir a aquesta dada
objectiva és que des de fa uns anys es produeix una millora
constant de tendència, la tendència ha canviat, la tendència dels
sous a les Illes Balears va cap a recuperar aquesta equivalència
amb la mitjana de sous a Espanya.

I aquest defecte de la nostra economia -el defecte dels sous
més baixos que la mitjana- no se solucionarà amb la
incorporació d'indústries, en aquest sentit pesant que tenen
aquestes altres regions; aquest model és incompatible amb el
nostre model de futur medioambientalment. Per tant, tot passa
per incrementar la qualitat dels serveis i per ampliar la
temporada, de forma que es pugui produir una situació més
equiparable a les activitats de tipus industrials.

Així i tot, amb aquestes contradiccions, la nostra economia
va bé. I ara, des de fa un any, encara va millor perquè hi ha una
desaparició dels entrebancs més importants; el rebut de la
hipoteca que paga qualsevol ciutadà de les Illes Balears ara
costa menys que no fa un parell d'anys, és més barat; el préstec
del cotxe té ara un tipus d'interès molt més baix que no fa un
parell d'anys, xerram de tipus d'interès entre el 5, 6 o 7%, quan
fa no massa temps xerràvem de tipus d'interès del 18%. Això
són costs reals que el ciutadà del carrer percep, la hipoteca
baixa, el rebut del llum baixa, baixa per a tothom, però baixa
també especialment per a les empreses petites on aquest
consum té una implicació important en la seva competitivitat.
Els imposts per a les petites i mitjanes empreses es redueixen;
i el pressupost de l'any 1998 suposarà una nova reducció fiscal
orientada a crear feina. És una tasca que, naturalment, té
ombres i clarianes, perquè la contenció del dèficit ha generat
retards en inversions públiques, però també és cert que mai la
inversió pública no pot substituir la vitalitat de l'economia real,
i aquesta, avui funciona. Es diu, per exemple, que es creen
noves taxes i es llança tota una artilleria demagògica contra les
75 pessetes de la taxa de seguretat en els aeroports.

Jo vull fer una pregunta sobre això: ¿és normal que sigui
un pagès, un treballador de la construcció o qualsevol
taxista, per exemple, qui pagui amb els seus imposts el cost
dels serveis que consumeixen els turistes i els viatgers? ¿És
normal que aquests senyors que són la nostra font de riquesa
no es paguin l'ús de la seguretat de l'aeroport? Si no existís
una voluntat de polititzar-ho tot, la veritat és que qualsevol
compartiria que és més raonable que els ciutadans de les
Illes paguin manco imposts, que qui té tres fills tengui 50
mil pessetes més de desgravació pel tercer fill, més del
doble que abans, que qui té dos fills tengui un increment en
la deducció, que no haver de destinar aquests doblers a
pagar el servei d'aeroport als turistes i als que viatjam amb
freqüència. Jo entenc que es vulgui fer un desgast al partit
que governa, és normal, però és absolutament lògic que hi
hagi una postura coherent: qui utilitza un servei l'ha de
pagar, que el pagui. I els treballadors, els ciutadans del
carrer, que paguin manco imposts. És absolutament més
important l'estalvi que suposa una baixada del tipus
d'interès, que una taxa d'aquest tipus. Però el tipus d'interès
baixa amb control de la política econòmica. Allò que no es
pot fer amb un mínim de seriositat és defensar que baixin
els imposts i, a la vegada, defensar que es paguin amb
imposts tots els serveis. No es pot defensar més despesa i a
la vegada que baixin els imposts, això és una cosa que s'ha
fet durant molts d'anys però que en patim les conseqüències,
no es poden defensar dues postures incoherents.

No deixaré d'esmentar que l'economia de les Illes
Balears pateix un problema greu derivat de la seva
insularitat, pateix un problema de competitivitat. Avui som
més a prop que mai de generar un marc legal -no un
reglament, no un decret, no una mesura aïllada, sinó una llei
com toca, una llei que sortirà del Congrés dels Diputats- que
no resoldrà tots els problemes que patim, però obrirà la
porta a la possibilitat de gaudir d'una diferència. D'això, en
parlarem d'aquí una estona.

No només d'economia viu l'home. Hi ha a un lloc com
les Illes Balears altres preocupacions i inquietuds molts més
importants, on tenim preocupació constant per aquestes
preocupacions.

Per exemple, tots volem un autogovern fort, consolidat,
amb competències, amb capacitat de gestió. Es poden dir, i
probablement es diran, moltes coses avui i demà. Coses que,
lògicament, obeeixen a postures polítiques predefinides,
preconcebudes fins i tot abans d'entrar en aquest discurs i en
aquest debat. Però per saber la veritat, fets, fets irrefutables.
Quan jo vaig arribar al Govern balear, el pressupost gairebé
no superava els 50 mil milions de pessetes. D'aquí a unes
setmanes presentarem uns pressuposts per més de 110 mil
milions de pessetes, més del doble. És just dir que al meu
Govern li ha tocat recollir la feina preparada pels meus
antecessors, però també hem de reconèixer que a Madrid hi
teníem un tap -un tap de bóta congrenyada, un tap
important-, que no deixava avançar la nostra autonomia.

Fa uns dies, el Sr. Fèlix Pons deia que els que es
manifestaven pels carrers de Palma l'any 77 mai no
pensaven obtenir un autogovern com el que tenim. Jo
compartesc aquesta visió: l'avanç, vist amb perspectiva
històrica, és molt important, tot i que certs partits, els més
radicals, facin pressió perquè en volen més, i és una pressió
legítima i justa, perquè en aquestes qüestions fan de
consciència social. Ara bé, jo avui present aquí un balanç
amb la sensació d'haver fet els deures. I dic més, que ara
demostraré: hi ha més autogovern acumulat en aquest darrer
any que en la resta dels tretze anys anteriors d'autonomia.
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Enguany el Govern balear ha donat passes que són el
resultat de molts d'anys de lluita i d'exigències, però que són
fonamentals. Són cinc qüestions bàsiques: carreteres i
transports, sistema de finançament autonòmic, competències,
règim especial i nou estatut d'autonomia.

Primera: les carreteres, o, més exactament, els transports,
siguin per carretera o per altres mitjans. Just ara, finalment,
hem resolt un problema de tretze anys en matèria d'inversió
pública en carreteres. Tenim la pitjor xarxa viària d'Espanya en
termes absoluts i, no diguem, en comparació amb la nostra flota
de vehicles. La carretera de Manacor té l'índex de trànsit més
alt d'Espanya per a una carretera no desdoblada. No hi ha cap
altre lloc important com Ciutadella que no tengui una ronda.
Només Ferreries a Espanya pateix una carretera que hi passa
per dins, amb una pendent com la que té i que nosaltres no
podem dur endavant amb el nostre pressupost. Pensau que la
variant de Ferreries, si volem una solució respectuosa amb el
medi ambient, val 1.200 milions, que és com desenes de
vegades el pressupost de l'ajuntament del poble. Només
l'aeroport d'Eivissa té una carretera com la que el connecta amb
la ciutat. Això s'havia d'arreglar. I, després de catorze anys,
tenim una solució material, 57.600 milions per a aquestes
inversions -gairebé el pressupost del Govern balear d'enguany
i més que el de l'any passat. 

El Conveni no va ser senzill de pactar. En primer lloc, el
Govern volia, i va aconseguir que fóssim nosaltres, des de les
Balears, que prenguéssim la decisió de fer o de no fer un peatge
per a turistes en una de les vies d'accés ràpid. En segon lloc,
hem estat molt de temps pressionant Madrid per fer-los
entendre que avui, 1997, no és imprescindible un peatge per a
turistes. Finalment, s'ha arribat a un acord que descarta avui
aquest peatge per a turistes i que planteja per a l'any 2004 la
reconsideració d'aquesta postura. Si l'any 2004 el Govern, i
només el Govern, una vegada que hi hagi tren fins a Alcúdia,
una vegada que el tren hagi passat des d'Inca per Muro, Llubí,
Sa Pobla i de Sa Pobla a Alcúdia, una vegada que s'hagi fet una
inversió important en la carretera que va des d'Alcúdia a Sa
Pobla, a la cruïlla del desviament cap a Pollença, i veient en
aquest cas la demanda de trànsit, el Govern podrà decidir si
revisa la decisió de fer aquesta via d'accés ràpid, aquesta
autopista o no. Si no és necessària -i nosaltres pensam que no,
que, amb un tren, no serà necessària-, no es farà ni hi haurà
peatge per als turistes. Si fos imprescindible, els turistes haurien
de finançar aquesta inversió.

Però la qüestió de les carreteres és un problema de
transports. El conseller de Foment presentarà, fora
improvisacions, un pla de transport públic, hi ha un treball
enllestit i que estava pendent i relacionat amb les directrius
d'ordenació del territori. En unes setmanes els senyors i
senyores diputats coneixeran aquest pla que el conseller
presentarà en aquesta cambra.

Ara bé, ni amb transport públic ni sense transport públic,
la comarca de llevant de Mallorca, des d'Artà i Capdepera
fins a Santanyí, deixa de necessitar una via ràpida que
enllaci aquesta zona amb Palma. Avui dia en aquesta
comarca hi ha puntes de més de 20.000 cotxes a la carretera
de Manacor, quan un desdoblament a tota Espanya, a tot el
món, és necessari a partir de 10.000 cotxes/dia, i en aquesta
carretera en passen 20.000. Els estudis diuen que si es posàs
un tren alternatiu a Manacor -que nosaltres no descartam ni
hem descartat mai-, hi hauria una baixada de trànsit, però,
així i tot, passa exactament el mateix que entre Palma i Inca,
necessitaríem una via ràpida. ¿Que aquesta via ha de ser
extremament respectuosa amb l'entorn? Sense dubtes. ¿Que
el traçat ha de ser sensible? Sense dubtes. Però allò que no
és concebible és tenir morts i més morts a les carreteres,
deixar de fer una obra imprescindible i només reaccionar,
com va passar amb l'autopista d'Inca, quan ja els embussos
eren insuportables, quan Consell i Binissalem ja no ho
aguantaven més. No hem d'arribar sempre tard.

Aquest Conveni de carreteres, que és, ni més ni manco,
la major aportació econòmica que ha fet mai el Govern
central a les Illes Balears, per damunt de l'aeroport i,
lògicament, de qualsevol inversió feta fins ara; aquest acord,
ja tancat, és una passa fonamental per corregir una
mancança històrica.

Així idò, 60 mil milions de pessetes per a carreteres i per
a transport públic.

Una segona gran passa que hem donat des del darrer
debat i que és d'una importància transcendental, és el
sistema de finançament autonòmic. Les Illes Balears, des de
sempre, han volgut dependre d'elles mateixes. Les Illes han
volgut que allò que pagam no se'n vagi primer a Madrid i
després torni. Nosaltres sempre hem defensat dependre
d'allò que paguen els nostres ciutadans. Si nosaltres no
produïm, el Govern no disposarà de finançament; si, en
canvi, tenim gent viva, activa, el Govern, el nostre Govern,
el d'aquí, ingressarà més. Es tracta ni més ni manco que de
vincular-nos a la nostra gent. I jo, que confio en la nostra
gent, en el nostre poble, crec que és just i correcte. I amb el
nou sistema de finançament, es donen passes claus: ens
permet finançar-os segons ens va aquí i no segons va a
altres llocs; ens permet no haver d'esperar ni una pesseta de
l'Estat, perquè tot es queda aquí. Lògicament, no tot el que
pagam els ciutadans d'aquestes Illes es queda aquí a les Illes
Balears, perquè també contribuïm, orgullosos, a la
solidaritat amb altres regions. I ens permet disposar d'un
finançament vinculat a la nostra població. Fins ara, una
persona de les Illes Balears rebia el 75% de finançament
respecte als altres ciutadans espanyols, ara, mai no podrà
baixar del 90%; i això són doblers, i molts.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 81 / fascicle 1 / 8, 9 i 10 d'octubre del 1997 3317

Finalment, el nou sistema de finançament autonòmic ens
permet aconseguir una fita històrica: disposarem de capacitat
fiscal pròpia per adaptar els imposts cedits i els cogestionats a
les nostres necessitats. És a dir,, si el Govern a un moment
determinat té les mans foradades, si és malgastador, els
impostos hauran de pujar; si és auster, podran baixar. I l'any
1998, com que sempre hem estat un Govern molt auster, com
que som l'autonomia amb manco funcionaris per habitant
d'Espanya, que controlam el nostre deute públic, com que
destinam més de la meitat del pressupost a inversions reals,
com que més o manco feim les coses bé, podrem baixar tres o
quatre d'aquests imposts cedits, sense que hi hagi cap problema
ni cap retall de la despesa. Anuncio una baixada d'aquests
imposts, podrem i ho farem. Això sí que és fer país i no altres
coverbos.

¿Quan, fa només dos anys, ens podíem imaginar que un
Parlament, el de les Illes Balears, podria ajustar una bona part
dels imposts del ciutadans d'aquestes illes a les necessitats i la
realitat de les Illes? Disposar de la capacitat política, del poder
autonòmic per baixar els imposts: això sí que és fer país, això
sí que és dir-li al ciutadà que hi ha una diferència entre tenir
autonomia i no tenir-ne.

Ara es veurà directament per què els polítics autonòmics
hem de gestionar bé; per què hem de donar la cara amb els
imposts. I això és democràcia, això és poder des de les
autonomies. Aquesta és una de les conquestes més importants
del nou sistema de finançament. Una conseqüència que s'ha de
tocar amb les mans, on no hi valen paraules buides, ni els
messianismes dels il•luminats, que confonen la gestió amb la
mística.

Balanç de l'enfortiment de l'autonomia: 60 mil milions per
a carreteres i transport, nou sistema de finançament autonòmic
i, en tercer lloc, noves competències.

En un any el Govern ha doblat el seu pressupost gràcies a
tres grans competències noves: Universitat, amb els 4.500
milions de pessetes anuals que el Govern balear demanava i que
ens negaven; l'Inserso, avui Institut Balear d'Afers Socials, amb
les inversions d'un centre a Felanitx i un altre a Llucmajor, que
abans ens negaven, i l'educació.

La competència d'Educació tenia una dotació l'any anterior
de 35 mil milions de pessetes i l'hem pactada per 38.500
milions. A més, dins aquesta negociació, hem tancat un
problema històric que mai no s'havia resolt: el finançament
d'una estructura bilingüe a l'educació i els problemes afegits
que genera la insularitat. Amb aquesta altra partida que encara
no s'ha tancat presentarem un pressupost per a 1998 de gairebé
41 mil milions de pessetes; passam de 35 mil milions anuals en
educació a gairebé 41.000 milions, ni més ni manco que el
major creixement dels darrers anys. Amb això el Govern balear
pot garantir tot l'inici, l'execució i la consecució de tots els
instituts públics que estaven pendents, especialment els
d'Eivissa i els de Mallorca. Pot garantir l'ensenyament concertat
també amb l'ampliació de la llei vigent.

Naturalment, hi ha qui diu que això no basta. Un partit
determinat diu que, per a educació, que enguany ha costat 35
mil milions, Madrid ens n'ha de donar 55 mil. D'un any a l'altre,
20 mil milions més. Clar, amb aquest plantejament es pot
afirmar que el Govern ha negociat malament, però no es pot
entendre que ningú pugui donar una competència amb aquests
plantejaments absurds.

La competència d'Educació, com gairebé totes les
competències de l'Estat, necessita una gestió més propera.
I no només per millorar l'ús dels doblers, hi ha indicis
preocupants dins el món educatiu, hi ha desmotivació dels
professors, hi ha professors que, amb una formació molt
bona, han de donar classes absolutament inútils; hi ha una
sensació de manca d'esforç entre els alumnes; hi ha un
comentari universal dins educació que diu que cada vegada
els nostres joves aprenen manco i tenen coneixements més
febles, ho diu la Universitat. Els mateixos joves veuen que
ja no estudien gaire literatura ni història. Tot això s'ha de
canviar i hem d'arribar, entre tots, a fer que el nostre sistema
educatiu sigui un model per al conjunt d'Espanya i que els
nostres joves aprenguin una cultura de l'esforç, de la feina.
Quan surtin de l'educació, a la vida diària, no hi haurà
aprovats generals, ni autoavaluacions. Tot això s'ha d'anar
corregint per fer que els excel•lents professors que tenim
ensenyin el que saben, que posin el registre de qualitat, que
hi hagi una avaluació constant.

Hi ha una feinada, que probablement no acabarà mai.
Però l'hem de dur a terme. Sé també que hi ha molts de
pares i mares que es demanen si és veritat que l'educació
perd qualitat, que detecten que cada vegada hi ha més poc
esperit de feina, que els professors no estan motivats. El
Govern balear no arreglarà tot això ni en un dia ni en un
mes, però hem d'afrontar aquesta situació i començar a
canviar-la. Hem de recuperar el nivell, la qualitat, els
coneixements, l'esperit de feina i el sentit de l'esforç.

Carreteres, finançament autonòmic, desenvolupament de
la capacitat fiscal, competències d'Universitat, educació i
Inserso i tractament diferenciat per la insularitat.

Fonamentalment, amb aquest tractament diferenciat per
a la Universitat, hi ha un avanç en dos sentits importants: un
és Europa i l'altre és Espanya.

A Europa, ho he de reconèixer, hem aconseguit el que
nosaltres mateixos crèiem impossible: hem pogut incloure
dins la declaració del tractat d'Amsterdam, que substitueix
el de Maastricht, on diu que les illes, pel fet de ser illes, un
apartat que diu que tendran un tractament diferenciat. Això
són, avui per avui, zero pessetes, com en el seu moment
varen ser zero pessetes l'aprovació de l'article 138 de la
Constitució amb el reconeixement del fet insular. Però obre
la porta a plantejar programes i línies d'ajudes. De fet, estam
fent feina a definir amb altres regions programes de
compensació de la insularitat.
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A Espanya, la història és més llarga. S'inicia l'any 93, quan
vàrem llançar la idea de crear un règim fiscal i econòmic, que,
a partir d'ara, per mostrar la bona voluntat amb l'opinió de
grups que conformen aquest parlament, l'anomenaré règim
especial, per mostrar la nostra bona voluntat i la nostra
disposició. Aquest règim especial neix de plantejaments dels
propis sindicats i dels propis treballadors, sindicats i
treballadors que ja a l'any 92 fan analitzar la necessitat nascuda
de la crisi que en aquell moment es vivia; necessitat d'un
tractament diferenciat, se cercaven solucions de l'estil de les
que es consideraven a la Península. En aquest context, el
Govern va proposar fer un règim especial, a l'estil del que en
aquells dies es negociava amb les Illes Canàries, un règim que
es tramitava a Madrid, per ampliar considerablement la seva
situació històrica.

Vàrem fer aquesta proposta amb la voluntat, des del primer
moment, d'arribar al consens. Fins i tot vàrem oferir a partits
polítics d'aquest parlament, per arribar a un consens, acceptar
totes les seves esmenes a canvi de suport. Malauradament
només vàrem poder fer una llei amb el suport d'una part
d'aquest parlament. Però això ara és història i la qüestió és que
un règim ampli, generós, va sortir cap a Madrid.

Des del moment que va arribar a les Corts, vàrem haver de
fer una gran tasca d'explicació. Ens agradi o no, a la resta de
l'Estat espanyol ens veuen com el paradís, com si fermàssim els
cans amb llangonisses. És una tasca difícil explicar que no tot
és riquesa, que hi ha matisos, que hi ha gent amb problemes,
que som illes i que això és un obstacle. Tampoc no podem fer
una llei mínimament seriosa amb l'oposició frontal d'un partit
gros, seria una equivocació, seria una errada. Faríem un règim
provisional, condemnat. Aquesta és i era la nostra tasca. Hem
de convèncer la major quantitat de diputats possible, tant del
Partit Popular com dels altres partits.

El règim especial ara està a punt de sortir. No hi haurà cap
modificació dels imposts que es varen transferir a les Illes
Balears. Naturalment, no es pot modificar un impost des del
Govern central quan no es tenen competències; ¿qui ha de
modificar aquests imposts? El Govern balear, i això farem.

Com dic, estam a punt d'arribar a una fórmula que pugui
sortir endavant, que pugui tenir el suport de la gran majoria del
Congrés i una duració garantida. ¿Serà el mateix règim que va
sortir d'aquest congrés? Naturalment que no. La situació ha
canviat, les lleis han canviat, però també he de dir que el Partit
Popular i tots els partits farem concessions per arribar a obtenir
suports. Hi haurà mesures que s'han transferit, hi ha mesures
que Brussel•les ha retallat a Canàries i que naturalment
nosaltres no podrem incloure en aquest projecte.

Però, també és cert que tendrem una llei, per primera
vegada, que desenvolupa l'article 138.1 de la Constitució,
que reconeix la diferència, que reconeix que tant les Illes
Balears com Canàries tenen una especificitat. D'aquí a uns
mesos no es podrà dir que només les Illes Canàries tenen un
tractament diferenciat, la propera vegada que qualsevol
partit vagi a Madrid a demanar, haurà de demanar una
millora de la llei de les Illes Balears. Per tant, hi haurà una
llei, una falca, ja hi haurà la diferència; la diferència que els
ciutadans notaran, percebran amb el seu cost de vida, que
els empresaris notaran amb el seu cost de productivitat i de
producció, que tots, en general, gaudirem per compensar el
nostre cost de la insularitat. Prest haurem acabat la primera
lluita per la compensació de la insularitat i haurem acabat
amb una clara millora de la nostra situació, una millora que
l'any 93 ningú pensava. Però vull que quedi clar que el
sentit d'aquest president d'aquest govern i del Partit Popular
és que la realitat d'aquesta millora de la nostra situació, la
realitat de totes les millores que s'han de poder aconseguir
amb aquesta llei especial per a les Illes Balears, amb aquest
règim, són mèrit de tots, seran mèrit de tots aquells diputats
que hauran pogut consensuar les mateixes, no seran mèrits
ni d'uns ni dels altres, seran mèrit de tots, del consens i, per
tant, seran un benefici per als ciutadans.

Les relacions, en general, amb el Govern central, aquest
nou tarannà de relacions s'ha notat amb moltes qüestions
importants que s'han pogut resoldre després de molts anys
de negociació; aquest nou clima ha resolt qüestions tan
transcendentals com la dessaladora, l'hospital de Palma, el
Palau de Justícia, la rehabilitació de la Gerreria, el Pla
Urban, el nou Conservatori, la nova biblioteca, la
rehabilitació de sa Llonja, les seus d'Eivissa i Ciutadella,
l'acord de Cap des Pinar, la rehabilitació del Castell a
Eivissa; aconseguir canviar el projecte d'ampliació del port
d'Eivissa per un projecte més ecològic; les obres del port de
Maó, del port de la Savina; Universiada, etc.

Hi ha també una qüestió important d'enfortiment de la
nostra autonomia, el canvi de l'Estatut d'autonomia.
L'Estatut actual ha estat excel•lent per al període que ara
acaba: ens ha donat un punt de trobada de totes les forces
democràtiques, ens ha fixat un mecanisme i un eix acceptat
de convivència. Ara es tracta de preservar tot el que l'Estatut
té de bo -i, per a nosaltres, en té molt, de bo- i de reformar,
ampliar i millorar les qüestions que avui, quinze anys
després, es veuen clarament insuficients. Això també s'està
negociant entre totes les forces polítiques. El partit que dóna
suport al Govern ha expressat la seva postura en aquesta
negociació: oberts absolutament al diàleg i al consens. Hi ha
excepcions, hi ha qüestions que nosaltres creim que han duit
massa esforç negociar i que ara creim que en aquest
moment no es poden rompre, per exemple, no volem
canviar el nivell de representació de Menorca, d'Eivissa i de
Formentera a la cambra autonòmica, cosa que nosaltres
creim que l'Estatut no regula però que podria modificar; no
volem canviar la bandera de les Illes Balears; no volem
modificar la qüestió de la llengua, que està solucionada i
ben solucionada en aquest estatut. I en canvi, sí estam oberts
a altres canvis i a altres plantejaments, sobretot que ens
equiparin al sostre competencial de comunitat històrica,
com som a les Illes Balears.
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El Govern del Partit Popular, els 30 diputats del Grup
Popular -i crec també que la diputada senyora Vidal- volen
negociar i estan oberts per negociar un estatut de consens, un
estatut ampli, un estatut nou. Però no volem redactar un estatut
de minories, radical, fora de la lògica.

Aquest plantejament que he fet, vull remarcar que no esgota
les nostres reivindicacions davant el Govern central. Aquest
Govern, aquest president, sempre defensaran els nostres
interessos, i vull avisar que, a més de tot aquest camí que hem
recorregut, continuarem lluitant amb intel•ligència i estratègia,
però amb plantejaments ferms i seriosos per aconseguir les
nostres reivindicacions com a país, com a poble, com a
comunitat autònoma, per damunt d'interessos partidistes i
d'interessos particulars.

He fet un repàs de l'economia, de l'enfortiment de
l'autonomia i ara he d'esmentar la gestió, el compliment de
l'encàrrec que els ciutadans ens han fet a les eleccions.

Jo vaig demanar al meu Govern que fes de la feina el
primer, el segon i el tercer objectiu. I que res, absolutament res,
d'allò que fa el Govern s'amagui. La gent està farta de polítics
que només xerren i no fan res. Està farta de discussions que no
duen enlloc, i mentrestant, els problemes que ens interessen a
tots tornen i tornen a la taula sense trobar solucions. 

Crec que, fins i tot, amb el treball intens que s'ha duit a
terme, encara podem trobar moltes coses no concloses. Però
també hi ha solucions, coses en marxa i que ja són visibles. Per
exemple, l'aplicació, la implementació del Pla Mirall, amb
35.767 milions de pessetes en inversions, és el major repte que
mai ha llançat el Govern balear per canviar les nostres illes. A
més, és un repte que pot ser millorable, sens dubte, però que jo
crec que, en línies generals, va per on toca: va per fomentar
aquesta millora de l'entorn paisatgístic de les illes Balears, per
millorar les nostres ciutats, els nostres carrers, les nostres
places, fer més atractiu el nostre entorn.

El Govern també ha posat les armes per acabar amb la
imatge penosa que donen els "manteros" i també els venedors
ambulants de les zones turístiques. Hem fet una llei de
publicitat dinàmica que regula aquesta activitat i permet que els
ajuntaments en facin el control. Ara cap municipi no podrà
mirar impassible com les platges s'omplen de venedors que
molesten la gent. Ara els ajuntaments tenen armes per aplicar
la legislació.

Hem aprovat un Estatut del consumidor que li dóna drets i
determina un marc de relacions amb els proveïdors. I, molt
important, obliga a fer que tot allò que es ven a les Illes es
publiciti almanco en una de les llengües oficials. 

Hem desenvolupat la gran tasca de redacció de les
Directrius d'Ordenació del Territori. Es presenten aquest
divendres. Són més de 20 llibres on es determina el model de
cada illa i on tots ens hauríem de posar d'acord sobre el model,
sobre què és el que volem. Jo vull demanar al conjunt del
Parlament de les Illes Balears, especialment als partits que,
sense conèixer res, ja han expressat la seva oposició al projecte,
jo els deman que intentin adoptar una postura de diàleg que és
necessària i positiva per a tots, no per al Partit Popular, sinó per
a tota la societat. No és possible dir que tot el que fa el Partit
Popular està malament ni que tot el que fa l'oposició està
malament, hem de trobar un punt d'equilibri.

Les directrius ja estan en desenvolupament per part del
Govern. El Pla de carreteres contempla el que diuen les
directrius. El Pla integral del transport públic també s'ha fet
amb aquesta coherència; la Llei de sòl rústic, la més
proteccionista d'Espanya, que impedeix a Menorca i a
Mallorca edificar en sòl de menys de 14 mil metres -lluny
de València, la segona, que demana 10 mil metres- ja està
en vigor. Eivissa té un tractament adequat a la seva història
i a la seva manera de veure el sòl, Formentera també, 7 mil
metres i 6 mil metres. A més, hem acceptat totes les
urbanitzacions que s'havien fet abans del 1958. Tothom sap
que, abans d'aquesta data, no hi havia pressió turística i per
aquesta raó, és natural, les urbanitzacions rústiques obeïen
a raons agrícoles. És molt poc territori, però normalitzam
aquesta situació i no la deixam de banda. Regulam les
tipologies, s'han acabat les uralites enmig del camp, hem de
ser capaços d'aplicar aquesta ordenació.

Feim feina pels plans territorials parcials coordinats amb
els consells. Tenim enllestida una política, complexa, de
parcs a les zones naturals de les Illes Balears, amb titularitat
privada, zones d'accés lliure per a tots, camins públics i
activitat econòmica que, com fins ara, mantengui vius els
parcs. No farem aquests parcs de titularitat pública, no
posarem funcionaris a gestionar finques que fins ara s'han
duit bé. Respectarem la propietat privada amb el respecte
mediambiental.

Tornam a treure gairebé nou-cents mil milions de
pessetes amb concursos d'adquisició de patrimoni natural a
Formentera, sud de Menorca i a les altres illes. Un acord
parlamentari protegeix ses Salines d'Eivissa i Formentera,
que encara són de titularitat estatal, però que ens hem
avançat a una possible sentència favorable a la cessió a
Balears. Els treballs de redacció del Pla territorial parcial
d'Eivissa, ja fan feina amb la previsió del compliment
d'aquesta protecció, d'aquest mandat parlamentari.

Hem dissenyat un pla global d'inversions al Port de
Ciutadella de prop de 9 mil milions. Hem recuperat el Port
de Sóller per a ús dels sollerics, cosa que es concretarà
abans de l'estiu que ve. 
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Hem apostat clarament per una política d'atreure
personalitats. I, en aquest sentit, farem una casa en una zona
privilegiada per a autoritats; un projecte que, més que impacte
ambiental, garanteix la protecció de la zona amb un ús que és
una promoció turística excel•lent. Aquest rendiment
promocional que ha de ser important, perquè les relacions
públiques són una eina de primera necessitat a una terra com la
nostra.

No vull deixar d'esmentar la solució definitiva per al
problema de l'aigua a Mallorca, a Eivissa i a Formentera. En
aquestes dues illes, ja gairebé en marxa i, a Mallorca, en
execució els principals projectes d'obres, el que compta és el
final, el que compta és que la resolució del problema de l'aigua
està enllestit, està resolt.

Una vegada que Maó tengui la depuradora en ús, el 100%
de les aigües de les Illes Balears estarà depurada. I ja tenim un
percentatge important d'aigües en tercera fase de depuració, que
permet ja la seva reutilització. 

Està a punt d'aprovar-se, de fet ha quedat sobre la taula per
qüestions tècniques, la creació d'una xarxa de camins rurals a
totes les Illes Balears que, juntament amb carreteres
secundàries, configuraran tota una xarxa de gran ruta ciclista a
les Illes Balears, vies blanes d'utilització ciclista i que es
presentaran aviat.

Els pagesos, com ja he dit quan xerrava de la situació
econòmica, són una preocupació del Govern. Està acabada la
dessecadora d'alfals. El pla Proagro funciona i les ajudes al
sector ramader estan en marxa. Estam ampliant les
denominacions d'origen, específiques i geogràfiques per
incrementar la qualitat i el valor afegit. No hi ha cap més
alternativa que productes amb marca, amb denominació, amb
qualitat. Estam promocionant els productes agraris de Balears
a les Illes, a Espanya i focalitzadament a Europa.

S'ha coordinat a Alemanya la promoció del turisme, de la
sabata i de productes agroalimentaris.

S'ha pogut aconseguir una ampliació de les aigües
territorials a les Illes Balears, que suposarà una notable millora
del control de la pesca depredadora. 

El personal de la Comunitat Autònoma disposarà de
l'oportunitat de la seva promoció interna. Hem convocat un
concurs de trasllat amb unes 350 places, amb el suport unànime
dels sindicats, i es farà posteriorment una oferta pública
d'ocupació amb oposicions per ocupar les vacants.

Dins el món de l'assistència social, hem desenvolupat una
política de menors molt àmplia, amb un marc legal que s'ha
completat amb l'Oficina del Menor. 

La llista de noves obres de les llars de la gent gran a tots els
pobles de les Illes Balears és interminable. Només basta veure
a cada poble el que ja hi ha fet i el que hi ha en previsió de fer.

Però, dins aquest terreny, vull destacar el conjunt
d'actuacions de voluntariat, especialment voluntariat social.
Hi ha una llei pendent d'aprovació però, tot i així, estam
organitzant i fent feina perquè es pugui arribar a entendre a
les Balears que si nosaltres posam un poc tots de la nostra
banda, podem ajudar que els majors, no tots, hagin de passar
forçosament a la xarxa d'assistència pública. Naturalment,
els serveis públics s'han de mantenir i ampliar, però sempre
que es pugui evitar que una persona major necessiti una
residència i pugui continuar a ca seva, millor. Per això
volem i necessitam persones que vulguin anar un dia, unes
hores, un temps a ajudar aquests majors. Preferentment, si
qui hi va és un familiar, perquè hem de pensar que els
majors no són responsabilitat en primer lloc del Govern; els
majors són la nostra responsabilitat, dels fills, de la societat.
I només quan per qualsevol motiu no es pot donar una
atenció com pertoca, llavors les institucions, el Govern, han
d'actuar. Però hem de pensar que la gent necessita, vol viure
a ca seva.

Estam treballant en un pla de discapacitats, hem fet un
decret de subvencions per suprimir les barreres als edificis
públics, estam fent el Pla de persones majors, desenvolupam
el Pla d'igualtat de la dona, etc.

El Govern Balear aplicarà el 0'7% del seu pressupost de
l'any 1998 a ajudar el Tercer Món abans de la transferència
d'educació. El Govern vol que les Illes Balears estiguin
vinculades a la solidaritat abans que al luxe que de vegades
tenim, sobretot els estius. Volem una societat sensible amb
els que pateixen i no amb els que no necessiten res. Per
això, hem incorporat nous plans i més finançament que
permetrà fer més projectes.

Hem transferit als consells insulars de Menorca, Eivissa
i Formentera les competències de turisme, i prest les de
menors. A Mallorca el consell insular no ha acceptat
aquestes competències. I continua el procés de cara a la
transferència del transport terrestre, d'agricultura, ramaderia,
pesca, cambres agràries i artesania, que és exclusivament el
compromís del nostre programa electoral. I aquest serà el
nostre compliment escrupolós, complirem amb tot allò que
ens vàrem comprometre, ens vàrem comprometre amb això
i amb això complirem.

Dins el món de la sanitat hi ha una gran feina en marxa.
Però jo vull destacar per damunt de tot la qualitat humana
del servei sanitari que es presta des de la xarxa del Govern.
I, també, haver resolt d'una vegada per totes l'existència d'un
servei d'helicópter a Formentera per facilitar la sortida de
les persones malaltes d'aquesta illa. Aviat Formentera,
Menorca i Eivissa també tendran resolt el problema del
trasllat de difunts des dels centres sanitaris.
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Igualment hem d'esmentar, per la importància que té, l'acció
preventiva que s'ha emprès en matèria de meningitis i d'altres
malalties.

No em vull estendre més en l'enumeració d'aquests
projectes: podria mencionar l'aprovació de la Junta Consultiva
de Contractació; el Reglament de la Llei d'incompatibilitats; la
interconnexió per ordinador entre els municipis de les Illes
Balears, que ja és una realitat; la rehabilitació del centre de
Palma; el cofinançament del Parc de ses Estacions; la renovació
del tren d'Inca i noves instal•lacions a Son Rul•lan; la política
de joventut i família, especialment en matèria de voluntariat; el
pla de desestacionalització turística i les accions per captar
turisme social; la xarxa de llars de gent gran als pobles; el
programa d'oci dels majors; el pla d'esdeveniments esportius
que ha duit la Copa Davis i ara dura la Vuelta a España, la
Universiada, Calanova, Príncipes de España; les privatitzacions
de les empreses públiques; la neteja de torrents en general i
canalització d'altres; el 112, que ens ha posat al capdavant
d'Espanya en matèria de seguretat; la campanya d'incendis
forestals: el Pla de rehabilitació d'edificis; el Pla de prevenció
d'accidents laborals; el Pla contra la sida; el Pla contra la droga,
etc.

I em vull aturar en la consolidació i institucionalització del
diàleg social amb els agents. No només tenim ja una Mesa
oficial de diàleg, sinó que, a més, hem creat -més exactament,
han creat els sindicats i les patronals- un tribunal voluntari
d'acords entre les parts, per intentar arribar a acords abans que
anar als jutjats.

El diàleg amb els sindicats i empresaris s'ha d'incrementar
a mesura que avancin els resultats d'aquesta política. Ja han
passat per la Mesa d'aquest pacte per a l'ocupació el
ProComerç, el Proindústria i el Pla Mestral de Formació. I
continuarem aquesta política que incentivi l'ocupació, la creació
de llocs de feina, especialment amb aquest consens de diàleg
social, serem sensibles amb el pla de desestacionalització, que
és fonamental per al futur de les Illes Balears.

Hem de dir també que queden coses importants per fer o per
acabar. No és suficient en aquest moment ni justa la dotació
que tenim per difondre la nostra llengua. Si volem -i ho volem-
fer una política real de difusió de la nostra cultura, amb tota la
seva riquesa, hem d'ampliar aquest esforç, especialment dins el
terreny no imposat, dins el terreny de l'oferta gratuïta als
ciutadans. Hem fet un decret que garanteix el bilingüisme a
l'educació; estam a punt de garantir 1.500 milions de pessetes
anuals per incorporar a l'educació en aquest concepte que ara
volem aplicar. D'aquí a uns dies sortirà la primera ordre
reguladora del decret, que s'ha d'anar desenvolupant ja en el
curs 98/99, i aquest curs ja comptarà amb llibres fets i
concebuts des de les Balears, per a les Illes Balears i que
ensenyaran la nostra realitat.

No és suficient ni és prou el que dedicam a manteniment de
carreteres. Hi ha una partida, però durant molts anys la prioritat
de la construcció d'obra nova ha passat per damunt de la de
manteniment, hem descuidat una mica el manteniment i la
neteja de les nostres carreteres. Ara hem d'ampliar aquestes
partides.

El Govern fa anualment un esforç molt important per a
la modernització de les empreses de tot tipus, especialment
industrials i comercials, i des d'enguany, agrícoles. Però no
en tenim prou, afortunadament, l'impuls, la iniciativa
emprenedora de les nostres empreses ens esgota les partides
molt aviat, la societat necessita una font més grossa que la
que nosaltres podem donar. No basta, ens preocupa i volem
solucionar aquesta preocupació.

Tenim una greu preocupació per la situació de la
reutilització de les aigües depurades. Estam ja aplicant
depuració terciària a moltes estacions. Però de vegades no
trobam usuaris, tampoc no trobam agricultors per emprar
aquestes aigües depurades.

Senyores i senyors diputats, he fet un recorregut més o
menys rigorós per una part important de la realitat de les
Illes Balears. Crec que he fet una descripció amb un sentit
de la realitat important i que, des d'aquest sentit, podem dir
que hi ha confiança, que tenim seguretat en nosaltres
mateixos, tot i la distància que ens separa de la perfecció,
tot i la gent encara lluita per sortir i per consolidar la seva
activitat.

Arribats a aquest punt, m'he de demanar si aquesta és la
sensació d'empenta, d'optimisme, d'anar cap endavant, que
se percep quan es veu la política balear. Amb altres
paraules: ¿camina la política balear en el mateix sentit que
el conjunt de la nostra societat? ¿El Govern i els partits de
l'oposició estam al nivell de la resta de la societat?

La veritat és que jo crec que la política viu en un món
diferent que no és el que viu el carrer. Els judicis previs, la
resposta desproporcionada a qüestions que no tenen gaire
importància, ens duen molt sovint a enfrontaments que,
probablement, no són compartits per ningú.

Pens, com deia Benjamin Disraeli, de l'epoca victoriana,
que cap govern no pot mantenir-se sòlid gaire temps sense
una oposició temible. Però una oposició dura no vol dir
tancada, no vol dir desqualificadora, vol dir documentada,
realista.

Dins aquesta petició, vull oferir formalment al conjunt
de tots els diputats i de totes les forces polítiques una oferta
de diàleg per als temes més importants que tenim pendents.
Davant nostre tenim, ni més ni manco, el pacte sobre el
medi ambient, les directrius d'ordenació, que ens diran quin
és l'ús que hem de donar a les nostres illes, on podem
créixer i on no; quin tipus de creixement és compatible amb
el nostre territori i quin no; per on hem de fer les carreteres,
quins mecanismes de compensació dels impactes
mediambiental hem de crear, etc. Són 20 llibres
voluminosos, fets amb molta de feina, que exigeixen,
almanco, un treball d'estudi i anàlisi.
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El Partit Popular i el Govern també volem una actitud
semblant, oberta, naturalment sense renunciar a les nostres
respectives ideologies, però una oferta de diàleg sobre
l'educació. Ens preocupa la situació de l'educació; ens preocupa
que algunes dades ens facin pensar que cada dia els joves tenen
manco possibilitats per aprendre, que els professors trobin que
tenen molta més formació que la que poden impartir; que hi
hagi una pèrdua del sentit de la feina en el lloc de treball; que
fins i tot els mateixos professors vegin una certa manca de
suport de tota la societat cap a la seva feina. Ens preocupa molt
i hauríem de ser capaços, entre tots, sense ideologies per enmig,
de fer un exercici racional de consens en aquest tema. El Partit
Popular, i jo personalment, oferim també tot el diàleg possible
sobre el Pla de transport públic de les Illes Balears, que prest el
conseller de Foment haurà de presentar en aquesta cambra. És
un pla que, juntament amb les carreteres, pretén assentar les
bases per al futur, dir per on hem d'anar, cercar solucions
innovadores des de la responsabilitat econòmica.

Cap d'aquestes volen ser les úniques qüestions sobre les que
xerram, sobre les que podem introduir vies de diàleg abans que
vies de desqualificació; pacte, pacte sempre abans que
enfrontament.

Hi ha certs temes que avui es negocien amb altres partits i
que haurien d'acabar amb èxit, per exemple l'Estatut
d'Autonomia. No serveix de res a ningú que un partit no vulgui
negociar perquè defensa posicions irreals. Tots sabem què és
real i què és inaplicable. I tots sabem per què es poden mantenir
postures inviables. Jo pens, i per això faig aquesta oferta de
diàleg, que hem d'apropar postures i fer possibles unes
solucions que estiguin més a prop de la societat que no dels
judicis previs que tenguem.

Vull igualment concloure aquesta intervenció repetint el
meu missatge d'optimisme. No hem d'amagar ni tot el que va
bé, ni que tot va bé, ni que fa només un any el Govern
d'aquestes illes vivia una crisi, ni que hi ha moltes coses que no
són com volem. Però, en canvi, hem de ser capaços de veure
que ja fa un any que hem normalitzat les institucions, que hi ha
una millora general, i que tenim a davant una opció interessant
per millorar la nostra vida. És tracta d'una qüestió històrica,
hem avançat fins aquí, hem comès moltes errades, però també
hem sabut convertir unes illes pobres en unes illes riques i amb
una gran societat, conscient, responsable i feinera. Hem de dir
a la nostra gent que davant nostre tenim molts de reptes, les
directrius, l'educació, el transport, la desestacionalització, però
que estam també en condicions d'oferir solucions regionals que
poden ser exemplars.

Cap regió a Espanya té una sensibilitat mediambiental com
la nostra; cap regió té més d'un 40% del territori protegit; cap
regió a Espanya fa feina com a les Illes Balears per consensuar
un model territorial a seguir, racional, per al futur.

¿Com podem dir a la nostra societat que no hi ha raons
per a l'optimisme? ¿Per què sempre hem de veure pèrdua
d'identitat, pèrdua de personalitat, pèrdua de tot? Si això és
així, ¿per què s'ha de fomentar aquesta espècie d'autoodi,
com si els habitants d'aquestes illes haguessin d'anar
perpètuament de genolls amb penitències per uns pecats
històrics que no hem comès? ¿No trobam que és ben hora
d'abandonar aquest complex de culpa col•lectiva i de
començar a pensar que si és ver que estam relativament bé
és perquè qualcú, qualque dia, va fer les coses ben fetes?

¿Per què no som capaços de recordar que, ara fa cent
anys, un estranger comprava gairebé tota la serra de
Tramuntana, sí, sí, un austríac, per ser més exactes,
l'Arxiduc Lluís Salvador, i avui, 100 anys després, no
només no se n'ha endut la Serra de Tramuntana, sinó que
sentim fins i tot orgull per tot allò que ens va deixar?

Ja m'ho va fer ben avinent un molt anomenat pagès de
Sant Jordi, avui dissortadament desaparegut, "des del temps
dels romans" -va dir- "tenim ses mateixes quarterades i
ningú se n'ha duita mai cap a ca seva".

¿Per què hem de veure com una catàstrofe fenòmens que
hem de corregir, que hem de reconduir, és cert, però que són
coneguts per aquesta terra? Per què hem de reaccionar amb
pessimisme, catastrofisme i falta de confiança en nosaltres
mateixos davant totes les qüestions que se'ns presenten?

Senyores i senyors diputats, jo vull transmetre un
missatge optimista i realista. Realista perquè tenim per
davant una gran tasca, difícil, dura, complexa, que exigeix
una gran capacitat i un gran sentit de comunitat. I optimista,
perquè dic que tenim capacitat, formació, poble, societat per
resoldre aquest repte. De la mateixa manera que vàrem
resoldre el repte de la supervivència de la nostra llengua
quan es va produir l'entrada massiva de persones que se'ns
varen afegir per treure endavant aquesta autonomia; de la
mateixa manera que vàrem ser capaços de convertir unes
illes d'emigració en unes illes riques que atreuen tot el món.

Senyores i senyors diputats, crec que, jo almanco, tots
els diputats, treuríem qualque cosa positiva si, des d'ara, es
pogués mantenir en aquest parlament un diàleg entre tots els
partits, bilateral o multilateral, sobre les qüestions més
importants que tenim davant nosaltres, sense judicis previs,
sense desqualificacions. De la mateixa manera que hi ha un
diàleg entre sindicats i empresaris que és constructiu, de la
mateixa manera que la societat conjuga les seves forces per
tirar endavant, jo crec que aquesta cambra podria donar avui
un exemple a la societat amb menys desqualificacions i amb
més diàleg; amb més voluntat de construir que de treure
profit polític, posant per davant els interessos generals als
interessos partidistes, profit polític, que jo crec que tampoc
no es cap profit, i que, ben mirat, fa ben poca paret i, per
tant, no aprofita ningú.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President. Tal com vam quedar a la Junta
de Portaveus i per acord de tots, se suspèn la sessió fins demà
a les onze i mitja. S'aixeca la sessió. Moltes gràcies.
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