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

EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començam aquesta
sessió plenària sobre el debat de l'orientació política general del
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Té la
paraula el Molt Honorable President de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears per fer la seva intervenció; Sr. President, té
vostè la paraula.

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

Senyor president, senyores i senyors diputats, bon dia. Amb
aquestes paraules, obrim el darrer debat de política general
d'aquesta legislatura a les Illes Balears. Es tracta, com és
tradició, d'obrir un intercanvi de visions entre el Govern i els
grups polítics d'aquesta cambra sobre l'estat, sobre la situació
actual de la nostra Comunitat. Naturalment, també és l'hora en
què el Govern, com a principal responsable de tirar endavant
aquest petit país, passi comptes del que ha fet i deixat de fer,
encara que, en aquest sentit, estic tranquil perquè estic segur que
els senyors i senyores diputats ens recordaran els nostres oblits
i carències.

El que voldria, en aquests moments, com a president d'aquest
Govern, que ve a passar comptes, és intentar la descripció més
encertada possible de la nostra realitat actual. Voldria ser capaç
de mostrar-vos una fotografia d'aquest moment que ens ha tocat
viure. Però, com passa sempre quan l'objecte a fotografiar és
massa gros, hem de prendre distàncies, i aleshores els detalls
–tan necessaris per avaluar la visió de conjunt– ens quedaran
damunt la taula. Serà necessari, idò, apropar-nos als referits
detalls quan aquests siguin suficientment significatius.

Vegem, idò, quina és la situació de les Illes Balears avui.
D'entrada, estic segur que si dic que la situació de Balears és
bona no vos sorprendré gens ni mica, perquè mai un govern no
diu el contrari. El que passa és que, en la meva opinió, la gran
majoria de ciutadans d'aquestes illes està d'acord que les coses
van raonablement bé. És un estat d'opinió que sura pel carrer, a
les tertúlies, a les trobades d'amics i també en els fòrums
d'opinió: tan bé mai, frase que podem escoltar pertot arreu a
l'hora de polsar l'estat de la nostra comunitat. La gent, la majoria
de la gent, està satisfeta: hi ha un equilibri social; hi ha un
funcionament econòmic positiu; hi ha unes institucions que, amb
les polèmiques que són inevitables, funcionen i, també, hi ha un
sentiment de poble que està creixent dia a dia. Hi ha, en
definitiva, una impressió general de bonança, i val a dir que jo,
com a president del Govern, crec que aquesta és una impressió
correcta.

Però no vull xerrar del present de forma aïllada, com aquell
que camina cap al precipici amb una bena als ulls. Tenc
assumit, senyores i senyors diputats, que aquest present de
bonança pot resultar molt dolent si no sabem aprofitar-lo per
preparar el futur. En aquest sentit, crec que, avui més que
mai, estam fixant els fonaments del futur. En xerrarem més
endavant fil per randa, però ara ja puc dir que el Govern
acabarà aquesta legislatura amb una solució a llarg termini
per al problema de l'aigua, per al de l'energia, per a la gestió
del sòl, per als transports públics, per a la sanitat i, com ja
se sap, per a les carreteres i la innovació telemàtica; haurem
creat els fonaments per recuperar la qualitat de l'educació i
el model econòmic i productiu quedarà orientat cap al
creixement en qualitat i no en quantitat, per fer-lo
compatible amb les nostres febleses territorials. Ben prest es
tancaran els principals punts que romanen oberts i podrem
oferir a la societat balear una solució de futur que –tot i que
sigui discutida, com és natural i obligat per part de qui
defensa un model diferent– serà una solució que obrirà, a la
nostra terra, les portes del demà.

Ara, si vos pareix, anem als detalls, a una visió més
propera.

Política i institucions. En el decurs dels darrers anys hem
viscut un sensible enfortiment institucional. Des de
l'Imserso, passant per la Universitat, fins a l'educació i, més
recentment, la taxa del joc, Balears ha anat assumint més
competències que mai, fins al punt d'esdevenir una
autonomia amb el desenvolupament integral de les
previsions estatutàries. Per afegitó, ens trobam a la recta
final de la tramitació d'un nou Estatut, aprovat pel 80 % de
vots d'aquesta cambra, que suposarà ampliar
substancialment el sostre de competències i, a grans trets,
equiparar la nostra Comunitat amb les autonomies més
importants. Per tant, gosaria dir que hem donat passes molt
substancials, transcendentals, de cap a un major autogovern,
donant compliment a la legítima ambició dels fills d'aquesta
terra de poder gestionar aquí, a ca nostra, els nostres
assumptes. Fins i tot, ja estam entrant en el camp de la
cogestió de la sanitat, mentre esperam que, amb un nou
estatut d'autonomia, hi hagi la base legal per negociar la
transferència que serà la més important d'aquesta comunitat.

Al meu entendre, hem aconseguit canviar radicalment
les nostres relacions amb el Govern central. I, quan dic això,
no és una valoració, sinó una descripció de fets
quantificables: d'una banda, hem començat a posar remei al
problema de la insularitat mitjançant la primera llei que s'ha
aprovat a l'estat espanyol, a Espanya, definint un règim
especial per a les Illes Balears; una llei que ha suposat una
davallada dels preus dels viatges entre les Illes i la península
i que ens equipara a les Illes Canàries; ara estam negociant
el descompte per a les mercaderies, que és una cosa que mai
no hem tengut en aquestes illes. També, per un import de
prop de 15.000 milions de pessetes i, com a conseqüència
de la llei d'insularitat, es negocien inversions públiques que
fins i tot aquest mateix mes podran ser definitivament
acordades. I el desenvolupament del règim especial no ha
fet més que començar, perquè hem d'aplicar un nou sistema
de beques diferent per als estudiants de les Illes que van al
continent a estudiar i pels de Menorca i d'Eivissa i
Formentera que han de venir a Mallorca. El mateix règim
permetrà crear aquí un tribunal especial de defensa de la
competència, perquè és ben ver que des d'aquest punt de
vista som un territori molt feble. I perquè també hem
d'actuar, tal com estableix aquesta llei, en sanitat, energia
elèctrica, aigua, etc.
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Aquest canvi de tarannà, aquest canvi en les relacions amb el
Govern central ha suposat moltes competències noves, entre les
quals destaca especialment la d'educació. També ha suposat un
nou sistema de finançament autonòmic, ha suposat assumir la
taxa del joc; ha suposat resoldre problemes de la dimensió de les
carreteres, que ja comencen a fer-se amb una dotació que s'acosta
als 9.000 milions de pessetes per a l'any 1999, començant
enguany mateix amb la urgentíssima ronda nord de Ciutadella,
que, juntament amb el port nou d'aquesta població, que es troba
a informació pública en aquest moment, han de canviar l'horitzó
d'aquesta estimada població menorquina.

Tenim un pla d'ampliació del transport públic a les Illes
Balears: un pla que s'està aplicant i, de forma especial, des que
tenim competències en matèria ferroviària. Des de llavors, el
Govern d'aquesta Comunitat Autònoma ha invertit prop de 6.000
milions de pessetes en la millora de la via, en l'adequació de
totes les estacions, canviar els trens, les màquines, els més nous
eren dels anys 50 –mirau si ha plogut, i això que plou poc– i que
no havien conegut cap millora durant els 15 anys anteriors quan
eren responsabilitat dels polítics que avui es proclamen
solemnement defensors del tren; hem estudiat l'ampliació de la
línia ferroviària fins a Alcúdia, hem trobat que és possible, bona
i convenient i l'hem aprovada. En aquests moments ja s'han
adjudicat 1.300 milions de pessetes per fer el tram ferroviari, de
tren, Inca-Llubí-Muro-Sa Pobla i, després, a la pròxima
legislatura, està prevista el tram de Sa Pobla fins a Alcúdia. Però
encara hi ha més: ja s'ha començat a estudiar el volum de
passatgers, trams, preus i situació de la línia de Manacor i Artà
i, finalment, el conseller de Foment està cercant finançament –i
jo crec, sincerament, que en trobarà- per construir la línia de
tramvia s'Arenal-Palma, amb una societat que s'establiria entre
l'EMT de Palma i Serveis Ferroviaris de Mallorca, per a, després,
en una segona etapa, perllongar-la cap a Calvià i Andratx. Ben
aviat es contractarà l'estudi concret de dimensió i característiques
d'aquesta línia. I naturalment, no tot és tren en el transport
públic: també es construeix una nova estació d'autobusos a Inca,
una nova a Palma –que serà la central dins el Parc de les
Estacions–, i es planteja també per a Manacor. També, ajudes a
la renovació de la flota del transport; finançament del transport
a l'Hospital de Manacor, etc. Tot això s'ha fet. Fets, no boira i
fum.

També s'ha solucionat la problemàtica de l'aviació entre illes,
amb la declaració de les línies com un servei susceptible de ser
qualificat d'interès públic i, per tant, d'imposar nombres de vols,
amb l'increment importantíssim dels descomptes del transport
aeri de passatgers entre illes, que ha passat a ser del 10 al 33%,
així com la solució als problemes dels descomptes marítims a
Formentera i, sobretot, en la qüestió dels "ràpids".

Creim que enguany mateix es tancarà definitivament i
per al futur el problema de l'aigua, amb un conjunt
d'inversions que ha de fer el Govern central al llarg dels
propers anys de més de 12.000 milions de pessetes, a les
quals hem d'afegir als més de 15.000 milions de pessetes
que demanam per a la creació d'un sistema de reguius a les
Illes. Però d'això, probablement, en xerrarem amb detall
més endavant.

Només fa uns dies, hem solucionat el problema de la
sanitat pública a les Illes per als propers 25 anys: el Govern
central, que ha bastit l'hospital de Manacor, que posarà ara
en marxa l'hospital de Son Llàtzer a Palma, iniciarà els
hospitals nous de Menorca i d'Inca. El Govern balear
participarà en el finançament de l'hospital d'Inca, al mateix
temps que Madrid accepta fer-se càrrec dels treballadors del
Complex Hospitalari de Mallorca, amb un notable estalvi
financer per al Govern i una sortida molt important per a
aquests professionals sanitaris. Aquesta solució, a més,
permet que el Govern s'iniciï, com un avanç de les
transferències, en la gestió dels tres hospitals públics més
importants. En definitiva, un pla global que permetrà que,
després de 20 anys de democràcia a Espanya, finalment les
nostres illes tenguin el mateix nombre de llits hospitalaris
per habitant que la resta del país.

El Govern, d'acord amb els criteris aprovats pel
Parlament balear, establirà el futur de l'energia a les Illes,
compatible amb el nostre model, aportant la solució al tema
del finançament, perquè, com va passar amb l'aigua, amb la
sanitat, amb les carreteres, de plans n'hi ha haguts sempre
molts, però mai amb doblers. I, com diuen els pagesos: és
amb doblers que Sant Pere canta.

Els pressuposts estatals per a l'any 99 són una bona
mostra del canvi que hem aconseguit crear. Mai per mai les
inversions públiques de l'Estat en aquestes illes havien
arribat a la xifra de 35.000 milions de pessetes, i això sense
comptar l'increment del finançament del qual disposa el
Govern balear, i que, entre altres coses, ens ha permès
iniciar la construcció de set nous centres educatius, el
compromís d'incrementar els sous del professorat de la
pública i concertada, i renovar més de 100 centres educatius
que –creis-me quan vos ho dic: es trobaven en condicions
penoses.
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He de confessar que, políticament, si bé trob que, tant en
matèria de relacions com en matèria econòmica, Madrid ha donat
proves d'un canvi ben coneixedor, també trob que encara ens
manca aprovar l'assignatura europea. Hem fet una feina de
fonament important, potser la més difícil, consistent a establir els
fonaments jurídics que ens permetin accedir a més ajudes. Hem
fet el que jo mateix creia poc possible quan el conseller
d'Economia em va dir que ho volia intentar; és a dir, introduir a
la reforma del Tractat de Maastricht, que tengué lloc a
Amsterdam, un paràgraf que obre la porta a la compensació
econòmica de la insularitat. Això ens va suposar un esforç
enorme, com també foren molt dures les feines complementàries
que es dugueren a terme davant el Parlament europeu, tota la
gent, tots els nostres parlamentaris, per aprovar l'anomenat
informe Viola. Ara ens pertoca iniciar davant el que és la
comissió de govern, davant els comissaris, la tasca d'influir per
aconseguir que les diferents polítiques sectorials posin doblers
per a les regions insulars. Jo crec que, amb paciència i sobretot
amb molta constància, en un termini de quatre o cinc anys,
podem obtenir finançament per aquesta via, i sense distingir
territoris insulars perifèrics, ultraperifèrics o territoris,
simplement, insulars. Una feina llarga i dura, ja ho he dit, però
que hem de resseguir amb caparrudesa perquè ho paga.

Dins aquest camp jo no esper miracles, però sí que esper que
la nostra estratègia de crear un grup de pressió, juntament amb
Sardenya i Còrsega i juntament amb altres illes, a més d'aquestes
illes d'aquests tres estats, illes que tenen la mateixa problemàtica
nostra, ens ajudi clarament a trobar aquest suport europeu.
Nosaltres, en aquest sentit, fa estona que lideram aquestes
actuacions, que ens permeten presentar-nos a Brussel•les dins un
marc molt més ampli que el d'una única autonomia, fins i tot que
el d'un sol estat.

Preferesc els errors de l'entusiasme a la indiferència de la
saviesa. Sé que puc equivocar-me, però no serà perquè no em
fiqui de ple a fer feina ni perquè no intenti obrir nous camins,
aquestes són,, i ho vull recordar ara, paraules del meu discurs
d'investidura. Avui puc dir davant aquesta cambra amb una
satisfacció raonable que no sé si hem encertat, però el que està
clar és que hem fet molta feina; hem fet molta feina perquè el
Govern governi; hem fet que es regulin moltes activitats que en
els temps actuals reclamaven la seva regulació, hem aprovat 27
projectes de llei en aquest període, que van des de la Llei del
patrimoni i la del menor, fins a la del sòl rústic, la de moratòria
turística, la d'investigació i desenvolupament o, la més àrida
probablement, la Llei de taxes o, la més recent, la d'empreses
familiars, que vol que les empreses petites, aquelles empreses
familiars amb molt pocs treballadors, puguin gaudir d'un
tractament fiscal i econòmic que sigui adequat a la seva
dimensió, i que no rebin el mateix tracte que rep la multinacional
més gran. I així, fins a 29, naturalment, es diu aviat, senyores i
senyors diputats.

Políticament, crec que hem normalitzat una situació que, com
ja és prou conegut, fa dos anys i mig era tot, menys estable.
Avui, afortunadament per a tots, en aquesta cambra xerram dels
problemes de la gent, xerram dels problemes del carrer, xerram
de la nostra societat. I aquesta ha estat una tasca difícil, un camí
ple d'abatzers en el qual –ho vull reconèixer– ha col•laborat
tothom, cosa que ara i aquí vull sincerament agrair.

I ja que estam en el terreny polític, voldria esmentar també
les relacions amb els consells insulars. El Govern del Partit
Popular es va presentar a les eleccions amb un programa
polític, el seu programa, que deia que es transferirien en
aquesta legislatura les competències de turisme, transports,
menors, artesania, cambres agràries i agricultura. Ordenació
turística, menors i transport terrestre s'han, pràcticament,
transferit als consells insulars; queden les cambres agràries,
artesania i agricultura, que es farà en el proper període de
sessions. Hi ha, a més, i ho vull fer públic avui, l'anunci que
en els propers dies el Govern proposarà la transferència
d'espectacles, que permetrà també a Menorca, Eivissa,
Formentera i Mallorca gestionar directament aquesta nova
competència. Jo sé que n'hi ha que troben que aquestes
transferències són insuficients, però el nostre partit, el Partit
Popular, compleix i ha de complir el seu compromís, el seu
programa electoral i no el dels altres partits polítics.

Però no es tracta només de la freda qüestió de complir
amb les illes en matèria de transferències. Allò més
important, al meu mode de veure, és donar als consells
insulars les eines necessàries per desenvolupar-se. I, en
aquest punt, és on el Govern ha intentat demostrar una
sensibilitat exquisida: des del finançament de la seu del
Consell d'Eivissa-Formentera, un projecte emblemàtic que
ha comptat amb tot el suport del Govern, fins al
finançament de la seu del Consell Insular de Menorca,
recentment adjudicada, o fins als 500 milions de pessetes
que hem destinat a que el Consell de Mallorca converteixi
d'una vegada la Misericòrdia en un edifici amb utilitat
social, podem mostrar i demostrar una voluntat de
col•laboració i suport, més enllà de les paraules i dels
gestos, una voluntat que, per exemple, contempla una
aportació anual importantíssima del finançament dels
programes socials dels consells, incloent-hi el salari social,
una col•laboració que contempla una part molt important de
300 milions de pessetes del finançament del Pla d'obres i
serveis dels tres consells; que contempla la creació de la
primera xarxa telemàtica autonòmica d'Espanya, on el
Govern ha finançat i aporta la xarxa i els consells insulars
la gestió; contempla una llista d'accions en matèria de
formació i programes de tota casta, especialment adreçats
als col•lectius manco afavorits, com els joves o aturats de
llarga durada, o el Pla d'Igualtat de la Dona, on el Govern
posa una part important del seu finançament i els consells
insulars les gestionen.

Passem del terreny polític a l'econòmic. Les Illes, com
deia abans, van bé. I no ho dic jo, ho diuen les dades que
són absolutament espectaculars: hi ha més feina que mai;
345 mil persones, quasi la meitat de la població, té un lloc
de feina on guanyar-se un sou. Continuam generant riquesa
per a aquesta terra i per a milers i milers de ciutadans
peninsulars que hi troben una ocupació i l'aliment per a ells
i per a les seves famílies, afortunadament. L'atur ha arribat
als 16.000 treballadors, un 4'4% del total de la població
activa, una xifra comparable només als grans estats del món.
Pel que fa als contractes, tot i que encara existeix molta
inestabilitat, han millorat sensiblement, amb un increment
notable en la proporció d'indefinits. Igualment, en aquest
sentit, vull destacar la feina que es fa per regularitzar la
situació dels fixos discontinus, amb una comissió de feina
que s'ha creat a Madrid, dins els acords de la Mesa de
Diàleg Social, i com a desenvolupament de la Llei de règim
especial, que està oberta i en funcionament entre Govern,
patronals, sindicats i Administració central.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 121 / fascicle 1 / 13, 14 i 15 d'octubre del 1998 5113

La indústria, tot i que de manera molt tímida, també coneix
dies de recuperació. Hi ha més treballadors en aquest sector que
mai des de 1993. Hi ha activitat a l'alça a molts de llocs,
especialment a Menorca, Manacor i a la zona de la comarca
d'Inca, on, a més, dins els programes europeus, hem creat un
centre d'innovació i una incubadora d'empreses per donar llum
a noves idees, un centre de gran importància que ja està en
funcionament. En indústria no puc deixar d'esmentar el pla Pro
Indústria i el pla Pro Raiguer, ja que tots dos han suposat unes
inversions de més de 4.000 milions de pessetes en aquesta
legislatura per part de l'Administració autonòmica i que han
generat i propiciat una renovació gairebé total de la nostra planta
productiva. Crec que dir que a Inca s'han fet noves fàbriques de
sabates, després de molts d'anys de tancar-les, és un indicador
del nou clima. 

La construcció surt de la taula, per emprar una expressió
pròpia dels aficionats al futbol, i això ens durà a dedicar unes
paraules d'aquest discurs a aquesta qüestió.

Quant al turisme, compleix els objectius fixats tant en
quantitat com en qualitat. Aquests dies s'ha conegut una dada que
és habitual en aquestes dates: el creixement anual. Ha estat d'un
11%, una xifra que ens satisfà a tots. Però encara ens satisfà molt
més, perquè el gran creixement de la despesa turística i del
número de visitants s'ha produït en temporada mitjana, no en
temporada alta, i la pujada en temporada mitjana ha estat d'un
24%, la qual cosa suposa que s'avança d'una forma important en
aquest projecte emblemàtic d'aquest Govern de la
desestacionalització del nostre model turístic.

El comerç, segons els mateixos comerciants, supera un dels
problemes més seriosos que patia: la competència ferotge de les
grans superfícies àmpliament instal•lades, sobretot a l'illa de
Mallorca. És ben cert que encara ens queda molt per aconseguir
sanejar completament la seva estructura, però s'està fent feina per
recuperar centres urbans antics, com Ciutadella, Eivissa i
Manacor; per reconstruir els tradicionals mercats comercials,
com a Eivissa, Maó, Santa Catalina, Pere Garau o la mateixa
plaça Major o plaça de l'Olivar a Palma; per recompondre aquell
antic i tradicional esperit comercial i adaptar-lo a les noves
exigències. Es fan aparcaments en els centres urbans, per donar
nova vida als comerços d'aquells carrers entranyables. I no seria
just ignorar l'efecte del pla de Comerç del Govern balear, un pla
que ha subvencionat als petits comerciants, amb més de 3.500
milions de pessetes en aquesta legislatura, per modernitzar els
seus establiments, per poder, en definitiva, millorar la seva
capacitat competitiva, naturalment a més d'aquelles qüestions
que afecten directament els comerciants, com puguin ser la
modificació a la baixa dels mòduls, dels imposts d'hisenda o,
naturalment, el cost dels doblers, el cost dels tipus d'interès, que
han passat d'un 16% a un 3'75%.

Les noves tecnologies s'introdueixen a les Illes a gran
velocitat, afortunadament, i m'agrada pensar que, en aquest
sentit com en altres, els esforços del Govern tenen un premi.
També és cert que sovint la vocació innovadora de la nostra
societat supera àmpliament totes les previsions,
circumstància que, com sempre, ens ha d'omplir d'orgull i
confiança amb les nostres possibilitats de cara al futur.

Podria resseguir aquest camí, fent un recorregut encara
més detallat pel camp de l'economia balear, però
segurament m'allargaria massa. Diguem, idò, simplement,
que el nostre panorama econòmic és interessant i positiu. 

I, dins aquest panorama, hem de destacar, segons el meu
parer, l'esforç comercial que ha fet la nostra societat, l'esforç
d'internacionalització de les nostres empreses, l'esforç dels
sabaters, l'esforç dels bijuters, l'esforç dels empresaris per
sortir a altres mercats. Hi ha bons resultats que, com passa
sempre, no són fruit de la casualitat, sinó de la feina que hi
ha darrera, que és la seva causa i justificació.

Voldria fer esment de manera molt especial a
l'agricultura i a la ramaderia. Respecte a la primera, no ens
hem d'enganyar ni somiar truites: hi ha molta feina a fer
abans de poder dir que hem assentat les bases per garantir
un bon futur per a la pagesia. Però també és cert que hem
pres un camí que, almanco, al meu entendre, és el camí
correcte. Hi ha moltes empreses, molts de pagesos que estan
recuperant l'esperit empresarial d'aquest sector. A la
viticultura, per exemple, les coses van bé. El farratge ha
conegut una millora des que posàrem en marxa una planta
de secada d'alfals a Mallorca. Aquesta planta fins i tot
representa un estalvi per a Menorca, on no poden arribar
directament els seus avantatges. Fa tan sols uns dies hem
aprovat un pla d'ajudes molt important per a l'olivar, que
esperam que suposi una millora substancial per a la
rendibilitat d'aquest cultiu i que, almanco, ha de permetre
mantenir la Serra tal com està avui, tot i que aquesta mesura
s'hauria de veure acompanyada de la millora de la producció
d'oli, per petita que sia, a Sóller i Caimari. Pel que fa a la
producció d'horta, podem dir que es defensa bastant bé al
mercat. I no en parlem de la patata de sa Pobla, que, gràcies
a la intensa feina dels marjalers, es ven molt bé.

El Govern Balear ha fet, en aquest sentit, un esforç
especial per fer via amb els pagaments de les ajudes, fins al
punt que avui hem aconseguit, malgrat les normes
burocràtiques, ser una de les autonomies que millor paga als
seus pagesos amb una gran eficàcia.
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Tot això ens indica que hi ha un important esforç de
professionalització del camp, una lluita constant per donar-li un
sentit econòmic. Davant això, jo vull comprometre ara i aquí tot
el Govern per aconseguir més aigua i més barata per als pagesos.
Hem d'ampliar, hem de recuperar zones de conreu amb aigua
nova. En aquest sentit, vull anunciar que la Conselleria
d'Agricultura, Comerç i Indústria aviat oferirà, amb
compromisos econòmics, finançament per recuperar fora vila,
per generar nous productes. Però, naturalment, per dur endavant
això necessitam gent que vulgui assumir riscs empresarials en el
sector primari; necessitam nous pagesos, perquè el creixement
del camp necessita més gent del nivell de la que tenim, més gent
que vulgui aprofitar aquest negoci, que ha de ser negoci.

Jo sé que els pagesos han sentit moltes vegades aquestes
paraules. Els pagesos, és cert, n'han vistes i n'han sentides de tot
color, però em consta que avui ells saben perfectament que el
Govern d'aquestes illes no els ha promès res mai que no haguem
complert. I aquesta vegada, amb la seva decidida col•laboració,
esper que també puguem complir.

Tampoc no vull deixar de banda la ramaderia. En aquest
moments les coses van raonablement bé en el subsector de l'oví,
i van bastant malament en el del porcí, que fins enguany era un
dels més sanejats de fora vila. Pel que fa als xotets, he de dir que
les perspectives no són dolentes, sempre que no s'abandoni, i
això és molt important, la persecució del frau que suposa vendre
animals de fora com si fossin d'aquí. Quant a la ramaderia lletera,
tan malmesa per una terrible crisi estructural, puc dir que, per
primera vegada en els darrers quinze anys, enguany no ha
empitjorat, i que hem assentat els fonaments per a sortir-ne
endavant, tot i que amb un camí ple de dificultats. Aquest
optimisme relatiu descansa en unes dades bastant clares. En
primer lloc, la central lletera que tenim a Mallorca es troba en
una fase de franca modernització i es gestiona amb criteris
empresarials. Per això la llet mallorquina en aquest moment
troba una sortida en el mercat. En segon lloc, existeixen
garanties per a la producció de Menorca, tant pel que fa a la llet
com pel que fa al formatge. En tercer lloc –i aquesta és una
conseqüència del règim especial–, el Ministeri d'Agricultura ha
aplicat una fórmula per impedir que es vengui fora de les Illes
més de l'1,5% de tota la quota lletera. En quart lloc, la renovació
de les infraestructures de les vaqueries, bàsicament, que va a un
ritme molt positiu. En quint lloc, la qualitat genètica i el control
sanitari de les explotacions que avança, i avança perquè no hem
tengut por a l'hora de fer front a les malalties que patia la nostra
cabanya ramadera. Amb tot això no vull dir –seria una mentida-
que el futur està assegurat, però crec que podem afirmar que hem
sortit de la situació realment crítica que hi havia ara fa dos anys,
i m'en record ben bé al sector lleter, i que avui ens trobam ben
preparats, a l'espera de temps millors. Diuen els pagesos que no
hi ha temps que no torn, i, en aquest sentit, no podem perdre
l'esperança. Haurem de continuar lluitant, haurem de continuar
defensant els interessos dels nostres pagesos, aquí, a Madrid,
Brussel•les, on sigui, però no hem de perdre l'esperança.

He repassat el món de l'economia deixant, inevitablement,
molts d'aspectes sense destacar perquè, com vos he dit
inicialment, si m'apropava massa als detalls sempre corria
el risc de fer un discurs interminable i no poder oferir una
visió de conjunt. Hi ha, certament, una notable correlació
entre la prosperitat d'un sector i la situació social de la gent
que fa feina en aquest sector. Això resulta evident. Hi ha un
refrany castellà que diu: cuando hay por los campos, hay para
los santos. I és cert, per això aquesta bonança econòmica
garanteix en certa manera el progrés i l'harmonia social.

Així i tot, hi ha coses que encara són discutibles. No n'hi
ha prou que aquestes illes tenguin una taxa d'estalvi un 70%
superior a la mitjana d'Espanya; ni basta que la capacitat de
compra familiar sigui la més alta de tot l'Estat; ni que
siguem capdavanters en viatges o en telefonia mòbil, per
posar indicadors fàcilment accessibles. Res d'això no
impedeix que a les nostres illes hi hagi gent que no participa
del progrés general, ja sigui per manca de qualificació
professional, per manca de recursos o per malalties, la
qüestió és que tenim situacions complicades que ens
preocupen, i molt. És cert que encara hi ha 16.000 persones
que, en aquesta terra de prosperitat, no tenen feina, ni tan
sols a l'estiu. També passa, de ver, que fa set anys que
aquesta xifra era de 40.000 persones, però això no basta per
tranquil•litzar-nos. I és ver que a l'hivern tenim 36.000
persones sense feina, i que el fet que fa set anys aquestes
36.000 persones fossin 60.000, tampoc no ha de servir per
endormiscar les nostres consciències. Però també és cert que
som la primera comunitat autònoma en oportunitats per
sortir de l'atur, i també és cert que tenim molts de llocs de
feina que ningú no vol ocupar, fet que almanco indica que,
en realitat, ni tan sols els mes desafortunats estan en una
situació d'extrema gravetat.
 

El problema de la pobresa va molt lligat al problema de
l'atur. Mentre a les Illes Balears hi hagi un sol aturat o un
sol pobre –en el sentit que els experts els qualifiquen–
aquest Govern, i jo personalment, consideraré que hauré
fracassat i que aquest Parlament té no tan sols el dret, sinó
l'obligació de reprovar-me per això.

Perquè el primer objectiu que tenim és acabar amb la
pobresa, és reduir l'atur o, almanco, iniciar tendències que
apuntin cap a la solució d'aquests problemes. Ni el fet que
tenguem uns bons serveis socials –que probablement també
són millorables– ni el fet que altres autonomies tenguin més
pobresa que nosaltres, ni el fet que darrera aquesta pobresa
hi hagi migracions, ni tampoc que tenguem un salari social,
que gestionen els consells insulars, pot minvar la gravetat
del repte que jo i el meu govern i la societat en general,
tenim per davant. I allò que més em preocupa és que
aquesta problemàtica no es pot solucionar d'avui per demà.
La pregunta és: com lluitar contra el risc d'anar deixant una
part de la nostra societat a la vorera del camí, mentre per a
la resta de la societat el camí és de millora i prosperitat? 
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Hi ha un grapat de mesures que s'han d'aplicar conjuntament:
d'una banda, tenim totes les relatives a la formació. Enguany
hem dedicat gairebé 3.000 milions de pessetes en aquest camp,
per a gairebé 3.000 estudiants ordinaris, més uns 800 milions de
pessetes per a joves amb risc d'exclusió, i ara dedicarem 600
milions de pessetes més per permetre la creació d'uns 300 llocs
de feina per a persones amb minusvalideses, 300 llocs de feina
per a persones amb discapacitats, a més de la formació, dins el
Pla d'Igualtat de la Dona.

Capítol a part mereix la iniciativa d'aconseguir que més de
mil joves de les Illes Balears, d'una forma gratuïta, puguin anar
a estudiar anglès a Irlanda o al Regne Unit, alemany a Àustria o
a Alemanya, amb vint hores setmanals de classe durant quatre
setmanes, a una residència familiar i amb vuitanta hores de
pràctiques després, gratuïtament per als joves entre 18 i 25 anys
de les Illes Balears. Tal vegada, aquesta acció sigui difícil
d'entendre a altres llocs d'Espanya, però està clar que a aquestes
illes s'enten perfectament. 

Hi ha una altra línia que voldria destacar i és que tan prest
com el Govern central va aprovar el Pla nacional d'habitatges, la
Conselleria de Foment ha posat damunt la taula un pla d'ajudes
per a la compra d'habitatges. Un pla que permet, en certs
supòsits, que els joves amb manca de recursos puguin trobar
subvencions a fons perdut de més o manco 2 milions de pessetes
-els joves aquí són els menors de 35 anys-, la qual cosa ajuda de
manera sensible a facilitar l'accés a l'habitatge. I, a més, les
ajudes són més importants si orientam les mesures a la
reconstrucció de les cases del casc antic, d'edificis
semiabandonats i de totes aquelles obres de rehabilitació.

No vull avançar més sense dedicar unes paraules de
preocupació i d'impotència davant un problema que tots els
ciutadans patim: la violència domèstica, principalment de l'home
envers la dóna, i amb els fills com a víctimes afegides. El
Govern està actuant –dins el Pla d'Igualtat d'Oportunitats–, creant
oficines d'atenció personal, que estan creades, a les dones
víctimes de maltractaments als jutjats; però, hem de reconèixer
que es tracta d'una problemàtica restringida per a les nostres
competències. Les solucions, en tot cas, seran el resultat d'una
postura generalitzada de la societat, el conjunt de la societat, que
margini aquests bàrbars que protagonitzen aquests fets
vergonyosos.

L'educació és, segurament, el millor i més eficaç sistema per
lluitar contra la desigualtat. L'accés a una educació bona, sense
exclusions, és la millor garantia d'igualtat a mig termini. I, creis-
me que en sap greu haver-ho de dir, però la veritat és que la
gestió duita a terme pel Ministeri d'Educació al llarg dels darrers
quinze anys ha estat, amb excepcions, realment lamentable. Mai
per mai no s'havia començat un curs sense problemes, que es
concretaven especialment a Eivissa i a Formentera, on gairebé
havien arribat a pensar que patien una espècie de maledicció
bíblica que els impedia iniciar un curs en condicions de relativa
normalitat. Mai no s'havien arreglat determinats centres escolars;
mai no s'havia donat la cara davant els professors que no tenien
estabilitat ni seguretat. Mai no s'havia proposat una pujada de
salaris per dignificar una activitat, la docent, que és la més
important que hem de dur a terme amb doblers públics.

La situació era tan lamentable que ens hem vist obligats
a emprendre obres a més de cent centres educatius de la
nostra Comunitat Autònoma, amb una despesa de 1.500
milions de pessetes. La major part d'aquestes obres, un 60%,
ja estan acabades. I no vull passar per damunt aquestes
obres com si fossin qüestions menors; hi havia centres
educatius on era literalment vergonyós que un nin hi pogués
anar. Això era especialment greu a un centre de Maó, a
Sencelles i a un grapat de centres més, que eren indicador
d'una pèrdua de punts de referència a l'educació. Mai, mai
no es pot permetre que l'educació tengui instal•lacions
impresentables. Dins el capítol d'obres noves, el panorama
no era millor: mentre a determinats municipis, que foren
governats pel Partit Socialista, hi ha centres educatius que
avui no funcionen per falta d'alumnes o per excés de places,
a altres llocs la situació era d'intolerable massificació. Per
aquest motiu, en poc temps, hem iniciat els expedients per
construir el centre de Badia, el centre de S'Arenal, tot dos a
Llucmajor, els de Santa Ponça i Bendinat a Calvià, el de
Sineu, en el Pla de Mallorca on no hi havia cap institut, el
de Santanyí, l'institut i el col•legi de Pollença, el de
Marratxí, a més d'inaugurar els de Formentera, d'Andratx i
a Eivissa, on la situació és un autèntic problema que exigia
urgentment un institut a la capital, un altre a Sant Josep i un
altre a Sant Joan, tots tres en diferents fases de concreció.
Aquests són els centres ja en construcció i aprovats pel
Govern balear i que s'han de construir al més aviat possible.

I si la situació de les infraestructures educatives era tan
desastrosa, no voldria pensàssiu que la gestió dels recursos
humans era més bona. Enguany hem augmentat la plantilla
de professors dels centres públics en 418 docents. La xarxa
concertada ha augmentat en 267, bàsicament per l'increment
d'aules concertades que suposa l'educació infantil gratuïta.

També s'ha aprovat l'increment d'un 10% en l'aportació
per a despeses dels instituts d'ensenyament secundari.
Enguany, aquesta aportació que farà el Govern balear als
instituts serà de 620 milions de pessetes, gairebé 63 milions
més que l'aportació que va fer l'any passat el Ministeri
d'Educació i Cultura. Mesures que exigeix una terra com la
nostra. 

Dins el món educatiu no vull deixar d'esmentar el decret
de mínims, que regula l'ús de les llengües, la campanya de
promoció de la lectura, que hem fet i feim a les escoles, la
coeducació, fora distinció de sexes, que s'introdueix i
potencia en els nostres programes educatius, i els programes
de telematització que aviat ens permetran que els centres de
les Balears siguin capdavanters en tot el que és innovació
tecnològica.
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En el camp de la educació, aquest Govern aposta per una
educació universitària de qualitat –també a la Universitat hem
passat de 260.000 pessetes per alumne a gairebé 350.000
pessetes en dos anys, amb una molt important descentralització
dels serveis; hem aconseguit el que mai no havien aconseguit des
de Madrid, que a Menorca i a Eivissa i Formentera tenguin
universitat.

Aquesta és una prioritat, una terra com la nostra, tan
necessitada de mà d'obra, ha de saber formar-la adequadament.
Per això, fins i tot abans d'iniciar una tasca en profunditat per a
la reestructuració d'aquesta educació, ja hem aprovat en aquests
moments en el camp de la formació professional la creació de 24
nous cicles formatius en els instituts de les illes Balears. Aquests
nous cicles, que s'implantaran en dos anys a partir del proper curs
98-99, es repartiran en 18 instituts: 11 de Mallorca, 2 de
Menorca, 4 d'Eivissa i 1 de Formentera.

Aquesta ampliació de l'oferta de formació professional a les
Illes suposa una inversió de 340 milions de pessetes, que es
destinen a la dotació d'equipament per als instituts i a obres, tant
d'adaptació dels espais existents com per a nova construcció. A
aquesta inversió, hi hem d'afegir l'ampliació necessària de
dotació de les plantilles que va relacionada amb aquestes
infraestructures.

També voldria fer menció de la revolució que ha suposat en
el món de l'educació el fet que siguem la primera i única
autonomia d'Espanya que ha declarat la gratuïtat de
l'ensenyament infantil, amb un període d'entrada gradual de tres
anys. Només a les Illes Balears un pare tendrà llibertat d'elecció
de centre gratuïta a l'hora de dur un nin a l'escola en educació
infantil.

En el món de la política es donen freqüents i de vegades
incomprensibles contradiccions, que demostren l'existència d'uns
tòpics que la realitat sovint fa mil bocins. Mirin per on, senyores
i senyors diputats, ha hagut de ser un govern del Partit Popular,
que presumptament vol acabar amb l'educació pública, el que a
les Balears hagi dut a terme el major esforç mai realitzat per fer
que, en aquest camp, les coses funcionin i funcionin bé. Tanta
sort que el ciutadà del carrer sap que el que compten són els fets,
les realitzacions, i que les paraules, igual que els tòpics
encunyats al llarg d'anys de perjudicis, se les endu el vent. Tanta
sort!

He dit que, malgrat tot, encara hi ha desequilibris
socials, i, per això mateix, és necessària una actuació
vigorosa en matèria de sanitat i d'acció social. En sanitat,
com sabeu, acabam de signar un acord perquè, d'una
vegada, la sanitat pública ofereixi aquí els mateixos serveis
que ofereix a la resta de l'Estat. Després de deu anys de
vergonyós abandó, els darrers tres anys de l'Administració
socialista, ho he dit sempre, ens dugueren un canvi d'actitud
envers les Illes Balears. Aquest canvi que es va iniciar,
insistesc, a la darrera etapa, es va traduir en un increment de
la despesa sanitària, amb l'hospital de Manacor o amb
l'aprovació del segon hospital de Palma. Amb aquestes
inversions s'avançava molt, naturalment, però ni de molt
s'aconseguia que la inversió adaptàs la despesa sanitària a la
mitjana estatal a les Illes Balears, naturalment era una passa
endavant. Tan dolent era el nostre punt de sortida. Ara, avui,
amb aquest acord que hem fet amb el Ministeri de Sanitat,
aquestes inversions s'amplien amb 20.000 milions de
pessetes més, que aniran destinades a l'hospital d'Inca i a
l'hospital de Menorca, tots dos de nova construcció, més la
creació de nous centres de salut a Eivissa i Santa Eulària,
més una millora de serveis a Formentera, més la creació
d'una àrea de salut, també nova, a Ca'n Misses, a Eivissa. I
tot, amb el compromís de coparticipació a la gestió sanitària
balear i la solució de la incertesa que tenia el col•lectiu
professional sanitari balear, que ara té la porta oberta al seu
desenvolupament professional, a la sanitat pública estatal,
abans de les transferències a les Illes. D'aquesta manera,
també aquí hi haurà sanitat al mateix nivell que a la resta de
l'Estat. I no per petita ha de ser manco important la menció
a la solució que finalment hem aplicat –entre l'Insalud i el
Govern balear– a les urgències mèdiques de Formentera: tot
i que sembli mentida, a l'any 1995, hi havia dies que, de
Formentera, no en podia sortir ningú, ni tan sols per una
emergència mèdica. Ara hi ha una cosa tan senzilla com un
helicòpter que vigila permanentment de quina manera
auxiliar a aquests malalts, a aquests necessitats d'assistència
sanitària. També a Formentera hem estat capaços de
resoldre el problema del trasllat dels difunts, que podia
costar fins a 400 o 500.000 pessetes a aquella família que,
a més de patir aquesta defunció, havia de costejar el trasllat
i que avui no li costa res.

En acció social, el Govern finança el salari social que
gestionen els consells insulars. També finançam
l'assistència a persones amb disminucions i gestionam una
xarxa de centres de persones majors, que inclou una
residència ja existent –la Bonanova–, una nova residència
de majors a Felanitx -que construirà el Govern balear,
actualment en obres i que té un cost de 750 milions de
pessetes–, i desenes de llars de dia pertot arreu. 
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Voldria aprofitar aquesta ocasió per intentar fer reflexionar a
la nostra societat que els serveis socials estan creixent, d'acord
amb la demanda, d'una forma desmesurada, fins al punt que
suposaran una despesa molt i molt important en el futur. Farem
una inversió de 12.000 milions de pessetes en centres d'atenció
a la gent gran, però he de dir una cosa perquè tothom prengui
llum de na Pintora, com deim, els serveis públics, el Govern, es
podrà fer càrrec i es farà càrrec dels majors no vàlids, d'aquells
majors que necessiten una atenció permanent. Però la resta, la
gent gran que és autosuficient, l'haurem d'atendre com es mereix,
però sempre a ca nostra, perquè no hi ha cap Administració que
pugui suportar el cost d'aquests serveis. No estic xerrant de
retallar serveis, ben al contrari, els incrementam. El que passa és
que l'envelliment de la població, per una banda, i la manca de
cohesió familiar, per l'altra, fan que cada vegada hi hagi més
persones majors que demanen atenció pública. El criteri del
Govern, en aquest sentit, és clar com la llum: prioritat absoluta
als no vàlids, als que necessiten atenció permanent. Per a la resta,
feim una xarxa de centres de dia, llocs on poden gaudir de
companyia, esplai i entreteniment, sense oblidar la tan necessària
assistència domiciliària. És una fórmula que funciona a tota
Europa i que és imprescindible incorporar amb seny a les Illes i
no prometre coses perjudicials per a tot; és una tradició
connectada amb el millor de la nostra tradició, suport a la gent
gran, respecte i consideració a totes aquelles persones que feren
possible la nostra prosperitat d'avui.

També hem creat un programa de viatges per a les persones
majors, que permet que es coneguin les illes entre si –sovint s'ha
dit i es diu que vivim d'esquena, que les nostres illes són les
grans desconegudes pels mateixos habitants de les Illes Balears-
i que a la vegada permet ajudar l'activitat turística en el mesos
més fluixos. I, dins aquest capítol, hem d'esmentar la targeta
gran, una iniciativa que suposarà que les persones majors tenguin
tots els descomptes amb una única identificació i que sigui
aquesta útil per funcionar per tot arreu.

En el camp social, crec que és molt important subratllar que
ben aviat serem, amb gran diferència, la primera institució
aportadora de recursos al tercer món, amb una xifra que en el
1999 arribarà als 1.000 milions de pessetes. Aquestes ajudes de
solidaritat de les Illes Balears cap a aquells que ho necessiten
permetran, entre altres coses, posar en marxa un nou hospital,
l'hospital Fra Juníper Serra, a la població d'Higüey, a la
República Dominicana, així com un centenar de projectes
escampats arreu del món.

També és fer societat, fer un servei, l'esport. Mai en aquestes
illes no s'havia fet un esforç com el de la creació de l'Escola
Balear de l'Esport, sense oblidar l'increment de dotacions,
piscines, l'estadi de futbol a Son Moix, el centre d'alt rendiment
de Calanova o les obres per millorar el Prínceps d'Espanya, etc.
Però és que, a més, la Conselleria de Cultura, juntament amb la
Conselleria de Turisme, ha duit a terme actuacions especials,
grans esdeveniments esportius com la final de la Copa Davis a
Cala Rajada, dues etapes de la volta ciclista a Espanya, el
Mallorca Open de Tennis, la participació a l'Eurocopa del 2004
i el trofeu Reina Sofía de Vela. S'han fet accions, especialment
dins la gimnàstica a Eivissa, però la veritat és que és més difícil,
perquè la dimensió de les illes petites és problemàtica per dur
aquests esdeveniments de magnitud mundial, ens manquen
condicions en definitiva.

No vull acabar el tema de l'esport sense referir-me a les
inversions en matèria de pavellons coberts esportius que
hem fet a les escoles a molts dels municipis de les Illes
Balears, això permet als joves tenir aquests instal•lacions
esportives a les escoles, al seu poble i poder practicar
l'esport. El darrer exemple serà el de Formentera, que està
pràcticament acabat.

No vull tancar aquest apartat social, potser un dels més
importants d'aquest discurs, sense esmentar la llengua,
entesa aquesta com un element de cohesió. En aquest sentit,
des de fa uns dies hi ha una programació de televisió
pública feta totalment a les Illes Balears, que cobreix, a
través d'un conveni, un bon tram de la programació estatal
de la segona cadena. Vet aquí els vehicles que ens han de
permetre una major aportació cultural i de comunicació en
la nostra llengua, una eina especialment important per a
Menorca, Eivissa i Formentera, on hi ha una producció
televisiva privada molt petita. En aquesta línia, no hem
d'oblidar que, des de fa uns mesos, es veu a Mallorca la
segona cadena de la televisió valenciana i que, des del mes
de gener de 1999, supòs, aproximadament, el Govern podrà
garantir les emissions de TV3, Canal 33, Canal 9 i Notícies
9, arribaran a Menorca, a Eivissa i Formentera en bones
condicions. A Mallorca existeix una societat privada
–curiosament subvencionada per la Generalitat de
Catalunya– que, mentre no hi hagi una regulació legal, es
manté, i en contra del mandat d'aquest Parlament, al front de
les transmissions de TV3. Igualment, a partir del gener, el
Govern produirà una sèrie d'espais de televisió culturals que
cedirà gratuïtament a les televisions –espais amb un cost de
producció que, naturalment, mai no es podrien fer sense
aportació pública– i que constitueixen una recerca sobre les
arrels de les Illes Balears.

I, ara que faig referència a aquesta recerca, no vull
deixar d'esmentar la recuperació d'una festa que se
celebrava a les Illes fins l'any 1927, una festa
desenvolupada en torn al món del cavall, tan present en el
talant de la nostra gent a través de la història i que volem
recuperar.

Vaig dir inicialment que una visió global no em permet
esmentar-ho tot, i per suposat, no em permet baixar al detall
de forma intensa. Però no voldria, tot i que sigui una breu
referència, deixar de dir que enguany els ciutadans de les
Illes reben uns ingressos, per sous, per interessos bancaris,
per lloguers, etc., que comptaran l'any que ve a la declaració
de la renda amb una baixada d'imposts pel que fa al seu
tram autonòmic. El Govern balear ha baixat els imposts de
l'IRPF als ciutadans de les Illes Balears, i que totes les
herències ja tributen des del mes de gener bastant manco
que abans, a fi de permetre la transmissió familiar dels béns,
i això encara es veurà compensat amb la llei d'empreses
familiars. No vull tampoc oblidar la funció social de les
inversions en adquisició de patrimoni natural, especialment
a Formentera i a Menorca, on el Govern ha destinat una
inversió important que està en tramitació. Tampoc no s'ha
d'oblidar, per la gran importància que té per a tots, per al
futur i per als nostres fills, la despesa en rehabilitació del
nostre patrimoni artístic, que inclou desenes d'esglésies, el
claustre de Sant Francesc a Palma, o campanars, a molts de
pobles.
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També hem creat per a totes les persones que volen gaudir de
la natura una xarxa de llocs d'esplai a la natura, crec que en duim
29, si no m'equivoc, una xarxa d'àrees recreatives, amb tot el
necessari per poder conviure amb la natura sense perjudicar-la.

Tot i que les competències culturals s'han transferit des de
l'any 94 als consells insulars, el Govern patrocina encara
esdeveniments el foment de la nostra cultura amb els grans
esdeveniments culturals, amb el foment de la nostra cultura i de
tots aquells esdeveniments de caràcter autonòmic, a més de
negociar i d'obtenir fons per rehabilitar les catedrals, com la
d'Eivissa o la de Ciutadella, la posada en marxa de la nova
biblioteca, la millora de l'arxiu, etc.

Senyores i senyors diputats, tal volta m'he allargat, però havia
de fer un recorregut per la situació política, la situació econòmica
i la situació social de les nostres Illes. He renunciat a mencionar
moltes qüestions que són importants i significatives per no fer-
me feixuc, però tenc moltíssim interès a dedicar una estona a
comentar l'orientació de la nostra societat cap al futur, un tema
apassionant, important, que sens dubte mereix una atenció
especial en el debat sobre l'estat de l'autonomia.

El model econòmic de les Balears, fonamentat sobre el
turisme, va viure des del començament en una cultura de
creixement en quantitat. Sempre, any rere any, s'inauguraven
hotels i més hotels. Fins que, a l'any 1988, una mesura molt
atrevida del conseller Cladera, va propiciar de manera radical un
canvi de model: ja no es tractava tant de créixer en quantitat com
en qualitat. I així va ser: des de llavors fins ara no s'ha produït un
increment notable de llits d'allotjament turístic i, així i tot, la
riquesa creada pel sector turístic va créixer, fins i tot de forma
més intensa que abans. Això va ser molt important, perquè
superàrem la prova d'aprendre a créixer sense oferir més
quantitats de places turístiques al mercat.

Enguany hem aprovat una llei que atura el creixement de
places turístiques de forma definitiva, llei que ara es convertirà
en una norma més àmplia i que es resumeix en què per fer un
hotel nou s'ha de fer a costa d'un hotel antic d'inferior qualitat.
Norma que inclou variacions peculiars a Menorca –on es pot
créixer més en quantitat i qualitat- i a Eivissa i Formentera, on el
gran problema és la manca de productes de quatre i cinc
estrelles. 

Aquesta mesura, adoptada el mes de gener passat, s'ha de
complementar necessàriament amb una racionalització del
creixement urbanístic. 

El creixement urbanístic comença a anar a un ritme massa
intens arrel de la contínua baixada dels tipus d'interès del
Banc d'Espanya. Això va fer que moltes famílies que mai no
s'havien plantejat comprar-se un habitatge o una segona
residència per mor del preu dels doblers i de la pròpia
situació econòmica, es decidissin a donar aquesta passa.
Quin efecte es generà, aleshores? Idò, que es va incentivar
l'oferta del sòl que fins llavors es trobava pendent de
compradors.

El Govern, al mateix temps, ha estat durant aquests anys
redactant unes directrius d'ordenació del territori que han de
fixar el marc d'actuació per al futur. Unes directrius que
s'havien demanat moltes vegades pels partits polítics que
troben greu la situació en matèria de sòl. Aquesta norma
fonamental, aquestes directrius, s'han estat redactant, s'han
exposat a informació pública i, ara, arribam al final del
procés.

I aquí som ara: hem de fixar el marc del futur.

He de respondre a un grapat de preguntes que són
d'obligat coneixement. En primer lloc, quin és aquest nou
marc que s'ha de crear amb les directrius d'ordenació del
territori?

Un marc que ens digui quina és la població,
l'edificabilitat màxima que les Illes poden suportar. Perquè
tots acceptam que hi ha un punt a partir del qual no podem
créixer. I, fixada aquesta condició de població de sostre
màxim, s'ha aplicar al terreny. De vegades, aquesta
aplicació suposarà que llocs on hi ha una urbanització, però
on no hi ha un desenvolupament perquè no hi ha demanda,
s'hagin de desclassificar, naturalment, amb una negociació
que pagui el preu d'aquesta desclassificació. En altres casos,
s'haurà de negociar un replantejament urbanístic que
redueixi la població, que faci més estrictes els límits per
construir, amb l'objectiu d'assolir un millor tractament de
l'entorn. I, en altres casos, a les zones que es determinin,
s'haurà de permetre construir, sempre segons el sostre que
ens fixem i dins el respecte més escrupolós a l'autonomia
municipal, a les comissions insulars d'urbanisme i al conjunt
de l'ordenament legal.

Quin és el procés, el temps, la mecànica? Ho diuen les
directrius que han estat exposades públicament, però ho
repetiré aquí.

En primer lloc, analitzar de forma objectiva, seriosa,
científica, les dades de les Illes Balears, cosa que s'ha fet al
llarg dels darrers tres anys, amb un procés de consulta a la
societat, d'informació pública, etc. Això ja s'ha fet i ha donat
com a resultat tot el material recollit a l'avanç de les
directrius d'ordenació.

En segon lloc, aplicar unes mesures cautelars, un téntol,
per evitar que mentre es modifica aquesta norma, hi hagi
especulació. Això també es farà probablement ben prest, tot
i que a certs municipis de Mallorca ha entrat en vigor una
altra moratòria aprovada pel seu consell insular.
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En tercer lloc, un, dos, tres, aprovar les directrius, que fixen
els sostres de població i d'edificabilitat.

En quart lloc, redactar els plans territorials, que tot i que és
competència del Govern balear, ens sembla raonable que es faci
de comú acord amb els consells insulars, tal com s'ha fet a
Menorca i a Eivissa i Formentera i tal com hem proposat al a
Mallorca. Aquests plans incorporaran els sostres que defineixen
les directrius.

En cinquè lloc, donar un període, naturalment, emparat en
aquesta legislació, perquè els ajuntaments proposin
voluntàriament l'adaptació del seu planejament al marc
poblacional que estableixi el pla territorial i que estableixin les
directrius d'ordenació del territori.

El repte global que tenim davant nosaltres és canviar el model
de creixement, amb mesura, amb prudència, a poc a poc,
reconduint un costum, un estil basat en el consum de territori, per
una tendència, per un costum, per un estil basat en la
reconstrucció del que tenim, per l'increment de la qualitat d'allò
que ja hem fet. Aquest canvi de model és innegociable, de la
mateixa manera que és innegociable el respecte escrupolós dels
drets adquirits pels ciutadans, però especialment pels més petits,
per tots aquells que hagin pogut comprar solars o cases dins la
legalitat.

Reptes, desafiaments d'aquest nivell no són nous per a
nosaltres: els vàrem viure amb el decret Cladera i, fa poc, amb la
moratòria turística. Inicialment hi ha molta de por, perquè tots
tenim por d'allò que desconeixem. Però s'ha d'anar aplicant al
mateix temps que altres mesures complementàries –ja siguin
plans de reconstrucció d'habitatges antics i abandonats, ja siguin
recuperacions de centres històrics o altres actuacions. És a dir,
s'ha de desaccelerar el consum de més territori i, a la vegada,
aquest flux econòmic, aquests doblers amb un tipus d'interès més
baix, s'han de canalitzar cap a la restauració de casals cèntrics,
per exemple, cap a la recuperació de zones urbanes, cap a la
creació d'entorns més atractius.

Això exigeix una gestió molt prudent, amb molt de seny, però
estic segur que tenim la gent, la qualificació, els recursos per
arribar a bon port, de manera que, d'aquí a un parell d'anys, es
podrà dir que a les Balears, en grans termes, s'ha canviat el
model de consum de més i més territori pel model de millorar
més i més les ciutats, els pobles i l'entorn.

Dins aquest context, i amb aquesta mentalitat, el Govern i els
ajuntaments hem invertit aquests tres darrers anys, o estam en
procés d'inversió, prop de 37.000 milions de pessetes al Pla
Mirall, que persegueix, ni més, ni manco, recrear l'entorn,
recuperar els centres, com es farà a la Gerreria de Palma, gràcies
al Pla Mirall i a la Unió Europea, o com feim a cada municipi.

Fa uns dies, només uns dies, s'ha aprovat per part del Govern
central el pla d'habitatges que suposa ajudes molt importants
per als ciutadans. Idò, a les Illes Balears, hem ampliat de
forma notable aquestes línies per arribar fins a ajudes del
25% del preu de compra d'una casa, més el 15% de
subvenció o del tipus d'interès, especialment més àmplies
quan es tracta d'ajudes per cases als centres històrics o quan
es tracta d'edificis en mal estat. Tots, Govern i ajuntaments,
hem de donar una passa per recuperar els centres amb més
intensitat encara. Per la nostra banda, no xerram debades:
hem destinat més de 23.500 milions de pessetes del Pla
Mirall als centres dels pobles o de les ciutats; amb el Pla
Mirall de façanes es fa un canvi molt important i a Palma,
en concret, es fa un canvi molt important al nucli que tal
vegada es trobava pitjor, com era el de la Gerreria, amb una
inversió de 4.000 milions de pessetes. 

Jo sé que aquest canvi de model ens pot resultar difícil,
complex. I encara més, si es fa a partir d'apriorismes
radicals serà pitjor. Els canvis s'han de gestionar amb
prudència i amb profund sentit de la responsabilitat, sense
anar a cercar històries de bons i dolents, respectant la
legalitat. Senyores i senyors, aquí, amb aquest canvi,
tocarem qüestions molt delicades, les farem amb molt
d'esment, però les farem, farem intervencions per canalitzar
el creixement, per ordenar-lo. El mínim que hem de tenir és
prudència, aquest no és un tema que admeti frissar; hem de
tenir sentit de la responsabilitat i hem d'actuar amb les
majors garanties jurídiques. No podem fer res dins aquest
context sense garanties jurídiques, sense un marc que sigui
absolutament segur per al Govern, per al Parlament, per a
les institucions, per als ciutadans, per als propietaris.
Qualsevol altra cosa només generarà incertesa, confusió,
ambigüitat. En la meva opinió, una qüestió d'aquesta
importància mereix més seriositat i no un clima d'incertesa.

La història de la nostra economia, del nostre benestar
relatiu, es fonamenta en un poble que ha fet feina aprofitant
les seves oportunitats, en un poble madur que ha entès com
sortir endavant, en un poble que estima la seva terra i
perquè estima la seva terra la utilitzarà per garantir el
benestar de la seva gent i no per arruïnar-ne el futur.

Sense estridències, sense lesionar els drets dels
ciutadans, sense aturar-ho tot, sense renunciar al nostre
esperit emprenedor, sense renunciar a gaudir de benestar,
sense renunciar al diàleg, l'ordenació del territori, el model
econòmic, en definitiva, el futur de les Illes es pot conduir
i s'ha de conduir cap a la sostenibilitat, per no aturar-nos i
per no fer malbé aquesta terra.
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En resum, senyores i senyors, vull fer-los arribar a tots, però
especialment a la societat balear, un missatge clar: jo, com a
president del Govern balear; jo, com a representant del Partit
Popular, puc assegurar que canviarem el model de
desenvolupament, i que ho farem sense bregues, ho farem sense
perjudicats; farem les coses de tal manera que les Illes Balears
continuaran essent l'orgull de tots; de tal manera, que podrem dir
que tenim unes illes que es troben entre els llocs millor
conservats del món. Però, a la vegada, podrem continuar
millorant i creixent. Ho hem fet amb el turisme, ho hem fet amb
els hotels, ho hem fet amb la depuració de l'aigua, ho hem fet
amb la insularitat, ho hem fet amb l'aigua, ho farem amb la
sanitat, ho farem amb les infraestructures, ho feim amb l'energia
i ho farem amb el transport, hem creat les bases per canviar
també l'educació dels nostres nins i nines: canviarem aquesta
terra des de la feina, amb serietat i amb prudència. Perquè, si
perdem el seny, si perdem el sentit comú, ho perdrem tot.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments).

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President. 

Se suspèn la sessió, fins demà, a les tretze hores i deu minuts,
en què hauran transcorregut les vint-i-quatre hores
reglamentàries.

S'aixeca la sessió.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 121 / fascicle 1 / 13, 14 i 15 d'octubre del 1998 5121



5122 DIARI DE SESSIONS / Núm. 121 / fascicle 1 / 13, 14 i 15 d'octubre del 1998



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 121 / fascicle 1 / 13, 14 i 15 d'octubre del 1998 5123



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 pessetes.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 pessetes.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 16
PALMA DE MALLORCA

Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


