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EL SR. PRESIDENT:

Recomença la sessió. Aquesta presidència manifesta que la
votació es durà a terme a les set i mitja de l'horabaixa, d'acord
amb el previst a l'article 141.5 del Reglament.

El Grup Parlamentari Mixt ha manifestat a aquesta
presidència la seva voluntat de distribuir-se el temps
d'intervenció entre els seus membres. En primer lloc, intervendrà
l'Hble. Sr. Diputat Santiago Ferrer i Costa.

EL SR FERRER I COSTA:

Sr. President, membres de la Mesa, senyores diputades,
senyors diputats, bon dia. És per a mi un honor i un plaer ser avui
davant tots vostès, per varis motius, però per dos
fonamentalment. Si no vaig errat -i si no, em podran corregir- per
primera vegada un formenterer participa amb veu pròpia al debat
d'investidura, i a més representant la nostra illa, atès que tenim
circumscripció electoral pròpia i triam només un diputat. No és
que fins ara Formentera no tingués representació en aquesta
cambra, sinó que en estar integrat dins un grup majoritari, la seva
veu era delegada en el portaveu del grup, i la presència de
Formentera no era expressa. No és el cas, doncs la meva
pertinença al Grup Mixt em possibilita adreçar-me a tots vostès
en aquest debat d'investidura.

En segon lloc, per primera vegada en la nostra vida
autonòmica, les eleccions del passat 13 de juny han dibuixat un
escenari polític on l'alternança és possible, i on avui és possible
triar un president que no serà del Partit Popular. Aquest fet és el
fruit de la voluntat de canvi que es reflecteix d'aquestes
eleccions, i on una majoria de ciutadans triaren això: canvi, un
canvi que ens toca exercitar a les opcions de progrés d'aquesta
comunitat.

Com a representant d'una coalició electoral de partits de
progrés de Formentera: PSIB-PSOE, Esquerra Unida de les Illes
i els Verds, partits integrats tots ells en el pacte progressista
signat per fer govern, juntament amb el Partit Socialista de
Mallorca i Unió Mallorquina, aquesta satisfacció és doble, ja que
el programa de govern que oferírem als ciutadans de Formentera,
refós ara al programa de govern del pacte progressista i
nacionalista, podrà dur-se a terme, o com a mínim així ho
intentarem.

Vull, en els minuts que tenc d'intervenció, explicar-los el
perquè del nostre vot a favor del Sr. Antich, el perquè creim que
mitjançant aquest pacte de progrés la situació de discriminació
històrica de Formentera pot començar a solucionar-se. En primer
lloc, perquè 16 anys de govern del Partit Popular a les nostres
illes no han servit per resoldre els grans problemes estructurals
de Formentera, segurament tampoc de la resta d'illes, però jo em
centraré en Formentera, que és el que em pertoca.

El transport: Encara que es va aprovar la línia marítima
d'interès social, aquesta no s'ha adjudicat, i continuam patint
problemes per poder anar i venir de Formentera, sobretot a
l'hivern, quan la demanda turística no arrossega el sector del
transport, i l'excusa de la rendibilitat serveix per reduir l'oferta de
vaixells al mínim. De res no han servit les proves efectuades en
ple mes de febrer de posar serveis a les cinc i mitja del matí, i a
les deu i mitja de la nit, sobretot perquè no estaven ni

consensuades ni explicades a ningú; i a més a més perquè és
un dels mesos amb menys activitat de l'any, i poc servei
podia fer als formenterers. Cal adjudicar la línia marítima
d'interès social, i consensuar els horaris amb les parts
implicades: Ajuntament, navilieres, patronals, associacions
ciutadanes, companyies de transport; de la mateixa manera
que cal promoure la recuperació d'un enllaç directe de
Formentera amb la península, que contribueixi a rompre el
monopoli en el transport de mercaderies, i per tant estirar els
preus d'aquestes a la baixa. Al mateix temps, en la principal
infraestructura de Formentera, el port de la Savina, s'han
dedicat més milions i més esforços a les necessitats lúdiques
privades que no al bé col•lectiu, i així s'han atès abans les
necessitats portuàries esportives que no les de dotar unes
bones instal•lacions per a la càrrega i descàrrega de
mercaderies, i pel propi ús del passatge comercial, tant de
turistes com de residents.

La sanitat: Els problemes d'assistència sanitària a
Formentera no s'arreglen posant un helicòpter. No pot ser
que una illa que arriba a tenir puntes poblacionals fins a
quasi 30.000 persones..., ho han sentit bé, 30.000 persones,
per molt que la Conselleria de Turisme digui que no tenim
més enllà de 10.000 places d'allotjament turístic, no es tenen
en compte les al•legals i les il•legals. Com deia, no pot ser
que una illa que arriba a tenir puntes poblacionals de fins a
quasi 30.000 persones, tingui els mateixos serveis sanitaris
que els d'una població de 5 o 6.000 habitants que està
devora Palma, i que té per tant un hospital de referència
com és Son Dureta. Formentera necessita una instal•lació
hospitalària adequada a les seves necessitats reals, i no tenir
una dependència absoluta respecte de l'illa d'Eivissa. És
evident que a la nostra illa no podrem tenir mai totes les
especialitats mèdiques i quirúrgiques, però sí que és veritat
que la qualitat de vida dels ciutadans -i diuen que som la
comunitat més rica de l'Estat espanyol- comença per tenir a
prop els serveis bàsics i essencials, i per suposat la sanitat
n'és un dels primers. Existeixen exemples com és l'illa de
Hierro, a les Canàries, on per una població
d'aproximadament 8.500 habitants -a Formentera sense
comptar ni un sol turista ja en som més de 6.300- tenen un
hospital d'uns 20 llits, i especialitats mèdiques com
traumatologia, obstetrícia i pediatria; i que a més a més
compta amb 5 PAC repartits dins l'illa. Ben diferent és la
situació de Formentera, on l'únic que hem anat fent en
temps és reformar el nostre únic PAC, i que per suposat no
arriba a la dotació que tenen els nostres amics canaris.



Sense perjudici de la solidaritat que ha de tenir una comunitat
rica com la nostra vers les regions desfavorides arreu de l'Estat
i del món, construir un hospital a Santo Domingo o finançar un
geriàtric a Santa Fe sense tenir cobertes les mínimes necessitats
a Formentera sembla, si més no, paradoxal.

De la mateixa manera, la situació dels serveis socials i
culturals a la nostra illa es troba encara en una situació més
precària. Així, tenim una assistenta social que ve un dia per
setmana; no tenim guarderia pública; una biblioteca que
qualsevol dia caurà, damunt les poques persones que hi caben i
s'atreveixen a entrar-hi per consultar un llibre, posat al terra, i
que si tenen sort no estarà rosegat per les rates; la inexistència
d'espais lúdics per als joves i no tan joves; la inexistència també
de parcs o jardins on puguin anar a jugar els nostres infants.

La problemàtica de la gestió dels residus. Essent una qüestió
comuna a la resta d'illes, sí que és veritat que a un territori tan
petit i limitat com el de Formentera es fa un problema molt més
mal de solucionar. No tenim el volum necessari per emprendre
determinades obres de tractament o d'eliminació, una altra
vegada per culpa de la rendibilitat econòmica, com en el tema
del transport a l'hivern, que no té en compte la rendibilitat social
o mediambiental o, si tant volen, per una qüestió de rendibilitat
turística, de la qual en vivim, no només a Formentera. La gestió
dels residus no pot deixar-se en mans o, en aquest cas, jo diria,
passar la papereta, d'un ajuntament que no té capacitat ni
viabilitat financera ni tècnica per donar una resposta a les
qüestions de tractament i eliminació de fems, complexa, de per
si, com queda demostrat també a la resta d'illes d'aquesta
comunitat.

En el marc de l'any 97, el Govern balear elaborà un decret,
concretament el 39/1997, de 14 de març d'aquell any, que el
titulava De regulació de mesures especials i transitòries per a
l'illa de Formentera. Entre totes les coses que s'havien d'arreglar,
com deia el decret, "la creació d'un règim especial i transitori per
a l'illa de Formentera, que haurà d'implicar la prioritat absoluta
per part del Govern balear, tant en temps d'execució com en
mitjans, per desenvolupar els programes de gestió que
s'estableixen als articles següents". Bé, com els deia, entre les
qüestions tan prioritàries i urgents a l'any 1997, que un govern
balear, amb un pressupost al voltant de 150 mil milions de
pessetes havia de resoldre, a més dels residus, també hi havia la
d'aplicació de criteris de sostenibilitat econòmica, els temes
d'aigua, l'elaboració d'un pla territorial parcial propi, que al dia
d'avui, les DOT ja l'han lligat al d'Eivissa, i li donen un termini
fins al 2003, sis anys després, i això que era urgent. Plans de
neteja per a les àrees naturals d'especial interès, infraestructures,
energia, un ample catàleg, un incompliment tan escandalós, que
la premsa xifrava el compliment del decret en poc més del 40%
el mes de juny d'enguany. I, com comprendran, des de llavors, no
han fet res.

L'esmentat decret parlava que la Conselleria de Medi
Ambient, Ordenació del Territori i Litoral, en coordinació amb
el Consell Insular d'Eivissa i Formentera, fomentaria la
reducció, recollida selectiva i reciclatge de residus a l'illa de
Formentera, i procediria de forma prioritària a la construcció de
les obres de les instal•lacions necessàries per garantir el transport
d'aquells residus que no es poguessin tractar a la nostra illa. Idò
d'aquesta magnífica declaració d'intencions, res de res,
continuam tenint un abocador que gairebé podríem tractar
d'il•legal pel seu greu impacte negatiu ambiental, on fa uns dies
es prengué foc i cremaren durant tota la nit cotxes i d'altres

residus, sense que el servei de bombers, també totalment
precari, i gran nombre de voluntaris, poguessin fer massa cosa.

En segon lloc, dir també que els setze anys de govern del
Partit Popular tampoc no han ajudat massa a donar i a dotar
la nostra comunitat de principis de participació ciutadana,
d'igualtat d'oportunitats, de transparència i eficàcia en la
gestió pública, i que les ciutadanes i ciutadans de les nostres
illes necessiten i demanen. Els exemples són molts, però em
criden poderosament l'atenció, sobretot per la part que m'ha
tocat sofrir, dos en concret.

En ocasió del decret esmentat de Formentera, la nostra
illa es convertí en l'excursió preferida del president de la
comunitat, qualsevol ocasió era bona per fer que
inauguràvem i menjar paella i bunyols, sobretot si
s'atracaven les eleccions. Aquests dos darrers anys hem vist
més voltes el president de la comunitat a Formentera que en
tota la resta de vida autonòmica, això, que hauria de ser bon,
no ho és quan es demostra interessat, sobretot si sabem que
en aquella època ja es coneixien enquestes que amb el
temps han esdevingut clarividents, on s'afirmava que el
diputat de Formentera podia resultar decisiu, no només al
Consell Insular d'Eivissa i Formentera, sinó també per
decantar el Govern balear. Bé, idò en ocasions de tanta
visita, els exemples de patrimonialització de les institucions
en favor del partit han estat diverses, i hem pogut veure un
president de govern remenar una paella al alimón amb el
president d'una important caixa d'estalvis de les nostres
illes, a l'acte públic d'inaguració de la finca de Can Marroig,
comprada amb fons de la Unió Europea que ha aplegat prop
de 1.500 persones, acte patrocinat per cert per aquesta
important caixa d'estalvis de la nostra, de la nostra
comunitat, i on glossaren les importants gestes del meu
predecessor en favor de Formentera. En el mateix acte,
l'esmentat president llegí també el sermó de missa, com si
fos un escolanet, i és que per arribar a la fita de més de
20.000 fotos, se n'han de fer de grosses. Repeteixin un acte
públic, i no de partit, en principi, doncs, l'oposició socialista
municipal no fou convidada. En aquell moment, encara no
governàvem.

Un altre assumpte, molt més seriós, ha estat la sobtada
irrupció d'un nombre prou important de nous formenterers,
provinents tots ells de més enllà dels freus, exactament de
per devers el riu de la Plata, això, aquesta adscripció
constitueix un dels fets més greus i escandalosos de la
nostra curta però intensa vida autonòmica. No pot ser que
les interpretacions malèvoles d'una ordre ministerial, a
propòsit del cens especial de residents absents, on es deixa
clar que els residents espanyols a l'estranger que conservant
els seus drets polític vulguin votar al nostre país, ho han de
fer al seu darrer lloc de residència o al de major arraigo, al
seu o al dels seus ascendents. Això ha comportat que
persones amb llinatges que segons tots els arxius mai no han
tingut cap relació amb Formentera, i els llinatges de
Formentera estan catalogats des del darrer repoblament, allà
l'any 1695, fossin inscrits a la nostra illa. Més enllà de les
responsabilitats que es puguin derivar d'aquest acte, el poble
de Formentera va fer un veredicte el passat 13 de juny, no
és vàlid en democràcia furtar el dret d'un poble a triar
lliurement els seus representants, les persones que ho
permeteren n'haurien de pagar les conseqüències, jo és que
ja no ho han fet.



En tercer lloc, aquest 13 de juny, i com ja he dit al principi,
les ciutadanes i els ciutadans de les nostres illes, votaren canvi,i,
per què no dir-ho?, també il•lusió i esperança. En els propers
quatre anys, i esperem que ja per molt de temps, les nostres illes
moderaren les maneres de fer, de governar-se i de fer política, i
conceptes com participació, transparència, rigor i honradesa, han
de deixar de ser mots ornamentals en la vida pública, per tal de
convertir-se en els vertaders punts cardinals que regeixin les
nostres institucions i les dones i els homes que hi hagi al
capdavant. Aquests conceptes, que seran fonamentals per
construir aquest casal balear, no podran anar separats de la base
i l'essència d'aquesta comunitat, el fet insular. Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera, les quatre illes majors habitades,
són els puntals, les parets mestres d'aquest casal, i malgrat les
diferències en grandària i població, necessàries cadascuna per
conformar aquest país. Les diferents realitats, amb el pas dels
anys, han anat conformant situacions diferents a cada illa,
constituint al dia d'avui realitats sociopolítiques ben
diferenciades les unes de les altres, realment heterogènies. 

A Formentera, la situació de triple insularitat, el fet de no
tenir un consell insular propi, estar apartat dels llocs de presa de
decisions de la comunitat, amb poc pes social i polític, en fi, han
anat configurant un sentiment de discriminació de la població,
respecte de la resta d'illes. El programa del pacte progressista i
nacionalista, que molt bé ens desgranava ahir el candidat a
president del Govern, Francesc Antich, al qual avui donarem
suport, està en situació de resoldre moltes de les mancances i
demandes del poble de Formentera, així com de la resta de
ciutadans de les Illes Balears. Els aspectes de regeneració de
l'activitat pública, la conformació d'una nova estructura
institucional que reconeixi el protagonisme dels consells insulars,
un nou model territorial que redissenyi el nostre model de
desenvolupament aplicant criteris de sostenibilitat i no que
permeti la destrucció inexorable dels nostres recursos naturals,
base de la nostra economia productiva, i herència que hem de
deixar als nostres fills. Aconseguir quotes de cohesió i de
benestar social que nivellin el tan recorregut creixement
econòmic, que quasi mai no sabem de qui és o a qui afavoreix,
els afers referents a l'ocupació, tan precària a les nostres illes, la
cultura i la normalització lingüística, tots ells elements
imprescindibles per caminar cap a aquesta nova societat que
volem construir entre tots.

La conformació d'aquest nou govern de progrés que
començarà avui amb l'elecció de president de la comunitat
i que continuarà d'aquí a pocs dies amb l'elecció de
presidentes dels consells insulars, són les primeres passes
per aconseguir els objectius que ens hem marcat. I és en
aquest futur, ja present, al qual avui volem donar un suport
clar i decidit votant a favor de Francesc Antich.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula l'Hble. Sr.
Diputat Joan Buades i Beltran.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Bon dia, senyor president. Senyores diputades, senyors
diputats. Avui és un dia especial en la història democràcia
de les Illes Balears i Pitiüses, perquè venim en substitució
de la generació contra natura, venim a substituir l'herència
del PP que aquests dies ha començat a criticar la majoria
progressista, nova, progressista i nacionalista, perquè érem
un pacte contra natura, però els vull explicar, primer, per
què Els Verds donarem suport a aquesta nova generació, i
a una generació, com dic, de substitució d'un govern contra
la natura.

La primera cosa que volem dir és que gràcies al PP hem
tengut un estatut de pacotilla, el darrer que vàrem tenir i el
més esquifit des del d'Extremadura, i hem tengut uns
consells raquítics, que un poc més i se'ns moren d'inanició
pressupostària o de competències. Hem tengut una
administració pública que ha estat administrada com a botí
de guerra, s'ha limitat de repartir càrrecs i sous, i no han
tengut cap projecte de benestar social general, encara que sí
particular i, de fet, per això, no existeix una conselleria de
benestar social en aquests moments a la comunitat
autònoma, sobretot hem tengut un desenvolupisme ferotge,
i parlaré com parlàvem els grecs, parlem dels quatre
elements fonamentals, parlem de l'aigua, per exemple.
Gràcies al PP, a Eivissa i Formentera en aquests moments
es beuen el 120% de l'aigua que plou, de tal manera que
aviat serem un desert, gràcies al PP, a Mallorca s'ha fet
l'experiment surrealista de tenir l'operació vaixell; gràcies al
PP, la culpa que no hi hagi aigua és teòricament dels
pagesos que, pobrets, en queden ben pocs, gràcies a ells.



Si parlam de la terra, el projecte polític del PP de setze anys
ha estat la liquidació sistemàtica, any rera any de pagesos,
l'activitat agrària desapareix, gràcies a aquesta política de vendre
les Illes al pitjor postor, sense pensar què passarà el dia després,
quan no ens quedi ni un pam de terreny ni a Mallorca, ni a
Eivissa, ni a Formentera ni a Menorca, i estan fet tot el possible,
aquests setze anys, perquè el sòl rústic desaparegui com a tal i
l'agricultura sigui una activitat de museu, purament arqueològica.

Si parlam també de l'aire, per continuar parlant dels grecs
antics, que alguna cosa sabien de democràcia, hem de dir que
vostès han aconseguit un rècords, que són 800 cotxes per 1.000
habitants, que és un rècord que només existeix a Califòrnia, i la
generació del CO2 a l'atmosfera, gràcies a aquest Pla de
transports del PP, és enorme i, per tant, impròpia d'un país
civilitzat i conscient de reptes ambiental. Però és que, a més,
vostès han fet pinya amb les empreses energètiques per produir
el màxim de gasos hivernacles possible, per exemple amb Gesa,
desoïnt les pròpies recomanacions de la Unió Europea que parla
que, per exemple, Mallorca podria tenir un proveÏment energètic
i elèctric purament solar.

Si parlam del foc, hem de dir coses grosses, també. Però
vostès bàsicament el que han fet ha estat privatitzar a partir de
l'Ibanat i subcontractes aquest servei, i ara ens trobam que en lloc
dels 150 i pocs empleats que tenia l'Ibanat per extinció d'incendis
fa cinc anys, ens en queden 60 i pocs, i l'altre dia cremava
Biniamar, a Mallorca, o cremava Sant Miquel de Balanzat, a
Eivissa; i això no pot ser, i no pot ser, però vostès ho han
provocat, no?

Per altre costat, hem de dir que vostès han aconseguit un
rècord de turistes, ja en tenim 10 milions, 22 turistes per habitant
a Eivissa i Formentera, 11 al conjunt de les Balears, tenim un
rècord de PIB, som la comunitat autònoma teòricament més rica,
però la majoria no ho saben, perquè segons Caritas, que no són
ecologistes, precisament, el 18% de la població de les Illes,
140.000 persones, e`s troba sota el llindar de la pobresa. Per tant,
vostès han aconseguit una cosa increïble, dilapidar el màxim de
capital humà i natural possible, no aconseguir que la majoria dels
habitants d'aquestes illes ens hàgim fet rics i encimentar tot el
que han pogut. Per tant, vostès són el govern contra la natura, i
no només això, sinó que vostès representen la continuïtat del
franquisme des dels anys seixanta.

(Aldarull a la sala).

La segona cosa que volíem dir és que, i passam ja a aquesta
nova majoria de progrés, des del costat ecologista, és que urgeix
un canvi democràtic, i per això nosaltres ens sumam a aquesta
majoria. I aquest canvi democràtic el basam en tres eixos: el
primer de tot és que aquesta situació d'emergència que es
demostra ara, quan no són capaços de suportar un discurs de cinc
minuts ...

(Remor de veus)

... aquests tres eixos són: volem un estatut digne, de
primera categoria, que ens reconegui com a nacionalitat
històrica i que els consells insulars siguin vertaders govern
insulars, les Balears són quatre pobles diferents que han de
construir una comunitat, i vostès no l'han construïda. Amb
la majoria progressista es podrà fer.

Volem professionalitzar l'administració, a fi que no sigui
a través de la família o a través del carnet de partit que un
pugui accedir a la funció pública en aquesta comunitat
autònoma, i això ho ha promès el Sr. Antich, i ens el creim.

També volem augmentar la participació ciutadana, a fi
que de veritat la Sindicatura de Greuges, la de Comptes, o
la participació d'ONGs que a vostès els fan oi, com per
exemple els ecologistes, o les organitzacions de solidaritat,
sigui possible.

I, per últim volem, en aquest aspecte, oferir i afermar
consensos, el que vostès no han estat capaços de fer amb
tots aquests anys, en quins temes?, amb l'Estatut, amb el
territori, amb el turisme, amb el benestar social.
L'ecologisme vol aportar a través d'aquest discurs l'aposta
per la innovació i el seny, substituir l'equació del PP,
l'equació del PP per a nosaltres ha estat la D de destrucció
i la C de corrupció, la volem substituir per I més S, la I
d'innovació i la S de seny. Nosaltres volem corregir la
percepció dels problemes de les Balears abandonant un
model de creixement quantitatiu perquè les Illes no donen
ambientalment per a més. No podem fabricar territori, no
podem fer com a Holanda, jo els ho he de dir, no sé si se
n'han adonat, no podem fabricar aigua, perquè si la
fabricam, amb l'energia de Gesa, estan creant un problema
nou en forma de generació de gasos hivernacles; no podem,
simplement, continuar creixent en residus, això té un cost
impossible, i hem de canviar de filosofia, hem de canviar de
percepció.

La proposta d'Els Verds al pacte de progrés és, d'alguna
manera, fer de transversal a totes les polítiques del Govern
i, així, en aigua, sabem que basta copiar exemples que
funcionen a altres llocs, per exemple estalviant i fent una
política d'eficiència, les pèrdues de la xarxa, programes
hotelers per deficiència d'aigua i residencials, el canvi de
l'estructura de tarifes, a fi de lligar-les a l'ús sostenible de
l'aigua, així com evitar la proliferació de noves
urbanitzacions, és essencial a aquesta nova política
progressista.

Si parlam de residus, l'alternativa no és reciclar, sinó
minimitzar, no ens incinerin el nostre futur, per favor. I un
dels compromisos d'aquest pacte de govern espectacular és
un pla de tancament en dues legislatures d'aquesta
incineradora que ens lleva la son a molta gent que mira per
la salut dels seus fills en aquestes illes.

Si parlam de l'energia, ja els ho he dit, hi ha un Llibre
Blanc de la Unió Europea sobre energies netes que diu que
Mallorca, simplement Mallorca, a nivell elèctric, podria ser
proveïda només amb plaques solars, i sabem que la gran
font d'energia que hi ha avui al món, és la que no es
produeix, la que s'estalvia. Posem-nos a fer això com està
aprovat en el pacte progressista.



Si parlam del paisatge i el medi natural, Els Verds, amb altres
partits, sabem que la clau és protegir, perquè és l'assegurança de
vida, la pòlissa de vida del sector turístic, però també, com deia
el Sr. Antich, perquè protegir és bo per a la gent que vivim tot
l'any aquí, no? Ens agradaria saber per què la reserva de biosfera
de Menorca realment és una declaració buida de contingut, per
què en setze anys no han tengut temps de declarar el parc natural
de Serra de Tramuntana, per què ses Salines de Formentera i
d'Eivissa encara no estan realment protegides. Senyors del PP, el
que tenim clar és que amb la majoria progressista això serà
qüestió de mesos.

Si parlam de territori, nosaltres volem dir que volem que hi
hagi futur per al sòl rústic i volem un futur també per a
l'agricultura, i volem que no passi el que ha passat amb el PP, per
exemple, a Menorca, que després que tots els partits de Menorca,
inclòs el PP, fessin un pacte de pla territorial parcial, des de
Palma o des de Madrid s'hagi dit, "no, alerta, que això és protegir
massa, alerta que no podrem especular prou". Això no passarà
amb la majoria progressista, perquè tothom parlarà amb tothom,
fins i tot amb vostès, a l'hora de reformar les DOT o de fer la llei
del sòl, o una vertadera llei del sòl rústic o els diferents plans
territorials parcials. No volem que aquests instruments es facin
des dels despatxos de les immobiliàries.

Per últim, en aquest apartat, volem un turisme que es basi en
l'aliança amb la natura, la clau de futur del benestar general, no
particular d'aquestes illes, és lligar la protecció ambiental a la
valorització del producte turístic. La natura és l'únic que pot
afegir sous al paquet turístic, i si no la cuidam, ens morirem
d'inanició com a economia regional molt fràgil, depenent
únicament d'això. Les paraules claus, i ho va dir el Sr. Antich
també, són rehabilitar i reformar, no créixer més i d'una manera
salvatge. Amb això estam.

Nosaltres sabem que no són solucions miraculoses, però sí
assenyades, i molta gent les vol tirar endavant. I, fins i tot, des
del sector empresarial.

Per tant, deim que ara toca governar amb interès social, i
posarem quatre exemples de polítiques diferents: educació, el
30% dels nostres joves fracassa, no es treu el títol, i a vostès els
és igual, però a la majoria progressista, no; aquest 30% té una
situació extrema a les Pitiüses, l'índex de fracàs escolar més gran
d'aquesta comunitat autònoma, i vostès tenen una delegació
insular d'educació que es mor de rialles. Si parlam de cultura, ens
jugam la nostra personalitat, la seva política cultural és la
persecució de l'Obra Cultural Balear, bàsicament, a vostès els ha
fet molta nosa, això, però així no anam, el que hem d'assegurar
és que les nostres illes no acabin com Los Angeles, on els nous
residents que vénen, els anglesos estan per una banda, els
alemanys per una altra, els immigrants castellans per una altra,
però on ningú no es comunica entre si, aquest govern jugarà a
favor de la cohesió social, no com el seu govern que ha jugat una
carta d'eliminació del català per un costat i, per altre, que aquí hi
hagi una multiculturalitat no positiva, on cadascú va pel seu
compte, el model Los Angeles, no el volem, no volem guetos en
aquesta comunitat.

En qüestió de treball, és evident que aquestes 140.000
persones que diu Caritas que es troben sota el llindar de la
pobresa, han de tenir una sortida, i per això deim no a la
col•laboració amb les empreses de treball temporal, i sí a la
imaginació, és a dir, a plans de formació-treball, amb nous
jaciments d'ocupació, com per exemple, amb la reforma
ecològica del nostre model econòmic, hoteler, residencial,
amb energia, aigua, residus o paisatgisme i social, creant
llocs de treball en el camp de l'assistència social, la cura
dels majors, etc.

Si parlam de la política de solidaritat amb el sud, no ens
basta invertir el 0'7 nominal en això, perquè llavors ens
aparegui un hospital a la República Dominicana de camí cap
a un complex turístic d'un mallorquí, això no és política de
solidaritat, i aquesta majoria progressista s'ha compromès a
invertir l'1% vertaderament en solidaritat, i això bàsicament
vol dir dues coses, vol dir que les ONGs d'allà tendran
participació en aquesta política de solidaritat, no és caritat
que feim, i segona, vol dir que aquí també tenim el sud a
casa, tenim magrebins a Sa Pobla, i els tenim a Sant Josep
de Sa Talaia, i els tenim a Ciutadella, i aquesta gent ha de
ser integrada en aquesta societat, integrada vol dir que ha de
tenir drets socials bàsics en sanitat, administratius, etc. Per
tant, ara hi haurà una vertadera política de solidaritat i no de
mostrador, per pagar anuncis als diaris de Palma o de les
diferents capitals de l'arxipèlag.

Per últim, aquí, volem fer país, com deia som quatre
pobles, som Formentera, som Menorca, som Eivissa, som
Mallorca, i hem de construir aquest país de les illes Balears
i Pitiüses que no existeix perquè a vostès no els ha interessat
de construir-lo. Igual que volem que el quart poble que no
ha tengut mai autonomia, que és Formentera, hi accedeixi.



Per últim, Els Verds deim que hem entrat a l'etapa de
substituir la generació de ciment per la generació del seny, i
nosaltres som part d'aquesta generació del seny, com a Europa,
com a Alemanya, com a Bèlgica, com a Itàlia, com a França,
com a Finlàndia, des del govern, amb la quota que ens ha tocat,
perquè així ho han volgut els ciutadans i ciutadanes, nosaltres
volem ser part d'aquest govern perquè som una força política
moderna, competent i serem lleials en aquesta majoria. Creim en
el valor de la diversitat política, això és el que ara es du a
Europa, i nosaltres hi volem participar, perquè així ho ha volgut
la gent d'aquestes quatre illes. Sabem que vendran dies difícils i
problemes, però això és com la vida mateixa. Som realistes i
començam un camí que necessita més que una legislatura. Com
va dir Jean Paul Sartre a un company nostre: "nosaltres
fracassarem, però mentrestant hem eixamplat el camí d'allò que
és possible".

President Antich, ens agradaria que continuàssiu escoltant i
canalitzant la norma potencial de canvi com heu fet el darrer
mes, ens agradaria que us arriscàssiu, com ja heu promès, perquè
és l'única manera que les coses canviïn.

Per últim, dir que Els Verds, president Antich, ens oferim per
fer reformes profundes i consensuades, ens oferim per fer unes
Illes Balears i Pitiüses que siguin alguna cosa més que el govern
de Palma, unes illes realment democràtiques, socialment justes,
vertaderament solidàries i ecològicament sostenibles.

Gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per què em demana la paraula,
Sr. Flaquer?

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sr. President, per l'article 72 del Reglament, per demanar
l'observança escrupolosa d'aquest reglament, nosaltres, d'aquesta
anomenada majoria progressista el mínim que podem demanar
és un empara d'aquesta presidència, encara que sigui provisional
aquesta presidència, i que això no sigui un discurs d'una moció
de censura, com s'està convertint fins ara, i sigui el discurs del
que ha de ser, un discurs d'investidura del candidat Sr. Antich.

Demanam, en conseqüència, l'empara d'aquesta presidència.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. El diputat que ha parlat fa un moment,
només ha fet dues coses, primer explicar les raons per les quals
votaria el Sr. Antich i per les quals donava suport al govern
progressista que diu el Sr. Antich que farà. I, en segon lloc, crec
que està dins la més àmplia tradició democràtica que ve des de
la més recent història democràtica nostra des de la Revolució
Francesa, on els diputats començaven la seva primera intervenció
a la Cambra exposant els seus quaderns de queixes. Aleshores,
crec que és correcte, si més no apassionada. Moltes gràcies, Sr.
Diputat.

(Aplaudiments)

Té la paraula l'Hble. Sra. Maria Antònia Munar i Riutort.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Ahir vaig
manifestar a l'opinió pública que creia que aquesta
legislatura no tendria massa atractiu, atès que hi havia un
ampli consens, no sé si gràcies a la novetat o al
desconeixement reglamentari hem pogut veure que això no
és així, i estic encantada precisament d'haver-me equivocat.

Ahir, el Sr. Antich ens va fer un discurs, i crec que l'eix
fonamental de tot aquest discurs era el canvi. El canvi
decidit d'aquests ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears
que ens ho han reclamat i que ho han volgut, i que no ho
han fet d'una manera casual: la veritat és que hem de ser
conscients que els formenterers, els eivissencs per primera
vegada en la història, els menorquins i els mallorquins han
apostat decididament perquè hi hagués un canvi en els
diferents consells i, per tant, també en el Govern balear. No
podia ser precisament Unió Mallorquina que, en una
situació tan clara i tan decidida de canvi, decepcionàs els
desitjos de tots aquests ciutadans i ciutadanes. 

I crec que és important fer una anàlisi d'aquest canvi,
d'aquest canvi que ha volgut la societat de les Illes Balears.
No era fàcil, aquest canvi, i no ho era perquè en un moment
determinat tots sabem que, històricament, els canvis sempre
es produeixen quan hi ha una situació de malestar
econòmic; no era precisament el cas de les Illes Balears -els
primers en renda per càpita- i un moment històric de
bonança econòmica. També tots sabem que és difícil accedir
al poder quan hi ha una xarxa, precisament ja preestablerta,
de setze anys, quan les candidatures es fan amb càrrecs
públics, quan s'ofereixen llocs de feina segurs i garantits
entre les diferents institucions. No obstant això, a pesar de
tot això, els ciutadans i les ciutadanes varen tenir una
actuació decidida en favor del canvi. La veritat és que no
varen ajudar ni varen fer possible que es mantenguessin els
mateixos en el poder ni tan sols amb actituds tan poc
democràtiques com fer votar tantíssims argentins, que han
tengut, d'una manera jo diria que poc casual, un gran
sentiment d'amor patri per Santa Margalida de Formentera.

El canvi...

(Aplaudiments en un sector de la sala)

Estava, doncs, clar que totes i cada una de les illes el que
volien era un canvi, acabar amb una política de majories
absolutes, majories absolutes que cal avui, aquí, en un dia
històric, recordar que no sempre han estat totalment legals.
Pareixia que en diferents legislatures el Partit Popular
sempre tenia -de qualque manera- un tránsfuga en su vida, i
la voluntat, la voluntat del poble ha dit basta a aquestes
majories, basta a aquestes actuacions ignominioses; han dit,
això sí, que volen consens, pacte, acord. 



La veritat és que els ciutadans tampoc no ens ho han posat
molt fàcil: han volgut que realment aquesta legislatura hàgim de
treballar, ho hàgim de fer d'una manera dialogant, molt
consensuada, però el que està molt clar és que volien un canvi,
volien un altre model de país. Els ciutadans i les ciutadanes han
sabut manifestar aquesta pluralitat que són les Illes Balears en els
seus resultats electorals, i la veritat és que han estat molt savis
perquè era difícil poder realment detectar quins eren els
programes de tota aquesta gent progressista i dels nacionalistes.
La veritat és que a les passades eleccions no tots els partits
polítics i no tots els candidats varen tenir, precisament, les
mateixes oportunitats d'accedir a l'opinió pública: n'hi havia que
eren molt més retratats i que tenien molts més espais televisius
que altres. Però la veritat és que el poble sempre té raó: varen ser
capaços de detectar totes aquestes coses i al final s'han decidit
clarament perquè hi hagi un canvi, un canvi progressista i
nacionalista en aquestes illes.

Ahir el candidat va dir en el seu discurs que s'imposava un
nou model i una nova manera de fer les coses, un canvi
institucional i un canvi polític, i que ell el volia basar,
precisament, en el diàleg i el consens. Nosaltres, des d'Unió
Mallorquina, hi estam totalment d'acord. La responsabilitat i la
voluntat d'aquest canvi sabem que no serà fàcil, sabem que
haurem de parlar molt, de dialogar molt, i que ningú no podrà fer
exactament allò que duia en el seu programa, però creim també
que per dues raons fonamentals val la pena atrevir-se; en primer
lloc, perquè la majoria d'aquesta societat de formenterers,
d'eivissencs, de menorquins i de mallorquins així ho han
demanat, i després perquè les forces que avui estam assegudes a
l'esquerra som la vertadera alternança, aquella alternança
necessària perquè hi hagi una consolidació democràtica en un
país: no pot ser, en democràcia, que sempre governin els
mateixos. Jo crec que tots nosaltres serem capaços de tenir
aquesta alternativa, que serem coherents i que tendrem la
capacitat de sacrifici per durar aquests quatre anys.

Ahir el candidat, en el seu discurs, va parlar ja de pluralitat de
forces polítiques i va quedar molt clar que el seu discurs era el
discurs de progressistes i nacionalistes, nacionalistes, per cert,
que per primera vegada tendrem un pes important tant en el
Govern balear com en el Govern insular de Mallorca, i és que
65.000 ciutadans per primera vegada ens van donar la seva
confiança; crec que és un avanç nacionalista molt important i
molt a tenir en compte. 

Vull deixar ben clar des d'aquí que Unió Mallorquina dóna
suport a aquestes forces sabent i deixant molt clar que Unió
Mallorquina és un partit de centre, que és un partit nacionalista
i que és un partit lliberal, que no renunciam a cap d'aquests
qualificatius, però que creim que tots junts, amb les forces
nacionalistes i progressistes, serem capaços d'establir un nou
model d'autogovern que faci possible tot allò que Unió
Mallorquina ha dit durant aquests anys; en primer lloc, que hi
hagi un govern més representatiu, que es tengui en compte que
la comunitat de les Illes Balears som una comunitat pluriinsular,
que canviï el model econòmic d'aquesta terra, que els ciutadans
siguin conscients que hi ha una manera diferent de fer política,
que el nostre territori es protegeixi... Jo crec que aquests
aspectes, bàsics i essencials, que Unió Mallorquina ha defensat
des de la seva existència, seran possibles amb aquest nou govern,
almanco així va quedar clar en el discurs del Sr. Antich d'ahir.

Coincidim plenament en tots i cada un dels punts perquè,
entre altres coses, hi vàrem poder -per primer vegada-
participar. En aquest sentit Unió Mallorquina comparteix la
voluntat del Sr. Antich d'un nou tarannà polític, de canviar
les regles del joc que han tengut durant tants d'anys per
costum les forces que sempre han comandat. Ell diu que es
vol basar en l'honestedat i en la transparència. Unió
Mallorquina està convençuda que una cosa i l'altra són
imprescindibles, no només ho pensam sinó que ho hem
practicat, i una bona prova d'això és que en aquell moment,
si realment no haguéssim fet, durant tots aquests anys de
govern, realment de la honestedat una qüestió prioritària,
sens dubte avui i aquí ni Unió Mallorquina ni jo mateixa
podríem haver donat suport al Sr. Antich ni haver permès un
canvi. Ara podem tenir pressions, poden els mitjans pegar-
nos, poden fer calumnies d'Unió Mallorquina o de la seva
presidenta, però el que no podran mai és fer-nos tombar el
coll.

(Aplaudiments en un sector de la sala)

Ahir va dir el Sr. Antich que volia fer una reivindicació
del nacionalisme, que és imprescindible un nou marc de
relacions financeres amb l'Estat. Unió Mallorquina ho ha dit
sempre; la veritat és que quan un no està en el govern de
Madrid té més facilitat de dir-ho, però estic convençuda, pel
seu tarannà, que realment creu que això és necessari i
imprescindible. He de dir també que Unió Mallorquina no
es vol deixar ensarronar per cants de sirenes, que si tot allò
que Madrid diu que podríem tenir en aquestes illes si
donàvem el suport al Partit Popular, estic convençuda que,
si és just, també ens ho hauran de donar si el president és el
Sr. Antich. Si no era just no ho volem: Unió Mallorquina no
vol que se'ns atorguin les coses, volem guanyar-les per
nosaltres mateixos, com a comunitat, com a país. Si són
nostres, si en tenim dret, ens les hauran de donar.

Estam totalment d'acord amb la seva política de consells
insulars. La veritat és que ens va agradar el seu compromís
ahir en el seu discurs que vol que els consells siguin els
autèntics governs de totes i cada una de les illes, que
tenguin capacitat de gestió, que tenguin capacitat d'execució
i que tenguin capacitat normativa. La veritat és que estam
també totalment d'acord en el fet que no hi ha d'haver
duplicitats, en el fet que les competències han d'estar a un
lloc o a un altre, que no hi ha d'haver confusió, que el
ciutadà ha de saber qui té les competències i la gestió de tots
i cadascun dels temes. Hem d'evitar caure en la temptació
en què han caigut tantes vegades els governs, de deixar-se
sempre matèries competencials, de reservar-se
competències, de no voler-les amollar. Unió Mallorquina té
plena confiança en un canvi amb aquest tarannà; estam
convençuts que aquestes concepcions tan jacobines deixaran
de ser, avui per avui, un comportament del futur govern;
estam convençuts que hi haurà traspassos de competències;
estam, també, convençuts que la política que ha duit el
Partit Socialista durant aquests anys, suportada també pel
PSM, per Esquerra Unida, que volíem totes les
competències, volíem les transferències i que no volíem
estar supeditats al Govern, -paraules textuals del Llibre de
Sessions  del Consell de Mallorca- seran una realitat.



Perquè l'autonomia dels consells sigui efectiva, sens dubte és
necessari que es tengui en compte el deute històric del Govern
cap a ells, que es tengui en compte un nou finançament, que es
tengui en compte que han de tenir plenes competències
d'aquelles matèries de què ja tenien competències atribuïdes,
com són esports, com és cultura, com és benestar social, Ibas
inclòs, com és ordenació del territori o com és el tema del traspàs
de carreteres. 

Pel que fa als municipis, vàrem pensar que ahir no va tenir
temps de parlar realment de la seva importància. Sé que no es
podia dir tot, i estic convençuda que vostè també creu que hi ha
d'haver un equilibri territorial, que aquells municipis que han
participat per fer possible aquesta Mallorca que avui tenim,
aquells municipis que no tenen la seva costa urbanitzada tendran
i rebran el suport dels altres ajuntaments, el mateix que els petits
municipis i els municipis del Pla i del Raiguer de Mallorca. Crec
que és important un fons de compensació intermunicipal en el
qual estam tots els partits d'acord i que ahir no va sortir en el seu
discurs.

També estam d'acord amb el seu model territorial.
Bàsicament és el mateix model que té Unió Mallorquina: creim
que el nostre territori és el pilar bàsic de la nostra economia, el
turisme; creim que s'ha de preservar, creim que s'han de
modificar les DOT i que han de servir per a un nou tipus de
model turístic. Nosaltres estam convençuts que això és possible,
que entre tots ho aconseguirem.

Pel que fa a l'economia nosaltres creim que és important i
bàsic un nou model econòmic. No es pot continuar la nostra
economia en l'especulació. Creim que és important que ens
dirigim cap a una economia productiva, que facem possible un
nou model turístic, el que vàrem dir durant tota la campanya de
pocs i bons, per no dir també el suport que s'ha de donar a la
nostra indústria i comerç i, d'una manera molt especial, protegir
l'agricultura. Vaig dir durant la campanya que si no es canviava
el sistema de fer feina amb l'agricultura aconseguiríem donar-li
una solució perquè ben aviat ja no hi hauria problema perquè no
hi hauria pagesos. Crec que el Pacte de Progrés té l'obligació de
donar suport a tots i cada un dels pagesos per fer possible que
aquest sector se salvi.

Pel que fa al benestar social, Unió Mallorquina
comparteix la idea de tenir una atenció especial a la família
i que sigui la prevenció per sobre dels problemes, de donar
solució a problemes posteriors el que faci que hi hagi una
bona política de benestar. Estam totalment d'acord, Sr.
Antich, en el fet que els nostres majors han fet molt per
aquestes illes, que els nostre majors es mereixen qualque
cosa més en una comunitat que és la primera en renda per
càpita que les pensions tan esquifides que tenen en el dia
d'avui. Ens agrada el fet que es puguin augmentar, com
també que es canviï el model d'educació, de formació, per
fer possible que no siguem només rics econòmicament, sinó
en formació, en cultura.

Senyores i senyors diputats, s'ha encès ja el llum
vermell. Hi hauria moltíssimes més coses a dir; sens dubte
tendré en la rèplica l'ocasió de manifestar-les. 

Sr. Antich, pensi una cosa: l'èxit d'aquest govern, en el
qual Unió Mallorquina no participarà d'una manera directa,
no serà tan sols el seu èxit, no serà tan sols l'èxit d'aquells
partits que hi col•laborin, serà l'èxit o el triomf d'una gran
part de la societat de les Illes Balears que confia en tots i
cada un de nosaltres, serà el seu èxit; per tant, Sr. Antich, no
el podem defraudar. Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En nom del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista té la paraula el
seu portaveu Sr. Eberhard Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, per diverses raons és difícil exagerar la
importància política de l'acte parlamentari que avui
celebram. Des de la perspectiva d'altres comunitats
autònomes, des del desconeixement prou estès, segons s'ha
demostrat en els darrers dies, de la nostra realitat, és difícil
que es pugui entendre la transcendència del canvi del
govern que està a punt de produir-se, però per a aquells que
coneixem i que vivim cada dia aquesta realitat dinàmica i
complexa que es diu Illes Balears, la dimensió històrica
d'aquesta jornada està fora de tot dubte.

En primer lloc, perquè és fonamental constatar que aquí
a les Illes Balears després de setze anys de govern del Partit
Popular també és possible l'alternança i el funcionament
normalitzat de les institucions polítiques. Algú ha dit que si
aquest canvi no s'hagués produït les Illes Balears haguessin
estat l'única comunitat autònoma de l'Estat espanyol que en
tot el segle XX no hagués conegut, ni durant un curt període
de temps, un govern de caràcter progressista. L'alternança
política és per tant i en ella mateixa una bona notícia i dóna
a la investidura del Sr. Antich, al marge fins i tot de
l'orientació política del nou govern, un cert caire de festa
democràtica. 



I encara hi ha un altre factor més subtil i més profund que
avala el caràcter de festa democràtica d'aquest acte i que estic
segur que és compartit per tota la Cambra, fins i tot des dels
escons del Partit Popular: aquests darrers dies el Sr. Crespí i jo
mateix recordàvem, en diverses ocasions, que per aquestes dates
ara fa 66 anys, els nostres companys de partit, socialistes,
comunistes, republicans, eren pujats en camions, empresonats i,
en molts de casos, afusellats per les carreteres o contra els murs
dels cementiris. Amb això volíem retre homenatge a persones
que compartien els nostres ideals i que tengueren la mala sort i
també el coratge de defensar-los en moments molts més difícils
que els actuals. Estic segur que el Sr. Crespí, en aquest context,
tengué un record molt especial per al seu pare; també el Sr.
Sampol o el mateix Sr. Antich i molts d'altres tenen una història
familiar marcada per aquells fets, i és un fet segur que molts dels
que ens acompanyen avui des del públic, aquí al darrere, o que
ens escolten o ens veuen des de ca seva, són persones majors que
senten avui que la història els fa una mica de justícia per les
calamitats passades en el passat. Per a ells, evidentment, van
aquestes paraules de record i d'homenatge.

Però allò políticament més rellevant, allò que tots els
ciutadans de les Illes Balears i tots, insistesc, tots els
parlamentaris d'aquesta cambra hem de celebrar és que aquells
anys terribles de la nostra història estan definitivament enterrats,
i que avui podem demostrar no només que l'alternança política
és també possible a les Balears, sinó que aquesta alternança
política es pot produir en un clima de tolerància, de respecte i de
llibertat.

I encara hi ha un tercer factor que avala la importància
històrica d'aquesta jornada, ho deia ahir el candidat: el Govern
que es proposa constituir no té únicament vocació d'alternança,
té vocació d'alternativa, té vocació de canvi, té la ferma voluntat
de canviar l'ordre de prioritats i els valors que han informat fins
ara l'acció de govern a la nostra comunitat, i, això, és
extraordinàriament important remarcar-ho. 

Més enllà dels setze anys de govern conservadors inaugurats
pel Sr. Cañellas el 1983, més enllà de sigles i de conjuntures
polítiques, allò més cert és que a les Illes Balears hi ha hagut
històricament una majoria política clarament decantada cap a
opcions conservadores. Les eleccions del 13 de juny han obert la
porta a una majoria de centre-esquerra que per primera vegada,
per primera vegada, aborda d'una manera diferent els problemes
socials, els problemes mediambientals, la manera de fer política
i de gestionar les institucions. La importància del 13 de juny va,
doncs, més enllà de la sana i positiva substitució d'unes sigles per
unes altres a l'hora d'assumir la tasca de governar. La
importància del 13 de juny rau fonamentalment en allò que té de
símptoma, d'indicador en el sentit que les profundes
transformacions operades a l'esfera econòmica, social i cultural
de la nostra comunitat han tocat de ple també l'esfera política. 

Les Illes Balears que s'endinsen en el segle XXI res no tenen
a veure amb aquella societat agrària, retardada i caciquil que

enviava els seus fills a emigrar a Cuba, Uruguai o
Argentina. Les Illes Balears són una de les societats més
dinàmiques d'Europa, amb una capacitat de generació de
riquesa envejable, però que també està sotmesa a fortes
tensions internes generades per les desigualtats socials, el
deteriorament del nostre territori i dels nostres recursos
naturals i la pèrdua de les nostres senyes d'identitat
col•lectiva. El canvi política que estam a punt d'inaugurar és
indissociable d'aquest context, el nostre dinamisme
econòmic i social i les tensions que hi estan associades és el
que explica l'emergència de les forces nacionalistes i de
l'ecologisme polític, és el que ha propiciat experiències tan
singulars com el Pacte Progressista d'Eivissa i la Coalició
d'Organitzacions Progressistes de Formentera i, en
definitiva, és el que ha dibuixat a les Illes Balears un mapa
polític molt peculiar i difícilment comprensible si s'utilitzen
patrons convencionals aliens a la nostra realitat.

"¿Qué pasa en Baleares?", s'ha convertit en un tòpic de
l'anàlisi política arreu de l'Estat espanyol. A totes les
comunitats autònomes on el PP ha governat amb majoria
absoluta durant el període 1995-1999, aquest partit ha
revalidat, fins i tot amb avantatge, la seva majoria absoluta:
Madrid, València, Castella-Lleó, i vet aquí que és a les
Balears, precisament a les Balears, on el PP ha perdut la
seva majoria i on és a punt de constituir-se una majoria de
centre-esquerra on hi ha, ni més ni manco, que socialistes,
nacionalistes de centre, nacionalistes d'esquerres, Esquerra
Unida i Els Verds. "Pero bueno, ¿y esto qué es?", es
demanen escandalitzats els opinòlegs de la península; "-No,
si hasta hay unos que piden el derecho a la autodeterminación!
-¿Qué dices? ¿Pero esto no es lo que piden los vascos? No
entiendo nada" i, efectivament, no entenen res, no entenen
res, i com que la ignorància produeix temor i el temor es
tradueix moltes vegades en agressivitat, vet aquí que hem
hagut d'assistir en els darrers dies, en les darreres setmanes,
a la formulació de tot tipus de despropòsits relatius al famós
"¿Qué pasa en Baleares?".

D'altra banda, aquest seguit de despropòsits -"Bofetada
a la democracia en Baleares. Pacto antinatura contra el PP...
Lo más grave sucedido en España desde 1977", això ho ha dit
un ministre, amb un cop d'estat per mig- demostren que dins
el pensament conservador resident a la península existeixen
dos vicis fonamentals. En primer lloc, un concepte
empobridor de la democràcia que topa fins i tot amb el text
constitucional, ells, per cert, que s'omplen permanentment
la boca amb el respecte a la Constitució, i promou un
sistema polític majoritari on quedi establert el dret a
governar de la llista més votada i on la representació
parlamentària no reculli la pluralitat realment existent a la
societat; això és el que s'està defensant. Enfront d'aquest
model, els signants del Pacte Progressista a les Balears
defensam una democràcia viva i participativa, on totes les
opcions polítiques estiguin representades a les institucions
en proporció al seu suport electoral, i on, davant majories
absolutes artificials es propiciï, precisament, allò que la
caverna demonitza: la cultura del pacte, la cultura de
l'acord, la cultura del respecte a allò que és diferent. En una
paraula, els signants del Pacte Progressista defensam el
sistema proporcional establert a la Constitució, i consideram
un èxit del qual ens podem sentir orgullosos l'acord al qual
la nova majoria ha sabut arribar des de la diversitat, la
pluralitat i el respecte mutu.

El segon vici al qual feia referència és una dosi
important de menyspreu cap a les Illes Balears, una
resistència evident a admetre l'existència de dinàmiques
polítiques pròpies i diferenciades de la resta de l'Estat, una



displicència irritant a l'hora d'interrogar-se sobre les causes reals
del que està passant a Balears. 

No és possible apropar-se honestament a la situació política
de les nostres illes sense tenir en compte els factors als quals feia
referència abans en la meva intervenció: l'anhel acumulat al llarg
dels anys d'alternança política, l'anhel d'acabar amb una
utilització clientelar i sectària del poder polític, el cansament
produït pels casos de corrupció i, sobretot, sobretot, aquest
dinamisme existent a la nostra societat i la urgent necessitat de
donar resposta als nous problemes socials i de deteriorament
mediambiental amb els quals ens endinsam en el segle XXI. En
definitiva, per comprendre el que significa el govern de progrés
que volem constituir cal entendre quatre necessitats que són
urgents a les Illes Balears i que han estat determinants a l'hora
d'impulsar l'entesa de forces de centre-esquerra que ha de donar
el seu suport a la investidura del Sr. Antich.

En primer lloc, la necessitat de generar a les Illes Balears una
autèntica ruptura democràtica, ruptura democràtica amb un
passat definitivament marcat pels casos de corrupció. En segon
lloc, la necessitat de superar la contradicció sagnant que significa
que la comunitat amb més renda per càpita d'Espanya tengui
salaris més baixos que la mitjana de l'Estat, pensions més baixes
que la mitjana de l'Estat, una ocupació més precària que a la
resta de l'Estat, uns nivells d'instrucció més baixos que a la resta
de l'Estat, uns estàndards educatius i sanitaris per sota de la resta
de l'Estat i unes oportunitats d'accés a habitatges dignes i
assequibles més baixes que a la resta de l'Estat. En tercer lloc, la
necessitat de compatibilitzar la generació de riquesa,
fonamentalment associada al turisme, amb el manteniment de la
nostra qualitat de vida, la preservació dels nostres recursos
naturals i, en definitiva, la preservació del medi ambient com a
eina imprescindible per preservar el futur econòmic de les
nostres illes. I en quart lloc, i per últim, la necessitat de defensar
els nostres drets polítics i econòmics i la nostra identitat
col•lectiva.

Aquests són els grans reptes que tenen plantejats les Illes
Balears, i aquestes són les grans qüestions que fan no només
intel•ligible i comprensible, sinó també urgent i necessari un
canvi polític a la nostra comunitat, i si des del nou grup
parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista, si des d'Esquerra
Unida de les Illes Balears i des de Els Verds de Mallorca avui
votarem favorablement la investidura del Sr. Antich, és perquè
darrere aquesta investidura hi ha un projecte polític de govern
sustentat en un programa prou complet i prou potent com per
donar una resposta adequada a tots aquests reptes. No és el nostre
programa, evidentment, com no és el programa de cap de les
forces polítiques de la nova majoria, però és un programa sòlid,
que combina ambició i realisme i que ens farà traspassar les
portes del segle XXI des d'una perspectiva de canvi i modernitat.

Ahir el candidat va fer un ràpid repàs de les principals
actuacions previstes. Compartim la importància atorgable a totes
elles i comprenem la impossibilitat de glossar-les, ni tan sols
mínimament, en aquesta breu intervenció, però estic segur que
els senyors diputats i les senyores diputades comprendran també
que jo no vulgui acabar la meva intervenció sense deixar

constància de la importància estratègica que es deriva
d'algunes mesures lligades a les àrees de treball, medi
ambient i benestar social. La revisió de les DOT en un sentit
proteccionista, la moderació del creixement també en el sòl
urbà, una major protecció del sòl rústic serien mesures que
per si mateixes justificarien una legislatura, i això és així
perquè afecten la preservació d'un patrimoni que, un cop
destruït el territori, no és recuperable ni per a nosaltres ni
per a les generacions futures.

L'aposta definitiva per una gestió ecològica dels residus
no només suposa un important guany econòmic i
mediambiental, significa també posar en marxa una
indústria, la del reciclatge, amb un enorme potencial de
creació de llocs de feina estables i no estacionals.

La renúncia a les autopistes i a les autovies, l'aposta en
paral•lel per a la millora de la xarxa de carreteres i la
promoció del transport públic suposen també un gir
copernicà a les polítiques dutes a terme fins ara i una
adequació imprescindible a la nostra realitat física i a les
nostres paisatgístiques i mediambientals.

En un altre ordre de coses, la creació del Consell
Econòmic i Social i del Servei Balear d'Ocupació,
l'increment de les pensions no contributives, la realització
d'un pla de prestacions bàsiques a les Illes Balears, els
programes prevists d'inserció laboral per a joves, dones,
majors de quaranta anys i aturats de llarga durada, o
l'atenció prioritària que es vol donar a la salut laboral i a la
prevenció de riscs marcaran, sens dubte, una fita fonamental
en la dignificació del treball i en el benestar social de la
nostra comunitat.

Poder fer totes aquestes coses, entre moltes d'altres, que,
evidentment, no anomen, és el que ha conduït les forces
polítiques que integram el Grup Esquerra Unida i Ecologista
a participar amb il•lusió en aquest procés complex i difícil
però també apassionant que ha conduït a la constitució d'una
majoria progressista en el nostre Parlament.

Hem participat en aquest procés amb un especial sentit
de la responsabilitat i amb una extraordinària prudència, per
una raó òbvia: perquè ens hem posat sempre en la pell de
totes aquestes ciutadanes i de tots aquests ciutadans de les
Illes Balears que han desitjat i que han anhelat que aquest
pacte arribàs a produir-se.



Hem sentit sobre les nostres esquenes l'empenta i, alhora, la
mirada vigilant de milers i milers de persones i de moltes entitats
socials, ecologistes, veïnals, sindicals, feministes, de cooperació
amb el sud que durant els darrers anys i davant la incomprensió
i, a vegades, l'hostilitat dels poders públics han apostat per un
canvi en la nostra societat, i amb una feina intensa i moltes
vegades ingrata, han obert la porta al canvi polític propiciat per
les eleccions del passat dia 13 de juny. La nostra actitud ha
vengut determinada per la nostra voluntat de no fer malbé totes
aquestes esperances i vull, en aquest sentit, aprofitar aquesta
ocasió per remarcar solemnement que aquesta prudència i aquest
sentit de la responsabilitat es faran extensius als propers quatre
anys de mandat legislatiu.

Esquerra Unida de les Illes Balears i Els Verds de Mallorca
serem una força de diàleg i de cohesió en el nou govern, i no
perquè renunciem a cap de les nostres propostes ni a cap dels
nostres ideals, sinó precisament pel contrari, perquè sabem que
un servei eficaç a les nostres propostes, als nostres ideals, que
l'acostament cap a aquesta societat nova, lliure, democràtica,
socialment justa i ecològicament sostenible que volem construir
passa en aquests moments i inexcusablement per consolidar i
convertir en un gran èxit polític la nova etapa que ara s'inicia. 

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En nom del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista té la paraula l'Hble. Sr. Pere Sampol
i Mas.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats, ara fa un
mes i deu dies, els ciutadans de les Illes Balears, els ciutadans i
les ciutadanes de les Illes Balears, varen decidir que cap partit
dels que ens presentàrem a les eleccions no tengués majoria
absoluta. Des d'aleshores hem assistit a un gran procés, a un llarg
procés de negociacions que ha culminat amb uns acords de
govern en el Consell Insular de Mallorca, en el Consell Insular
de Menorca, en el Consell Insular d'Eivissa i Formentera i en el
Govern de les Illes Balears, uns acords que permetran governar
a les forces progressistes i nacionalistes del nostre país. 

Han estat llargues setmanes, llargues setmanes que han
fructificat en un programa pactat que ha posat uns fonaments
sòlids per donar suport a una majoria parlamentària que formarà,
permetrà la formació d'un govern durador, estable, sòlid; un
programa que, a més, a recollit moltes de les sensibilitats, la
major part de les sensibilitats de les distintes forces polítiques, un

programa que combina moltes dosis de pragmatisme i
d'utopia, però crec que és un programa realista.

Hem estat, aquest més d'un mes, absorts, tancats dins
nosaltres mateixos, els representants dels partits que
negociàvem aquest llarg pacte, durant els quals s'ha generat
una gran expectació, una gran ànsia de canvi que nosaltres
tal vegada no percebíem. Una vegada, però, anunciat aquest
canvi s'ha desbordat un procés d'una gran il•lusió
continguda que comença a esclatar. I aquest és el gran
canvi. El gran canvi no és canviar unes persones per unes
altres, canviar les sigles que donaran suport a un govern per
unes altres sigles, el gran canvi és el recobrament de la
il•lusió col•lectiva, el recobrament de la il•lusió per part de
molts de ciutadans que ja no creien que fos possible canviar
les coses en aquesta terra. Avui, per tant, ahir amb el discurs
del Sr. Antich, es va iniciar la materialització del canvi
polític que culminarà dimecres en la presa de possessió del
nou govern, però el vertader canvi, el canvi real és dins
cadascuna de les persones que torna a vibrar amb la política,
que torna a tenir il•lusió per fer feina d'una manera
desinteressada per a aquesta societat. Aquest és el canvi que
s'ha produït dins la major part de la gent de les Illes Balears,
i aquesta il•lusió que s'ha generat i que s'ha recobrat és la
millor arma que ha de tenir el nou govern, és el millor
estímul que hem de tenir els governants per impulsar els
canvis que hem promès en aquests acords programàtics que
ahir va presentar el candidat a la presidència.

D'altra banda, també, i alguns dels portaveus que m'han
precedit n'han fet referència, les Illes Balears hem tornat a
ser el centre de l'atenció informativa a nivell d'Estat. Érem
les illes oblidades, que ressorgiren per un moment els anys
del cas Túnel de Sóller per tornar a caure dins l'oblit, però
ara ens han tornat recordar i hem copsat el profund
desconeixement de la realitat de les Illes Balears, la
ignorància que des de Madrid -per simbolitzar un poc un
estat de pensament- es té de les Illes Balears, especialment
abanderada aquesta ignorància per alguns mitjans de
comunicació que han practicat la desinformació, la
manipulació, la criminalització del nacionalisme, amb unes
tertúlies radiofòniques que han arribat a presentar algunes
de les formacions polítiques com a vertaders monstres. Però
permetin-me rompre per un moment la solemnitat d'aquest
acte, però jo tenc el mal costum de despertar-me amb la
ràdio, amb els informatius de ràdio, i durant uns dies, els ho
dic, cada matí m'aixecava i feia un alè quan, en el mirall, no
hi trobava el monstre que dibuixaven alguns dels tertulians.
No és que hi trobàs res de l'altre món, però com a mínim no
era el que retrataven aquests mitjans de comunicació
madrilenys.

Però ha estat especialment dur..., que això es faci des de
mitjans de comunicació privats no té nom, però doblement
no té nom si es fa des d'un mitjà de televisió pública i, fins
i tot, els treballadors del centre territorial de Televisió
Espanyola a les Illes Balears, amb una actitud que els
honora, redactaren i presentaren un comunicat de protesta a
la Direcció de Televisió Espanyola a Madrid pel tractament



desinformatiu que es donava de la realitat política de les Illes Balears.

Bé, aquests pontificadors madrilenys han arribat a
qüestionar...

(Aplaudiments a una part de la sala)

Aquests pontificadors madrilenys han arribat a qüestionar la
legitimitat d'aquest pacte, alguns la legalitat. Bé, jo crec
sincerament que en la situació actual no hauria estat legítim que
cap força política pactàs amb el Partit Popular. Ningú, no es pot
acusar cap força política d'haver enganat l'electorat, tots els
partits ens presentàrem amb una opció clara de canvi polític; en
el nostre cas fins i tot figurava en el nostre eslògan electoral. Era
impossible pactar amb el Partit Popular. Els pactes, per tant, són
legals, són legítims i són democràtics; són més democràtics que
l'intent de guanyar unes eleccions manipulant el vot de persones
que estan a més de 10.000 quilòmetres de distància. 

El canvi..., el canvi, per tant, és salut democràtica; en el
context actual, en la situació actual de totes les forces polítiques
és una qüestió de salut democràtica, i el nou govern és el resultat
d'un estat d'opinió que s'ha exterioritzat públicament i en diverses
ocasions per milers i milers de ciutadans i ciutadanes d'aquesta
terra que, per diverses qüestions, han sortit al carrer,
l'avantguarda de la nostra societat, reclamant aquest canvi que a
la fi s'ha produït.

D'altra banda, jo crec que aquest govern plural que sortirà
d'aquesta sessió d'investidura, del nomenament que farà el nou
president, respon a la pluralitat de la nostra societat. Vulguem o
no som una societat molt rica, diversa i molt plural
ideològicament, i això és bo, és bo i és modern i va en la línia de
les societats europees que, de cada vegada, aquestes societats són
més heterogènies, que fugen de la idea del pensament únic.
Conviuen realitats ideològiques molt diverses i s'estan traduint,
aquestes realitats, dins la composició parlamentària dels
principals països europeus. Ho hem vist en el Regne Unit, amb
un ascens important dels nacionalistes gal•lesos i escocesos. Ho
hem vist a Alemanya, on Els Verds entraren per primera vegada
dins un govern. Ho veim a Itàlia, a Espanya, on majories
parlamentàries molt plurals donen suport al govern. En el nostre
cas, de l'estat espanyol, els nacionalistes hi juguen un paper molt
important, en l'estabilitat governamental dels darrers anys. A les
Illes Balears, per tant, una gran majoria, una gran majoria
sintonitza amb el programa presentat ahir pel candidat a la
presidència, perquè totes les sensibilitats d'aquestes formacions
tan plurals estan recollides en menor o major forma.

Jo sempre he dit, i pot ser una paradoxa, que la millor manera
de fer la voluntat de la majoria és que no hi hagi majoria
absoluta, i és curiós, pot parèixer una contradicció, però jo pens
que quan hi ha majoria absoluta precisament és quan la majoria
dels ciutadans no veuen reflectides les seves inquietuds. Crec que
és bona, la cultura del pacte, crec que és necessària la cultura del
consens, perquè modula posicions extremes, el pacte obliga a
modular els extrems, a moderar els extrems, si tant volen.

Bé, aquest nou govern, però, tendrà -segurament- molts
de problemes, però al nostre entendre tendrà tres grans
problemes estructurals, d'entrada difícils de resoldre. El
primer, ja l'hem esmentat: la profunda intolerància de
sectors de la societat espanyola, tal vegada amplificats per
l'altaveu d'aquests mitjans de comunicació als quals ja ens
hem referit. Ho hem tocat amb les mans, un rebuig total a
qualsevol fet diferencial, una negació de la realitat
pluricultural, plurilingüística de l'estat, i és ben alarmant -i
permetin-me una altra reflexió- que 20 anys de democràcia
no ens han fet avançar gens en aquest aspecte, fins i tot jo
m'atreviria a dir que el temps de la transició els ciutadans de
l'Estat espanyol eren molt més tolerants amb aquesta realitat
diversa de l'Estat espanyol. Ara sembla que qüestionar els
drets dels pobles o que atacar els nacionalistes dóna vots.
Aquesta és la realitat, perquè si hi ha determinats partits que
qüestionen aquesta realitat diversa és perquè en deuen treure
un rèdit electoral. Malament, malament quan el
patrioterisme cridaner dóna vots; malament quan el
patriotisme d'uns s'edifica sobre la negació dels drets dels
altres. No anam bé, per aquest camí.

És per això que des de fa uns mesos distintes forces
polítiques nacionalistes de les Illes Balears, el País
Valencià, Catalunya, País Basc, Galícia..., defensam la
necessitat d'impulsar una nova cultura política dins l'Estat
espanyol, necessitam defensar, promoure la pedagogia del
fet que conviuen dins aquest estat distintes realitats que,
lluny d'empobrir-nos, ens enriqueixen col•lectivament. Hem
d'impulsar aquesta nova cultura del respecte mutu, de la
diversitat, del reconeixement de les diferències com un
valor que ens enriqueix. I jo voldria aprofitar aquesta sessió,
aquesta sessió solemne, per convidar tots els partits,
especialment els partits d'àmbit estatal, a realitzar aquesta
pedagogia de la tolerància dins les seves formacions
polítiques, que cada vegada, que sempre que tenguin ocasió,
dins les seves organitzacions influeixin per començar a
canviar aquesta cultura de la intolerància. 

No ens convé, perquè senzillament no ens convé a les
Illes Balears que no entenguin quins són els nostres
problemes, que no s'entengui el nostre fet diferencial, i si no
ens entenen, difícilment aconseguirem millorar el nostre
nivell d'autogovern, i si no ens entenen difícilment
aconseguirem que el nostre fet insular tengui el
reconeixement, difícilment reconeixerem que el nostre
finançament millori i que es faci justícia amb els serveis
públics que tenim, o que no tenim, a les Illes Balears.
Necessitam la comprensió de tots els ciutadans de l'Estat i
la col•laboració de totes les forces polítiques de l'Estat per
resoldre aquests greus problemes. 

I en aquest context reconec que és molt difícil realitzar,
per aquest govern que formarem, realitzar una de les parts
del programa electoral amb la qual els nacionalistes ens
sentim -he dit el programa electoral; programa de govern;
perdonin, senyores i senyors diputats- serà molt difícil
realitzar una part del programa de govern amb la qual el
PSM-Entesa Nacionalista ens sentim més identificats:
aquesta voluntat d'equiparar-nos competencialment a les
anomenades "nacionalitats històriques", a les que accediren
a l'autonomia per l'article 151 de la Constitució. Difícilment
tampoc no aconseguirem una qüestió que hem pactat i que



resol els nostres compromisos programàtics, que és reclamar un
finançament igualitari, que si som rics hem de pagar més que els
altres ciutadans de l'Estat, però que en conjunt, amb tots els
ciutadans de l'Estat hem de rebre les mateixes prestacions
econòmiques; que si hem de pagar més perquè som més rics,
perquè produïm més riquesa, estam d'acord, però que després, a
l'hora de les inversions, a l'hora dels serveis públics els ciutadans
de Balears hem de rebre exactament el mateix que qualsevol
altre ciutadà de l'Estat espanyol en sanitat, en educació, en
transport públic.

Recentment s'ha publicat, fa unes setmanes, un estudi de les
universitats de Saragossa i Barcelona, conjuntament, sobre la
balança fiscal de les comunitats autònomes. Bé, just després de
Catalunya les Illes Balears som les que presentam una balança
fiscal més negativa, quantificada en prop de 150.000 milions de
pessetes anuals la diferència entre els imposts que pagam i el que
rebem els ciutadans de totes les administracions. Això és
insostenible, és insostenible per a qualsevol país del món que
aquesta quantitat important de recursos econòmics generats en
forma d'impost a una terra no es reinverteixin proporcionalment.
Crec, però, que per realitzar aquesta part important del programa
electoral tenim un factor a favor nostre, a favor del nou govern
que hem de formar: l'oferta del Partit Popular a Unió
Mallorquina per formar govern. Jo crec que aquesta oferta només
pot respondre a dues possibilitats: una, un intent de conservar el
govern a qualsevol preu, cosa que descartam perquè ens
semblaria totalment mesquina, o la segona, la que nosaltres
acceptam, és que a la fi, des del Govern de l'Estat s'ha reconegut
el dret de les Illes Balears a tenir més competències, a tenir més
reconeguts els costos de la insularitat, a ser compensats pel
dèficit dels serveis públics històrics que patim. Per tant, aquesta
quantificació de competències i de recursos econòmics ens serà
molt útil per reivindicar, a partir d'ara, amb força, els drets dels
ciutadans de les Illes Balears.

Un segon problema és que ens trobam amb una societat
desequilibrada, desequilibrada econòmicament i socialment. És
més, jo crec que tenim una economia totalment desbocada,
desbocada vol dir fora tota casta de control. Tenim uns sectors
estratègics, com l'agricultura, en absoluta decadència, tenim un
sector de la construcció totalment sobredimensionat, i és curiós
com, així com els indicadors econòmics es disparen, que
augmenta la nostra renda per càpita, que augment el producte
interior brut, que som els líders en aquests factors, la nostra
mitjana salarial i de pensions de cada vegada es fa més enfora de
la mitjana estatal; és curiós: com més riquesa generam, com més
PIB, com més renda per càpita, la nostra mitjana de salaris es fa
més enfora de la mitjana de salaris de l'Estat espanyol i,
conseqüentment, les pensions també. Som una societat rica, en
conjunt, a la qual augmenten dia a dia les bosses de pobresa, la
marginació social.

I aquest creixement desbocat no sé si és a causa o si provoca
més consum de territori, més augment de l'oferta turística, més
creixement demogràfic, més consum de recursos naturals... Jo
crec que hem de començar a parlar d'un altre concepte de
sostenibilitat. En aquest programa de govern hem recollit un
concepte que tots ja tenim assumit: que és necessari anar cap a
la sostenibilitat mediambiental, però la reflexió que nosaltres
feim és si no hem de començar a parlar de sostenibilitat
sociocultural, és a dir, fins on podem créixer sense posar en perill
el nostre medi ambient?, però, i fins on podem créixer sense
posar en perill les Illes Balears socialment i culturalment? En

poques paraules, fins on podem créixer sense posar en perill
la nostra identitat? És una reflexió que a partir d'ara també
haurem de tenir en compte a l'hora de planificar el nostre
futur i en la qual haurem de demanar la complicitat de tots
els agents econòmics.

Finalment, el tercer problema amb el qual ens trobam és
un problema fruit de 16 anys de clientelisme. Bé, 16 anys de
clientelisme no, de tota una vida, de tota una vida de
generacions de clientelisme. Algú ha dit que aquí, a les Illes
Balears, sempre han governat els conservadors, sempre. Bé,
aquesta mentalitat, aquesta mentalitat clientelista ha
provocat un efecte molt perniciós dins la nostra societat,
aquesta mentalitat de cercar sempre el futur pel camí més
fàcil. Això és especialment perniciós per als nostres joves i
ho he dit altres vegades des d'aquesta tribuna; quina ambició
de superació ha de tenir un jove universitari o un jove que
ha acabat els estudis, l'educació general bàsica, si el seu
objectiu és que algú l'"enxufi" a l'Administració? Això és
fatal per a una societat, això és fatal per a una societat!, i el
nou govern ho ha de canviar, hem de canviar la cultura de
l'especulació, la cultura del guany fàcil, la cultura de
l'enriquiment especulatiu, per la cultura del treball
productiu. Hem de canviar la cultura de l'"enxufisme" per la
cultura de l'esforç personal, i el Govern ha de defensar la
igualtat d'oportunitats i ha de potenciar l'esperit emprenedor
entre les persones i entre les empreses, i el Govern ha de
tenir una cura especial de la petita empresa, de la
microempresa, un nou concepte que ja s'introdueix del petit
comerç, del treballador autònom, del foraviler, de
l'agricultor, del professional liberal, de l'universitari, perquè
això és la base del nostre sistema productiu, juntament amb
el turisme que, naturalment, ha d'evolucionar cap a un
turisme de més qualitat, de més poder adquisitiu.

Pensam sincerament que el ventall de propostes que ahir
va resumir el Sr. Antich, candidat a la presidència del
Govern, posa les bases per superar aquests problemes
estructurals. Creim que aborda amb valentia totes les
propostes de solucions que poden resoldre aquests
problemes. Però no bastarà l'acció de govern: que tothom
tengui en compte que no formam un govern per resoldre tots
els problemes; formam un govern que posarà les bases
perquè la societat i les administracions resolguin els
problemes, la societat i les administracions. El Govern no és
l'únic actor d'aquest canvi polític que protagonitzam; el
Govern ni tan sols és el protagonista d'aquest canvi polític,



és un actor més, és un actor més d'una gran obra on tots som
actors principals.

Senyores i senyors diputats, senyores i senyors que segueixen
aquesta sessió, especialment ciutadanes i ciutadans, la il•lusió
col•lectiva no ha d'acabar amb la celebració de la investidura
d'un nou govern, ha de continuar aquesta il•lusió amb
participació, amb compromís, amb corresponsabilitat. Hem de
combinar l'acció de govern amb la vertebració d'un teixit social
i hem de despertar la complicitat de la gent. Entenguin que no
servirà de res que, per exemple, el Govern promogui sistemes
alternatius a la incineració si cadascun de nosaltres a ca nostra no
redueix residus, no separa residus; de res no servirà que en el
Govern potenciem el transport públic si no començam tots a
prescindir del vehicle privat quan sigui possible; de res, de res no
servirà que el Govern promogui polítiques decidides de
normalització lingüística si tots a ca nostra, al carrer, a la feina,
no feim ús de la nostra llengua i ens convertim en militants
lingüístics que defensem la nostra llengua. Un govern de progrés
exigeix una societat activa, no conformista. Un govern
nacionalista exigeix compromís amb un projecte col•lectiu, no
egoisme individualista. Aquest és el vertader sentit del canvi que
proposam, un canvi que crida els ciutadans de qualsevol origen
a sentir-se compromesos amb aquesta terra, amb la nostra
llengua, amb la nostra cultura, amb el nostre paisatge, amb la
gent més desvalguda d'aquesta terra.

Ésser mallorquí, ésser menorquí, ésser eivissenc, ésser
formenterer no només és ser-ho administrativament, és
compromís amb aquest país, és participació, és solidaritat, és
adhesió a la llengua, és defensa del patrimoni, és defensa de
l'autogovern. Amb aquesta participació, amb aquesta participació
col•lectiva podrem posar les bases per edificar un país
capdavanter dins Europa, tenim les condicions per ésser un país
capdavanter dins Europa, modèlic en la defensa del medi
ambient, un país que, a més a més, sigui un referent de solidaritat
a tot Europa, a nivell internacional, un país que crea riquesa i un
país que comparteix aquesta riquesa.

Senyores diputades, senyors diputats, enguany es compleixen
cent anys de la publicació del llibre La qüestió regional de Miquel
dels Sants Oliver, que també el va citar el Sr. Antich, és el
primer tractat publicat sobre l'autonomia de les Illes Balears. Bé,
idò l'any d'aquest centenari, una nova majoria, molt plural dóna
suport a un govern progressista i nacionalista, inspirat en els
ideals de progrés, ideals de progrés i de país de Gabriel Alomar,
d'Emili Darder, d'Alexandre Jaume, de Josep Maria Llompart.
Creis-me, són uns fonaments molt sòlids per a un govern que ha
de fer entrar el nostre país en el segle XXI i al nou mil•lenni.

Moltes de gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. I arribats a aquest punt, se
suspèn la sessió fins a les quatre i mitja de l'horabaixa.
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