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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats. Començam la sessió d'aquest
parlament. Els record a tots, visitants i diputats, l'acord de la
Mesa en el qual pregàvem que en aquesta sala de plens, no
s'utilitzassin els telèfons mòbils per no interrompre els oradors.

Punt únic: Debat sobre l'orientació política general del
Govern.

Començam, per tant, la sessió, la primera sessió del debat
sobre l'orientació política general del Govern. Té la paraula el Sr.
President del Govern.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Francesc Antich i
Oliver):

Sr. President, Sres. Diputades, Srs. Diputats.

Fa poc més de tres mesos compareixia davant aquesta cambra
per sol.licitar la investidura com a president de Govern de les
Illes Balears. La vaig demanar, explícitament, des de la modèstia
política, però amb un alt compromís de servir tots els ciutadans.

Vull prendre el fil de les paraules finals d’aquell discurs per
començar les meves paraules d’avui. Tres mesos més tard
comparesc de nou en aquesta cambra amb la mateixa modèstia
política, però amb un orgull renovat de ser el primer servidor
d’aquest país.

Les emotives vivències personals i les molt nombroses
mostres d’il•lusió social que han estat expressades en aquest inici
d’etapa del govern de progrés reafirmen, encara amb més
fermesa, el meu compromís de servei públic per fer avançar el
nostre país en el seu conjunt. 

L’emocionada expectació de gran part de la ciutadania no ha
fet altra cosa que multiplicar el meu sentiment de responsabilitat
en la gestió del nou i decisiu pas endavant que ja hem començat
a fer a les Illes Balears.

L’article 167 del Reglament d’aquest Parlament assenyala
que a l’inici de cada període de sessions, de setembre a
desembre, el Ple celebrarà un debat sobre l’acció política i de
govern. Aquesta convocatòria està concebuda com un moment
de reflexió en l’atapeïda dinàmica de la gestió quotidiana. 

La política del dia a dia, els afanys per resoldre els afers
d’agenda, han de menester, de tant en tant, un téntol per a la
meditació i la deliberació global. Hem d’alçar la vista acalada i
mirar cap a l’horitzó. Hem de consultar la brúixola i ajustar les
direccions. Hem de posar els rellotges a l’hora i partir de nou
amb més confiança cap al bon camí que hem iniciat. Hem de
veure els arbres, però també el bosc.

Aquest debat general que avui encetam té uns perfils
especials perquè es produeix no tan sols a l’inici del període
de sessions sinó també al començament d’una legislatura
amb un govern de signe distint a l’anterior. Té, per tant, una
configuració que mai no havia viscut aquesta cambra.
L’interès i l’expectació per allò que és nou estan, més que
mai, assegurats.

Començam, idò, a celebrar aquesta litúrgia democràtica,
aquest noble exercici del debat i discussió entre tots els
grups parlamentaris. Jo hi venc amb la certesa que, tant des
de l’àmbit de les forces polítiques que donen suport al
Govern, com des de les d’oposició, sorgiran propostes
assenyades per fer avançar el nostre país.

Vagi per endavant la meva proposta de diàleg franc i
constructiu des de la perspectiva de voler ennoblir el dret a
la discrepància. Les Illes Balears han de menester una
cultura crítica que fomenti la confrontació i el debat
profund. I també necessiten mecanismes d’atracció,
d’aglutinació i de cohesió en les diferències.

Cap país no avança a través de subreptícies formes de
tirania social que castiguen el desacord i la discrepància. La
concepció política del “noltros” i “ells”,  dels sectarismes i
dels maniqueismes interpretatius empobreixen el debat, la
crítica i, en conseqüència, la llibertat. Això no ens ho podem
permetre.

Propòs, per tant, un nou tarannà polític i social. Desig
que en aquesta nova etapa la veritat única sigui un valor en
decadència en la mateixa mesura que floreixi la llibertat de
qüestionar qualsevol recepta política. Només aquesta tasca
de revisió constant ens durà cap a la millora social i el
progrés del país.

Això sí, l’exercici d’aquesta llibertat de posar en dubte
ha d’anar acompanyat de la responsabilitat  sobre les
conseqüències dels fets que se’n derivin. I això afecta el
Govern, però també afecta l’oposició.

Tornem, però, a l’objecte del debat que avui ens ocupa.
L’anàlisi de la política general del Govern obliga a adoptar
una metodologia tòpica en forma de tres qüestions: d’on
venim, on som i cap a on anam.

Les circumstàncies especials d’aquest debat a les quals
he fet referència fan que, des del govern de progrés, que tot
just acaba de complir els cent dies de gràcia, sigui molt
temptadora la possibilitat d’engreixar aquesta intervenció
amb l’exposició permenoritzada de l’herència rebuda.

Seria, per altra banda, raonable i lícit que aquesta
cambra i la ciutadania en general s’assabentassin del detallat
inventari de la gestió anterior que ha trobat el nou govern.
Un inventari objectiu, en el qual figuràs tot: allò que és bo
i allò que és dolent,  allò que és positiu i allò que havia
entrat en un procés de gangrena preocupant.
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Això és una pràctica obligada en l’alternança d’inquilins; no
fos cosa que el nou llogater hagi de pagar els eventuals
desperfectes provocats per l’anterior.

Però preferesc mirar endavant, optar per la confiança del futur
més que pel retret del passat. No podré evitar referències
pretèrites perquè qualsevol descripció objectiva ha de començar
pels antecedents. Però cregui’m, senyores i senyors diputats, que
ho faré sense cap tipus de "revanxisme" ni escarni perquè vull
parlar des de les conviccions, amb llibertat i des de la
responsabilitat pel present i pel futur de la comunitat.

Les mirades al passat les dirigiré a través del mirall
retrovisor, mentre el cotxe avança decidit i confiat cap al futur.

La primera i més elemental percepció de l’estat de la nostra
comunitat és que té dues vies. Sí, les Illes Balears són un país
que avança en dues vies per les quals es circula a distinta
velocitat.

Per una de les vies la circulació és accelerada fins al perill.
Els motors van a la seva màxima potència i s’encalenteixen.
Cada revolt és un risc. La velocitat supera tots els límits
raonables i les possibilitats d’accident es multipliquen. 

Per aquesta via circula la pressió sobre el territori, els
impactes paisatgístics, el creixement descontrolat, l’economia
especulativa, els preus, el consum de recursos naturals,
d’energia, d’aigua, els sostres de població, la construcció d’obra
nova, les infraestructures dures. Tot va de pressa i molt accelerat.
El perill de xoc és gran i imminent.

I què passa per l’altra via?

Per l’altra via tot va a poc a poc, amb una cruel lentitud.
Quasi res no avança. La parsimònia és total. El motor ralenteix.
La flema és exasperant.

Per aquesta altra via, per la que no avança, circulen les
pensions, els salaris, la capacitat d’estalvi, el transport públic,
l’assistència sanitària, l’agricultura, les infraestructures, les
polítiques socials dirigides a la tercera edat i la lluita contra
l’exclusió, els col•lectius més febles, la defensa dels
consumidors, la participació de la societat, l’interès per la
cultura, la normalització de la nostra llengua, la conformació
d’interessos generals del país. Tot això va a pas de caragol. Molt
a poc a poc. Gairebé no avança.

Dues vies a dues velocitats decompensades. Una ens fa
derrapar. L’altra quasi no ens fa moure. Una cama du el pas
massa llarg i l’altra massa curt. Això du, forçosament, al
desequilibri, a la caiguda.

Els països han d’avançar en un ritme equilibrat i en tota la
seva geografia social i econòmica al mateix temps.

El diagnòstic sobre l’estat de la nostra comunitat és clar
i llampant. Gairebé tots els observadors es mouen en una
àmplia geografia de coincidències. Només els que pateixen
la miopia política o la bulímia en els negocis especulatius,
aposten per la via de l’acceleració.

La teràpia és també evident. No hi ha mil solucions.
Hem de reconduir el procés. Hem d’aturar uns aspectes del
nostre país i rellançar-ne uns altres. Així de senzill i així de
complicat.

Aquesta teràpia no és cap descobriment científic de
darrera hora. Ja fa anys que s’hauria pogut aplicar. Però
l’absència de voluntat política i la incapacitat d’involucrar
els sectors més dinàmics de la societat en una operació
d’aquest tipus ho ha fet impossible.

Davant aquesta absència d’iniciativa, les forces del Pacte
pel Canvi,  el govern de progrés, agafam el relleu, entram en
joc i assumim el lideratge per aquesta gran operació de
redreçament, de reconducció, de canvi.

Hem de reconduir la via massa ràpida i accelerar la que
quasi bé no és mou. Aquesta és la visualització esquemàtica
dels objectius del meu govern.

Em permetré encapçalar aquesta visió crítica de la nostra
realitat a la qual, fa un moment, he convidat tothom a
participar per contribuir a la millora de la qualitat
democràtica del nostre país.

I no ho pens fer des d’una posició estratègica, aprofitant-
me que la situació actual és fruit natural de la gestió dels
governs anteriors. Ho faré des de l’inconformisme
permanent de les forces de progrés quan es tracta de marcar
els horitzons del país. 

Que ningú no esperi d’aquesta presidència, ni ara ni mai,
una actitud autocomplaent amb la seva gestió. No hi haurà
ni avui, ni demà, ni passat demà una disposició d’aquesta
presidència cap a la lloança de les grans realitzacions del
Govern. Ningú no escoltarà d’aquesta presidència el ronc de
satisfacció de moixos grassos de possessió.

Aquesta és una de les novetats d’aquest debat i que
continuarà durant tota la legislatura. El llistó que es posarà
el govern de progrés sempre anirà cap amunt. No concebesc
un altra manera de governar. Tenim el punt de sortida però
no hi haurà punt d’arribada. La insatisfacció en la millora
del nostre país serà permanent. La il•lusió i la feina en seran
els instruments.

Sobre el Govern que presidesc recau la responsabilitat de
liderar un canvi de model de desenvolupament a les Illes
Balears. Després de quaranta anys de creixement sense
sostre ha arribat l’hora de la maduresa. L’hora de canviar la
quantitat per la qualitat. Tenim els instruments per fer-ho i,
sobretot, és la mateixa societat la que ha expressat el seu
desig que això sigui així.
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Les Illes Balears arriben al nou mil•lenni amb una taxa de
creixement del Producte Interior Brut, per sobre del 6 per cent,
que duplica el de l’Estat espanyol i triplica la taxa de la Unió
Europea i la mitjana dels països de la OCDE.

Aquesta situació clarament satisfactòria de l’economia balear
no ens pot fer oblidar que ja s’han encès els senyals d’alarma i
que ens han d’empènyer a planificar, amb temps, les reformes
econòmiques, turístiques, urbanístiques i socials que ens evitin
dificultats en el futur. Vivim un creixement econòmic real que
supera clarament el potencial sostenible de les Illes.

Aquest creixement és especialment insostenible en dos
àmbits. Per una banda, el sector de la construcció, que enguany
estarà per damunt l’11 per cent. Per altra banda, el creixement
quantitatiu del turisme, que ha estat en torn al 10 per cent aquest
mateix any.

Afortunadament, en el creixement turístic hi ha signes
positius com és el cas de la contínua pujada de la despesa per
estada dels turistes. En aquesta mateixa línia registram una lenta
millora de la desestacionalització, un àmbit que requereix el
màxim interès del Govern.

La inflació i la introducció de l’euro com a moneda única no
juguen al nostre favor. Tenim una clara amenaça inflacionista. El
nostre nivell d’inflació triplica la mitjana dels països europeus.
Això ens fa perdre competitivitat respecte dels països emissors
de turisme, especialment Alemanya. I no podem oblidar que
Anglaterra, absent del sistema econòmic europeu, es guarda la
carta d’una possible devaluació de la seva moneda.

L’euro aporta a la nostra economia alguns inconvenients. De
fet, la irrevocable paritat, ens fa desaparèixer definitivament
l’efecte preu com a factor de competitivitat. Ara, només podem
basar el nostre creixement en el propi creixement de la renda
europea i, per suposat, en una oferta de qualitat. 

L’arma del tipus de canvi, que ha estat vital en el passat per
rellançar el turisme de poc poder adquisitiu, no la podrem
utilitzar mai més. Ara s’ha de competir amb costos, qualitat,
paisatge i infraestructures. La reforma del model turístic és, per
tant,  indispensable.

Aquest és el camí pel qual ja hem començat a caminar en
aquests mesos inicials del govern de progrés. Articulam un espai
de consens entre tots els agents turístics implicats, privats i
públics, per evitar, definitivament, el creixement quantitatiu.
Volem donar la prioritat al paisatge, al medi ambient, a la
qualitat dels allotjaments, als serveis i a la formació, elements,
tots ells, irrenunciables si volem turisme de qualitat.

Per aquesta gran operació de remodelació turística hem
de menester col•laboració, il•lusió, voluntat i, per suposat,
recursos econòmics. Els pressuposts generals de la
comunitat, elaborats pel Govern en un temps rècord, han
creat un fons destinat a la rehabilitació d’espais turístics i a
la recuperació mediambiental. 

Es tracta d’un mecanisme financer, una espècia de
senalla, que rebrà totes les aportacions destinades a la
remodelació i rehabilitació de zones turístiques i també a la
recuperació de recursos, espais naturals, patrimoni d’interès
turístic i la millora global del medi ambient.

Els doblers d’aquest fons aniran a parar exclusivament
cap aquests objectius de reforma de les zones turístiques i
accions de caire mediambiental, que seran uns dels
engranatges essencials del canvi de model.

I com omplirem aquesta senalla? Com és natural, no
rebutjarem cap procedència. D’entrada ja hem presentat al
Govern central la necessitat de la seva aportació. Le Llei de
règim especial pot ser un instrument vàlid i, de fet, ja
comença a ser hora que deixi de ser una entel•lèquia i que
passem  a donar-li continguts específics 

La demanda ja està feta a Madrid. La pilota ja és en el
seu camp. Esperam resposta. Exigim justícia. Madrid ja té
els comptes del que significa l’aportació de les Illes Balears
a la caixa de l’Estat en el concepte de turisme.

Però, al marge de l’actuació del Govern central, som
nosaltres els que hem de prendre la iniciativa. És probable
que en un termini d’entre sis i vuit anys es produeixin
canvis en l’escenari del mercat turístic internacional. I hem
d’estar preparats, amb una oferta moderna i avançada, capaç
de competir en primera línia. 

I aquí és quan ja he de pronunciar la paraula
emblemàtica, el concepte del qual més s’ha parlat durant els
darrers tres mesos en els àmbits turístics i mediàtics: el
cànon ecoturístic.

El compromís concret en el pacte de govern diu:
S’iniciaran els estudis per a la instauració d’un impost o
taxa turística. El Govern promourà consultes i promourà un
debat ciutadà amb la màxima participació possible".

Jo em podria limitar a dir que els objectius del pacte ja
s’han complit. Hem posat en marxa els estudis en els seus
distints nivells i el debat ciutadà, com tots ho hem pogut
comprovar, ha estat voluminós i profund. Però no em
quedaré en aquesta limitació. Aniré més enllà. Em
pronunciaré amb tota claredat.

Les Illes Balears necessiten aquest cànon ecoturístic. Les
Illes Balears tendran aquest cànon ecoturístic. I el tendran
aviat.
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I el tendran perquè necessitam recursos per abordar el canvi
de model turístic, la nova frontera per al nostre país. 

Un model de promoció de paisatge i capdavanter en el medi
ambient. Un model que ha de respondre exactament a la postal
de les Illes que fascina arreu d’Europa i que no pot decebre els
visitants quan arriben a ca nostra. Un model que consolidi per a
demà la nostra indústria, és a dir, el paisatge.

Però hi ha un aspecte que també va més enllà: el que es
deriva del debat popular. 

Aquesta figura tributària, aquest cànon ecoturístic s’ha
convertit en la sortida emocional de milers i milers de ciutadans
que han sofert la degradació ambiental i paisatgística del seu país
com a preu d’un desenvolupament econòmic. 

Aquest cànon s’ha convertit en la visualització popular que
les coses han de canviar i que no podem continuar deixant el
nostre país, els nostres perfils paisatgístics, sotmesos a les
demandes del mercat turístic.

Són de cada vegada més nombrosos els ciutadans que han
pres el cànon turístic com a bandera de defensa del nostre
territori, com a símbol d’orgull dels que vivim en aquestes illes,
que hem de compartir però no deixar degradar. Serà una mostra
clara de protagonisme popular.

El Govern treballa, intensament, en l’estudi de l’aplicació
d’aquest nou tribut. N’avaluam el possible impacte sobre la
demanda. Dotam el projecte de la màxima solidesa jurídica per
evitar els eventuals obstacles a Madrid o a la Unió Europea. La
creació d’una nova figura tributària no és tasca fàcil, genera
nombrosos problemes, que resoldrem.

El projecte arribarà a aquesta cambra en un breu termini.
Serà, que ningú no en tengui cap dubte, una figura emblemàtica
del canvi.

De la mateixa manera que impulsam la implantació de noves
mesures en volem modificar d’altres. Consideram que hem de
modificar la Llei del Turisme amb l’objectiu de simplificar-la,
d’incentivar la creativitat del sector i amb la voluntat ferma
d’acabar amb l’intercanvi especulatiu de places.

El canvi de model turístic qualitatiu té un altre objectiu
primari: la lluita contra l’estacionalitat, que és una autèntica
gangrena social per a les nostres illes.  Les disfuncions que
provoca en la resta del sistema i el seu impacte social demanen
una decidida intervenció per corregir els efectes negatius que
posen en perill la pròpia supervivència del sistema i la qualitat de
vida dels nostres ciutadans.

Totes les iniciatives del Govern en matèria turística tendran
un impacte contra l’estacionalitat. La promoció de les nostres
illes anirà dirigida essencialment cap a l’equilibri de la
temporada turística, cap a una activitat de tot l’any, mesurada i
sostenible. Ja promocionam l’hivern i encara ho hem de fer més.

Utilitzarem les mesures d’ordenació del territori que
tenim a l’abast per limitar el creixement insostenible que es
produeix en els mesos d’estiu. Deixarem de promocionar el
turisme dels mesos de juliol i agost. 

Aquesta legislatura ha d’esser la de l’eclosió de la
promoció especialitzada, la de la millora de les
infraestructures públiques i privades per augmentar la
qualitat, la de l’emergència d’una autèntica oferta cultural,
esportiva i d’oci coordinada i atractiva, la de la construcció
del palau de congressos que pugui donar cabuda a grans
esdeveniments socials i manifestacions culturals.

Ja posam les bases per configurar una economia
equilibrada de tot l’any.

Un país de quantitat limitada però de qualitat il•limitada.

I per dirigir-nos cap a una economia de tot l’any hem de
diversificar i augmentar el pes específic dels diversos
sectors. És un camí de futur per desfer-nos de l’excessiva
dependència del turisme.

Ja tenim previst un catàleg d’intervencions per adjudicar
al petit comerç el paper de dinamitzador de la nostra
economia i del teixit urbà dels pobles i ciutats.

Hem aturat, fa pocs dies, l’expansió de les grans
superfícies comercials amb la implantació d’una moratòria
fins que s’aprovi el pla definitiu d’equipaments comercials.

Paral.lelament, tenim a punt d’engegar un paquet de
mesures per millorar la competitivitat del comerç petit i
mitjà,  essencialment fent-lo participar en el comerç
electrònic. Hem ofert suport a gairebé tots els sectors:
calçat, bijuteria, moda i, fins i tot, a les noves indústries de
medi ambient, que tenen un gran futur.

Aquest capítol de diversificació s’ha de basar en la
constant millora de la comercialització. La tecnologia, el
disseny, la formació i la investigació ens duran cap a la
millora de la qualitat industrial. La coordinació d’esforços
i la col.laboració seran, més que mai, necessàries. 

En aquesta situació, les cambres de Comerç han de tenir
un paper protagonista. En aquests pocs dies de govern, ja
hem encetat la col•laboració en matèria turística, de comerç
exterior i de formació. La finestreta única de la Cambra de
Comerç n’és un exemple.

Qualitat serà una paraula que sortirà molt en aquest
discurs. No he volgut cercar sinònims. Vull que tengui un
significat ben explícit. Qualitat és la clau que ens obri la
porta del canvi.
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Anirem amb pas decidit cap a la vida de la qualitat industrial
de les empreses illenques, començant per la pròpia
administració. Serem els primers que auditarem els nostres
serveis per donar-los el plus de la qualitat. 

L’impuls a la indústria i al comerç tendrà un suport afegit: la
consecució d’un recinte firal a Mallorca i l’impuls del de
Menorca seran els instruments que faran augmentar el negoci
entre els professionals dels diversos sectors. 

I una paraula pels preus dels carburants. Estudiam el
sobrecost dels carburants a les nostres illes per reclamar el
compliment del règim especial, que els situï a un nivell no
superior a la mitjana europea. S’ha de rebaixar el preu de les
benzines i dels altres carburants. En sortiran beneficiats els
ciutadans i la indústria i el comerç de les Illes.

Per tant, diversificació contra estacionalitat.

El nou model ha d’eradicar la marcada temporalitat, que té
conseqüències socials nefastes. Una economia que permet que
més d’una tercera part dels treballadors d’estiu estiguin en atur
a l’hivern no pot ser mai una economia sana per molta riquesa
que generi. 

Si aplicàssim aquesta proporció a l’Estat espanyol resultaria
que en acabar la temporada d’estiu s’engreixarien les llistes
d’atur en quatre milions de persones. Seria, evidentment,
insostenible.

La temporalitat laboral té, a més a més, un important efecte
negatiu: la caiguda de les pensions generades. La computació del
temps real treballat provoca unes pensions magres. A tot això
hem d’afegir que els salaris del sector serveis sempre són
inferiors als industrials. 

No és d’estranyar que només Extremadura i Galícia presentin
pensions més baixes que les pagades a les Illes Balears. Una
situació de màxima gravetat si tenim en compte el nivell de vida
comparat.

Les pensions són una competència del Govern central. El Sr.
Aznar ens ho fa saber cada dia amb una fastuosa campanya de
propaganda. En qualsevol cas, em sent particularment satisfet
d’haver participat en aquest procés de mutació espontània del Sr.
Aznar pel que fa a la seva sensibilitat sobre les pensions. 

Però el Govern de Madrid ens amenaça. Ens diu que no
podem donar aquest complement als pensionistes de les Illes
Balears. Ara intenta amagar, darrera un absurd entramat
d’excuses jurídiques i administratives, la vergonyosa situació
dels trams més baixos de les nostres pensions.

Algú ens pot explicar per què Madrid amenaça amb recursos
els governs d’Andalusia i de les Illes Balears i per què passa de
llis amb Catalunya? Realment, tots tres hem fet el mateix. Per
què uns sí i altres no? M’agradaria que qualcú ens ho explicàs…

El document del Pacte de Govern assegura, i cit
textualment, la implantació d’un complement de garantia als
perceptors de les pensions no contributives i assistencials.

I ho complirem. El govern de progrés adjudicarà,
enguany, un complement extraordinari destinat a les
persones que reben les pensions assistencials, els subsidis
per minusvalia i les pensions no contributives. Beneficiarà
un total de 10.600 persones que rebran, quan estigui
enllestida tota la tramitació, una quantitat de doblers que les
ajudarà a fer front a la seva difícil situació.

Per als pròxims anys estem disposats a mantenir aquest
esforç amb l’objectiu que els nostres pensionistes tenguin
retribucions dignes. 

Les derivacions indesitjables de l’expansió turística
estacional toca de ple les pensions. Almenys en els pròxims
vint anys continuaran vigents les pensions emanades del
turisme estacional. Això significa que les pensions del 2020
seran les més baixes de tota Espanya, amb uns efectes
perniciosos sobre el consum intern.

Per evitar aquest futur hem de trobar solucions ara
mateix. Tant en prestacions per desocupació com en
pensions hi ha aspectes sense explorar que, des del consens
amb els agents socials i econòmics, poden aportar solucions.

Tornem, però, a l’estacionalitat, que no és només un
problema econòmic sinó també, i sobretot, laboral i humà.
L’estacionalitat afecta 70.000 treballadors de les Illes.
Escoltin bé: 70.000 treballadors, 70.000 famílies.

I quina és l’estratègia del Govern en aquest àmbit?
D’entrada incentivar la contractació contínua. Crear molts
de llocs de feina, d’acord. Però de més qualitat. S’han
d’accentuar els incentius sobre els contractes que tenguin un
període mínim d’ocupació de nou mesos. I ho farem dins el
marc del Pacte per a l’Ocupació, que tendrem a punt abans
de final d’any.

Em permetré un parèntesi en el fil del discurs per donar
a aquest futur pacte la importància que es mereix. Serà el
marc en el qual es negociaran totes les polítiques de cohesió
social i d'economia productiva amb l’objectiu de generar
ocupació. Serà el lloc en el qual es concertarà amb els
agents socials bona part de la política del Govern. 

En aquest àmbit, també es mourà el Servei Balear
d’Ocupació, que rebrà les competències de l'INEM. El nou
organisme ja no serà un registre d’aturats sinó un
mecanisme impulsor de l’ocupació.

En el pols contra l’estacionalitat, el Govern analitza un
model multifuncional de treballadors que ja funciona a
altres llocs d’Europa. En diverses regions europees
sotmeses a l’estacionalització, s’han posat en marxa
programes de reciclatge perquè els treballadors tenguin
professions complementàries en la temporada baixa. 
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L’experiència ha donat resultats molt positius. Necessitam
imaginació per guanyar l’estacionalitat. I n’aprendrem dels que
en saben.

I els que en saben, també treballen els nous jaciments
d’ocupació: des del medi ambient fins a les tasques socials.

Però des d’ara mateix ja lluitam des d’un altre flanc: el de la
formació. I això no és només una declaració d’intencions. El
govern de progrés destina 6.000 milions a la formació. Per
primera vegada es destinen 1.000 milions de recursos propis per
damunt de les obligacions marcades per la Unió Europea.  

A la qualitat també hi arribarem per la formació. El país, o és
de qualitat i amb capacitat de competir, o no serà. 

I una altra dada per a l’equilibri de la nostra economia, que
ens projectarà també cap a l’equilibri social és que la nostra
especialització turística no detregui impulsos cap als altres
sectors.

Estic parlant de l’agricultura, que no és cap secret que
presenta una situació complicada. Una situació complicada però
que té sortida. No existeix la gran solució que resoldrà tots els
problemes de la nostra agricultura. Però trobarem una suma de
petites solucions que la farà avançar.

Evitaré insistir en un diagnòstic ja massa obvi: davallada de
la renda dels professionals que es dediquen a l’agricultura i a la
pesca; èxode dels joves, que abandonen el sector primari;
encariment de les terres; dèficit de formació; mala
comercialització dels productes agroalimentaris autòctons, etc.

Per no parlar dels productors de llet, que tenen explotacions
ofegades pels costos, afectats per la insularitat i el règim
monopolístic de la comercialització.

Però proposarem solucions. D’entrada, la revitalització
agrícola vendrà de l’impuls de les organitzacions professionals
i agràries. Ampliarem els àmbits representatius d’aquestes
organitzacions.

I, sobretot, ja tenim partides pressupostades per incrementar
la renda agrícola. Partides per potenciar el consum de productes
agrícoles, per a la formació dels joves pagesos, per a la millora
de la promoció i la qualitat dels productes. Sempre surt la
qualitat com estratègia de futur.

Partides pressupostàries per facilitar rendes complementàries
amb usos poc explotats. És el cas d’un agroturisme homologable
a gran part d’Europa i que aquí, en molts de casos, només és un
negoci de propietaris, no d’agricultors. 

Pel que fa a la pesca, l’estratègia no és incrementar el volum
de captures sinó el valor del producte. També aquí aportam
el concepte de sostenibilitat. Una nova política de mercats
crearà un marc de major cooperació entre tots els esglaons
de la cadena de producció, comercialització i distribució. 

Senyores i senyors diputats, a mesura que anam avançant
en l’anàlisi dels nostres sectors són més sòlids els arguments
que ens obliguen al canvi de model de creixement i a
abandonar la carrera de la quantitat per passar a la de la
qualitat.

Les previsions de creixement del Producte Interior Brut
de les Illes Balears per l’any 2000 davallen al 3,6 per cent.
No és una mala notícia. Això suposa un necessari
refredament de la nostra economia, un refredament desitjat
pels mateixos empresaris que aposten per una economia
estable, que no doni lloc a pujades i baixades espectaculars.

Serà un bon marc per actuar. I actuarem amb tots els
instruments que el Govern té al seu abast. Ja hem començat
a fer-ho. Ja hem aprovat un catàleg de mesures cautelars i
d’emergència urbanística. La introducció de la paraula
emergència en el títol d’una llei de mesures urbanístiques ha
estat tota una declaració de principis per part d'aquest
govern.

Fa dues setmanes, els constructors reconeixien,
públicament, que en poc més de dos anys havien construït
allò que normalment es feia en deu. No cal afegir cap
paraula més. Emergència urbanística.

Aquesta primera actuació del Govern ha suposat tallar
d’arrel un dels processos especulatius de major impacte
sorgit en els darrers temps: el de la segregació de grans
finques i la urbanització de cada una de les parcel•les.
Igualment, la nova llei ha suprimit les excepcions a la
parcel•la mínima per construir en terreny rústic i ha prohibit
la construcció a les àrees naturals d’especial interès.

Des del Govern entram ara de ple a la revisió de tot
l’entramat legislatiu en matèria urbanística: la Llei
d’ordenació del territori, les Directrius d’Ordenació
Territorial i la Llei del sòl rústic. També redactarem una
nova Llei del sòl. Tot això s’ha de revisar a la baixa. Baixa
dels sostres de població i baixa d’urbanitzables. S’han
acabat les urbanitzacions encobertes darrera un camp de
golf o un camp de polo.

Sovint em fan la pregunta sobre quin serà el cost d’una
política de protecció com la que du el Govern. I jo contest
amb un altra pregunta. Quin seria el preu d’una política de
no protegir? La resposta és evident: pèrdua de la
competitivitat turística, hipoteca del futur i amputació d’una
de les senyes característiques del nostre país: el paisatge.

Hem tret del foc l’olla a pressió urbanística però encara
du una bona encalentida. Una encalentida d’anys i anys
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d’atiar el foc amb la benzina de l’especulació. I això no ho
aturarem en dos dies. La inèrcia constructora és tan potent que no
l’aturarem del tot només amb lleis redactades pel Govern.

Deman un pacte de lleialtat amb els consells i els ajuntaments
a l’hora d’aplicar la normativa urbanística. 
 

Però, sobretot,  convid tots els ciutadans a la responsabilitat.
El compliment de les normes urbanístiques també és una bona
forma de fer país.

Aquesta serà també la legislatura del territori. Abans ja he
assenyalat que el consum del territori és un concepte que ha
circulat fins ara per la via ràpida, per l’accelerada, per la
perillosa. Idò, ja l’hem començat a frenar i encara la frenarem
més amb la bateria de mesures previstes en el pacte de govern en
relació als camps de golf i ports esportius entre d’altres.

He de dir, però, que no entenc la defensa del territori només
com un afer de tallar, de prohibir. Ben al contrari, la promoció
del territori és una de les tasques essencials d’aquest govern. La
promoció del territori és la posada en funcionament dels plans
d’ordenació de recursos naturals. Ja hem començat la tramitació
dels d’Artà, Ses Salines i Cala d’Hort, d’Eivissa, i en seguiran
d’altres.

Seguirà el de la Serra de Tramuntana amb l’objectiu que en
un termini de dos anys la Serra pugui ser declarada Parc Natural.
Una figura que li atorgarà un alt grau de protecció. I és farà amb
la màxima informació i oferta de col.laboració als ajuntaments,
propietaris de finques, als ciutadans i a tots els sectors que
puguin estar afectats per aquesta decisió.

La promoció del territori és desenvolupar i millorar la Llei
d’espais naturals.

La promoció del territori és l’elaboració d’un pla contra els
incendis. Que fa anys que hauria d’estar fet. Que fa anys que és
obligatori tenir-lo i aquí encara no el tenim.

D’aquí la meva sorpresa quan veig la falsa indignació que
alguns diputats de l’oposició han expressat arran de l’incendi
d'Artà. Només el més perfecte cinisme polític fa retreure als
altres les mancances provocades per un mateix. M’imagin que
tendrem, en el debat posterior, més temps per aclarir algunes
coses.

La promoció del territori és rehabilitar les pedreres, segellar
els abocadors, soterrar línies elèctriques, reforestar, etc…

La promoció del territori és la creació d’infraestructures
blanes, sense impacte ambiental. És el cas de les carreteres. Una
vegada rebutjats els grans projectes d’obres faraòniques,
redimensionam les necessitats.

El Pacte de Govern assenyala que no es faran més autopistes
ni autovies. Farem carreteres segures i amb el menor impacte
paisatgístic.

Les veus tremendistes que vaticinaven la gran pèrdua de
les inversions de Madrid si no es feien autopistes han fet el
ridícul. Ja està tot aclarit amb el ministeri. Hi haurà els
doblers precisos. És més, dels 8.000 milions del conveni de
carreteres previstos per a enguany, l’anterior govern no n’ha
gastat ni una pesseta.

I això em provoca una gran preocupació. No hem trobat,
pràcticament, cap projecte a punt. I això ens situa en un
carreró amb poques sortides. Això ens pot fer perdre,
d’entrada, uns 1.300 milions de pessetes del Conveni de
carreteres, que intentam renegociar amb el ministeri. Per no
trobar no hem trobat ni el projecte de la tan publicitada
autopista de Manacor.

L’anterior govern va firmar un important conveni de
Carreteres sense tenir projectes de carreteres. És tracta
d’una situació, extremadament, delicada que el nou govern
haurà de sortejar amb totes les dificultats. Ens han fet perdre
un temps preciós a l’hora d’impulsar la xarxa viària de les
Illes. 

He parlat de la famosa autopista a Manacor, que ni tan
sols hem trobat el projecte. La veritat és que a Manacor s’hi
arribarà en una carretera segura i adequada al trànsit. Però
a Manacor també s’hi arribarà en tren. Abans d’acabar
aquesta legislatura, Manacor estarà connectat amb Palma i
Inca per tren. Els pressuposts del 2000 ja tenen una partida
per començar el projecte. 

Aquesta és la gran aposta del Govern: el transport
públic. El tren ha estat sempre un símbol de progrés i de
modernitat. Ho va ser a principis de segle i ho torna a ser a
finals. Un transport públic net, que ocupa poc territori, que
gasta poca energia i que dóna un servei adient. 

El transvasament d’usuaris de vehicles privats cap a l’ús
dels transports col•lectius, autobús i ferrocarril és una peça
indispensable del nou model. Transport de qualitat per a un
país de qualitat. 

En parlar de transport públic no puc obviar fer referència
als vols interinsulars, tan necessaris per totes les Illes però,
sobretot, per Menorca i Eivissa. Quina és la situació? La
situació és tan senzilla com desagradable. Iberia, la
companyia estatal, ens gira l’esquena, ens deixa. La
companyia estatal gira l’esquena als ciutadans de les Illes
Balears, uns clients històrics que han ajudat a fer-la gran. 

L’eslògan propagandístic d’Iberia amb vistes a la seva
privatització diu: Así és la nueva Iberia, nuevos servicios,
nueva flota, nueva era. I jo afegeria una frase: Menos para los
ciudadanos de las Islas Baleares. Iberia deixa el nostre destí
de vols interinsulars en mans de les companyies privades.
“Ja vos arreglareu”.

Idò no. L’Estat no es pot rentar les mans d’aquest servei
essencial per a les Illes. L’Estat, el Govern de Madrid, s’ha
d’implicar en la recerca de la solució. I fins ara no ho ha fet.
Fa més de dos anys el Congrés dels Diputats va aprovar una
moció que instava el Govern a negociar, amb els governs de
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les Illes Balears i de Canàries, la declaració dels vols
interinsulars línies d’interès públic. 

Canàries ja té aquesta declaració. Les Illes Balears no. Els
governs de Madrid i de les Illes Balears no ho devien considerar
important.

I un afegitó més. El govern anterior, fa un any, va arribar a un
acord amb Iberia per retirar els reactors en aquest tipus de vols.
“Que hi estiguin fins octubre i després ja els retirau. Després de
les eleccions que campi qui pugui”. 

El termini ja ha expirat i ara els representants del PP
s’escandalitzen perquè Iberia retira els reactors. Els que havien
de fer de bombers han fet de piròmans. Francament, trob també
exagerat aquest cinisme polític.

Però aquí no s’acaba la cosa. Ja fa setmanes que em deman
per què el govern del Partit Popular es va desentendre del procés
del denominat pacte aeri. Vostès saben que diverses companyies
es varen posar d’acord per augmentar les tarifes, acció que va ser
denunciada al Tribunal de Defensa de la Competència. 

El Govern canari es va personar en el cas perquè considerava
que era de l’interès dels ciutadans. Però el Govern balear de
llavors no en va voler saber res. No li interessava defensar els
interessos econòmics de milers de passatgers de les Illes.

La incompetència no va voler anar al Tribunal de la
Competència.

El nou govern ha hagut de cercar nous canals de comunicació
per seguir aquest afer, que pot afectar de manera considerable els
ciutadans de les Illes.

El meu govern ja ha demanat a Madrid la declaració d’interès
públic per a aquests vols. Exercirem la màxima pressió en aquest
aspecte i per aconseguir els descomptes dels preus per als
residents de les Illes que preveu el règim econòmic. Per això
demanam la col•laboració de tota la societat illenca i dels
principals col•lectius implicats. 

I la deman també al Partit Popular. Jo no cerc victimisme.
Seria massa fàcil i poc efectiu. Jo només cerc eficàcia en la
solució del problema i una col•laboració lleial.

Mentrestant, el Govern negocia amb les companyies privades
per oferir la màxima qualitat en comoditat i freqüència d’aquests
vol. S’han augmentat les freqüències i el nombre de places. Però
encara hem de millorar les condicions d’aquests vols fins que
trobem, amb Madrid, una solució definitiva.

Davallem, però, una altra vegada al territori. Sobre aquest
àmbit el Govern ja ha començat a actuar amb les mesures que he
fet referència, mesures per frenar el desenvolupisme que hem
patit en els darrers anys. Però ja he dit que en qüestions de
territori no basta retallar, també hem d’impulsar, hem de
promocionar el nostre territori. 

La qualitat del territori és un clar factor d’èxit de la
nostra competitivitat però, és sobretot, una il•lusió
compartida per la nostra ciutadania.

Qualitat ambiental. Aquest és el concepte i l’objectiu. 

Qualitat ambiental és parlar de residus. Qualsevol illa és
un cul de sac pel que fa als residus. El volum augmenta de
cada dia més. No vull dramatitzar, però en el tema dels
residus ja fa temps que està encès el llum vermell
d’urgència i perill.

Els residus urbans, els de demolició, els voluminosos,
els especials, els sanitaris, els fangs de depuradora no tenen
encara tractaments adients.

El Govern impulsa tots aquests aspectes i vol actuar
ràpidament pel que fa al tractament dels residus urbans a
Mallorca, Eivissa i Formentera.

Ja estam a punt d’aprovar inicialment, en comissió, el
nou Pla de Residus de Mallorca. S’ha fet en un temps
rècord. Omplirà les grans zones d’ombra que tenia
l’anterior, que era un pla fet sense convicció i amb rutina. 

Reducció, reciclatge, compost i metanització són les
claus del futur pla.

L’objectiu en matèria de residus a Mallorca és,
bàsicament, reduir la generació de deixalles i estabilitzar-ne
la producció en 470.000 tones anuals per fer-ne una
eliminació que compleixi les màximes mesures de seguretat.

Ja tenim un nou pla, modern i eficaç. Però, sobretot, serà
un pla de cooperació i col•laboració amb el Consell. Un pla
consensuat amb les institucions que l’han de gestionar. Un
pla que respon als criteris mediambientals més moderns
però també dialogat i pactat amb tothom.

Senyores diputades i senyors diputats, el Govern no
entén el medi ambient com una senzilla nòmina de mesures
amb l’objectiu que siguin executades. El medi ambient és
això, però no només això. El medi ambient és una
implicació col.lectiva de tot el Govern, de tots els
departaments del Govern. El medi ambient és un punt de
partida que no té mai punt d’arribada.

La nostra aposta és decidida i valenta. La Conselleria de
Medi Ambient és la més dotada del Govern després de la
d’Educació i Cultura. Però, a més a més, pràcticament, totes
les conselleries tenen línies d’actuació mediambientals,
especialment la de Turisme, amb el fons d’inversió
mediambiental. 

Tot el govern de progrés interioritza el medi ambient.
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Partim d’una situació ambientalment precària. Defensar el
medi ambient no és comprar Cala Mondragó a preu de solar com
va fer el govern del Partit Popular, després de haver-lo encarit
amb les seves actuacions.

Hem trobat els parcs naturals a punt del col•lapse a causa de
l’abandó i la deixadesa pel que fa al manteniment, funcions
educatives i programes científics. Els parcs naturals han de ser,
seran, els vaixells insígnia i la visualització de l’avenç
mediambiental de les nostres illes. Com també ho ha d’esser, ho
serà, la protecció dels hàbitats naturals i la conservació de la
biodiversitat de les Illes.

I en parlar de recursos naturals ho he de fer forçosament de
dos àmbits de gran envergadura: el consum d’energia i aigua.

Ja s’ha començat a treballar en la elaboració d’un pla
energètic que proposarà les millors solucions tècniques,
econòmiques i ambientals per cobrir la demanda  energètica de
les nostres illes. Ens permetrem resoldre en pocs mesos allò que
els governs del PP no han fet en 16 anys.

En un breu termini tendrem enllestida l’Agència de l’energia,
un ens que permetrà la participació de tots els sectors implicats
en un ampli debat sobre l’energia. I paral•lelament, complirem
amb un compromís adquirit fa dos anys amb la Unió Europea. 

I en relació amb l'aigua, els recursos hídrics renovables de les
Illes estan pràcticament esgotats.  Aquesta és la dura realitat.
Fins ara la política havia estat un desafiament a la sostenibilitat.
D’entrada, demanarem a Madrid l’aprovació del Pla Hidrològic.

Aquest govern actuarà en fermesa pel que fa a l’estalvi en el
consum, la reutilització i la gestió acurada dels recursos hídrics.
L’ús racional significa revisar les tarifes amb l’objectiu de
primar els consumidors racionals i penalitzar els abusius, tenir
cura de les xarxes i controlar els aqüífers.

Ens hem trobat amb una xarxa de depuradores incompleta,
que crea problemes d’impacte ambiental. De la mateixa manera,
es dedicaran més recursos a la depuració secundària i a estendre
la terciària. La reutilització de les aigües serà una regla d’or.

I de l’aigua a la tecnologia. Aquest govern ha reconduït el
projecte del Parc Bit. Volem un autèntic parc tecnològic, no una
urbanització encoberta. Aquest govern, dialogant i tenaç, ha
aconseguit connectar el Parc Bit amb el Campus Universitari
com no podia ser d’altra manera. La tecnologia punta amb una
universitat capdavantera en noves tecnologies. 

I també ha estat aquest govern el que ha destinat, dins el Pla
I+D, 250 milions per a beques que integren programes
d’investigació i d’aplicació.

Senyores diputades i senyors diputats, permetin ara que
reprengui el fil del meu plantejament inicial, el del país de
les dues velocitats, el del país dels desequilibris, el país que
viu accelerat en una part de la seva anatomia i endarrerit en
una altra.

He parlat de mesures per frenar el desenvolupament
desmesurat en matèria econòmica, territorial i
mediambiental. Parlarem ara dels altres aspectes de la
realitat illenca que han quedat esquifits i que hem de
desenvolupar. Es tracta, precisament de tot allò que envolta
el benestar social i la qualitat de vida dels ciutadans.  

I començarem per la sanitat. I començ per la sanitat
perquè tenim aquí mateix un esdeveniment històric: el
traspàs de competències. 

La sanitat de les Illes Balears gestionada des de les Illes
Balears. Aquesta circumstància ens ofereix un autèntic vial
d’acceleració per al benestar dels nostres ciutadans.

Saben vostès que la despesa pública de les Illes Balears
és de 83.000 pessetes per habitant i any, molt inferior a les
105.000 pessetes de la mitjana espanyola?

Múrcia té 10 hospitals públics, Astúries té 9 hospitals
públics. Les Illes Balears, esquarterada per la insularitat,
només té 4 hospitals públics. Aquesta és la realitat
comparativa a l’hora de reconduir el finançament de
l’Hospital d’Inca. 

No arrib a entendre per què el Govern de Madrid
s’encaparrota en el fet que els ciutadans de les Illes Balears
han de pagar la meitat de l’Hospital d’Inca. I mentrestant,
finança al cent per cent hospitals a altres autonomies.

Hem de capgirar aquesta situació. El Govern central s’ha
d’implicar en el canvi d’aquesta situació. No dic res nou si
defens, sense concessions, el caràcter públic de la sanitat.
Les classes més desfavorides, aquelles que no es poden
pagar una assegurança privada, han de tenir dret a la millor
sanitat pública. I això és responsabilitat del Govern central
que és el que en té, ara com ara,  les competències.

Hem de treure endavant el segon hospital de Palma i
l’Hospital d’Inca. Estam disposats a realitzar els esforços
necessaris. Però necessitam la complicitat i el finançament
del Govern central. I també la participació de l’Ajuntament
d’Inca que, a hores d’ara, encara no ha resolt el problema
del solar necessari per construir l’hospital.

L’impuls del meu govern a la sanitat balear passarà per
la millora dels centres de salut dels pobles de les Illes. El
pressupost per a l’any 2000 ha augmentat en un 170 per cent
en aquest capítol.
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I ja que parlam de pobles, vull dir que el Govern posarà en
marxa, amb l’Insalud, una vella assignatura pendent:
l’assistència domiciliària d’urgència. És un servei assistencial
dirigit especialment als residents en els municipis que no tenen
PACs, Punts d’Atenció Continuada, i per a les persones amb
dificultats  per traslladar-se.

Qualsevol persona en aquestes circumstàncies, i
principalment les persones majors, podran rebre la visita del
metge a ca seva en casos d’urgència. Ja no serà necessari que es
traslladin al poble veïnat. Això és un pas important en l’augment
de la qualitat de vida dels nostres ciutadans.

Per altra banda, ja hem encarat les obres de l’Hospital
psiquiàtric dins d’un marc d’empenta a les polítiques de salut
mental i de discapacitats físiques i psíquiques.

Quan parl de mesures per accelerar el benestar social parl de
mesures com aquesta. Com també de mesures contra la droga.
Les Illes Balears encapçalen, any rera any, el rànquing pel que
fa al consum de drogues.

Els departaments de Sanitat i de Benestar Social defineixen,
conjuntament, un nou pla contra la droga. Quedaran resolts els
problemes de descoordinació que fins ara han marcat la pauta en
l'acció antidroga. Els recursos estan dispersos i tothom campa pel
seu vent.

Treballarem conjuntament amb les ONGs en política
preventiva. No davallarem la guàrdia en aquesta lluita contra la
droga, causant de la major part de crisis familiars i de retallada
de les perspectives socials de la nostra joventut.

I tampoc no la davallarem en la protecció del nostre jovent
més desfavorit i amb dificultats. Ja hem pressupostat la creació
d’un centre de menors en règim obert en l’entorn d’una política
de dinamització de les mesures alternatives a l’internament.

Les Illes Balears seran terra de solidaritat. Del 0,7 ja hem
passat al 0,775 per cent. Això suposa un increment de 210
milions de pessetes en concepte de cooperació.

La solidaritat passa igualment per la lluita contra les
exclusions socials, la consolidació dels serveis socials i la
integració de la immigració. El Govern destina 150 milions a
posar en marxa plans de protecció d’aquests col•lectius.

Les Illes Balears són país de solidaritat i generositat, que
registra un gran creixement d’immigrants de països
extraeuropeus. Són persones amb greus problemes d’integració
a la vida social i al mercat laboral. Hem d’assumir l’obligació
d’acollir-los i d’oferir-los recursos. 

I ho dic amb la fermesa i la convicció de molts de ciutadans
de les Illes Balears que, com jo mateix, vàrem partir l’emigració.
El Consell de Govern ja ha aprovat el Fòrum per a la
Immigració, del qual en sortirà el pla pertinent.

La democràcia real també passa per una autèntica igualtat
entre els sexes, un concepte que ha donat lloc a molta fraseologia

però que el Govern està decidit a fer-ne bandera de la seva
acció. I ho farà mitjançant l’Institut de la Dona, el projecte
del qual ja s’ha enviat al Parlament, des d’on es durà la
lluita organitzada i permanent contra la discriminació de la
dona als diferents àmbits de la vida social.

En aquest marc, la dona, i en especial la mestressa de
casa, ha de tenir al seu abast la millora de serveis. Pens en
guarderies, serveis domiciliaris, centres de dia i tot tipus
d’ajuda per a les dones que tenen cura d’infants o de
persones majors. Pens en uns situació que rompi les barreres
de la dona per a la seva projecció personal.

I sobre la dona vull manifestar la meva preocupació per
les continuades notícies de maltractaments i agressions que
arriben fins a la mort. La societat del tercer mil•lenni encara
ha de suportar una tara que sembla sortida de l’edat mitjana.

Em preocupa que els signes de violència no
desapareguin del carrer, de les cases, de la societat. La meva
preocupació serà paral•lela a la tensió que mantendrà el
Govern per ajudar a resoldre aquesta situació en el seu
àmbit de competències.

D’altra banda, l’àmbit social també ha de deixar les
portes obertes a l’esport, amb dos objectius clars: la
promoció de l’esport com a factor de desenvolupament
social i la pràctica de l’esport per millorar la salut de tots els
ciutadans. 

És en aquesta direcció que el Govern impulsarà el
Centre d’Alta Tecnificació i l’Escola Balear de l’Esport.
Volem ajudar els esportistes que destaquin perquè puguin
arribar a les més altes posicions. L’esport per a tothom i
amb total col.laboració dels consells.

La democràcia quotidiana, la de les coses que afecten de
molt a prop els ciutadans demana, igualment, un impuls de
la política d’habitatge. Hi havia un pla d’habitatge 1998-
2001 amb l’objectiu de diversificar ajudes per a la
construcció, l’adquisició i la rehabilitació d’habitatges.

Saben quin és el grau d’execució d’aquest pla? Idò d'un
4,1 per cent. És a dir, de cada 100 habitatges que s’havien
de fer, només se n’han fet 4. Només Melilla està per davall.
Fins i tot, Ceuta i totes les altres comunitats estan per
damunt. En aquest camp, sense cap dubte ni un, tot està per
fer.

Hem de reconduir aquesta situació amb una política
pròpia d’habitatge, de sòl públic, consensuada amb el sector
de la construcció. Facilitarem l’accés a l'habitatge dels que
no poden acudir al mercat privat.

I també impulsarem la rehabilitació. Ja hem sol•licitat al
Ministeri de Foment la modificació dels objectius pactats
per poder prioritzar la rehabilitació d’habitatges antics i
poder recuperar els nostres centres històrics. Al mateix
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temps, ja hem millorat les partides destinades al Decret balear de
rehabilitació. 

Hem heretat una cultura de construcció. El Govern la
canviarà per una cultura de la rehabilitació.

Per la via que s’ha d’accelerar trobam, com no podia ser d’un
altra manera per a un govern de progrés, l’educació. No entraré
en el desfasament pressupostari que ens ha obligat a destinar
milers de milions de pessetes per tapar forats, fruit d’una pèssima
negociació. 

No entraré en la manca d’infraestructures ni en la necessitat
de construcció immediata de centres de primària i secundària,
especialment a l’illa d’Eivissa i a les zones costaneres de
Mallorca.  No entraré, però serà el govern de progrés que els farà
construir.

L’acceleració educativa passa per l’augment de personal
destinat a facilitar la integració de l’alumnat vengut de fora i de
l’alumnat amb problemes socials, familiars o de rendiment
escolar. Passa pel compliment de la legislació pel que fa a la
llengua catalana. L’endarreriment en l’aplicació d’aquesta norma
és especialment greu en els centres privats i concertats. 

Passarà per l’increment de les beques per a l’adquisició de
llibres de text. Passa per l’equiparació retributiva del personal
docent i de la inspecció educativa.

Vull fer, però, un especial esment al fracàs escolar. Fracàs
escolar que el concebesc com una autèntica causa de preocupació
familiar i, fins i tot, de crisi. Moltes famílies, i no només les
desestructurades, pateixen aquesta dolorosa seqüència.

En aquest camí, rellançarem el programa de xoc contra el
fracàs escolar del qual se’n beneficiaran gairebé un miler
d’alumnes d’entre 16 i 21 anys que han tengut dificultats per
assolir els objectius de l’ensenyament secundari. 

Tenim comprovat que amb aquest tipus d’accions un 30 per
cent dels alumnes troba un lloc de feina, un 50 per cent decideix
seguir els estudis cap a les branques de formació professional i
només un 20 per cent els abandona, sovint per dificultats
econòmiques de la família o arrossegats per la demanda de mà
d’obra. 

L’impuls del Govern a l’educació passa per tota una bateria
d’iniciatives pressupostades per a l’any 2000 i encara ens
quedarem curts. En Educació, com pel que fa al Medi Ambient,
mai no s’arriba al sostre. El govern de progrés sempre es posarà
el llistó més amunt. 

I l’hem posat en el món universitari. De fet, la Universitat
serà un element transversal de la nostra política. Els pressupostos
de la UIB pugen un 9 per cent que inclou, entre altres coses,
línies de beques, que tenen en compte, fonamentalment, la
insularitat, tan important per als estudiants de Menorca, Eivissa
i Formentera. 

Hem presentat al Parlament la Llei del consell social. En un
breu termini és donarà l’impuls definitiu per a la construcció del

nou multiaulari i posarem els fonaments per a la construcció
de la Biblioteca Paranimf.

I per suposat, no vull oblidar l’interès del meu govern
per resoldre, d’una vegada per totes, l’etern problema
d’accessos a la Universitat. Un nou projecte de carretera,
amb un impacte ambiental assumible, formarà part
d’aquesta solució que rebrà la màxima prioritat.

Ja he dit, al principi d’aquesta intervenció, que volia
posar l’esment en el futur i que el passat només el miraria
pel mirall retrovisor. Però no puc deixar de banda l’estat en
què hem trobat la casa, l’edifici, l’estructura administrativa.

Les Illes Balears tenen avui una administració dispersa
i amb grans zones obscures en la seva funcionalitat. Es
paguen més de 370 milions de pessetes anuals en lloguers.
Després de 16 anys d’autonomia, encara anam de lloguer. 

No insistiré per aquest camí. Amb el catàleg
d’incidències i anècdotes en podríem escriure una
tragicomèdia. Però sí he de fer menció a la funció pública,
un dels aspectes més foscos de la construcció de
l’administració autonòmica. 

Obviaré els casos particulars. Em referiré exclusivament
al fet que en els darrers sis anys no s’hagin convocat
oposicions i hagin ingressat gairebé 500 persones amb
categoria de funcionaris interins. 

Per altra banda, els Tribunals han anul•lat totes les
iniciatives de l’anterior govern pel que fa a les oposicions
perquè contravenien els principis essencials d’igualtat
d’oportunitats. I no descartam noves sentències. 

Tot això configura una geografia caòtica que perjudica
els interins, els funcionaris i, al mateix temps, perjudica
també els que volen accedir a l’Administració.

El Govern ja ha començat a posar ordre. D’entrada es
convocaran, enguany mateix, les proves per accedir a un
borsí d’interins per afrontar les demandes administratives
més urgents. I l’any 2000 hi haurà una convocatòria pública
d’ocupació, és a dir, oposicions, amb les més àmplies
garanties d'objectivitat i d’igualtat d’oportunitats.

I tot això ho hem començat a fer des de l’acord i el
consens. Ja hem trobat espais comuns amb els sindicats per
posar en marxa aquestes iniciatives que ens han de dur cap
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a una administració amb un nou clima d’estabilitat per als
funcionaris, més justa, més eficaç i més propera als ciutadans.

Continuam ara sense moure’ns de l’administració, però a
l’àmbit institucional.

En les democràcies, les institucions són altament valorades i
es parla sovint del "respecte a les institucions". Si volem
reconèixer el gran prestigi d’una persona rellevant direm que "és
tota una institució". Les institucions per esser respectades -en
una autonomia jove com la nostra- han d’esser sempre exemples
de transparència, participació i eficàcia.

En el discurs d’investidura vaig anunciar que un dels pilars
bàsics de l’acció de Govern seria "el disseny d’una estructura
institucional a les Illes Balears" que tendria com a eix els
consells insulars. 

Avui ja puig afegir que ja estan ben avançades les
negociacions per incrementar substancialment les seves
competències, tal com preveu l’Estatut d’Autonomia, a fi que els
consells insulars puguin funcionar de manera òptima al servei
dels ciutadans.
 

Però no ens conformam a incrementar les competències i els
recursos dels consells insulars. Volem anar encara més lluny. Els
consells insulars han d’arribar a esser la institució líder de cada
illa i seran també els líders de les administracions locals amb un
paper decisiu en relació amb els municipis.

I no ens oblidam de Formentera. Sotmesa als efectes negatius
d’una triple insularitat, ha de deixar d’esser una terra enfora de
remeis. I per posar remei a la discriminació històrica que ha patit
Formentera, l’ajuntament ha d'assumir competències de les
transferides al Consell d’Eivissa i Formentera.

En relació als consells insulars no voldria limitar-me, però, a
les generalitats. El Govern treballa ja en iniciatives precises i
concretes per fer realitat els objectius que he manifestat. Una llei
que regularà el règim jurídic dels consells insulars permetrà, als
òrgans d’autogovern de cada illa, exercir amb més eficàcia les
funcions executives i la gestió de les competències autonòmiques
que els siguin transferides.

Les competències transferides als consells insulars seran
gestionades sense la intromissió de representants del Govern de
les Illes Balears. Desapareixeran les duplicitats d`actuacions
entre les institucions interinsulars i les insulars.

Serveis socials, esports, cultura, ordenació territorial i
carreteres seran matèries plenament assumides pels consells
insulars, amb dotació suficient per a garantir-ne una òptima
gestió.
 

El paper decisiu que hem donat als consells insulars no ens
pot fer oblidar altres mancances del nostre sistema institucional.
Si en algun terreny són necessaris el diàleg i el consens és en la
qüestió de dissenyar les institucions i garantir-ne el bon
funcionament. 

És per consens -no per quotes de partits- com hem
d’elegir els membres del Tribunal Superior de Justícia. És
per consens com hem de nomenar el Síndic de Comptes. I
és per consens que hem de nomenar el Síndic de Greuges,
una nominació vergonyosament pendent encara. 

I pendent es troba encara una institució prevista a
l’Estatut d’Autonomia: el Consell Econòmic i Social, el
projecte de llei del qual es troba ja pràcticament enllestit.
Voldríem que fos aprovat també per consens per passar-lo
posteriorment al Consell Consultiu. 

Es parla sovint de l’arquitectura institucional. La nostra
és, encara, una casa a mig fer. No vull una casa a mida i a
gust del govern actual. Vull un edifici sòlid capaç d`acollir
-sense canvis- les diverses majories que puguin arribar en el
futur. 

Podem canviar, si ho vol el poble, de govern. Però és
convenient que les institucions perdurin sense canvis.
Aquest govern vol dissenyar -amb el màxim consens-
institucions estables per a les Illes Balears.

No vull oblidar tampoc el paper dels ajuntaments,
institucions ancorades en els darrers 20 anys i que han de
recuperar protagonisme. La Federació de municipis ha
d’actuar com a dinamitzador d’aquestes institucions
properes als ciutadans i que sempre rebrà el suport del
Govern.

I, ja per anar acabant,  només una paraula pel que fa a les
relacions institucionals de les Illes Balears amb el Govern
central. Les xifres sobre inversions estatals a les Illes són
sovint interpretades d’una manera diferent entre un partit o
un altre. Això és normal. Ho entenc.

Permetin-me, però, que doni unes xifres. Les inversions
de Madrid per a l’any 2000 disminueixen un 6 per cent, això
vol dir quasi 2.000 milions menys. I aquestes dades no són
del Govern. Aquestes dades estan tretes del document Los
presupuestos del Empleo i la Solidaridad, realitzat pel Partit
Popular. Crec que amb això està tot dit.

Però vull fer una consideració. No cauré en una pràctica
indigna del sistema democràtic: el victimisme. Aquell
victimisme ploraner que tan bé coneixem en aquesta cambra
quan aquí governava el PP i a Madrid els socialistes. No
tornaré la pilota. Esper trobar l’ocasió, durant el debat, per
tractar el tema amb més profunditat.

Però ara ja diré una cosa: dialogarem amb el Govern
central des de la raó, per aconseguir que s’incrementin les
inversions. A les Illes sofrim dèficits històrics de serveis,
afrontam el fet de la insularitat i hem de disposar de
recursos per millorar el nostre benestar.

Amb la raó a la mà demanarem justícia. 
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Sr. President, senyores i senyors diputats, el debat sobre
política general del Govern no el concebesc com una estricta
suma de debats sectorials. El posterior debat que encetarem
després d’aquesta intervenció em permetrà endinsar-me en àrees
que només he tocat, superficialment, i treure’n d’altres que ni tan
sols les he mencionat.

A més, l’activitat parlamentària de la legislatura ens donarà
joc per entrar en el debat minuciós de cada una de les àrees, de
cada iniciativa del Govern i dels distints grups parlamentaris.

Però tot i així, el debat sobre política general ha d’incloure
una forçosa referència a les formes, actitud i tarannà del nou
govern per què estic convençut que també són elements
característics de l’acció pública.

En primer lloc, vull destacar una actitud revolucionària en la
història d’aquesta jove autonomia. El Govern de les Illes Balears
escolta. Escolta tothom que té coses a dir. I com que escolta,
propicia el diàleg i del diàleg en surt la col•laboració. I amb
col•laboració les coses surten endavant amb més facilitat. Amb
concòrdia, les coses petites creixen i amb la discòrdia les més
grans s’enfonsen.

Això no vol dir que no s'afrontin els temes més espinosos i
conflictius. Ja he dit que no m’interessa ser un bon administrador
de silencis. Agafaré el bou per les banyes les vegades que faci
falta. Però sempre ho faré amb voluntat de consens.

El govern de progrés escolta i dialoga. Ja he perdut el compte
de les vegades que s’ha reunit la Mesa de Diàleg Social. En cent
dies moltes més que en deu anys. Hem aconseguit en poques
setmanes un acord sindical pel que fa als funcionaris. S’han
impulsat els consells agraris. Hem ofert als constructors
participació en el sector de l’habitatge. L’agenda del Govern pel
que fa a la participació de la societat civil s’ha engreixat en tres
mesos...

Una institució de gran envergadura com és la Universitat ja
no és una pedra dins la sabata del Govern. Des dels primers
contactes ja s’ha esvaït el clima de desconfiança mútua que havia
perdurat durant anys i anys.

He mantengut contactes amb els sectors més recelosos amb
el govern de progrés. M’he entrevistat amb empresaris grans i
petits, amb constructors i amb promotors. I els he explicat quines
són les noves regles del joc amb un diàleg franc i directe. Ens
hem mostrat les cartes.

I els he deixat ben clar que al paper del Govern no hi ha bons
ni dolents i que també poden trobar el seu lloc en aquest projecte
de canvi.

A tots ells, els he explicat el nou marc de futur de les Illes
Balears i quins són els nous condicionants del creixement.
Modificant una vella dita sobre la monarquia els he dit que
el mercat podrà ser el rei, però que “el mercat regna, però
no governa”. 

Els he explicat que ja hem començat a aturar el procés
de degradació territorial i ambiental que no duia més que a
la ruïna del país. 

Els he ofert unes noves pautes polítiques i ètiques que no
els exclouen. Ben al contrari, que els integren en un nou
projecte de país que ha canviat la construcció per la
rehabilitació i la voracitat del guany immediat per la
responsabilitat de futur i l’estabilitat. Un projecte de país
sense tiranies socials ni econòmiques.

L’oferta de participació no obeeix, creguin-me, a cap
operació de màrqueting polític. És una autèntica necessitat
per a aquest país i per a aquest govern. Les Illes Balears han
de viure, en els pròxims mesos, en els pròxims anys, un
transcendental procés de transformació i reforma. Ha arribat
l’hora de la mobilització pel disseny dels interessos generals
d’aquest país, que fins ara han estat els grans absents.

Des de la Presidència del Govern no m’he cansat de fer
aquesta oferta integradora a tots els col.lectius de la societat
civil. No vull governar tot sol. Perquè qui vol governar tot
sol, quan necessita aliats, no els troba. Això ho saben moltes
persones que estan assegudes en aquesta cambra.

Però, sobretot, ho he fet des de la convicció que el futur
de les Illes Balears, un país petit i dispers, serà cooperatiu
o no hi haurà futur. Ja duim massa temps dispersos i la suma
d’ interessos particulars no ens ha donat com a resultat el
disseny d’uns interessos globals.

Senyores i senyors diputats, el govern de progrés no és
cap anècdota en la història de la nostra jove autonomia. És
un arbre sembrat i arrelat que comença a créixer amb força.
Els nostre mestissatge polític no fa més que enfortir-nos
perquè projectam al Govern la imatge real del nostre país,
de la nostra societat. Una societat complexa, plural,
moderna i amb ganes d’experimentar vivències col•lectives.
Una societat que vol canviar la cultura de l’acumulació per
la de la moderació i la qualitat.

Les Illes Balears tenen un govern nou però, sobretot,
innovador. Un govern que marcarà un abans i un després en
els models de cooperació progressista arreu d’Espanya.
Durant molts d’anys, les Illes Balears han sortit a les
pàgines de la política dels grans diaris amb escàndols i
corrupció. Ara, només parlen del nou model balear.

Amb tot això, no vull dir que tenguem amagades les
fórmules magistrals per resoldre tots els problemes
d’aquesta terra. Ni molt manco. El govern de progrés no té
el do de la infalibilitat, no es considera posseïdor de l’única
veritat i sempre es mou en una geografia d’actuació on mai
no hi ha criteris doctrinaris.
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De fet, faig meu aquell adagi que diu “estic esperant
equivocar-me per rectificar tot d’una”.

El que sí és cert, però, és que el govern de progrés ha generat
la il•lusió popular de trencar amb el fatalisme d’un futur
predeterminat. Ha donat sortida a les energies utòpiques de
milers i milers d’illencs. Aquesta és, sense cap dubte ni un, la
nostra principal força. La nostra força és una sòlida credibilitat
popular que no defraudarem.

Senyores diputades, senyors diputats, avui, en aquesta data
tan assenyalada del desè aniversari de la caiguda del mur de
Berlín, em permetré dedicar les meves darreres paraules a
ampliar els límits d’allò que és políticament correcte. En torn del
govern de progrés s’estén una bona dosi d’utopia. I això no és
dolent. Històricament, la utopia ha fet avançar els pobles i els
desferma del determinisme. La utopia posa les societats en
moviment. 

En la feina de govern tractarem d’introduir la utopia com a
principi de tot progrés. Sé que ens hem posat un llistó tan alt que
pot ser no l’arribem a saltar. Això sí: poden estar ben segurs que
farem el bot més gran que mai s’hagi fet en aquest país.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President del Govern. En aquest punt, se suspèn
la sessió fins demà a les 12,30 hores, quan s'hauran complert les
24 hores que marca l'article 168 del Reglament d'aquesta cambra
per a aquest tipus de debats.
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