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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, representants
abundosos dels mitjans de comunicació i públic convidat. 

Jurament o promesa del nou diputat.

Començarem la sessió corresponent al dia d’avui i, en primer
lloc, d’acord amb el que estableix l’article 7 del Reglament de la
Cambra, procedeix que el nou diputat, el Sr. Antoni Llamas
Márquez, presti la promesa o el jurament d’acatar la Constitució
i l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.

Deman al Sr. Llamas que per favor s’acosti per poder
efectuar la promesa.

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

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Sí, ho jur.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

En aquest moment, i una vegada més, dissortament,
demanaria a la Cambra i als nostres visitants si volen romandre
un minut en silenci, posats drets, per testimoniar la nostra
repulsa i rebuig, una vegada més, a l’atemptat contra la vida i
contra les llibertats que ha suposat en aquesta ocasió la
defunció del coronel metge de l’Exèrcit de l’Aire, el Sr. Antonio
Muñoz Cariñena.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies a tots.

I.- Debat sobre l'orientació política general del Govern de
les Illes Balears.

Seguidament començarem el punt de l’ordre del dia, que és
el debat sobre orientació de política general del Govern de les
Illes Balears.

Té la paraula el president del Govern de les Illes Balears.

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

Senyor president, senyores diputades, senyors diputats.
Comparec davant aquesta cambra per donar compte de l’acció
política i de govern.

L’article 167 del Reglament d’aquest parlament convoca
cada any el Govern i els grups parlamentaris a debatre, des
d’una perspectiva general, la situació, la salut política i social
de la nostra comunitat autònoma.

He de dir que arrib a aquesta tribuna no tan sols per
l’obligació reglamentària sinó, sobretot, amb l’afany i amb la
proposta il·lusionada d’encetar una reflexió conjunta sobre
l’avui i el demà del nostre país, i ho faig des de la convicció
personal que qualsevol punt de vista, opinió o crítica que es
faci des d’aquesta tribuna, vengui d’on vengui, no té altre
objectiu que fer avançar el país, aquest país que és de tots.

Vagi, doncs, per endavant l’expressió del meu respecte més
profund pels plantejaments polítics de tots els grups
parlamentaris. Ja saben que no m’espanta la discrepància. És
més, la consider un valor. No hi crec, en el pensament únic; per
això existeix el debat. Però, en qualsevol cas, m’oferesc a trobar
més espais d’acord profitós que de confrontació estèril.

Pos messions per la humanització de la política i de les
relacions polítiques. La nostra societat, i en especial els
segments més joves, aposten per la tolerància, la capacitat
d’escoltar i d’aprendre com a valors en alça. No veig per què els
polítics hauríem de ser impermeables a aquest missatge de
valors de futur.

Fa un any, compareixia en aquesta cambra, en un debat
similar, però en una situació distinta. Tot just feia cent dies que
havia estat investit com a president del Govern de les Illes
Balears. Com és natural, la cartera de projectes era més grossa
que la cartera de realitzacions. 

Avui, transcorreguts dotze mesos, el Govern ja roda, ja roda
amb plena capacitat per gestionar i per prendre decisions
fermes com les que ja es prenen. Ha estat un any de gran
activitat política. Ha estat un govern hiperactiu. Tots els
problemes cabdals de les Illes Balears s’han posat damunt la
taula del Govern i hem començat a actuar. Molts d’aquests
problemes feia molt de temps que dormien davall l’estora.

Un any de govern no és un període excessiu per fer
balanços definitius. Però, ara com ara, ja hem pres decisions de
transcendència, ja hem posat en marxa nous engranatges de
govern. Ja hem marcat els rumbs de la nova política.

Fa un any, vaig parlar aquí mateix, del país de les dues
velocitats. Vivíem, encara vivim, en una comunitat que avança
per una doble via. Una, de perillosament accelerada, i una altra
per la qual tot va a poc a poc.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 40 Fascicle 1 / 17, 18 i 19 d'octubre del 2000 1659

 

Per la primera, avançava una pressió imprudent sobre el
territori, un amenaçador creixement descontrolat i un consum
irresponsable de recursos naturals.

Per la segona, per la via de velocitat lenta, s’estancaven els
valors democràtics de la igualtat d’oportunitats, els serveis
essencials als ciutadans, la participació i, en definitiva, tot allò
que té a veure amb les necessitats quotidianes del conjunt del
país i amb la seva modernització.

Idò bé, a hores d’ara, un any després, els mecanismes
d’equilibri ja comencen a donar fruit. 

Les iniciatives del Govern sobre el territori, la limitació de la
construcció i tota una bateria de mesures mediambientals han
començat a frenar aquella circulació precipitada d’antany que
ens duia a un perill real d’accident. No ha estat una frenada de
cop, violenta. Les frenades a tanta velocitat són, sense cap
dubte, d’alt risc.

Encara es va massa de pressa, però ja no tant. Ja no es pitja
l’accelerador sinó que en aquests moments ja estam pitjant el
fre. Aviat podrem arribar a la velocitat prudent i adequada que
tota la nostra societat desitja.

La via lenta, al contrari, té avui més vigor, més energia, més
potencia. La participació en els afers públics és avui més alta.
Els ciutadans ja ho han pogut comprovar. 

L’assistència sanitària, els serveis socials, els ajuts a
col·lectius necessitats ja són més i de més qualitat. Els
ciutadans ho han pogut comprovar. 

L’ensenyament, la formació dels nostres joves ha registrat
un impuls mai vist. Els ciutadans ho han pogut comprovar.

L’Administració autonòmica ha avançat de manera decidida
cap a la democratització, amb el principi d’igualtat
d’oportunitats. Els dotze mil ciutadans que es presentaren a les
proves selectives per ocupar places d’interins també ho han
pogut comprovar.

S’ha resolt el proveïment d’aigua a la badia de Palma en un
estiu de màxima sequera. Els ciutadans ho han pogut
comprovar.

És evident que en tots aquests temes encara queda molt per
fer, però no és menys evident que ja s’ha començat a recórrer
el camí amb decisió i energia.

En un debat d’aquesta envergadura, tan general, un
president pot tenir la temptació d’exposar tots els acords que
el Consell de Govern ha pres durant els darrers dotze mesos. No
passin pena. A pesar de poder exhibir un voluminós bagatge
d’iniciatives, no he caigut en aquesta temptació. L’àmbit
d’aquest debat no permet arribar al detall de cadascuna de les
accions de govern encara que, com és natural, i, d’això, sí que
en tenc l’obligació, sotmetré a debat qualsevol proposta que
facin els distints grups parlamentaris.

I per parlar d’àmbits generals, l’economia és un bon
instrument per escoltar els batecs del nostre país. És una
manera, però no l’única, de prendre el pols a la nostra societat.
És una brúixola que ens permet saber on som i cap a on anam.

Parlem, idò, d’economia. 

Vàrem acabar l’any 99 amb un creixement del PIB del 6,5%,
quantitat que duplicava la mitjana espanyola i triplicava
l’europea. Era un creixement asimètric entre sectors. El de la
construcció superava els  deu punts, la qual cosa no és gens
bona per a un territori fràgil com el nostre.

La tendència en l’estimació del PIB és cap a una
sostenibilitat del creixement entre el 3 i el 4%. Aquesta lenta
desacceleració té un aspecte molt positiu perquè afavoreix una
continuïtat més reposada del creixement econòmic, i això
beneficia tothom.

Pel que fa referència a l’atur, som la comunitat espanyola
amb l’índex més baix, un 4,31%. Segueix Catalunya, a certa
distància, amb un 6%. Els experts consideren les xifres d’atur
inferiors al 5% com de plena ocupació. Els llocs de feina al
sector d’allotjaments han superat la barrera històrica dels
50.000. 

La inversió productiva puja en un 11,4% i el consum familiar
en un 5%. L’activitat empresarial balear mostra un gran
dinamisme, com reflecteix l’elevat nombre d’empreses noves
creades enguany, més de 2.500 en el primer semestre. Els
primers quinze mesos del nou govern, lluny d’aixecar recels en
l’àmbit econòmic, han despertat una confiança notòria.

En definitiva, i parlant en clau de perspectives de futur, he
de dir que continuam instal·lats en una fase expansiva, però en
taxes menors que els darrers anys, i aquest, sense cap dubte ni
un, és un bon escenari.

Bona marxa econòmica, plena ocupació, creixement més
sostenible. Aquestes dades podrien permetre a alguns
presidents formular una coneguda afirmació: les Balears van bé.
Las Islas Baleares van bien. Ja m’entenen... No esperin que jo
ho faci. No ho faré perquè, en economia, tota llum també
provoca ombres. Però, encara que la nostra economia només
reflectís  llums, tampoc no ho faria. L’autosatisfacció no té gaire
lloc en el meu comportament ni en el nostre projecte. Sempre
queden coses  per fer. Sempre hi ha objectius nous. Sempre hi
ha un camp per a la millora.

De fet, la capacitat de millora en el nostre camp és immensa.
L’aportació del sector primari al PIB -l’agricultura, ramaderia i
pesca- continua minvant. Ja només suposa un 1,5%. Tenim un
sector en crisi aguditzada per la sequera i per l’alça dels preus
del combustible. L’epidèmia d’aquests darrers dies en el sector
oví, empitjora encara més la situació. Sobre aquesta darrera
contingència, la denominada “epidèmia de la llengua blava”, el
Govern ha reaccionat amb  celeritat. D’entrada, amb la creació
un cordó sanitari de la zona afectada i la immobilització dels
animals. Tots els animals infectats s’estan sacrificant. Ja hem
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adquirit 400.000 dosis de vacuna per protegir tot el bestiar sa.
Els ramaders rebran ajudes per cada ovella sacrificada. 

El Govern de les Illes Balears no ha escatimat recursos
conjunturals  per treure els agricultors, els ramaders i els
pescadors  del clot en què es troben. Enguany, del nostre
esquifit pressupost, hem dedicat gairebé 2.000 milions a ajudes
per pal·liar els efectes de la sequera. La dimensió d’aquestes
ajudes s’engrandeix quan es compara amb l’ajuda del Govern
central, que en cap cas no superarà els 300 milions de pessetes.
Que tothom en tregui conseqüències: més de 2.000 el Govern de
les Illes Balears, menys de 300 el Govern central.

L’augment de preus del gasoil ha estat una llosa molt
pesada per a aquest sector. Hem aconseguit equilibrar els preus
de les Balears amb els de la Península, però això encara no
basta. El nostre marge de maniobra és reduït, però impulsarem
el cooperativisme en la compra de carburant per tal de poder
abaratir aquests preus. 

La feblesa del sector contrasta amb l’opulència de certs
proveïdors energètics. Algunes petrolieres han multiplicat per
quatre els seus beneficis  en el segon semestre d’enguany. Per
altra banda, el Govern central, tan avar a l’hora de les ajudes als
nostres  agricultors, ha ingressat 130.000 milions en concepte de
major recaptació per l’augment dels preus dels carburants. Tota
una evidència de poca solidaritat amb aquest sector que té
tantes dificultats.

No hi ha sortides fàcils per al nostre camp, però us puc dir
que des  del Govern les trobarem. El Govern de les Illes Balears
sempre estarà devora la gent del camp, conscient que es tracta
també d’un sector estratègic com a sostenidor de l’equilibri
ambiental. El consideram un sector -si em permeten la paradoxa-
“constructor de paisatge”. I, d’aquest tipus de constructors,
n’hem de menester molts a la nostra terra.

Senyores i senyors diputats. L’economia no és una cosa
abstracta. L’economia són les persones: els empresaris, els
treballadors, les famílies.

Fa un moment he parlat d’ocupació. De les xifres de plena
ocupació que tenim a les Illes. He de manifestar que és un índex
extraordinari, el millor de tot l’Estat, però no puc acabar aquí el
meu discurs sobre l’atur. 

És cert que partim d’un mercat de treball molt dinàmic. Però
també ho és que patim greus dèficits estructurals: salaris
inferiors a la mitjana, una forta eventualitat, dificultats d’accés
de les dones al mercat laboral i una sinistralitat laboral molt alta.

I quin ha de ser el nord per resoldre aquesta cara fosca de
la nostra economia? Tenim un concepte clau: la concertació
social. Només el diàleg i la concertació entre els agents socials
faran superar la situació. Ja tenim en funcionament els
instruments essencials. Per una banda, la mesa de diàleg social
com a marc de participació i, sobretot, el pacte per a l’ocupació,
la cohesió social i el foment de l’economia productiva, un pacte
que ja s’ha començat a desplegar i que ha rebut el suport i
l’adhesió de les més importants organitzacions representatives.

Ja hem enviat al Parlament el Projecte de llei de Consell
Econòmic i Social que és, sense cap dubte, una fita història en
el camí de la concertació i la participació social a les Illes
Balears. 

La recerca de solucions conjuntes ja està encarrilada, com
també està encarrilat el Servei d’Ocupació de les Illes Balears,
un servei públic que serà el nucli fonamental de les polítiques
actives en matèria de col·locació. Estam a l’espera del traspàs
de competències i recursos de l’INEM. El Servei d’Ocupació no
ha de ser una cua de persones aturades que s’inscriuen a un
registre. Serà una autèntica factoria de formació i de col·locació.

En el context econòmic espanyol i internacional en què es
mouen les Illes Balears, ens trobam en unes condicions que es
podrien tornar adverses.

En aquest sentit, vull fer menció de l’evolució dels preus a
tot l’Estat. El 2000 podria acabar amb un IPC del 3,5% i, cosa
més preocupant encara, a les Illes Balears es podria superar el
4%. Això no és una bona notícia per a la nostra competitivitat.

No obstant això, la indústria tendrà enguany un creixement
positiu i superarà el 3%. En aquest sector, el Govern aposta
igualment per la qualitat i la modernització. Treballam perquè les
nostres empreses obtenguin les certificacions europees de
qualitat, la incorporació del disseny i la innovació tecnològica.
Precisament ja està en darrera fase la construcció dels centres
tecnològics de la fusta a Manacor i del calçat a Inca.

Hem invertit 330 milions per a la promoció exterior dels
productes fabricats  a Balears, amb molt bona col·laboració amb
la Cambra de Comerç. 

Ben aviat quedarà resolt el concurs d’idees per a la
construcció del nou recinte firal a Palma, que servirà d’aparador
i projecció de tots els productes de les Illes Balears.

Pel que fa al comerç, tenim a punt el projecte de la nostra llei
de comerç, que serà la norma reguladora del comerç interior, les
rebaixes, els horaris, els festius i la venda ambulant. El petit
comerç, tan arrelat a les nostres illes, també ha rebut l’impuls
del Govern per fer-lo més competitiu.

La desequilibrada acceleració econòmica dels darrers anys
ha causat altres pertorbacions que, per fortuna, estan en camí
de solució. Em referiré, en concret, al fort creixement urbanístic
i constructor, que ha tengut impactes socials no desitjables. Ha
provocat un notable augment dels preus dels habitatges i ha
absorbit autèntiques legions de mà d’obra, mà d’obra en gran
part immigrant i que suposa, a la vegada, un important capítol
de despesa social per als magres pressuposts autonòmics.
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Les nostres previsions assenyalen que, amb vistes a l’any
2001, el sector de la construcció tendrà un creixement molt més
moderat. El gran ventall de mesures urbanístiques i territorials
que ha posat en marxa el Govern ja han començat a equilibrar
l’impacte d’un sector que ha sofert un sobredimensionament
reconegut pels mateixos empresaris. De fet, no seria gens
estrany que, a partir del 2002, el creixement es reduís, es reduís
a estats vegetatius i que es produís una sensible caiguda de
l’activitat en obra nova.

I això és una bona notícia. Aquí s’ha construït massa. Tots
hem vist massa grues pel nostre paisatge. Grues que
executaven plans i projectes aprovats fa molts d’anys. Ja era
ben hora que s'hi posàs fre. La costa i la fora vila ja estan
saturades. Tot ha de tornar al seu solc. 

Aquesta caiguda de l’obra nova no ha de suposar cap crisi
econòmica a les nostres illes. Els projectes del Govern ofereixen
moltes sortides al sector: habitatges socials i ambiciosos
projectes de rehabilitació. Queden molts de barris per
rehabilitar, centres històrics per restaurar i molts d’habitatges
socials per construir a preus raonables. I també tenim preparat
per als pròxims mesos tota una nòmina d’inversions en
infraestructures: infraestructures viàries, de transport,
mediambientals, de comunicacions, educatives i de serveis.
 

Si els anys noranta han estat els de la construcció
indiscriminada i l’especulació immobiliària, en el 2000,
comencen els anys de la rehabilitació i la construcció
d’infraestructures blanes i socials. Construcció per a tots.
Construcció de país. 

Ja han començat els temps del canvi. Podem afrontar el futur
econòmic amb confiança. De la mateixa manera que continuarem
essent capdavanters en la més gran indústria d’aquest país, el
turisme. 

Per tant, parlem ara de turisme, la nostra principal indústria
que es manté, any rera any, en uns índexs econòmics estables.
I si volem mantenir la competitivitat d’aquest sector, hi hem
d’incorporar criteris de sostenibilitat ambiental i social. 

Però la indústria turística balear, per continuar essent
capdavantera, també s’ha de diversificar i ho ha de fer amb el
més gran respecte a l’entorn i als recursos naturals. Diversificar
l’oferta. Aquest és el concepte clau per avançar en la
desestacionalització.

La competitivitat i la diversificació passen per rehabilitar
paisatge, zones turístiques i tot el nostre patrimoni cultural i
natural. El turisme necessita paisatge i patrimoni, invertir per
avançar en la millora d’un producte turístic basat en la
sostenibilitat ambiental i social. Avui som una potència
turística reconeguda arreu del món. Per tant, tenim l’obligació
moral, dins dels límits que la prudència imposa, de proposar
solucions innovadores. 

I no voldria deixar passar l’ocasió d'insistir, una vegada
més, en la necessitat de crear una figura impositiva com
l’anomenada ecotaxa, un debat que ja fa mesos que és al carrer

i que es viu intensament. Vuit de cada deu ciutadans de les Illes
Balears s’han mostrat partidaris d’aquest tribut per als turistes,
un debat obert en el qual tothom ha pogut participar, un debat
que ja és al Parlament i durant el qual confii veure aquest
projecte millorat amb les aportacions dels grups de la cambra.

Vull deixar ben clar que l’ecotaxa no és el capritx d’aquest
govern. La implantació de l’ecotaxa respon a la necessitat
d’aplicar, cada vegada amb més rigor, el principi que l’interès
col·lectiu ha de prevaler sobre l’interès individual, i un govern
ha de saber que l’interès general sempre ha d’estar per damunt.
Presidesc un govern que governa i que pren decisions.

L’àmplia majoria de la ciutadania hi està a favor perquè ha
entès l’objectiu d’aquesta mesura. Ningú no pot discutir que
els  costos ambientals no poden incorporar-se de forma íntegra
a les economies públiques. L’ecotaxa és un instrument per
millorar el producte, un instrument per dissenyar un nou model
turístic més sostenible. L’ecotaxa ha de ser una eina de
correcció i de persuasió. Ha d’afavorir un canvi de conducta i
generar ingressos extraordinaris per corregir els danys
ambientals. Durant massa anys hem ignorat les conseqüències
ecològiques de les nostres decisions econòmiques i hem
centrat tota la nostra atenció en el frenesí creixent de
l’especulació. I això, sense cap dubte ni un, a la llarga passa
factura.

Però l’ecotaxa és també un instrument de solidaritat,
solidaritat entesa en sentit molt ampli. Solidaritat entre visitants
i residents. Solidaritat entre municipis costaners i de l’interior.
I solidaritat entre sectors. L’ecotaxa també ha de servir perquè
el sector serveis, capdavanter i sanejat, compensi un sector
deprimit i en declivi com és el primari. I solidaritat, també, amb
el nostre territori. Repetesc, només aconseguirem ser
competitius si apostam fort per la protecció i pel creixement
sostenible, i els puc assegurar que des del govern ho farem. 

Per altra banda, és voluntat del Govern treure aviat una
nova llei general turística. Aquesta iniciativa hauria de ser la
primera passa d’un gran pacte turístic, que m’oferesc a liderar
des d’ara mateix. Propòs un ampli espai d’acord per aquesta
nova llei que ha de ser el marc per a la corresponsabilitat del
sector turístic, un ampli espai d’acord per fer una llei simple i
clara que tingui com a objectius el control de l'oferta, la qualitat,
la promoció, la formació i professionalització, una llei que cregui
en la participació i la corresponsabilitat.

Senyores diputades, senyors diputats, amb el nostre primer
motor econòmic a punt, el turisme, encaram el futur.

Arribats a aquest punt, convé fer-nos dues preguntes claus:
Quins perfils té el futur que ens espera? Com afrontar els reptes
que ens configura aquest futur?

Passem a la primera d’aquestes qüestions. La situació de
canvi permanent és el bessó de la civilització global
contemporània. O assimilam canvis o quedam enrera. O som
capdavanters, o quedam colonitzats. Prolifera l’adjectiu “nou”
en tots els conceptes bàsics, començant per allò que es
denomina “nova economia”, una nova economia que
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instrumenta la societat de la informació, la societat del
coneixement. I no tenim alternativa. La nova economia és la
nostra. Ni tan sols és la del futur. 

Convé, idò, que estudiem les condicions en què es
desenvolupa aquesta nova economia i, sobretot, la relació amb
els  nostres processos socials i institucionals. És una economia
que se centra en el coneixement i la informació com a base de
producció, de productivitat i de competitivitat. És una
economia que afecta empreses, regions i estats. És una
economia amb una capacitat immensa de riquesa. Però allò que
m’inquieta és que torna a ser una economia sense cap
referència als valors socials i mediambientals, sense cap interès
públic. 

En conseqüència, les institucions han de tenir l’obsessió
per corregir els efectes desintegradors d’aquesta nova
economia. Els puc assegurar que el Govern de les Illes Balears
té voluntat i la capacitat de fer-ho. És més, tenim un envit
extraordinari: la possibilitat de convertir aquest instrument de
creació de riquesa en un element de cohesió social aplicant
polítiques valentes de redistribució. Per tant, diguem sí a la
nova economia. Però una nova economia amb benestar i
prosperitat per a tots. Ja tenim la resposta al primer interrogant.
Sabem allò que ve. Ara ens toca saber com afrontar-ho.

L’anàlisi més elemental ens indica que per garantir l’accés
en bones condicions a la nova societat de la informació i el
coneixement, hem d’avançar en quatre camins essencials: 

Primer, l’educació. Desenvolupar un sistema educatiu
modern, capaç de forjar joves amb autonomia de pensament,
amb capacitat d’autoprogramació i d'adquisició de
coneixements durant la resta de la seva vida.

 Segon, uns serveis públics que funcionin. Per molt  que es
desenvolupin les xarxes d’Internet, si falla la logística o les
carreteres; si falla el subministrament d’aigua o d’energia; si
fallen les comunicacions, no haurem avançat gens. Internet no
resol aquests problemes.

Tercer, un alt nivell de qualitat de vida. La innovació només
es pot produir a països amb un bon nivell de qualitat de vida:
qualitat de territori, qualitat mediambiental, qualitat de serveis
socials, qualitat en tots els aspectes de la vida quotidiana.

 I quart, una garantia de seguretat en el més ampli sentit.
Cada ciutadà s’ha de sentir segur en cadascuna de les seves
activitats, com a consumidor, com a usuari del carrer, del
transport  o del territori, com a treballador, com a jubilat o com
administrat. Sense seguretat, tampoc no hi ha innovació.

Senyores diputades, senyors diputats: aquest és el
plantejament global de l’acció de govern per afrontar el futur
immediat amb confiança. Parlem ara de mesures concretes, de
la planificació específica en cadascun dels àmbits, de les
actuacions del dia a dia.

Comencem per l’educació i la formació, primer puntal de
l’acció del Govern per arribar a la frontera de la nova societat
del coneixement. I, en tractar de l'àmbit de l’educació, permetin
que expressi una de les majors satisfaccions d’aquest Govern:
el més gran desplegament d’energies i esforços per avançar i
consolidar la millor formació dels nostres joves. És habitual
que, quan es parla d’educació, el creixement quantitatiu sigui
pràcticament incompatible amb el creixement qualitatiu. L’esforç
per l’augment en la demanda de noves places no sol anar
acompanyat per la millora de la qualitat de l’ensenyament. A les
Illes Balears ha estat possible. Tenim una situació insòlita.
Mentre a tot l’Estat el conjunt de places escolars ha disminuït
en 100.000, a les Illes, la demanda ens ha obligat a crear-ne 3.000
de noves. Això ens ha suposat dedicar recursos ingents en la
construcció de nous centres escolars, en l’augment del
col·lectiu docent i en una oferta més àmplia de cicles formatius.
Hem dedicat quasi 4.000 milions de pessetes en la construcció
i reforma de centres educatius, un esforç sense precedents per
avançar en aquesta doble demanda de més i millor. Enguany,
hem pressupostat obres a 83 centres de Mallorca, 23 a Eivissa
i 8 a Menorca. 

La qualitat passa per la formació del professorat i en aquest
capítol ja està en marxa un programa d’inversió fins al 2003 de
2.140 milions de pessetes. Docents més ben preparats per
afrontar la nova frontera de la societat del coneixement. La
inversió educativa del Govern de les Illes Balears és
aclaparadora. Més del 40 per cent del pressupost global del
Govern es dedica a formació, formació en el sentit més ampli.
Només per posar un exemple, la formació professional reglada
ha augmentat en més de 400 alumnes. Hem posat a l’abast dels
estudiants  14 cicles formatius nous dins aquesta àrea.
Paralel·lament hem signat acords amb sectors empresarials, per
un valor de 170  milions, que faciliten les sortides professionals
dels nostres estudiants. Molts d’ells troben ja un lloc de feina
adequat només en acabar els estudis. 

Aquest gran impuls educatiu topa, però, amb no poques
dificultats. El fracàs escolar és un indicador molt eloqüent de la
capacitat d’un país per afrontar els reptes de la nova societat
amb garanties d’èxit. Sovint oblidam que les persones que
duran demà el timó del nostre país són avui a les escoles i als
instituts. Idò bé, en aquest àmbit anam endarrerits. Els nostres
nivells  de fracàs escolar superen la mitjana espanyola i europea.
Només ens guanyen Ceuta i Melilla.  És un indicador dolent
que s’ha de redreçar. I aquesta tasca de redreçament l’ha de
liderar el Govern i així ho farà. Però tot sol no pot.

En aquest sentit, he de fer una crida als pares, a les famílies,
perquè encoratgin els joves a acabar estudis específics, ja
siguin universitaris o de formació professional; que arribin al
món professional amb un bagatge de formació. Només així se’n
podran sortir. Aquests índexs alts de fracàs escolar són el
resultat del perfil de la nostra societat del nou segle: els nostres
joves tenen una gran facilitat per accedir a un lloc de feina,
encara que sigui precari, de baixa qualitat econòmica i sense
cap requeriment de formació específica. La temptació de deixar
els estudis és massa gran i cauen en el parany: el pa d’avui és
fam per demà. Aquest lloc de feina esquifit que ara els enlluerna
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serà una llosa que arrossegaran tota la vida. Sense formació no
hi ha futur.

El Govern treballa per reinvertir aquesta situació amb la
millora qualitativa de l’ensenyament. Hem destinat 400 milions
de pessetes a programes per al rescat d’alumnes que s’han
distanciat del sistema educatiu o que tenen problemes de fracàs
escolar. S’han incrementat els recursos humans destinats a
atendre els problemes relacionats amb la incorporació tardana
d’alumnat a les escoles i a la integració d’alumnes amb
necessitats educatives especials. I, sobretot, feim un gran
esforç per acollir i integrar els nouvinguts, que fins i tot, pot
succeir que desconeguin les dues llengües que són oficials al
nostre país. El projecte de país comença per tenir un jovent ben
format.

La nova economia, la societat de la informació, requereix
nous perfils professionals, gent jove que no només tengui una
formació específica, sinó noves actituds davant la feina.
Aquest és  l’objectiu de la nova cara de l’educació en la qual
treballam des del Govern: especialització amb visió general,
flexibilitat, polivalència, esperit emprenedor i capacitat per
adequar-se al canvi permanentment. Els joves que avui es
formen a les aules interpretaran el món d’una manera més
dinàmica. 

I una peça clau en aquest procés és la Universitat de les
Illes Balears. Enguany, el Govern ha augmentat en 330 milions
el finançament de la Universitat de les Illes Balears, un 8% més
que l’any passat. Però això no és tot. Aportam 2.500 milions per
a la construcció d’un multiaulari amb capacitat d’acollir 4.000
estudiants. La nostra universitat també creix en quantitat i en
qualitat. Volem que la nostra universitat sigui un dels motors
del creixement econòmic, tecnològic i empresarial, un factor de
creació, d’aportació de gent ben preparada i amb idees noves.
La nova economia, no la fa només la gent que estudia
informàtica sinó la gent que aprèn a pensar i a enfocar les coses
de forma nova. La nostra universitat ha de formar persones
preparades per a la recerca, l’avanç tecnològic i la innovació.
D’aquí a pocs mesos, el Govern presentarà dos plans de gran
envergadura: el Pla de recerca i desenvolupament i el Pla
d’innovació.

El primer té l’objectiu general de treure les Illes Balears del
vagó de coa de la investigació. Inclou la formació de personal
investigador i programes de finançament per projectes de R +
D. Parlam d’investigació aplicada d’interès econòmic i de
millora de qualitat de vida. Parlam de programes de cooperació
entre la investigació pública i l’empresa. D’altra banda, el Pla
d’innovació donarà una empenta de competitivitat a les nostres
illes i donarà suport a la creació d’empreses amb base
tecnològica. 

En aquesta projecció cap a la societat del coneixement, el
Parc Bit i els organismes satèl·lits hi tenen un protagonisme
essencial. Descartat el projecte urbanístic, el Parc Bit s’implanta
com un autèntic parc tecnològic. Les Illes Balears tenen
capacitat i atractiu per a les innovacions tecnològiques.  El 14%
de la nostra població té accés a Internet i som la quarta
comunitat que més usa la xarxa, darrera de La Rioja, Catalunya

i el País Basc. Les grans indústries de l’alta tecnologia se’ns
acosten. És el cas de Prodigios, un gegant planetari de la
informació que s’instal·la al Parc Bit: 100.000 milions de capital
social, 2.000 milions d’inversió a les Illes i la creació de 500 llocs
de feina qualificats. Anam per bon camí. Queda molt per fer,
però anam per bon camí.

Fins aquí, les línies mestres de l’acció de Govern en el camp
de la nova educació i les noves tecnologies, primera condició
per facilitar l’accés a la societat de la informació. Passem ara a
la segona: les infraestructures necessàries per a un país que vol
ser modern i capdavanter. Creguin, senyores i senyors diputats,
que em sap molt de greu dir que, al començament del segle XXI,
a les Illes Balears no tenim ben resoltes les infraestructures
bàsiques: energia, transports, carreteres i obres hidràuliques.
M’he proposat, en aquest discurs, no fer cap retret al passat. I,
ni en aquest ni en altres camps, no en faré ni un, encara que -ho
he de dir- això suposi un exercici de contenció. Mirem només
cap a endavant. I, mirant endavant, he de dir que efectivament
no tenim ben resoltes aquestes infraestructures bàsiques, però
treballam de valent per resoldre-les de forma definitiva.

Comencem per l’energia. Tenim en marxa el Pla energètic, el
primer pla energètic de les Illes Balears. Actualment és a
exposició pública. El Pla suposa la introducció del gas natural
com a base energètica, gas que arribarà a les Illes a través d’un
gasoducte submarí d’uns 220 quilòmetres, des de la costa
valenciana. Triam el gas natural perquè és el carburant més net,
barat i ecològic. No necessitam més centrals tèrmiques. No farà
falta cap instal·lació colossal que deteriori el nostre paisatge.
Tot Europa aposta pel gas natural. La iniciativa tira endavant.
Fa pocs dies, el president Zaplana va donar suport al projecte
i, en concret, a la connexió al gasoducte que travessa la
Comunitat Valenciana. Enagas també ha acceptat el nostre
projecte de gasoducte i pretén incloure’l a la xarxa de
gasoductes de l’Estat. Queda per definir l’aportació d’Enagas
i de l’Estat en el finançament, mitjançant la possibilitat de fons
europeus. He de dir que en aquest tema no esperam cap
sorpresa. Altres comunitats no han tengut cap problema, per
part del Govern central a l’hora de realitzar projectes similars. I
sembla obvi que les necessitats dels ciutadans de les Illes
Balears no haurien de ser menys importants que les dels
ciutadans d’altres comunitats.

El Pla energètic té un ambiciós capítol pel que fa al
desenvolupament d’energies renovables i foment de l’estalvi i
la racionalització. I, què puc dir de l’actual estat de producció
i distribució d’energia? Què puc dir de GESA que els ciutadans
de les Illes Balears no sàpiguen? Em limitaré a dir que la
situació d’aquest estiu no es pot repetir. El Govern ja s’ha
preocupat de demostrar que no hi ha cap entrebanc legal
perquè es facin efectives les inversions de 75.000 milions de
pessetes que el president d’ENDESA va anunciar a Mallorca.
Només, per tant, afegiré una frase: que les facin. M’empegueeix
parlar de l'accés de les Balears a la societat de la informació
quan es produeixen aturades d’energia elèctrica que duren
setmanes. Insistesc: Facin les inversions, ja.
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I, continuem parlant ara de serveis essencials per als
ciutadans d’aquestes illes: el transport i les infraestructures
hidràuliques. De moment, ja hem presentat la política integral de
transports per a les Balears, una política pensada a la mida de
les Illes, una política que considera les carreteres un element
més del sistema de transports, una política que descarta les
autopistes, que són unes vies bones per a territoris grans, però
massa impactants sobre territoris reduïts com el nostre. Volem
carreteres segures i fluïdes, no circuits de gran velocitat. Per
això hem apostat per un model de carreteres adequades al
nostre territori que passa pel desdoblament de les vies més
saturades. Hem apostat per un model que té un ampli suport
popular, un model que aposta pels desdoblaments de les
principals  vies: carretera de Manacor, Inca-sa Pobla, Santa
Ponça-Palmanova-Peguera i la de Llucmajor. I sabem que la
descongestió  de les nostres vies només és possible amb una
bona alternativa de transport públic. A principis de novembre
s’adjudicarà la realització del primer Pla integral de transports.
En aquest sentit, la millora del transport interurbà amb unes
bones connexions dels autobusos amb les línies de ferrocarril
en són la base més important, l’única fórmula eficaç contra la
saturació que ara patim. Avui ningú no dubta que el tren és un
dels  mitjans més nets, ràpids i segurs. I puc dir que abans de
Nadal anirem en tren fins a sa Pobla, una línia que ha passat de
la virtualitat a la realitat. I també hem encarregat el projecte del
tren fins a Manacor i els estudis per fer-lo arribar a la
Universitat i a l’aeroport de Palma. El projecte del ferrocarril és
ambiciós. L’objectiu final és fer arribar les línies fins als
principals municipis turístics de la costa.

Però parlant d’infraestructures, és inevitable parlar d’un
dèficit històric que ha patit aquesta comunitat: la manca
d’inversió en infraestructures hidràuliques. I aquest estiu de
sequera ferotge n’hem patit les conseqüències. Una acció
decidida i responsable del Govern ha garantit l’aigua a la
població durant la temporada més seca i de més consum. La
inversió per dur a terme aquest subministrament ha estat de
4.300 milions de pessetes, una inversió que ens permeté entre
d’altres coses, adquirir dessaladores modulars que garantiren
el subministrament a la badia de Palma; una inversió amb la
qual hem afrontat les deficiències més greus d’altres municipis,
tan de la part forana de Mallorca com d’altres illes. Aquestes
actuacions, juntament amb l’obertura d’una nova línia de la
dessaladora de Palma, ens han permès superar amb un èxit
raonable un estiu que es presentava molt negre. He de dir que
la col·laboració entre les diverses institucions, proposada pel
Govern, ha fet possible actuar amb la màxima eficàcia. 

I aquí també hem de destacar la col·laboració ciutadana que
ha estat sensible a la campanya d’estalvi aigua. Un estalvi d’un
2% quan esperàvem un augment del consum d’un 10%. Tenim
una població cada vegada més sensibilitzada tant en el consum
d’aigua com en la reducció de deixalles. En aquest sentit, he de
destacar la importància d’haver aprovat la modificació del Pla
de residus sòlids de Mallorca, un pla que suposa una nova
concepció en la gestió de residus i que aposta per la reducció,
la reutilització i el reciclatge; un pla de residus aviat funcionarà
a Mallorca. El de Menorca ja està acabat de redactar  i el
d’Eivissa està aprovat inicialment, una passa fonamental per
resoldre la insuportable situació de les Pitiüses en matèria de

residus. També estem donant sortida al problema dels
enderrocs, residus de construcció i ferralla, amb un programa
insular específic i la col.laboració d’empresaris i veïnats. Al
mateix temps hem restaurat l’abocador de Formentera amb
l’objectiu de poder-lo tancar en un màxim de tres anys, una
decisió que posarà fi a una situació insostenible a la pitiüsa
menor.

Fins aquí, la reflexió sobre la necessitat de tenir
infraestructures adients. Ja he dit, fa una estona, que cap país
pot estar implicat en la nova societat del coneixement, si no
gaudeix d’uns bons nivells de qualitat de vida. Qualitat de vida
és medi ambient, paisatge, serveis, una bona sanitat. És, en
definitiva, un nou concepte de prosperitat que va més enllà de
l’econòmica: la prosperitat social.

En aquest capítol de prosperitat social cal incloure la
necessitat de gaudir d'una xarxa sanitària extensa i de qualitat.
Amb el pressupost d’enguany ja hem posat en marxa deu
centres sanitaris nous i n’hem reformat sis més. És a dir, ja
estam millorant les infraestructures sanitàries a 16 municipis.
Però en aquest àmbit he de parlar del gran avenç que s’ha fet en
l’assistència mèdica domiciliària. Molts de pobles no tenien
aquest servei. Això creava greus problemes a les persones
majors que tenien dificultat de transport. Ara, el metge ja pot
anar a totes les cases en cas d’urgència. No és necessari el
desplaçament al PAC.  La solució ha estat l’anomenat PAC-
Mòbil: un servei de metges amb cotxe equipat que permet
atendre totes les  necessitats d’urgència. Acabàrem l’any amb
20 vehicles nous. L’any que ve el servei ja cobrirà totes les
Illes. A hores d’ara, des del mes de juliol el nombre de visites
domiciliàries ha augmentat en un 25 per cent, tot un avanç que
ha estat possible gràcies a la col.laboració amb l’Insalud.

Senyores i senyors diputats, si hi ha un camp en el qual els
avenços encara no equilibren les necessitats, aquest és el de la
salut mental. Disposam de només 105 places pel voltant de les
2.000 persones amb transtorns mentals greus que hi ha a
Balears. Un parell de centenars de persones amb malalties
mentals  viuen, alguns des de fa dècades, a les instal·lacions
poc dignes del Psiquiàtric. És un panorama vergonyós per un
país  que vol ser pròsper i modern. D’entrada hem invertit 200
milions en obres de condicionament dels pavellons del
Psiquiàtric i hem posat en marxa dos centres de dia per a
pacients mentals a Palma i a Inca. Però tenim una assignatura
pendent. Hem de planificar el tancament del Psiquiàtric com a
tal i substituir-lo per una xarxa d’atenció comunitària que
inclogui clarament la rehabilitació, la integració social i laboral
i l’atenció infantil i juvenil.

Pel que fa al Pla autonòmic de drogues, hem de procedir a
la seva reelaboració i prendre algunes mesures de xoc. De
moment hem creat dos nous serveis d’atenció al
drogodependent: l’anomenat CAT-3, un nou equip d’atenció en
horari d’horabaixa que atén unes 80 persones, nombre que serà
multiplicat per dos a finals d’any. Per altra banda, des d’agost
ja funciona el Metabús, una furgoneta que reparteix metadona
durant tot el dia a sis punts diferents de Palma. Però hem
d’augmentar d’esforç. En el pròxim pressupost multiplicarem
l’atenció a les drogodependències, autèntic drama per a moltes
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famílies. Des d’aquí vull encoratjar a pares, familiars, voluntaris
i a tots els que treballen amb drogaddiccions. Vull que
sàpiguen que les institucions estaran a l’altura del seu esforç,
sovint anònim i silenciós, però molt efectiu. 

En un altre aspecte, he de manifestar que la sanitat cobrarà
a les Illes Balears una nova dimensió amb el traspàs de
competències. El Govern ja està preparat per a liderar aquesta
nova situació.

Qualitat de vida, qualitat ambiental, millora de les
infraestructures…són aspectes bàsics que ha de tenir resolts
una societat moderna. Però, insistesc, no accedirem a nova
societat si no tenim les necessitats bàsiques cobertes. Hem de
garantir que tothom participi del dinamisme i el creixement
econòmic que tenen les Illes, i això només és possible amb una
política que corregeixi les disfuncions socials que genera el
propi sistema. Una de les primeres mesures que prenguérem en
aquest sentit va ser aprovar un complement per als receptors de
pensions assistencials o no contributives. Prop d’11.000
persones se’n varen beneficiar.

La bateria d’iniciatives en el camp social és extensa. El
govern ha augmentat en un 33%  l’aportació al Servei d’Ajuda
a Domicili a tots els  municipis de Balears. El Consell de Govern
ja ha aprovat el Pla de la immigració que, amb un pressupost de
1.400 milions, pretén millorar les condicions de vida d’un
col·lectiu que cada dia és més nombrós a les Illes Balears. Des
de l’hivern passat funciona un servei d’emergència per a
indigents que ja va atendre més de 500 casos. També
subvencionam el lloguer de pisos a persones en risc d’exclusió
social, persones que ara disposen d’un sostre digne. 

Un Govern que es preocupa d’elaborar una política global
per als joves i que actua amb fermesa en la defensa dels drets
del menor. Bona mostra n’és el Pla jove i l’obertura de l’oficina
de Defensa dels Drets del Menor; un Govern que fa de la
solidaritat un punt important de la seva actuació. Balears és la
comunitat autònoma que més aporta a projectes de cooperació
internacional: ja estem al 0,75%.

Tampoc vull deixar passar l’ocasió per explicar que l’Escola
Balear de l’Esport incorpora noves disciplines i el Centre de
Tecnificació s’ha de convertir en referent d’esportistes i de
clubs de tot l’Estat. I parlant d’esport, vull fer reconeixement
públic dels mèrits dels  representants balears als Jocs Olímpics.
I ho faig amb la consciència que els èxits que han aconseguit
no es deuen a la planificació esportiva de l’Administració,
planificació amb moltes mancances, sinó al seu esforç personal.

Avui sabem que tota política social amb un mínim de
perspectiva de futur passa per l’habitatge i el Govern així ho ha
entès. És  per això que hem assumit el compromís de construir
en dos anys 2.500 pisos de protecció oficial. L’avenç en aquest
terreny ha estat espectacular, sobretot si pensam que entre els
anys 96 i 99 només se’n feren 396. També hem apostat
clarament per la via de la rehabilitació aprovant un pla per al
2000-2003 que significarà una inversió de 5.000 milions. La
rehabilitació a més de recuperar espais urbans, tant des del
punt de vista arquitectònic com social, dóna feina a un sector

qualificat de la construcció. Dins aquest pla de rehabilitació, i
com un exemple més de la política transversal, dedicam una
atenció preferent als joves, els quals es poden beneficiar
d’ajudes i subvencions que arriben fins un 47%.

He parlat de la necessitat de treballar a favor dels sectors
més desfavorits de la societat. És obligat idò fer una referència
sobre la desigualtat entre homes i dones que encara patim a les
Balears. Amb l’objectiu de treballar per fer desaparèixer
aquestes  desigualtats hem creat l’Institut de la Dona, que ha
d’impulsar una nova política. Avui, el nombre de dones
matriculades a la Universitat és superior al dels homes. Per tant,
no s’explica que les dones continuïn ocupant llocs de feina
subalterns, els costi més accedir al mercat laboral i cobrin sous
inferiors. Tampoc no podem oblidar les situacions de violència
de les quals les dones són víctimes. Tenim l’obligació de
protegir aquestes dones i per això  ja estudiam un Pla de
protecció per a dones maltractades.

Seguirem parlant de qualitat de vida dels nostres ciutadans.
Creixement sostenible i protecció del territori són polítiques
d’aplicació comuna a tots els països avançats. El Govern es va
posar des de bon començament mans a l’obra per redactar els
plans d’ordenació de recursos naturals de cala d’Hort i dels
illots de ponent d’Eivissa, de ses Salines d’Eivissa i Formentera
i de la península d’Artà, plans que ens permetran fixar quines
són les figures de protecció més adequades a cada indret. Em
referia abans, a la importància d’ampliar els espais protegits de
Balears, uns espais dels quals n’han de gaudir residents i
visitants i que ens permetran rehabilitar el nostre medi natural.
Per això, el Govern ha considerat molt important la creació
d’una xarxa pròpia d’espais naturals que integrarà finques
públiques i espais  protegits. La darrera incorporació a aquest
patrimoni natural han estat les finques d’Albarca i es Verger.
1.128 hectàrees de terrenys d’un altíssim valor ecològic. 

En matèria de protecció no vull ser triomfalista. S’ha avançat
però queda camí per recórrer. Fins ara només teníem protegit un
4,6% del territori, un percentatge baixíssim si pensam que la
Unió Europea exigeix un 15% per acollir-se als beneficis
comunitaris.  El Govern de progrés, des de la Conselleria de
Medi Ambient, ha fet un gran esforç per arribar en un any a un
percentatge d’espais protegits  d’un 17%. La nostra intenció és
ampliar els espais protegits i una de les figures que tenim
present és la creació de parcs naturals. En aquest sentit serà
fonamental aprovar una llei específica per a les nostres illes que
adaptarà la Llei estatal per a la conservació de la naturalesa.
Seguim treballant en la declaració de parc natural a les zones
que té previstes aquest Govern. I voldria transmetre un
missatge de tranquil·litat a tots els propietaris de finques: Que
ningú no passi pena. La declaració de parc natural ha de servir
perquè tothom hi guanyi, no perquè ningú en surti perjudicat.
Hem deixat enrera l’època de les limitacions per iniciar l’època
de la col·laboració i de les ajudes. Una mostra d’aquesta
voluntat del Govern és la signatura d’un conveni de gestió
conjunta amb els propietaris de finques del parc natural de
Mondragó, propietaris que ja tenen més representació en la
junta rectora del parc. La participació dels propietaris és bàsica
en el nostre model de gestió de parcs naturals. La intenció del
Govern és preservar un dels millors patrimonis que tenim i
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ajudar al manteniment d’aquestes finques, sense que cap dret
privat sigui vulnerat.

En matèria de protecció del territori consider que ha estat i
és importantíssima la política que ha vengut aplicant el Govern,
una política que fins ara ha concentrat els seus esforços a
reduir la pressió urbanística que patia el nostre sòl rústic. En
pocs mesos, des de les mesures cautelars i d’emergència, la
pressió urbanística en el sòl rústic ha davallat de forma notable,
i encara ho farà més. Aquestes mesures, amb la reducció de la
parcel·la mínima i les limitacions a la segregació, han suposat
evitar la possible construcció d’uns 200.000 habitatges nous en
sòl rústic per a una població potencial de 600.000 habitants. En
aquesta bateria d’iniciatives urbanístiques, el Govern ha
impulsat les moratòries realitzades pels consells, un téntol fins
que no estiguin aprovats els plans parcials de cadascuna de les
illes. La nova Llei del sòl continua avançant, així com la
modificació de la Llei d’ordenació territorial i de les Directrius
d’Ordenació del Territori. En definitiva, tots els mecanismes
legals de contenció urbanística estan en marxa.

I passam ja a la quarta columna que ha de sostenir el
projecte del Govern de les Illes Balears per el camí de la nova
societat, del nou segle: un nou concepte de seguretat. Els
nostres  ciutadans s’han de sentir segurs en cadascuna de les
actuacions de la vida quotidiana. Han de sentir que hi ha un
Govern que vetla per la seva seguretat i la planifica. Fins ara,
parlar de seguretat era parlar de seguretat ciutadana o de
seguretat vial. Les necessitats de la societat avançada han
d’anar molt més enllà. 

El ciutadà s’ha de sentir segur com a consumidor. I s’hi sent
quan veu que es clausura, com s’ha fet, un conegut local públic
que servia begudes alcohòliques adulterades; o quan es tanca
un escorxador clandestí, com s’ha fet, que servia carn a tota la
comarca d’Inca sense garanties sanitàries. 

Els ciutadans s’han de sentir segurs com a treballadors. El
lloc de feina no ha d’esser un lloc de mort sinó un lloc de vida;
i s’hi sent segur quan veu un autèntic pla contra la sinistralitat
laboral com el que ja s’està començant a aplicar.

Els ciutadans s’han de sentir segurs en l’atenció sanitària
preventiva dels  seus fills. Des de gener, a tots els nadons de
Balears els fan la prova de la fibrosi quística i la detecció precoç
de la sordesa. Tenim una campanya de detecció de la sida per
a les dones embarassades. La nova vacuna contra la meningitis
ja és massiva i gratuïta tant en els centres públics com en els
privats.

Els ciutadans s’han de sentir segurs quan gaudeixen del
temps d’oci. No hi pot haver tants de morts a les platges. El Pla
pilot experimentat amb molt d’èxit a Formentera i a Alaior
arribarà a totes les platges de les Illes Balears.

Els ciutadans s’han de sentir segurs en casos d’emergència.
El centre de l’112 ha ampliat els seus serveis amb nous sistemes
per rebre avisos i donar resposta immediata en cas de cridades
massives. Multiplicam els plans de seguretat, ben aviat ja
tendrem el Pla d’incendis forestals, el Pla d’inundacions i els
Plans de risc químic; i, encara que ho digui amb tota prudència,
la gran millora de serveis de prevenció ha tingut una gran
incidència en els incendis forestals d’aquest estiu,
extremadament perillós per la sequera. 

I en tot aquest entramat, les policies locals tenen un paper
protagonista. Per això volem incidir en la millora de la seva
formació i ja hem triplicat el pla de beques per als agents de
policia.

Senyores i senyors diputats, els ciutadans de les
democràcies avançades confien que sempre i en qualsevol
situació, li seran respectats els seus drets cívics tradicionals: la
llibertat, la justícia i la igualtat. Al segle XXI, però, n’hi hem
d’afegir alguns més:  el de la participació, el democràcia
quotidiana i el de la proximitat. Parlem-ne, idò, d’aquests temes.

El Govern de les Illes Balears ha de liderar la modernització
d’aquest país. Però no ho farà mai sense la participació dels
col·lectius socials. Avui ja puc dir que hem obert de bat a bat
les portes de la participació. En tots els departaments del
Govern s’han creat nous espais participatius o s’han ampliat els
que ja existien. La llista és llarguíssima: el Consell Econòmic i
Social, el Consell Social de la Universitat, la Mesa de Diàleg
Social, el Fòrum per a la Immigració i un llarguíssim etcètera.
Tothom que ha volgut participar ha trobat un lloc per fer-ho, i
per fer-ho amb comoditat. Evidentment, els que no han volgut
participar no ho han fet. La cultura del debat és avui més viva
i vigorosa que mai.

El Govern que presidesc té l’obligació de planificar i prendre
decisions, d’alta volada, estratègiques per al futur d’aquest
país. Però al mateix temps ha de prendre decisions que
incideixin en la millora de la vida quotidiana dels ciutadans.
Sense anar més enfora, les seves relacions amb l’administració
autonòmica. Enguany, per primera vegada han pogut utilitzar
Internet com a mitjà de transmissió de la seva declaració de
renda, admesa en temps real. Tenim redactat un Pla de qualitat
per a l’Administració per desterrar la burocràcia i oferir un
serveis molt més àgils i eficaços.

Prop d’11.000 persones varen presentar-se als  exàmens del
borsí d’interins. Aquesta convocatòria massiva ha estat una de
les millors proves de confiança ciutadana en el nou Govern,
confiança de respecte a la igualtat d’oportunitats, de justícia i
de transparència.

Encetarem ara el capítol de la proximitat, que té un important
caire institucional i que afecta directament a la configuració de
la nostra comunitat autònoma. He reiterat que la nova etapa
política de les Illes Balears només serà possible si el nostre
autogovern es fonamenta en institucions sòlides. A les Illes
Balears volem un Govern fort, uns consells insulars forts i uns
ajuntaments forts; forts per servir els interessos generals de la
nostra societat. Anunciàrem que els consells insulars passarien
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a ser l’eix central de cada illa. El 31 de gener del 2000, era
aprovat i remès al Parlament el projecte de Llei de consells
insulars. I el nou marc jurídic dels consells insulars es
complementa amb noves transferències, ara ben dotades, a les
institucions insulars. La proposta de transferir l’ordenació del
territori es troba ja en tramitació al Parlament; la d’acció social
ha estat tramesa a la Comissió Tècnica Interinsular; i les
d’Esports, Cultura i Carreteres són objecte d’estudi i converses
per arribar a un consens, sobretot, per quantificar-ne la dotació
econòmica.

He de fer constar que, a pesar de tots els esforços, la
complexitat d’aquests processos no ens ha permès fer tota la
via que voldríem. Però també vull deixar ben clar que, més enllà
del termini, preval la necessitat de fer un procés de traspàs
impecable jurídicament i econòmicament. Tenim la voluntat
política de reconeixement del protagonisme dels consells
insulars. Els antics conflictes entre Govern i consells insulars
han de ser aigua passada. S’han revisat les transferències mal
dotades i el deute històric amb el Consell de Mallorca ha estat
cancel·lat. Per altra banda, la Llei de finançament definitiu dels
consells  està en procés d’elaboració, amb la màxima voluntat de
complir els sis mesos de termini que preveu la Llei de consells
insulars.

I també hem de reconèixer que, ara com ara, els ajuntaments
no han rebut tota l’atenció que es mereixen dins el sistema
institucional de les Illes Balears. Idò vull anunciar, que després
d’enllestir la nova etapa dels consells insulars, arriba ara el
moment de dur endavant el projecte de llei de règim local a les
Illes Balears. I no només això, ja hem d’anar pensant amb
sistemes de participació dels ajuntaments en els ingressos de
la comunitat. Una ponència parlamentària ja té el mandat de fer
feina en aquesta qüestió. 

Senyores i senyors diputats: impulsam a les Illes Balears un
procés de canvi progressista que desenvolupa l’economia
productiva, una societat integrada i una identitat cultural i
lingüística, un país modern per entrar de ple a la nova societat
de la informació i el coneixement. Però hi ha factors exteriors
que incideixen de forma decisiva en el nostre projecte de futur
i seria una aberració ignorar-los. En el marc de l’Estat espanyol
no trobam un context gaire favorable. Però abans d’analitzar-lo
vull reiterar que ningú no esperi de mi la pràctica indigna del
victimisme. Les Illes Balears han de plantejar propostes
raonables i ser tractades amb justícia; propostes raonables i ser
tractades amb la justícia que es mereixen, ni més ni pus. 

En les relacions amb el Govern de Madrid trobam un punt
particularment delicat: el finançament. L’Estat s’ha desfet de
competències amb un espectacular forat de dèficit, dèficit que
hem d’eixugar amb els minsos recursos de què disposa aquesta
comunitat autònoma. A més, l’Estat imposa unes obligacions
indefugibles que restringeix de manera dramàtica el nostre
marge de maniobra. Posaré un exemple: la Llei de protecció de
menors.  Em sap greu definir aquest episodi com una
irresponsabilitat política però no puc evitar-ho. Com és
possible que l’Estat faci una nova legislació en matèria de
menors que suposa un notable increment dels recursos
econòmics i que transfereixi aquestes competències a les

autonomies amb una dotació econòmica zero? I he dit zero.
Això és impensable en qualsevol Estat que tengui el més petit
sentit  de racionalitat. Això és el sistema més perfecte per
esquilmar una autonomia amb recursos limitats com la nostra.

El nou sistema de finançament serà un important cavall de
batalla. I quin és el nostre model? Molt senzill: augmentar els
recursos actuals per exercir amb eficàcia les nostres
competències. Un territori globalment ric com les Illes Balears
ha de poder disposar dels recursos necessaris per dotar-nos
d’una bona xarxa viària adequada al territori, unes
infraestructures hidràuliques que garanteixin el
subministrament i tractament d’aigües, un sistema educatiu de
qualitat i una sanitat que permeti als illencs gaudir d’una salut
òptima. He de dir que les darreres notícies no són
excessivament bones. Sent una gran inquietud  quan des de
Madrid parlen del dèficit zero com objectiu. I tenc por que
aquest dèficit zero no el vulguin carregar a l’esquena de
comunitats com la nostra a cop de retallades pressupostàries.
Ja hem vist el pressupost del 2001. Són els mateixos de 1999. No
hem avançat gens ni mica. Esper que el Ministeri de Medi
Ambient ja tengui preparada l’esmena per incloure-hi les
quantitats  del conveni d’obres hidràuliques. No vull creure que
se’n rentarà les mans com ho ha fet amb les dessaladores
modulars que el Govern de les Illes Balears ha posat en marxa
per abastir d’aigua els  ciutadans de la badia de Palma aquest
estiu.

També em resistesc a creure que el Ministeri de Foment no
voldrà incloure en el conveni de carreteres tots els nous plans
que hem elaborat des de les Illes Balears. No demanam ni una
pesseta més. Senzillament, que s’apliquin als nostres projectes.
No hi ha cap dificultat jurídica. El conveni de carreteres només
és un paper. No afecta tercers. És, per tant, una qüestió,
purament de voluntat política. 

Esper, igualment, que es resolguin, definitivament, les
compensacions per l’extracost de la inversió elèctrica a Balears.
Per ventura, la mostra més emblemàtica de la manca de
sensibilitat del Govern de Madrid cap als ciutadans de les Illes
Balears sigui la Llei de règim especial. Després de més de dos
anys, no hem anat més enllà d’alguns descomptes i
bonificacions. La llei existeix més en el paper que en la realitat.
Tenim una àmplia relació de les nostres peticions per constituir
les comissions mixtes. La resposta només han estat paraules.
Cap fet. Hem presentat al Govern central un conjunt de
projectes valorats en més de 73.000 milions de pessetes que es
poden finançar a través del règim especial; 73.000 milions de
pessetes, i tot està aturat. Les Illes Balears aportam a l’Estat
moltíssim més del que rebem. El saldo al nostre favor registra,
com a mínim, 105.000 milions anuals.

Vaig oferir personalment al president Aznar una clara
voluntat de lleialtat institucional, sense victimismes, un àmbit
de col·laboració recíproca. Em va respondre amb bones
paraules, però mesos després no hem avançat gens. Jo deman
a tots els grups d’aquesta cambra, i en especial al de l’oposició,
que facem un sol cos a l’hora de defensar davant Madrid els
interessos legítims dels ciutadans de les Illes Balears. És
indispensable que deixem de banda la nostra adscripció política
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quan parlam de resoldre els problemes estructurals de les
nostres  illes i d’impulsar la qualitat de vida i la cohesió social
d’aquesta terra. Aquest és el meu envit.

Senyores i senyors diputats, un dels trets essencials de la
identitat de les Illes Balears és la insularitat, situada dins el
context  de l’Europa mediterrània. Participam activament dins el
Comitè de les Regions d’Europa i dins la Conferència de
Regions Perifèriques i Marítimes d’Europa. La passada
setmana, a la reunió de Florència, vaig deixar palès el meu
missatge insularista. Donam una gran importància a les
relacions amb els nostres socis dins la plataforma de
cooperació entre les illes de la Mediterrània Occidental, Imedoc,
que ha de servir per defensar conjuntament els interessos del
territori insular de l’Europa mediterrània. Les Balears volen
refermar la nostra dimensió mediterrània. Hem de ser punt de
referència i de trobada entre la ribera nord i la ribera sud de la
Mediterrània. El segon Fòrum Formentor ha demostrat el
caràcter estratègic de la nostra comunitat. El Govern posa totes
les eines per convertir-nos en pont natural de diàleg i per
assumir les responsabilitats amb vistes al futur de l’associació
euro-mediterrània.

I no vull acabar sense fer referència a un dels valors que ens
ha de dirigir: la nostra identitat, la nostra cultura i la nostra
llengua. S’ha demostrat que la nostra cultura té qualitat i
creativitat i que és capaç d’interessar a l’exterior. El nostre
teatre, la nostra música, les arts plàstiques, el cinema i la
literatura fets pels nostres creadors tenen la possibilitat de
passejar-se pel món sense complexos. L’impuls cultural és
creixent pel que fa a la normalització lingüística. En aquest
àmbit registrem abundants dificultats: per una banda no podem
exhibir un passat massa brillant, i per altra, l’actual situació
d’incorporació d’abundant població externa. Aquest fet ha de
ser afrontat amb coratge polític per part de les administracions.
Hem de crear situacions de consens basades en el respecte dels
drets lingüístics individuals  i de la justa decisió d’aconseguir
que la llengua del país sigui necessàriament coneguda i
utilitzada coma vehicle de comunicació personal i en tots els
àmbits públics. Encara queda molt per fer, però l’impuls a la
llengua pròpia comença a arribar a tots els àmbits. Un cas
significatiu és l’augment extraordinari de cinema en català que
avui podem veure, més de 100.000 espectadors en el que duim
d’any. Que impulsam l’ús del català ho demostra la creació
d’una nova emissora de radio fórmula per potenciar la música
produïda a l’àmbit lingüístic català; i en aquesta mateixa àrea
començam a estudiar la viabilitat de creació d’un model propi
audiovisual. Ja vos puc anunciar que crearem ben aviat el
Consell Social de la Llengua Catalana, un organisme que
integrarà tots els sectors socials compromesos en el procés de
normalització. Però el pilar bàsic i que vertebra tot procés de
normalització lingüística és l’escola. I en aquest sentit vull
destacar els bons resultats que dóna l’aplicació  valenta del
Decret de Mínims a l’ensenyament. 

I ja per acabar, senyores i senyors diputats, construïm un
país capaç d’afrontar els reptes de la nova societat i construir
un país s’ha de fer des de l’afirmació de la pròpia identitat. La
identitat és, en termes digitals, el navegador que permet
acostar-nos al món exterior. Sense identitat no som ningú. La

identitat és el nostre referent i la marca que ens fa diferents dels
altres. I aquest Govern vol recuperar una societat orgullosa de
ser qui és, una societat sobirana que decideix el seu futur i que
vol ocupar el lloc que li pertoca dins l’Estat espanyol i dins
l’Europa mediterrània; una societat que vol entrar de ple dins la
nova societat de la informació i el coneixement sense deixar de
banda conceptes tan bàsics com la solidaritat i la justícia. 

Avançam pel bon camí però és un camí que no podem fer
totsols. Les portes són obertes per a tots aquells que se sentin
implicats en la construcció d’un país cada dia millor. 

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President del Govern.

Segons determina l'article 168.1, han de transcórrer 24 hores
per continuar aquest debat. En conseqüència se suspèn la
sessió fins demà a les 12,30 hores, que recomençarà.

Moltes gràcies.
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