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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores  i senyors  diputats, representants  -amplis,
avui- dels mitjans de comunicació públics que assisteixen a
aquesta sessió.

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

Donarem començament a la sessió de debat d’orientació de
política general del Govern. En primer lloc 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. Ens
trobam a mitjan camí. Aquest debat sobre l’orientació política
general del Govern arriba a mitjan legislatura, als  dos anys i tres
mesos de l’inici del Govern que presidesc. Vint-i-set mesos de
feina intensa no és molt de temps, però permeten ja presentar
una senalla d’iniciatives que marquen un rumb polític definit.

Per tant, és hora de fer un balanç de la feina feta, un balanç
objectiu. I per ser objectiu parlaré més de xifres concretes que
d'intencions abstractes. Em mouré en el camp de les realitats
mesurables. Parlaré, ras i curt, d’avenços reals, d’allà on ja hem
arribat i d’allà on encara no ho hem fet. Ni més ni pus.

Abans voldria introduir, però, alguns elements de reflexió.

D’entrada, que dos anys són, en la dinàmica política, quasi
no-res. Entenc perfectament les presses  dels  ciutadans que volen
que les Illes Balears canviïn per bé. Entenc que vulguin veure,
millor avui que demà, fetes realitat tantes i tantes ilAlusions. A
tots  aquests  ciutadans, els  vull dir que transformar els  somnis  en
fets concrets és  una tasca apassionant però també dura i llarga,
que avançam tan aviat com és possible, i avançam amb el vent
a favor, perquè els  ciutadans de les Balears són de cada vegada
més conscients  de la necessitat d’afrontar els canvis socials  i
mediambientals que defensa el Govern.

Els vull dir que no hem renunciat a res, ni molt manco a
aquelles dosis  d’utopia a què vaig fer referència en el discurs
d’investidura i que continuu considerant necessàries per fer
avançar el país. Feim camí amb la mateixa ilAlusió tranquilAla del
primer dia. El programa es duu endavant amb un treball
constant, ferm i prudent.

Senyores i senyors  diputats, ja des de l’inici del debat propòs
posar com a element central els  problemes reals  i les esperances
de les persones, de la gent de les Illes Balears. Facem un debat
amb la mirada posada en les persones, en els  ciutadans i les
ciutadanes del nostre país, en els  seus problemes concrets i en
les seves  ilAlusions. Tenim l’obligació d’oferir solucions a les
necessitats concretes dels ciutadans, però també tenim la
responsabilitat d’integrar-los, amb ilAlusió, en la construcció
activa del país.

Tenc ben clar que, sense solucions concretes, la política és
pura demagògia. Però si no atenem els intangibles com les
ilAlusions colAlectives i l’autoestima, la política esdevé simple
mediocritat administrativa.

La primera senya de la nostra identitat són les persones
d’aquest país, una manera de ser que ens llegaren els nostres
pares i padrins i que tenim l’obligació de transmetre als  nostres
fills i néts; una manera de ser d’una gent que desprèn pluralitat
i autoestima, gent emprenedora que volem, com a colAlectiu,
projectar cap a Espanya, cap a Europa i cap a la resta del món
la nostra visió de les coses; una manera de ser que s’ha enriquit
per totes les persones que han vingut a viure a aquesta terra.

Som una societat que vol jugar el seu paper, amb les seves
limitacions i possibilitats, però un paper que, petit o gros, és el
seu paper, u. Un paper sense perjudicis i sense imposicions.

La nostra identitat és la millor brúixola per navegar dins un
món globalitzat i de cada vegada més complex. El nostre petit
país  té moltes coses a dir, i tenim dret a ser escoltats i a
participar perquè són la nostra aportació, l’aportació
diferenciada de les Illes Balears.

El Govern de l’Estat n’hauria de prendre nota i entendre que
les Illes Balears no són un departament administratiu. Més tard
parlaré específicament de les relacions amb el Govern de
l’Estat, però des d’ara mateix vull deixar palesa la necessitat
d’un gran esforç en el gran pacte constitucional i, per tant,
d'afavorir la cultura de lleialtat.

Les Illes Balears són una nacionalitat dins del projecte
d’Espanya plural que descriu la Constitució. Som una part del
conjunt. També som Estat i no una institució tutelada. Això no
és un desig quimèric. Això és la lletra i l’esperit de la
Constitució que tenim des de fa 23 anys, i si aquesta és la lletra
i l’esperit, com es pot entendre el rebuig al debat anual dels
presidents autonòmics al Senat? Com es pot entendre el
bloqueig a la proposta de participació de les comunitats
autònomes en el Consell de la Unió Europea?

I en aquest camí, encara aniré més enfora. Defens una
reforma de la mateixa  Constitució, pel que fa a la configuració
d’un Senat com a autèntica cambra de representació territorial.
La projecció de la nostra identitat de país  exigeix àmbits per
exercir-la; àmbits que funcionin amb agilitat.

I un altra reflexió prèvia, aquesta en clau interna. El nostre
país  només es podrà considerar com a tal en la mesura que
configuri una autèntica cohesió social. Ningú no participarà en
el projecte del nostre país  si se'n sent exclòs. Sense polítiques de
cohesió no hi ha voluntat colAlectiva. La manca de cohesió
fomenta posicionaments individualistes i genera insolidaritat.
Fomenta allò que se’n diu el “campi qui pugui”.

El camí de la cohesió passa per la defensa i el prestigi de tot
allò que és públic, i també per la cultura i la llengua del nostre
país. La llengua catalana és la llengua de cohesió de les Illes
Balears, un patrimoni de tots els qui hi vivim, sigui quina sigui
la seva procedència i sigui quina sigui la seva llengua materna.

I no vull acabar aquesta breu reflexió inicial sense esmentar
el territori, que és la política de polítiques. Després de les
persones, el perfil essencial del país és el seu territori i tot allò
que se'n deriva: paisatge, creixement, infraestructures...
Antigament  la defensa del territori es feia amb exèrcits. En el
segle XXI, defensar la terra és marcar pautes de sostenibilitat,
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protegir i llegar a les generacions futures un territori en el qual
se sentin orgulloses de viure-hi.

Persones, identitat, lleialtat institucional, cohesió, defensa de
tot allò que és públic i territori; vet aquí algunes de les línies
mestres del missatge que els  vull transmetre en relació amb
l’acció del Govern.

I parlant de les persones, he de dir que han estat l’eix de la
tasca feta durant aquests  dos anys. Queda encara molt de camí
per fer, però la realitat és que, amb uns recursos limitats, el
Govern ja ha impulsat un major benestar en la vida quotidiana
de les persones  d’aquest país. Avui ja caminam cap a
l’estabilitat. Però també pensam en demà: planificam el futur
dels pròxims 10 o 15 anys. Ho dic des de la modèstia que ha de
tenir qualsevol servidor públic, però el fet és que les coses
socialment milloren i es van equilibrant.

El fet és que, per posar un exemple, més de 3.000 famílies
han pogut realitzar millores a ca seva utilitzant les ajudes del
Govern, que ha dedicat a la rehabilitació d’habitatges més de
1.200 milions. Això vol dir que el Govern ha multiplicat per sis,
sis  vegades més, les ajudes a la rehabilitació en relació a la
passada legislatura. Això significa més oportunitats  per als qui
tenen menys poder adquisitiu.

La qualitat de vida de les persones  millora quan es comprova
que en la passada legislatura es firmaren 25 convenis amb
ajuntaments per fer nous centres de salut o reformar-los, i en
només dos anys n’hem signat 26 i n'hem duplicat el pressupost.
Sí, el pressupost dels  nous centres de salut, multiplicat per dos.

I també millora quan es comprova que l’assistència mèdica
als  domicilis  ha augmentat en un 29% en un any, gràcies a la
posada en funcionament dels anomenats PAC mòbils, uns
vehicles ben equipats que es posen a disposició dels  metges per
a les visites a domicili. Una mesura que beneficia els majors i
les persones amb dificultats de desplaçament.

Per no parlar de la lluita contra la droga, principal
preocupació d’un gran nombre de famílies amb joves. Idò en
dos anys, el pressupost ha augmentat en un 70%. Un 70%.

Parlem de salut mental. Qualcú havia anat fins ara a la sala
d’urgències del Psiquiàtric?, una sala que durant molt d’anys
tenia, per tot mobiliari, una cadira? Avui hi ha una autèntica sala
d’urgències amb atenció psiquiàtrica, una millora també
d’atenció a les persones.

També haurem de considerar un bon signe l’augment del
transport  públic. El tren ha arribat als  2 milions de passatgers
anuals. En dos anys ha augmentat un 40%, dades objectives i
comprovables. Com també són comprovables les 35 expedicions
diàries més que el transport públic regular fa gràcies als
convenis amb el Govern.

Prenguem qualsevol paràmetre objectiu per auscultar la
marxa del país en els  darrers dos anys. Pensions, per exemple.
Idò el Govern, amb uns pressuposts  magres, ha donat una ajuda
a les persones que cobren pensions no contributives i que ha
arribat a unes 10.000 persones. Però, a més, el pressupost del
salari social és avui el doble que el del 1999. De llavors ençà se
n’aprofiten 260 famílies més. Les dades comparatives dels

àmbits socials  són ben clares: ajuda a domicili, 30% més;
serveis d’atenció als discapacitats, 25%  més. Repetesc, dades
fredes, comptabilitat pura..

Quantes places de l’Administració pública havien sortit a
oposició en els  darrers deu anys? Unes 40. Quantes n’han sortit
en el darrer any? 445. Comparin: 40 abans i 445 ara, i això
sense comptar el borsí d’interins i tots  els  entrebancs que hi hem
trobat. Jo crec que en aquest tema sobren els comentaris.

Agafem l’indicador d’adquisicions d’espais  públics. En dos
anys s’han comprat 1.600 hectàrees, més que en els  16 anys
anteriors.

Més tard parlarem d’educació, però ja els avanç un fet mai
no registrat a les Illes Balears: 10.000 milions d’inversió en
nous centres o reformes dels  ja existents. No hi ha moratòria per
construir escoles. S’han creat 1.175 places noves, i les polítiques
actives d’educació també ens han permès, en dos anys,
incrementar en més de 1.000 els  alumnes de formació
professional.

En la lluita contra la sinistralitat laboral, allà on trobàrem 19
milions de pressupost, n’hi hem posat 400 i encara no basta.

Pel que fa a la consolidació de l’estructura autonòmica, els
consells insulars han passat d’un pressupost de 22.159 milions
de l’any 99 a un pressupost de 29.869 milions per a l’any 2001.
Això significa 7.710 milions més.

Tots aquests  indicadors ens demostren que estam avançant,
que hem millorat la marxa, que ret més. Però encara no basta.
Encara hem de fer més camí.

Per tant, la dinàmica d’aquest debat no s’ha d’aturar en tot
allò que ja s’ha fet o ja es fa. En aquest país, les persones  volen
també que es parli de futur i, per tant, no vull deixar passar
l’ocasió per anunciar en aquesta cambra quines seran algunes de
les línies concretes d’actuació de futur del Govern, mesures que
incidiran directament en la vida quotidiana de les persones.

Una novetat: Ja tenim ja a punt la fórmula per continuar
donant un complement econòmic a les persones  que cobren les
pensions més baixes. Tots els  perceptors d’aquestes  pensions
disposaran d’una targeta amb la qual podran adquirir productes
de primera necessitat per un valor d’unes 30.000 pessetes, un
sistema pioner a tot Espanya.

Governam per a les persones. Hem introduït en l’Impost
sobre la Renda de les Persones Físiques beneficis  fiscals  per a
les famílies més necessitades. Hi haurà una deducció per
despeses  de llibres de text, una mesura també inèdita que
beneficiarà aproximadament uns 140.000 estudiants i les seves
famílies.

De la mateixa manera, s’augmentarà en un 50% la deducció
per a tots els pensionistes residents a les Illes Balears a partir
dels  65 anys. Passarà de 4.000 a 6.000 pessetes. Sempre he
deixat ben paleses les obligacions que tenim amb els  nostres
majors.

I l’horitzó de futur de les persones passa per l’habitatge.
Continuarem fins al 2003 amb el programa “Ca teva de bell
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nou”, que amb  una dotació de 5.000 milions significa un impuls
sense precedents  a la rehabilitació d’habitatges. I, a més, ja puc
anunciar la pròxima publicació d’un decret d’ajudes al accés
d’habitatges ja existents, ajudes que arribaran fins a un 15% del
seu preu i que aniran dirigides a famílies amb ingressos fins a
4.800.000 pessetes.

Tenim el repte d’avançar en la creació de llocs de feina de
màxima qualitat. Molt aviat disposarem d’un instrument amb
noves competències que marcarà la nostra política d’ocupació
del futur: el Servei Balear d’Ocupació. Volem feina per a
tothom, però feina segura i de qualitat.

També jugaran un paper destacat els programes de salut
laboral, als  quals  dedicam l’any que ve 500 milions de pessetes,
i aquest ritme marcarà la pauta en els pròxims anys.

Continuam avançant en la política educativa de futur i en el
benestar de les famílies. Són moltes les famílies en què treballen
pare i mare i necessiten serveis  municipals  d’escoletes d’infants.
Idò, a partir de l’any que ve, donarem suport als  ajuntaments,
que actualment s’encarreguen de l’educació de zero a tres anys.
Es tracta d’una partida de 200 milions, que incrementarem en
els pròxims anys.

En aquesta línia de futur, treballam amb tots  els  serveis
complementaris per a les famílies. Immediatament
s'incrementaran les rutes de transport escolar en quasi un terç i,
pel que fa als  menjadors escolars, l’objectiu és que, a final de
legislatura, no hi hagi cap escola sense menjador.

Avançam en cohesió social, sense deixar de banda un
element cohesionador per excelAlència: la llengua. Per primera
vegada s’ha elaborat un pla d’actuacions urgents  amb una
inversió de prop de 700 milions de pessetes  en política
lingüística.

El Govern aposta per la plena integració de les nostres  illes
en la societat del coneixement. En aquest sentit, durant el
pròxims  cinc anys es desenvoluparà un conjunt integral de
mesures, agrupades entorn dels primers plans que es fan a les
Illes Balears sobre innovació, recerca i desenvolupament i
societat de la informació. Repetesc, els primers plans.
Invertirem, d’entrada, prop de 300 milions de pessetes.

Les polítiques mediambientals continuen essent la peça
angular de tota la política del Govern i, per això, hem decidit
multiplicar els  recursos de la gestió dels espais naturals,
d’entrada, en un 75% més. Vull destacar també les ajudes
directes que es concediran a propietaris de finques situades en
espais protegits. Seran 200 milions de pessetes  per fomentar la
rendibilitat econòmica, la recuperació d’elements tradicionals
i la conservació dels valors naturals d’aquestes finques.
Igualment, s’establirà una deducció del 50% per a totes les
despeses  de millora i conservació que es facin en les finques
incloses en espais naturals protegits.

La preservació del paisatge és un horitzó de futur, i és desig
d’aquest govern recollir, de manera immediata, propostes a
Menorca, a Eivissa i a Formentera per a l’adquisició de finques
públiques.

I lligant això amb aquestes  polítiques mediambientals, els
puc anunciar que l’any 2002 es tancarà de forma definitiva la
central de Sant Joan de Déu. Complirem així amb una justa
reivindicació dels veïnats des Coll d’en Rabassa.

Garantir el subministrament d’aigua potable és una prioritat
de futur. L’esquema d’actuació és el següent: Ampliar la
dessaladora i el depòsit  regulador de Formentera; connectar les
dues dessaladores de Eivissa; una nova distribució de les
captacions d’aigua a Menorca i, a Mallorca, unir l’eix
transversal Alcúdia-Andratx utilitzant Sa Costera, altres fonts,
i aprofitant els excedents de dessalació de la Badia de Palma.

I en el camp de les infraestructures, vull anunciar, igualment,
l’execució del projecte de remodelació del Port de Ciutadella,
que suposarà una important inversió que es dedicarà a la
construcció d’una nova estació marítima i una remodelació de
l’entorn portuari, més facilitats i més comoditats per als  usuaris
del port i per a la població en general.

I a l’hora de parlar de projectes de gran envergadura que
marcaran el futur del nostre país, és essencial parlar del Pla
sectorial de transports, un pla a llarg termini i en el qual ja hem
començat a fer feina, una inversió d’uns 10.000 milions de
pessetes pel foment del transport públic.

Pel que fa a un altre dels  grans reptes de la legislatura,
l’ordenació del territori, he de dir, i ho ampliaré més endavant,
que en aquesta legislatura culminarem el nou model territorial,
conjuntament amb els  consells, i reconegudes cadascuna de les
seves  competències en aquesta matèria. Repetesc, totes i cada
una de les seves competències.

I com que volem una comunitat descentralitzada, feim un
esforç important per ajudar als  ajuntaments, per oferir més i
millors serveis  als  ciutadans. Per això es destinaran, per primera
vegada, prop de 1.000 milions de pessetes  al Fons de
Cooperació Municipal, una important primera passa. Ja saben
vostès  quina és la nostra creença: un govern fort, uns consells
forts i uns ajuntaments forts.

I per acabar aquest llistat de polítiques de futur vull parlar de
la igualtat de gènere. Més endavant ampliaré el tema, però ja
vull deixar palès ara mateix que els  polítics hauríem de donar
exemple, i un bon exemple és garantir la paritat en tots  els  trams
de les llistes electorals. Aquesta és la meva proposta.

Per tant, tenim ja unes pinzellades de la feina feta i un breu
esbós del futur més immediat. Sabem quin és el marc del
projecte polític del Govern. I, amb aquest projecte, què ens
mostrarà la fotografia del país al final de la legislatura?

Idò un país  amb un nou model territorial més sostenible,
amb un major control del creixement, amb més espais naturals
públics i amb  un ús més acurat dels recursos naturals com són
l’aigua i l’energia. Un país  que haurà millorat en tot allò que és
públic: la sanitat, el transport, els  habitatges..., i que tendrà un
bon nivell educatiu i de serveis  escolars. Un país  socialment
més solidari amb els  pensionistes, amb les famílies i,
especialment, amb la dona; per tant, igualtat d’oportunitats  per
a tothom. Un país encaminat cap a les noves  tecnologies i la
societat del coneixement. Un país que ha millorat la seva
economia productiva i que no oblida el sector primari. Un país
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descentralitzat, amb institucions que colAlaboren en el benestar
dels  ciutadans. En definitiva, un petit país que camina, que
camina amb confiança cap a la modernitat i cap a l’estabilitat.

Senyores i senyors  diputats, deia fa una estona que la
projecció de la nostra identitat com a país  obliga a la creació
d’àmbits institucionals  per exercir-la. Aquesta és la raó per la
qual don una gran importància a la reforma del Senat. Un Senat
territorial és indispensable per desenvolupar la cooperació,
unificar polítiques i defensar la diversitat, i és precisament des
d’aquesta diversitat que impulsarem el projecte d’una Espanya
plural, un projecte que, des del meu punt de vista, hauria de
tenir un clar perfil federal, un Senat que fos punt de confluència
de polítiques de cooperació i de prevenció de conflictes amb les
comunitats autònomes, perquè si no tenim aquest lloc de trobada
–i els  que existeixen funcionen amb molta deficiència– el
conflicte està assegurat.

Una comunitat petita en territori i població com és la nostra
du sempre les de perdre si no hi ha un funcionament ordenat de
les relacions institucionals, i si a tot això afegim la consideració
que som una comunitat rica i la predisposició, per part del
Govern de l’Estat, a pensar que aquí tothom és ric, aquesta és
una fórmula nefasta per als nostres interessos.

En aquesta qüestió no es tracta de fer victimisme. Els
números canten tot sols. Basta veure l’índex de pessetes  per
habitant que rebem en capítols  tan transcendentals  com són ara
el finançament, la sanitat, l’educació i molts d’altres. Les xifres,
per tant, canten per elles mateixes.

Dins d’aquest context, és mal d’entendre com una llei com
és la del règim especial, cabdal per a les nostres Illes, per a la
qualitat de vida dels seus homes i les seves dones, per al
turisme, per a la competitivitat de les nostres empreses, estigui
dormida en el Boletín Oficial del Estado. És molt mala
d’entendre la clara deixadesa cap a una llei que no persegueix
altra cosa que posar-nos a l’alçada dels  altres ciutadans
d’Espanya en relació amb els desavantatges que crea la
insularitat, sobretot un territori que ha demostrat sempre ser
solidari amb la resta d’Espanya.

És molt mal d’entendre que es limiti la competitivitat,
precisament a un país  que té el grau d’emprenedors més alt
d’Espanya. Aquesta llei hauria de suposar inversions per valor
de 200.000 milions de pessetes. Però mentre contribuïm a
modernitzar la resta d’Espanya, a nosaltres ens neguen els
mínims necessaris.

El Govern de l’Estat hauria d’invertir en les Illes Balears no
tan sols per solidaritat i cohesió, sinó per pur egoisme. Hauria
de voler tenir ben engreixada una maquinària que li crea un
sobrant important de riquesa per atendre altres regions. Bé idò,
la realitat és que ni tant sols  per egoisme. A l’hora de repartir
doblers no arriba ni al 2% que representam. Ho hem vist amb el
nou finançament autonòmic. Ens pertanyien 30.000 milions,
però ens posen una limitació que ens deixa en 9.000 milions. En
canvi, a l’hora de rebre recursos d’inconstitucionalitat ens toca
un 30% de tots els  que l’Estat ha interposat a tot Espanya; és a
dir, per rebre doblers, ni un 2%, per rebre garrot jurídic, un
30%.

En política, un arriba a posar-hi call. Però hi ha coses que
s’escapen a qualsevol tipus de lògica institucional. Per ventura
és que responen a altres lògiques, en les quals m’estim més no
entrar-hi.

És el cas de les carreteres. Des del Ministeri ens han de dir
com han de ser les nostres  carreteres. I si no, fora doblers. És el
cas de les obres hidràuliques. Quan finalment ens posam
d’acord amb les dessaladores necessàries, hi ha qualcú que se'n
treu una altra de la màniga i així mantenim el volgut desacord.
És el cas de les grans infraestructures ferroviàries, en què
Balears queda de forma incomprensible a fora.

O quan tenim problemes amb el transport  aeri  i el Govern
de l’Estat es dedica a fer volar coloms. O quan es legisla sobre
menors i ens passa a nosaltres la factura. O les ajudes als
pensionistes, que han estat recorregudes igual que la Llei de
consells, la de comerç o l’ecotaxa. O la nova Llei d’universitats,
que fixa un model uniformista i deixa les portes obertes al
Govern de l’Estat per recuperar competències de les comunitats
i de les universitats. Ja no tan sols tracten de controlar les
institucions polítiques sinó també la universitat, que això ja és
molt més greu.

Són molts els  conflictes; jo diria que massa, i el que està clar
és que això no és bo. És  una situació que hem donat a conèixer
al Govern de l’Estat i per a la qual hem rebut molt poques
respostes, hem rebut molt poques solucions.

El Govern de les Illes Balears continuarà pel camí del diàleg
institucional i la lleialtat, però també exigirà tot allò que, amb
justícia, ens pertoca.

Senyores i senyors diputats, al principi d’aquest discurs he
manifestat que les Illes Balears volen recuperar el paper que li
correspon a l’Estat espanyol, però també una nova dimensió
europea.

En conseqüència, el Govern que presidesc ha desenvolupat,
dins els  dos primers anys de la seva gestió, una política europea
basada en tres principis definidors: garantir la nostra
participació activa i directa en tots  els fòrums de decisió i
cooperació europeus, per tal de poder defensar amb  veu pròpia
els  nostres  interessos; promoure el reconeixement de
l’especificitat insular dins els  criteris de cohesió territorial i pel
conjunt de les polítiques comunitàries; potenciar la nostra
funció natural de pont per al diàleg i la cooperació entre la Unió
Europea i els països veïns del sud i de l'est de la Mediterrània.

Vull recordar que aquest Parlament ja ha estat capdavanter
en el foment de la participació de les comunitats autònomes en
les delegacions de l’Estat en el Consell de la Unió Europea. Es
tracta que, Balears, com les altres comunitats, hi sigui present
quan en el si de la Unió Europea es tractin assumptes que
afectin les seves competències.

Per altra banda, la propera presidència espanyola a la Unió
Europea, el primer semestre de l’any 2002, ens presenta una
oportunitat que hem d’aprofitar pel doble objectiu de traslladar
a l’àmbit europeu els criteris federalistes que inspiren el nostre
model d’Estat autonòmic i per garantir el reconeixement de la
nostra especificitat insular.
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I també defensarem que la Unió Europea intensifiqui
l’esforç a la Mediterrània, lloc de trobada de països del Nord i
del Sud.

Aquests són els nostres objectius finals, però la realitat és
que ja hi som i participam a Europa de manera definitiva.
Balears ja té veu pròpia a l’Assemblea Europea de Regions amb
poder legislatiu i al Comitè de Regions. El  mateix conseller de
Turisme ha defensat l’ecotaxa en el Parlament alemany. Balears
participa en l’Any Internacional de les Llengües. Els nostres
artistes han exposat a Berlín, a Roma i a molts d’altres indrets
europeus. La nostra projecció europea cada dia és més notòria.

Senyores i senyors  diputats, he parlat fins ara de la projecció
de les Illes Balears cap a Espanya i cap a Europa. He defensat,
per damunt de tot, la lleialtat institucional, per tant, em toca
defensar aquesta mateixa  lleialtat a l’interior del nostre país. Em
referesc a l’articulació institucional de la nostra comunitat, peça
bàsica per al bon funcionament del nostre país. En aquest sentit,
hem avançat molt, com mai no s’havia fet. Tot i això, reconec
que encara tenim pendents  de concretar algunes iniciatives que
s’han allargat més d’allò que havíem previst en un principi.

Però el fet és que ja tenim aprovada una Llei de consells
insulars nova, que està en vigor. Hem aprovat un avantprojecte
de llei de finançament definitiu dels consells insulars, que
augmenta en més de 7.000 milions la seva capacitat econòmica.
Hem fet front a deutes històrics i no històrics dels  consells. Els
hem transferit ordenació del territori i serveis socials, amb
alguna particularitat en el cas de Mallorca, i estam a punt de
transferir carreteres. Les transferències de cultura i d’esports
encara es debaten, però esper que molt ràpidament tenguin el
consens necessari per poder realitzar el seu traspàs efectiu.

Encara queda camí per fer, però el balanç és ja molt positiu.
Crec fermament en la cultura d’una comunitat descentralitzada,
en una cultura de proximitat que vol dir participació. I convid
tothom a participar d’aquesta idea per tal d’aconseguir uns
consells  forts a cada una de les illes, cohesionats  i coordinats per
un govern fort. En aquest cas, de la mateixa manera que defens
que les autonomies són estat, també defens que els  consells
insulars són comunitat.

Faré referència ara a Formentera. Des del Govern, en tot
moment hem volgut tenir una especial cura cap a la pitiüsa
menor pel que fa a inversions, instalAlacions esportives,
sanitàries i de serveis en general. També s'ha creat el consorci
Formentera Desenvolupament, el qual, presidit pel batle, atén
les prioritats formulades per aquest ajuntament que, a la vegada,
és cap d’illa.

Igualment, s’està treballant per incidir en la qüestió del
transport  a Formentera, aspecte bàsic a una illa que sofreix la
triple insularitat.

Durant aquests  dos darrers anys de Govern, ha estat bàsic
l’esforç econòmic cap als  consells  insulars. Però també he de dir
que, en el caire institucional, tenim una assignatura pendent: els
ajuntaments. Els ajuntaments reben ajudes del Govern i dels
consells, però han de menester un suport  especial per atendre les
seves  necessitats  urgents. Per això, hem creat el Fons de
Cooperació Municipal, que és una passa històrica. Un fons dotat
amb una xifra molt respectable de 1.000 milions de pessetes.

He estat batle i conec les mancances dels ajuntaments. Les
necessitats  municipals són pràcticament inesgotables, però estic
segur que reconeixeran que passar de zero a mil milions també
significa un esforç important per al Govern de les Illes Balears.

I en parlar d’articulació institucional he d’afegir que en dos
anys hem creat el Consell Econòmic i Social, una assignatura
pendent des de fa moltes legislatures, com també molts d’altres
àmbits de trobada, assessorament i coordinació. Queden per
resoldre les sindicatures de comptes i de greuges, que han de
merèixer un esforç per part de tots amb la finalitat de completar
el nostre marc institucional i posar en marxa aquestes dues
importants figures, tan necessàries per al bon funcionament de
la nostra comunitat.

Senyores i senyors diputats, les generacions futures també
tenen dret a heretar un país estable. I vostès saben que
l’estabilitat d’un país  té en l’economia una clau fonamental.
Convé, idò, que parlem d’economia. No es pot eludir la
consternació que han significat els  atemptats als  Estats Units del
passat 11 de setembre i el posterior conflicte bèlAlic a
Afganistan. Uns episodis  dramàtics que ja han causat, a una
banda i a l'altra, un elevat nombre de víctimes. De la mateixa
manera que el Govern va condemnar els atemptats de Nova
York, ara demana que arribi ben aviat una pau justa i es
compromet amb l’ajuda humanitària al poble d'Afganistan,
mitjançant les ONG que fan feina a la zona.

Som conscient que el drama humà de les dues parts en
conflicte, és el que s’ha d’anteposar a qualsevol altra
consideració. Però, ara estic obligat a comentar també els
aspectes  econòmics que, al meu entendre, tenen una
conseqüència determinant. Els efectes d’aquests tipus
d’esdeveniments creen elements de preocupació i incerteses,
falses o certes, que minen la confiança dels inversors i fan
aparèixer el fantasma de la recessió. Davant d’aquest escenari,
valdria la pena que féssim una lectura assossegada de les dades
que ens arriben des de les economies americana i europea per
evitar simplificacions i alarmismes innecessaris.

En primer lloc, voldria recordar que l’estructura productiva
dels Estats Units i d’Europa, a pesar de certes dificultats, no té
lesions insalvables. En segon terme, que els  signes d’alentiment
s’observaven en l’economia mundial abans de l’estiu. En tercer
lloc, els  atemptats i la guerra generen incertesa i a molt curt
termini provoquen sensacions psicològ iques de contracció i
crisi. Però crec que, atenent evolucions precedents, la
recuperació emotiva pot ser més ràpida del que es pot preveure
i que la moderació del creixement serà, en tot cas, l’anterior a
l’11 de setembre. De fet, les administracions nord-americana i
europea ja han pres mesures dràstiques per abaratir el preu dels
doblers i, en conseqüència, per a la reactivació del consum.

Aquesta situació d’impacte sobre l’economia mundial
influeix, com és evident, en una economia oberta com la de les
Illes Balears. A hores d’ara, i amb totes  les precaucions, les
dades disponibles fan pensar que el conflicte bèlAlic no tendrà
una influència decisiva o dramàtica en el futur econòmic balear.
De fet, Balears, com a destinació turística, apareix com una de
les més segures  i estables, enfront dels competidors nord-
africans i d’altres indrets mediterranis. El factor proximitat serà
essencial i a hores d’ara no es veu cap raó per la qual l’any 2002
no pugui ser un any turísticament estable.
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Aquest és un fet que es repeteix en distints moments crítics:
vull recordar, només, l’impacte que va tenir sobre la demanda
turística la guerra del Golf, ara fa deu anys. A més, les
agressives polítiques de recuperació econòmica que es posen en
marxa a nivell mundial començaran a donar resultat pràctic en
els  propers mesos. Tot plegat ens fa veure un horitzó
moderadament optimista.

La nostra economia és robusta i mostra indicadors que
contrasten amb els  d’altres indrets espanyols  i europeus. En
voldria destacar algunes característiques elementals: en el darrer
trimestre, la taxa de creixement industrial s’acostà al 3%; la de
serveis el superà: 3,1%; el sector primari augmentà poc més de
l’1%; la construcció experimenta encara un alt nivell proper al
7%; l’atur, incloses les xifres d’inici de temporada baixa d’ahir
mateix, està per davall del 6 %. I de cara al 2002 les previsions
de creixement de l’economia balear està en torn del 3,5 %, xifra
revisable però que, en tot cas, està per damunt de la de molts de
països europeus capdavanters.

A pesar de tot, el Govern està vigilant de cara als  mercats
emissors turístics. I, de fet, estem en contacte permanent amb
empresaris  i agents  socials  per fer un seguiment estricte de
l’evolució econòmica i contrastar dades amb tots  els  agents.
Això és indispensable fer-ho en moments de certa incertesa
econòmica a nivell internacional. Aquest breu repàs econòmic
serveix per concloure que l’estructura econòmica balear és ,
malgrat la seva enorme sensibilitat als esdeveniments externs,
de solidesa.

Senyores i senyors  diputats, en aquest marc econòmic
d’estabilitat, l’acció del Govern va encaminada a donar sortida
a tota l’energia positiva que emana del nostre país. El nostre
compromís  és amb les persones, amb els homes i les dones  que
cada dia afronten, amb ilAlusió i amb confiança, la seva vida
quotidiana. Faré un repàs de la gestió del Govern, que no serà
tan exhaustiu com voldria, perquè no és qüestió de menjar-nos
els torrons de Nadal dins aquesta sala de plens. Però crec que
serà prou representatiu de la gran feina feta pel Govern.

He dividit la gestió del Govern en quatre grans blocs que tot
seguit  detallaré. Parlaré, en primer lloc, de les polítiques
encaminades a aconseguir la cohesió social i la igualtat entre
tots  els  ciutadans de les Illes Balears. Unes polítiques sense les
quals  no estarien garantits els drets bàsics i, per tant, les
llibertats dels  ciutadans. Parlaré, en segon lloc, de les polítiques
encaminades a l’ordenació del territori i a propiciar  un
creixement sostenible. El tercer bloc inclou la política que
impulsa la reactivació de l’economia productiva i ens projecta,
al mateix temps, cap a la societat de la informació i del
coneixement. I finalment, els  parlaré de l’esforç que realitzam
per consolidar la nostra administració, que ha de ser moderna,
democràtica i eficaç.

Senyores i senyors  diputats, he de reiterar que la construcció
d’un país  cohesionat passa per uns serveis públics de qualitat.
Governar és establir prioritats. I quina és la màxima prioritat a
les democràcies més avançades? Sense cap dubte l’educació,
que també és, precisament, la nostra prioritat.

No ha estat gens fàcil. Els recursos són escassos i la tasca
molta. Hi hem d’afegir que el dinamisme de la nostra economia
ofereix feina i doblers als joves. És una oferta temptadora,

abandonen els estudis atrets per uns guanys immediats però
efímers. I des d’aquí, aprofit per fer una crida als pares i als
joves que el millor camí per assegurar-se un bon futur és tenir
la màxima preparació per aconseguir la millor feina. Invertim en
aquest departament quasi un 40% del nostre pressupost i en dos
anys les inversions en nous centres i reformes han estat d’uns
10.000 milions.

La nostra situació és complexa  si la comparam amb altres
comunitats espanyoles. Mentre a la resta d’Espanya disminueix
el nombre d’alumnes, a Balears augmenta. Un augment que
demanda polítiques d’integració sociocultural i lingüística
d’aquests  alumnes procedents, la major part, de països
estrangers, no comunitaris. A pesar d’aquest handicap, el nostre
objectiu és créixer en quantitat i en qualitat. L’esforç inversor
ens ha permès crear 182 unitats noves d’ensenyament públic.
Hem donat estabilitat laboral al professorat i hem destinat 2.000
milions al Pla Quadriennal de  formació del professorat. Les
plantilles de professors  també han augmentat en 482 mestres
més als  centres públics i 200 més als centres concertats. Més
professorat per a un ensenyament de qualitat.

Defens una escola pública de qualitat i competitiva. Una
escola pública que progressivament pugui oferir els  mateixos
serveis  que les escoles privades o concertades, a les quals  també
reconeixem el seu paper dins el sistema educatiu. Amb aquest
objectiu, hem obert més menjadors escolars. S’han atès 2.000
alumnes més, això indica que el 75% de centres públics de les
Balears ja tenen menjador escolar. Al final de la lesgislatura
volem que aquesta xifra arribi al 100%.

Igualment, s’han augmentat en un 50% els  centres que obren
les portes abans de començar l’horari escolar. És una manera de
resoldre el problema de moltes famílies en què treballen el pare
i la mare fora de casa i que comencen la feina més prest que
l’horari d’entrada a les escoles. Això es complementa amb  una
aposta forta cap a les activitats extraescolars.

I una educació de qualitat no pot quedar exclosa dels  nous
corrents formatius. Avui, tots  els  centres públics estan
connectats a internet mitjançant una línia de banda ampla. Som
la primera comunitat autònoma espanyola que ha instalAlat la
seva xarxa escolar sobre aquesta línia, molt més ràpida i segura.

I no hem volgut oblidar la importància de la formació
professional. En dos cursos hem ampliat l’oferta en més de 26
cicles formatius nous. La matrícula de FP ha augmentat en més
de 1.000 alumnes.

El Govern de les Illes Balears treballa per fixar un sistema
educatiu propi, de qualitat, adaptat a la nostra realitat i amb la
voluntat de redreçar culturalment el nostre país. Això vol dir
que hem d’aprofundir en el coneixement de continguts propis  i
l’ús de la llengua catalana. La llengua catalana ha de ser la
llengua vehicular de l’ensenyament a les Illes Balears, tot
garantint l’òptim coneixement i domini del castellà, cooficial a
la nostra comunitat autònoma. En aplicació del Decret de
mínims, en el curs d'enguany tots  els centres hauran d’impartir
en català almenys el 50% de les classes.

Sabem que la integració lingüística i cultural és cara, però la
marginació encara ho és més. Augmentam els centres que
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apliquen programes d’immersió l ingüística,  ubicats,
precisament, a nuclis d’alta densitat de població immigrada.

Parlem ara de la Universitat, que ha de ser el motor que
impulsi una societat preparada i de qualitat. Per això, treballam
en la millora de les seves infraestructures i dels serveis que ha
d’oferir. En només dos anys ja hi hem invertit més de 3.000
milions. Un pressupost que permetrà disposar d’una nova
facultat de Dret i d'Economia i d’un edifici multidepartamental,
que tot just acabam d’inaugurar, la rehabilitació de ca n’Oleo i
l’ampliació de ca’n Salord entre d’altres. Ben aviat, també, es
convocarà el concurs per a una nova biblioteca paranimf.

Una universitat amb més oferta d’estudis. Feia set cursos
que no s’hi implantava cap disciplina nova. El pròxim curs ja
n’hi haurà quatre de nous. També s’ha incrementat notablement
el nombre d’ajudes per a transport dels estudiants, del qual el
curs passat es beneficiaren 1.600 estudiants. En definitiva, tot un
gran esforç d’inversió en defensa d’allò que és públic.

La vertebració del nostre país  no pot deixar de banda la
recuperació d’un aspecte fonamental de la nostra identitat: la
nostra llengua.

La nostra llengua travessa una situació que tots  els  experts
coincideixen a qualificar de preocupant. És per això que el
Govern ha posat en marxa un pla d’actuacions urgents  per a
recuperar l’ús de la nostra llengua a tots  els  àmbits de la vida
pública i privada; un pla que pràcticament fa duplicar el
pressupost de política lingüística, que arribarà als 700 milions.

La política del Govern en aquest sentit  és ben clara; i ben
clar és també l’objectiu que perseguim, volem fer de la llengua
catalana la llengua de convivència a les Illes Balears. I per això
treballam per implicar la societat civil en aquest procés. Una
llengua que ocupa la setena posició en nombre de parlants a
Europa, que és la divuitena amb més presència a Internet del
món i la tretzena més traduïda a altres llengües.

Hem posat en marxa sistemes per facilitar l’aprenentatge del
nostre idioma en suports  informàtics. Des de la seva posada en
marxa, els  cursos de català per Internet han tengut més de 3.000
usuaris. ParalAlelament, s’ha impulsat l’ús del català en e l
comerç i s’han fomentat les projeccions de cinema en català,
amb més de 30 estrenes que han vist 100.000 espectadors.

I on també hem vist un canvi molt notable ha estat en la
gestió cultural. Una gestió basada en la promoció exterior de la
nostra cultura i que ha permès que les nostres  illes hagin estat
presents a uns 200 espais  culturals d’arreu d’Espanya i a 74 de
l’estranger.

Els parlava fa uns minuts de la necessitat d’enfortir els
serveis  públics per garantir la igualtat d’oportunitats  de tots  els
ciutadans i ciutadanes. Parlem idò ara de sanitat. Ja saben que
des de fa mesos, el Govern de les Illes Balears treballa en la
preparació de l’arribada de les competències de sanitat. Una
transferència que ens ha d’arribar amb les dotacions
pressupostàries  i de personal adequades per atendre els
ciutadans i oferir-los un servei sanitari de qualitat.

Però al marge de les negociacions amb el Govern de l’Estat,
treballam per  millorar els serveis sanitaris i acostar-los als

ciutadans. En aquest sentit, ha estat fonamental la inversió de
760 milions de pessetes  per a convenis  de construcció i reforma
de 25 centres de salut. Tota una fita sense precedents.

Ja he parlat abans dels  22 PAC mòbils  que hem posat en
marxa i de l’aplicació del Pla de la sida. Però un dels reptes
sanitaris a què ens enfrontam és la reforma integral de la salut
mental, i en aquest cas he de dir que ja s’han fet grans passes.
L’hospital psiquiàtric ja té avui un servei d’urgències que
permet atendre amb dignitat i qualitat els pacients.

Però la gran iniciativa en salut mental serà el nou Psicogeriàtric.
Unes modernes instalAlacions que estaran enllestides en poc més
d’un any i que suposaran una inversió de 900 milions. El
Psicogeriàtric donarà resposta a les persones  majors  que
pateixen demències senils  i problemes de mobilitat com són els
pacients d’Alzheimer, de Parkinson i d'altres malalties
degeneratives. És una bona notícia per a tota la societat, però
també és una molt bona notícia per als pacients i, sobretot, per
als familiars. Inca, Manacor, Menorca i Eivissa també tendran
unitats de salut mental.

L’obertura del nou hospital de Son Llàtzer és també una
realitat que voldríem veure com més aviat millor, perquè serà un
gran impuls en la millora de l’atenció pública sanitària.

Senyores i senyors  diputats, vivim un moment marcat
clarament per un fenomen que hem convengut a anomenar
globalització. Un fenomen de grans perspectives econòmiques
però que se’ns presenta coix des del punt de vista social. I és
responsabilitat dels  poders públics intervenir-hi per corregir els
efectes nocius que genera aquest sistema econòmic. Durant
aquests  darrers dos anys, hem avançat notablement en la política
social, i ho hem fet des de diferents àmbits.

Pel que fa a les prestacions, prop d’11.000 persones s’han
beneficiat d’uns complements extraordinaris, amb l’objectiu
d’acostar les pensions més baixes al salari mínim
interprofessional. I ja he parlat de les noves  fórmules per
continuar donant suport  als  receptors de les pensions no
contributives.

Fa poques  setmanes, el Consell de Govern va aprovar el
Decret de renda mínima d’inserció, una iniciativa que duplica
els doblers destinats a persones en situació de risc d’exclusió
social. Se'n beneficiaran unes 630 famílies.

I un dels  colAlectius que més atenció necessita és, sense cap
dubte, el de la gent gran. Ja he parlat de les noves deduccions
fiscals  i ja tenim noves  instalAlacions que contribueixen a palAliar
mancances. Així mateix, no oblidam les persones que pateixen
algun tipus de discapacitat. S’han creat nous serveis i places
residencials a Palma i a Inca. El nombre de persones que reben
aquest tipus d’atenció ha augmentat en un 25%.

Però en l’àmbit social, en els darrers anys hem registrat un
fenomen inèdit, em referesc a la immigració. Un fenomen que
no minvarà mentre existeixin les grans diferències econòmiques
entre els  països emissors i els  receptors. Gent que fuig de la
pobresa amb la gran força que dóna la desesperació. Avui ja és
imprescindible una política d’organització dels  fluxos
migratoris. La immigració, en lloc de ser un instrument de
controvèrsia política, ha de ser objecte d’un gran pacte a escala
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europea, espanyola i també amb les  comunitats autònomes. I,
al mateix temps, un pacte de cooperació dels països
desenvolupats  amb els  que no ho són. El primer dret de les
persones no és  el d’emigrar sinó el de poder viure amb dignitat
en el seu país.

L’anomenada Llei d’estrangeria apareix com un instrument
poc vàlid perquè no es compleix i, a més, perquè en aquest tema
no basta una llei. La immigració necessita gestió i mitjans, la
immigració ha de ser gestionada, i si no la gestionam els  poders
públics ho faran les màfies. Gestionar la immigració es parlar de
drets i deures. Drets i deures per part dels  països d’acollida i
també per part dels  immigrants. I és també gestionar els
contingents d’arribada.

La competència d’aquest assumpte és estrictament del
Govern de Madrid, però des de les Illes Balears també hem de
garantir els drets i els deures als quals he fet referència. Per la
seva banda, el Govern que presidesc demostra l’afany solidari
del Govern de les Illes Balears. Pel que fa a la cooperació
internacional, és capdavanter i ja enguany ha destinat un 0,77%
del seu pressupost a projectes arreu del món, una partida de més
de 1.200 milions.

Per altra banda, hem creat un fórum per a la inmigració i
tenim un Pla integral d’atenció als  immigrants que, amb un total
de 12 àrees d’actuació, persegueix la plena integració laboral,
social i cultural dels  ciutadans extracomunitaris  que arriben a les
Balears. El fenomen de la immigració també ha estat objecte
d’una resolució d’acord en el si de la Mesa de Diàleg Social. Al
mateix temps, treballam en la posta en marxa d’una oficina de
colAlaboració amb tots  els  consulats per tal d’ajudar a la
integració de totes  les persones  estrangeres que viuen en
aquestes Illes.

Però dins les polítiques sectorials  no podem oblidar les
polítiques d’igualtat de gènere. Les societats més avançades són
aquelles on les dones  aconsegueixen les majors quotes de
representativitat, participació i autonomia personal. Aquesta és
una tasca transversal de tot el Govern, però també és necessària
la implicació de la ciutadania en la supressió i eliminació
d’hàbits, costums i tradicions més pròpies de temps passats.

Tal vegada les forces polítiques haurien de donar exemple
i començar a impulsar una reforma de la Llei electoral que
garanteixi, com ja he dit al principi,  la paritat en tots els trams
de les llistes electorals.. Ho deix sobre la taula com a proposta.

Però des de fa dos anys ja hi hem fet força feina. A la gestió
del Centre d’Informació de la Dona, hem d’afegir la creació del
Programa de salut sexual, el Servei de Pediatria per als infants
de dones internes a la presó i un Centre d’atenció sanitària per
a la prostitució. Així mateix, s’ha posat en marxa una casa
d’acollida per a dones  maltractades a Inca i s’han habilitat
diversos pisos  a Menorca i a Eivissa. També s’ha creat un fons
de garantia que palAliarà els efectes de la morositat en el
cobrament de pensions derivades de separacions i divorcis.

Però, com deia abans, aquesta és una tasca transversal. Per
tant, el nostre esforç per completar la xarxa de menjadors
escolars, per organitzar serveis  de recepció dels  infants a les
escoles, per augmentar les activitats extraescolars, per
augmentar l’ajuda a domicili, per crear centres com el

Psicogeriàtric que atendran persones majors malaltes, i tantes
altres iniciatives, també van en aquest sentit. Totes aquestes
iniciatives possibiliten a la dona l’alliberació d’una sèrie de
càrregues familiars; dures càrregues que haurien de ser
compartides però que la realitat demostra que, en un gran
percentatge, cauen sobre la seva esquena.

I també és el moment de parlar dels menors i dels joves. És
la nostra responsabilitat vetlar per la defensa dels seus drets, i
una de les eines bàsiques que tenim per fer-ho és l’Oficina de
Defensa dels  Drets dels  Menors. Des que es va crear, hem obert
170 expedients relatius a casos on els  drets dels  menors estaven
en perill.

D’altra banda, s’ha elaborat un Pla estratègic de joventut,
des del qual marcam quina ha de ser la nostra política juvenil.
Aquest Pla integral preveu un total de 250 activitats fins al
2004.

El Pla jove incideix en les àrees d’educació, treball, sanitat,
serveis  socials, habitatge, albergs, cultura, medi ambient,
cooperació i associacionisme. Sense anar més enfora, en matèria
d’habitatge el pròxim mes de febrer entregarem 50 pisos situats
en el primer edifici de protecció oficial que es destinarà a
persones  joves en règim de lloguer. Uns lloguers a preus fora de
mercat, uns lloguers de 20.000 a 40.000 pessetes. A Palma, on
la demanda és més gran, en farem 222, i 25 a Ciutadella, tots en
règim de lloguer per a joves, i els adjudicarem d’aquí un any.

La política esportiva també ha vis t guanyar pes amb
l’augment dels  centres de tecnificació, com el de les Illes
Balears i la residència Reina Sofia. A més, s’ha de recordar la
ràpida reconstrucció del pavelló Príncipes de España, que va
suposar una remodelació de les instalAlacions antigues. De la
mateixa  manera, es treballa en l’àmbit dels nous talents
esportius. Es tracta, de forma fonamental, d’oferir-los suport
tècnic i econòmic mitjançant beques adreçades als esportistes
que encara no tenen accés a les ajudes dels  plans estatals, però
que a la vegada destaquen. Aquest suport  tècnic s’ha ampliat als
esportistes  de disciplines no olímpiques i també paralímpiques.

I en el camp de l’esport tenim dues fites de futur de la
màxima importància. Eivissa ha aconseguit ser la seu del
Campionat del Món de Triatló del 2003, i Menorca, per la seva
banda, organitzarà l'Olimpíada d’Escacs del 2004, dues
competicions del més alt nivell, que projectaran les nostres  Illes
arreu del món i que rebran el més gran suport del Govern.

Senyores i senyors  diputats, un dels  objectius principals  per
disposar d’una societat cohesionada és avançar cap a la plena
ocupació. A pesar de la darrera repuntada d’atur, tenim bones
xifres d’ocupació laboral. Xifres d’ahir mateix. Atur a Balears:
5,98 %. Atur a Espanya: 9,11%. I, de fet, les Balears superen
sistemàticament la mitjana espanyola quant a creació de llocs de
feina estables. De gener a setembre d’enguany, s’han fet 28.541
contractes indefinits, gairebé un 10% dels  contractes. De cara a
aquesta estabilitat laboral, encara queda molt per fer, però el que
és cert és que anam per bon camí. L’aplicació de polítiques
actives d’ocupació han donat com a resultat principal el Pacte
per a l’Ocupació, un pacte que dos anys després  d’haver-se
firmat ha vist augmentar en una dotzena, el nombre d’entitats
adherides. Per altra banda, la creació d’organis mes com el
Servei d’Ocupació, l’Institut de Salut Laboral i el Consell
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Balear de Formació Professional, demostren la voluntat
conciliadora del Govern i també demostren la voluntat
participativa dels nostres agents socials.

Però si una dada enterboleix l’horitzó del nostre mercat
laboral és la sinistralitat. La lluita per a una feina més segura ha
de ser una obsessió  del Govern . Espanya és el país de la Unió
Europea amb més sinistralitat laboral; triplicam la mitjana
europea. Pel que fa a les Illes Balears hem crescut de 15.000 a
25.000 treballadors més cada any. Això és un context difícil per
lluitar de forma eficaç contra els  accidents laborals. Així i tot,
segons les dades del primer semestre del 2001 la sinistralitat a
les Illes Balears s’ha comportat millor que la mitjana estatal, un
fet que inverteix clarament el que ha estat la tendència històrica
dels  darrers anys. I, ja ho he anunciat fa estona, hem multiplicat
per 15 els recursos econòmics destinats a la lluita contra la
sinistralitat.

Senyores i senyors  diputats, entram ara en un important
àmbit de cohesió social. Milers de persones  del nostre país  tenen
greus problemes per accedir a un habitatge digne. Els habitatges
són cars i la demanda de pisos de protecció oficial supera amb
escreix l’oferta. L’altre dia, sense anar més enfora, es va
presentar una promoció de pisos de protecció oficial a Artà. Són
una quarantena, i per a cada pis hi havia tres solAlicituds. I això
he de dir que no és res. A Palma, amb totes  les promocions, ens
trobam que la demanda supera en 20 l’oferta. L’Institut Balear
de l’Habitatge té prevista una inversió de 23.000 milions de
pessetes  per garantir el dret a l’habitatge de les persones que
tenen més pocs recursos econòmics. Enguany haurem adjudicat
24 promocions de pisos i dins del primer trimestre del 2002 ja
seran 32. En conjunt, el nostre objectiu és arribar a la xifra no
gens menyspreable d’uns 2.000 pisos de protecció al final de la
legislatura.

I també donam un gran impuls a la rehabilitació de cases  i
edificis. L’aprovació del Pla de rehabilitació, amb un pressupost
de 5.000 milions de pessetes, dóna un impuls  mai no vist a la
política de rehabilitació i introdueix una nova filosofia dins el
sector de la construcció. La política de rehabilitació ha permès
que més de 3.000 famílies poguessin fer obres de millora a les
seves  llars i ha permès que enguany complíssim el Pla estatal
d ’habitatge en un 100%, i que a la vegada sortíssim així del
vagó de cua en què estàvem a nivell espanyol. Els 3.087
habitatges rehabilitats fins ara han suposat ajudes de més de
1.200 milions, xifra que supera en sis vegades la inversió
realitzada en rehabilitació durant la passada legislatura.

I pel que fa a l’accés a l’habitatge ja existent vull recordar el
decret d’ajudes que ja he anunciat al principi: ajudes fins a un
15 per cent del preu. La primera partida pressupostària serà de
més de 400 milions de pessetes. El gran repte és ara crear
patrimoni públic de sòl que es posarà a disposició a preus
raonables i que, alhora, actuarà com a factor reductor dels  preus
en general. Ja treballam en aquest sentit.

Entram ara en el segon gran pilar de l’acció de govern: les
polítiques de creixement sostenible del territori. La qualitat de
vida no ve donada només per paràmetres econòmics, sinó també
per la qualitat dels serveis  públics, de les infraestructures i de
l’entorn físic allà on ens movem.

D’entrada, vull deixar molt clar quin és l’objectiu del
Govern en la matèria: conformar un nou model territorial. En
aquest model els  consells  insulars tenen un paper protagonista.
De fet, ja s’ha duit a terme la transferència d’ordenació del
territori. I això encara no és tot. La nova Llei d’ordenació
amplia l’àmbit d’autonomia dels  consells  per ordenar el territori
i gestionar l’urbanisme dins cada una de les illes. A hores d’ara,
ens trobam en un període transitori en el qual s’estan elaborant
els  grans eixos d’aquest model: els  plans territorials  de cada illa
i la reforma de les Directrius d’Ordenació del Territori. I també
he d’afegir que es redacta la primera Llei del sòl de les Illes
Balears. I durant aquest temps, hi ha en vigor moratòries
urbanístiques que asseguren que no hi haurà elements
distorsionadors dels objectius de les normes que en aquests
moments s’estan elaborant. La màxima prioritat d’aquest
Govern és la creació d’un cos jurídic coherent i sistemàtic amb
la implicació activa dels consells, una feina complexa  però que
avança.

No em preocupen tant les eines que hem d’utilitzar per
protegir, sinó que deixem ben clar quin és el debat principal. El
debat principal és protecció sí o protecció no. Aquí sí que no hi
ha volta de fulla ni hi valen les mitges tintes. Hem de deixar clar
qui estam a favor de la protecció del territori i del manteniment
de la qualitat de vida i qui hi està en contra. Ni més ni pus. La
manera com es dugui a terme aquesta protecció no serà un
obstacle per arribar a l’enteniment i al consens. I també he de
dir que, en aquests  dos anys, s’han fet passes considerables.
Vagi per endavant la Llei de mesures cautelars i d’emergència
que ha reduït en 350.000 habitants  la capacitat de població
potencial en sòl rústic i urbanitzable: per no parlar de la
protecció des Canons, del Port de Ciutadella, d'Alcanada, de
cala d’Hort i de molts altres indrets emblemàtics.

Una altra manera de protegir el territori és també
l’adquisició d’àrees naturals i la creació d’espais  naturals. En
aquest sentit, la compra de les finques d’Aubarca, es Verger i
s’Alqueria Vella ha fet possible la creació de l’espai públic més
extens de Mallorca. S’Albufereta de Mallorca ha estat declarada
reserva natural i ses  Fonts Ufanes de Campanet declarades
monument natural, figures fins ara inexistents a l'illa de
Mallorca. També hem impulsat les declaracions de nous espais
naturals  protegits amb la redacció dels  plans d’ordenació de
recursos de la península de Llevant i de cala d’Hort, cap
Llentrisca i ses Salines, a Eivissa.

Arribats a aquest punt, no vull evitar parlar d’un tema que ha
creat certa polèmica, com és la declaració del parc natural de
Llevant. La declaració de parc natural no s’ha de veure mai com
un sistema de limitacions o de prohibicions. Al contrari, s’ha de
veure com la voluntat de l’Administració d’ajudar aquests
propietaris  a mantenir aquests  espais  i a fer-los compatibles amb
la seva explotació econòmica. Hi trobam una clara confluència
entre els  interessos públics i els  interessos dels  propietaris. Dins
aquest àmbit ja he anunciat fortes inversions. Avui, la protecció
del paisatge ja no pot ser només evitar la construcció sinó que
s’han d’impulsar polítiques actives de conservació. I en aquest
sentit  farem un notable esforç pressupostari i utilitzarem un
instrument essencial: la Llei de Biodiversitat, que estem
elaborant i que ja està molt avançada.

Protegir també implica fer un bon ús dels recursos naturals
i evitar-ne, com no, l’esgotament. Així s’ha fet en matèria
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d’aigua. La nova cultura de l’aigua que aplicam, basada en
l’estalvi i en la gestió de la demanda, ja ha donat resultats
positius. Amb  la posada en marxa de polítiques de contenció,
amb la inversió de 1.295 milions en actuacions urgents a
diverses poblacions de les Balears, i amb la instalAlació dels
mòduls  de dessalatge a Sant Joan de Déu, Calvià i Andratx, i
l’ampliació de la dessaladora per part del Ministeri, hem superat
l’amenaça real de la manca d’aigua en una època que acumula
quatre anys de sequera ferotge. Així mateix, totes les obres
d’infraestructura han fet possible que pobles com Andratx,
Algaida, Artà, Banyalbufar, Lloseta, Maria de la Salut, Santa
Maria, Selva, Valldemossa, Maó, es Mercadal, Ciutadella,
Formentera i Eivissa no haguessin de patir les dures restriccions
d’anys anteriors.

En depuració queden moltes coses  per millorar, però tampoc
no vull deixar d’esmentar els 5.000 milions de pessetes que
s’han invertit en sanejament i depuració d’aigua, ni les obres de
millora i remodelació d’11 depuradores de les tres illes. De totes
formes, per donar un tractament integral de l’aigua, el Govern
proposará la creació de l’Agència Balear de l’Aigua, que
unificarà la gestió del sanejament i de l’aigua en alta, salvant les
competències dels  ajuntaments. És també una bona notícia que
les expropiacions del torrent de Manacor ja estiguin fetes, i que
el Ministeri pugui ja adjudicar les obres.

En residus, s’han fet avanços importantíssims quant a la
millora de la planificació dels urbans, ara feim feina en aquests
moments en els  especials  i en l’avantprojecte de la Llei de
residus, que també ja està molt avançada.

Un territori protegit reclama infraestructures integrades a
l’entorn. D’aquí que ens decantem per un model de carreteres
fluïdes i segures  enfront de les autopistes. Les carreteres enteses
no com a eix principal, sinó incloses dins una política integral
de transports  de la qual són un element més. La política de
carreteres no existeix per ella mateixa: és una política inclosa
dins el model territorial. Per a la millora de les nostres  carreteres
ja s’han redactat 44 projectes amb una xifra global d’uns 10.000
milions, i he d’afegir que en tenim 12 més en redacció que
suposaran una inversió de 12.000 milions més. També s'han de
destacar les actuacions per suprimir els  punts  negres, que en dos
anys s’han reduït un 32%. La competència de carreteres també
serà transferida ben aviat  als consells insulars, i he de
reconèixer l’esforç inversor que tots  els  consells, i especialment
el de Mallorca, dedicaran a la millora de les carreteres de les
Illes, un àmbit en el qual posaran gran part de les seves  energies
pressupostàries i de gestió.

El Pla de transports  de les Illes Balears ja explica
detalladament quina és la línia política del Govern en transports:
una política que aposta de forma decidida pel transport públic,
amb noves línies d’autobusos, amb la millora de freqüències i,
fonamentalment, amb una xarxa ferroviària que connecti Palma
amb els principals nuclis  de població de Mallorca. Les ajudes
del Govern al transport regular per carretera han permès posar
35 noves  expedicions diàries, amb la qual cosa la freqüència
dels autocars és  més competitiva i més atractiva per a tots els
usuaris. Per altra banda, Palma ja compta amb una moderna
estació d’autobusos. Vull recordar que a l’inici del mandat, la
gent esperava al carrer. 

L’objectiu de la nostra política de transports no és  només la
de disposar d’un transport  públic ràpid i confortable per als  qui
no tenen cotxe. Anam més enfora. Volem competir clarament
amb el transport  privat, amb l’excés de cotxes, que
s’incrementen any rere any. Per això també hem apostat pel
tren. Feim feina per a  disposar d’una via fèrria de 120
quilòmetres. Avui la línia Palma-Inca-sa Pobla ja és una realitat
real, no virtual, i està en contractació la nova línia a Manacor,
amb una inversió de 5.500 milions de pessetes. I l’empresa
Serveis Ferroviaris de Mallorca arriba al rècord anual de 2
milions de passatgers. Això significa un augment del 40 per cent
en dos anys. Es diu aviat: un augment d’un 40%. Fer arribar el
tren a Cala Rajada, a Alcúdia, al campus universitari i a
l’aeroport són altres projectes que el Govern estudia i confia
poder encaminar i dur a bon port.

Però transport vol dir també, evidentment, les connexions
aèries amb la península i amb les altres illes. I en aquest àmbit
vull reiterar al Govern de l’Estat dues demandes inajornables:
Primera, l’augment dels descomptes per als residents  a Balears
fins a un 50 per cent. L’augment acumulat de tarifes i de taxes
fa que els  actuals  descomptes s’hagin quedat curts. Segona, la
declaració d’obligació de servei públic per als  nostres vols.
Canàries ho té. Les Balears no. Això és un greuge comparatiu
de primera magnitud. Els ciutadans de Balears contribueixen,
amb els  seus imposts, a finançar l’AVE per tot Espanya, però
s’oblida que el nostre AVE són, precisament, els  ponts  aeris.
Sembla ser que, tot just ara, des de Madrid comencen a ser
sensibles en aquest tema. De moment els  de Madrid, el Govern
central, pareix que ja ha canviat el discurs. Ara ens fan falta els
fets. Però mentre s’ho pensen, això no vol dir que a les Illes
Balears ens quedem mans plegades. Exigim la competència
aeroportuària. Tenim ja el nostre model de gestió, un model
compartit per les cambres de comerç i per altres colAlectius
socials, que ens permetrà participar en un àmbit estratègic per
a les nostres illes i que farà augmentar la competitivitat de les
nostres empreses.

Però continuam amb l’anàlisi de la tasca de govern. Durant
molts d'anys hem sentit  parlar de la necessitat d’un Pla energètic
per a les nostres Illes. Idò bé, el Pla ja està aprovat, un Pla que
aposta per l’ús del gas natural, l’energia més neta, més  poc
contaminant, de més qualitat; i també per les energies
renovables. Inclou la construcció del gasoducte que ha de fer
arribar el gas des de la costa valenciana fins a les Illes. Amb
aquesta nova infraestructura, la bombona de butà passarà a la
història. També he de destacar els  nombrosos projectes per
instalAlar energies renovables a centres d’ensenyament i a
diversos hospitals. S’ha fomentat l’ús d’energies alternatives a
municipis com Ferreries, Calvià, Capdepera, Consell. En el cas
de Ferreries, s’hi ha posat en marxa un pla pilot que ha donat
uns resultats sorprenents. S’ha passat d’un 16% de cases que
disposaven d’energia solar tèrmica a un 45%, una xifra realment
espectacular.

Canviem de tema. Fa una estona em referia a la necessitat de
consolidar un país  econòmicament estable; i aquest repte
l’aconseguim impulsant l’economia productiva, la que crea
riquesa, genera llocs de feina estables i manté el nostre teixit
socioeconòmic. Hem avançat en la dinamització dels  sectors
més deprimits de la nostra economia. S’han canalitzat les ajudes
europees a través de l’Objectiu 2 previstes per als  pròxims  7
anys, unes ajudes que significaran una injecció de 53.000



3168 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 74 fascicle 1/ 6, 7 i 8 de novembre del 2001

 

milions de pessetes. S’han aprovat plans d’ajuda per al
desenvolupament rural i per al sector pesquer, que significaran
una inversió de 25.000 milions i de 6.000 milions,
respectivament. En el cas del sector pesquer les ajudes
augmenten en un 116% en relació amb el programa anterior.
Incentivam els  sectors  primari i secundari. La nostra política
situa l’agricultura, la ramaderia, la pesca i la indústria com a
activitats estratègiques des del punt de vista social, econòmic,
cultural, d’ordenació del territori i, sobretot, de cara a la
diversificació econòmica. Ha estat notable la gestió de la
Conselleria d’Agricultura en el control i la solució de problemes
greus com han estat la llengua blava, la febre aftosa, les vaques
boges  o els  problemes derivats d’una sequera ferotge. Les
ajudes als  pagesos han estat de 2.000 milions de pessetes  i hem
augmentat en un 16% les ajudes als  productors d’herbacis, que
han rebut 1.700 milions de pessetes. Igualment, des del Govern
donam suport  a una iniciativa dels productors i dels  industrials
del sector lleter per crear una empresa que permetrà millorar la
comercialització de la llet i aconseguir una major rendibilitat
d’aquesta activitat.

I pel que fa a la indústria, hem realitzat un gran esforç per
promoure els  nostres  productes  manufacturats a l’exterior, amb
l’objectiu d’obrir-los mercats nous. La pell, el calçat, la
bijuteria, la moda i els  productes  agroalimentaris  han estat els
grans beneficiats d’aquestes  polítiques, una feina conjunta amb
les cambres de comerç de Mallorca, Eivissa i Formentera i la de
Menorca i les associacions, i a la qual, a aquesta feina, hem
destinat prop de 330 milions de pessetes.

I feim realitat els  compromisos de suport al petit comerç
amb mesures legals  de regulació del sector, com la Llei de
comerç, i amb iniciatives de modernització i de millora de la
qualitat, fet que els permet obtenir certificacions europees que
els fa més competitives.

I, precisament, senyores  i senyors  diputats, allò que farà
competitives la nostra societat, les nostres  empreses i la nostra
economia, serà l'avenç en noves tecnologies de la informació.
Fixam com a objectiu la plena integració en la nova societat de
la informació i el coneixement. La societat del coneixement
permetrà a la societat balear noves  oportunitats  de generació de
riquesa en l’agricultura, en la indústria, en els  serveis  i en nous
àmbits poc desenvolupats. Tot això atraurà les empreses de béns
i serveis de major valor afegit, i per integrar aquestes noves
empreses hem de parlar del Parc Bit. En aquell Parc Bit avui ja
s’hi allotja el primer edifici, i s’ha culminat tota la primera fase
d’obres d’infraestructura. Aquest espai vol aglutinar empreses
que aposten per la innovació i l’aplicació de criteris de recerca
i desenvolupament. I vull destacar que l’única comunitat
autònoma que no havia posat en marxa un sistema d’innovació
i de recerca i desenvolupament –sistemes considerats  avui a
qualsevol indret indispensables– hem de dir que aquesta
comunitat autònoma era la de les Illes Balears. Les Illes Balears
ja en aquests moments ha posat en marxa el primer Pla
d’innovació de les Illes Balears, i estam a punt d’aprovar el
primer Pla de recerca i desenvolupament; i ja s’elabora també
el Pla de societat de la informació.

Però és evident que, tot i que avançam en la diversificació
de la nostra economia, el gran motor n’és el turisme, un motor
que és capdavanter i que tendeix a estabilitzar-se, una tendència
que afavoreix la sostenibilitat turística a mig i llarg termini.

Enguany tenim un volum turístic similar al de l’any passat. La
temporada alta s’ha saldat amb un 0,7 % d’increment de
visitants, encara que la temporada baixa  no és tan bona com
voldríem.

Ja saben vostès  que la nostra voluntat és consolidar un
turisme de qualitat que substitueixi el “de tot més” pel “de tot
millor”, una activitat econòmica que ha d’aconseguir
redistribuir els  fluxos de visitants i ho ha de fer diversificant
l’oferta turística, potenciar el turisme rural, cultural, esportiu, de
congressos… Però avançar cap a la qualitat i desestacionalitzar
requereix inversions importants. I aquest Govern s’ha avançat
i ha trobat fórmules per aconseguir aquests  ingressos. És el cas
de l’ecotaxa. Estam convençuts que l’aprovació de l’ecotaxa  és
un encert de la nostra política, una decisió valenta, rigorosa i
contrastada, que ens ha de permetre disposar d’uns recursos
propis  per millorar el nostre entorn, les nostres  zones turístiques,
els  espais  naturals  i rurals  i el nostre patrimoni. En aquest sentit
vull expressar el meu convenciment que, a pesar del recurs del
Govern de l’Estat, més prest o més tard, hi haurà ecotaxa i serà
un instrument decisiu per dotar de més competitivitat el nostre
model turístic. Però mentre esperam una resolució favorable del
contenciós contra l’ecotaxa, continuam fent feina en altres
àmbits per fer del nostre turisme una activitat competitiva i
capdavantera. L’enderrocament de places hoteleres obsoletes,
la regeneració d’espais  turístics com el Port de Sóller o la Platja
de Palma, i la recuperació d’espais naturals contribuiran a
millorar la nostra oferta.

Qualitat turística vol dir lluita contra l'oferta ilAlegal. Idò les
inspeccions s’han multiplicat per més de quatre. Mai s’havia fet
tanta de feina en aquest àmbit de l’oferta ilAlegal que crea un
important greuge amb les empreses que compleixen les seves
obligacions. Per altra banda, s’ha aplicat, amb molts bons
resultats, el primer Pla de seguretat a les platges més perilloses,
on any rere any es produïen accidents mortals. Així mateix, la
creació de marques turístiques ha estat una iniciativa pionera
que permet que les empreses hoteleres més petites puguin unir-
se en marques comercials conjuntes i per tant disposar d’unes
eines adequades per promocionar els  seus productes  i negociar
amb els agents exteriors. I finalment, quant a la Llei general
turística, tot d’una que haguem tancat el debat territorial,
obrirem el seu debat.

Però un Govern que vol incidir en la realitat del país ha de
garantir una administració capaç de gestionar el canvi. En
matèria administrativa, aquest govern actua en dos fronts molt
concrets: la democratització i la modernització de la funció
pública; i sense cap dubte ni un, allò que ha capgirat de dalt a
baix la política de funció pública d’aquesta comunitat ha estat
la política de personal del Govern que presidesc. En el sentit  de
garantir l’objectivitat i la igualtat en l’accés a un lloc de feina a
l’Administració, han estat bàsiques les iniciatives de creació
d’un borsí per cobrir les places d’interins, a la qual es
presentaren més d’11.000 ciutadans, i la nova oferta pública
d’ocupació de 445 places, a la qual es presentaren prop de 9.000
instàncies, unes proves que convé recordar que estan totalment
avalades pels tribunals, que han donat la raó al model escollit
pel Govern en totes  i cada una de les sentències, un sistema
d’oposició lliure i que manté en tot moment l’anonimat de les
persones  examinades. Vull dir que ara quan es corregeix un
examen, no hi consta el nom de l’aspirant sinó que hi consta un
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codi. Han d’entendre que aquesta és tota una garantia d’igualtat
d’oportunitats, i un avanç molt important en aquesta comunitat.

Ja saben vostès  que aquest Govern actua de forma decidia,
per tant, per modernitzar la nostra Administració. Per posar un
exemple, els  puc dir que durant l’any passat l’Administració
tributària va ser capaç de reduir un 23% la mitjana d’acumulació
d’expedients de contribuents; o també que han aconseguit reduir
en un 30% l’índex de demora de la tramitació d’expedients
pendents.

Però a més de tota l’acció de govern que repercuteix en els
nostres ciutadans, han de saber que hi ha un Govern que vetla
per la seva seguretat i la planifica. En aquest aspecte hem de
destacar que ja hem adquirit els terrenys per construir un gran
centre d’emergències que aglutini tots  els  departaments que han
d’actuar en casos d’urgència, un gran complex ubicat a l’antic
quarter de son Banya, amb un pressupost de 1.000 milions de
pessetes i que estarà llest l’any 2004. L’obertura de centres en
aquest indret es durà a terme de forma progressiva, i l’any que
ve ja esperam que les instalAlacions que acolliran l’112 estiguin
totalment operatives. I vull també fer una menció especial pels
voluntaris  de Protecció Civil, que són una ajuda inestimable a
l’hora de complementar els serveis institucionals.

Fins aquí, senyores i senyors diputats, el resum de la tasca
de gestió de Govern, que no és només un catàleg de
realitzacions, sinó tot un plantejament polític per oferir al nostre
país  un marc d’estabilitat i sostenibilitat per avui i per demà.
Aquest repàs, ple de xifres comparatives, permet tenir  una
aproximació de com estaven els  ciutadans de les Illes Balears fa
dos anys i com estan ara. Les xifres en quantifiquen el progrés.

Senyores i senyors  diputats, acab. La millor riquesa d’un
poble no és mai la seva geografia sinó la seva gent. Les Illes
Balears, en el context espanyol i mediterrani, han fet,
històricament, el paper d’una terra dinàmica i avançada. Els
ciutadans de les Illes Balears del segle XXI som els
continuadors d’aquest corrent històric. Som un poble que ha
sabut fer el seu camí, en temps de bonança o en temps de crisi
sempre hem tengu t capacitat d’organització, de treball i
d’innovació.

El poble de les Illes Balears, les persones, són el nostre
màxim valor, la principal riquesa. Amb tempesta o mal temps
sempre trobam el camí per tirar endavant. I és al poble a qui, en
definitiva, retem avui comptes de la feina feta, de la que feim
ara i de la que farem en el futur.

Moltes gràcies

(Aplaudiments).

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President del Govern. Tal com determina
l'article 168 del Reglament d'aquesta cambra, se suspèn la sessió
fins demà, a les 12.45 hores.
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