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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores  i senyors  diputats, representants  dels
mitjans de comunicació i convidats.

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

Donarem començament a la sessió plenària del dia d’avui,
que correspon al debat d’orientació de política general del
Govern de les Illes Balears. Té la paraula el Sr. President del
Govern de les Illes Balears.

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

Gràcies, Sr. president. Senyores diputades, senyors diputats,
a vegades, d’una cosa tan senzilla com és el creixement d’un
arbre, s’aprèn més que consultant mitja dotzena de manuals
enciclopèdics. Diuen els  pagesos que un arbre que passeja  una
bona copa i poques  arrels , el tomba el primer vent fort que
l’envesteix. És millor que tot tengui una mesura semblant. En
aquest cas, l’arbre durarà molt i donarà uns fruits de qualitat. Si,
pel contrari, té més brancam que arrels, pot ser que tengui
algunes bones anyades, però està condemnat a durar poc, i el
que és pitjor, viurem amb el cor estret cada vegada que s’acosta
un mal vent.

Diuen que per reforçar un arbre no queda més remei que, de
tant en tant, aclarir el brancam, sobretot aquells  cimals  que
creixen de forma desequilibrada. Aquesta operació li garanteix
posar un tronc fort i unes arrels fortes. És  a dir: més llarga vida,
fruits per avui i per demà i, sobretot, que quedi protegit dels
mals vents.

Als  països, senyores  diputades i senyors  diputats, els  passa
una cosa semblant. El nostre país, concretament, durant molt de
temps ha anat sobrat de copa i mancat d’arrels. La copa creixia
cercant el sol sense ordre ni concert i, sobretot, sense pensar si
el tronc aguantava o si les arrels feien un tro.

El Govern, des del principi de la legislatura, fa feina per
anivellar copa i arrels. Volem que la copa, que és la nostra
activitat econòmica, sigui gran i vigorosa. Però a la vegada,
volem que estigui sostinguda per fortes arrels territorials,
mediambientals, socials  i cu lturals. Volem créixer a un ritme
que ens permeti fer un país  de riquesa i benestar, fort i
cohesionat. Un país estable, a prova de tempestes. Volem un
arbre que faci una ombra que empari tothom. Un arbre que no
deixi ningú fora recer.

Per tant, tenim dues fites irrenunciables: Primera, un país en
el qual sigui possible el creixement, la modernització, la creació
de riquesa i, a la vegada, el respecte al territori, al medi ambient
i al nostre patrimoni cultural. Segona, un país que ha de fer
possible que el progrés econòmic vagi en paralAlel al progrés
social.

Tenc molt clar que aquesta no és una feina de dos dies i que,
per tant, el camí serà llarg i dur. Precisament per això  no hem
volgut perdre gens de temps. I també tenc molt clar que és una
feina en la qual el diàleg i la concertació és fonamental. Vull
agraïr, des d’ara mateix,  l’esforç realitzat per sindicats i
patronals en aquest sentit.

Però parlem del passat. En el nostre país duim massa anys
parlant de massificació, d’augmentar la qualitat, dient que els
nostres  competidors creixen, que amb l’euro s’acabarien els
preus baixos, que la seguretat és fonamental, que és necessari
millorar l’entorn, que hem d’apostar per la diversificació...
Massa anys sentint que hem de conservar el paisatge, no
construir tant, crear nous serveis, millorar la relació qualitat
preu i tota una llarga llista de necessitats del país.

Però la història recent ens diu que només recordam Santa
Bàrbara quan trona. Tot d’una que les grans xifres tornen
respondre, tots  els  problemes queden anestesiats i són desplaçats
a un demà que no arriba mai. 

Durant massa temps en aquest país  s’ha repetit com a
solució la sortida irresponsable cap endavant: més construcció,
més massificació, més dessaladores, més autopistes, més
ciment, més destrucció del paisatge, més població i més
empreses de fora que vénen, fan l’agost i se’n tornen. Tot això
significa menys qualitat de vida, menys satisfacció del turisme,
menys igualtat social, menys cohesió i, sobretot, menys país.

La inversió d’aquesta tendència ha estat un pilar mestre en
l’acció de govern, acabar d’una vegada amb el “campi qui
pugui”, un “campi qui pugui” gens preocupat pels interessos
generals i gens preocupat pel futur, només narcotitzat pels
beneficis ràpids del present, només obsessionat perquè l’arbre
posi molt de brancam, tengui enguany molt de fruit  i fora cap
preocupació per si les arrels rebenten.

Mirin: un autocar de 40 places donarà un bon servei i una
bona qualitat si l’omplim amb 40 passatgers. Però, si per
guanyar més, n’hi volem ficar 60, el resultat serà la minva del
servei i de la qualitat, l’augment del risc d’accidents i, més a la
curta que a la llarga, els clients se’n van i el negoci forada.

Senyores diputades i senyors  diputats: aquest país ha perdut
molt de temps donant voltes al mateix redol. Era necessari
actuar i deixar de banda les conjuntures i les pressions dels
poderosos. Mirin, era necessari afrontar de cara els problemes.
Uns trobaran que feim massa via i uns altres que en feim massa
poca, però el camí més dret és anar a l’arrel dels problemes i no
perdre’s per les bardisses.

Per això mateix, la primera tasca ha estat posar ordre, posar
ordre i fonaments, posar ordre i fonaments en el territori, en la
construcció. Fer solidari el turisme amb la cultura, amb el
paisatge i amb la pagesia. Cercar fórmules per rehabilitar tot
allò que estava espenyat i conservar allò que no ho estava.
Ordenar el transport, l’energia, els  residus, els  recursos naturals,
el comerç i tantes i tantes altres coses. Ordre per posar-nos en
el camí de la meta del creixement equilibrat i, una vegada en la
bona direcció, fer una carrera intelAligent. Perquè la cursa és
llarga i no es tracta d’esclatar abans d’arribar.

Alguns han tret interpretacions falses d’aquest téntol,
argumentant que el Govern només prohibeix i que no té
projecte. Jo vos dic que ja són molts els que troben que ja era
hora que qualcú defensàs allò que és de tots, dels  qui estam avui
i dels  qui vendran demà. Ja som molts els  que sabem que un
present mal administrat per uns pocs posa en perill el futur
colAlectiu. Que sabem que ja fa massa temps que tots feim curt
perquè els de sempre puguin seguir fent llarg.
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És ben cert que mentre estàvem en aquesta feina ens ha
caigut de tot: vaques boges, tempestes, sequera i pluges, l’11 de
setembre, un alentiment econòmic mundial, nous atemptats amb
repercussions internacionals a Bali, i esperem que el seny faci
que no hagi guerra a l’Iraq. Un alentiment que hem de tenir en
compte, i per això treballam conjuntament amb els agents
socials per ajustar-ne els efectes.

Però no passin pena, perquè tot el que feim i que farem
davant aquesta nova situació no serà un altra sortida esbojarrada
cap endavant. No volem, i ho dic ben clar, anar a roda batuda
darrere aquells que aprofiten l’alentiment econòmic per fer
catastrofisme i intentar acovardir el poble amb mil pors amb
l’objectiu de tornar a les formes i a les maneres anteriors.

Senyores diputades i senyors  diputats, tots  els  interessos són
legítims, però no tots són prioritaris per al nostre país. No
deixarem que cap cimal s’engati d’ambicions egoistes  i posi en
perill tot l’arbre. Per tant, mesures, totes les necessàries i amb
el major consens possible. Però sempre en concordança amb un
projecte que vol fer compatible el creixement econòmic amb el
benestar social, la nostra identitat i la nostra terra.

En definitiva: cap conjuntura momentània ens podrà fer
perdre el nord ni ens podrà fer fora del nostre projecte de país.

Som conscient que no ho podem preveure tot ni tenim les
claus de tot. No podem preveure els  efectes de l’11 de setembre
ni tenim les claus per poder obrir o tancar les portes a la
immigració; això és una competència estatal. No podem
preveure les tempestes, però sí que hem de tenir el vaixell ben
preparat per poder-les-hi fer front.

Tenim força, idees i ilAlusió per fer un país  capaç d’impulsar
un nou model de cohesió interna, amb una gran projecció
exterior. El país, en el seu conjunt, està preparat, però hauríem
de fer un esforç d’unió i de cooperació, sobretot en aquells
àmbits que tots considerem d’Estat. En aquest sentit, avui faré
un parell de propostes.  

Senyores diputades i senyors  diputats, Govern, institucions
i societat civil, tots  plegats, estam capgirant una tendència
històrica. Un projecte de tots. El protagonisme de les persones
ha estat una fita del Govern. Forjam un nou cicle perquè
l’anterior ja fa estona que mostra signes d’esgotament.

Tres anys és un espai de temps breu, però ens donen ja una
certa perspectiva per poder sospesar si les ilAlusions i les
esperances comencen a fer-se realitat. D’entrada, hem
aconseguit  que la política fos allò que hauria d’haver estat
sempre: governar amb la mirada posada en les persones;
impulsam una política que es fonamenta en la participació.
Sabem que un projecte de país  necessita l’implicació de tothom,
no només de les institucions. Dialogam amb  tots  els  colAlectius
socials  que tenen drets legítims a defensar. Però els  grups de
pressió que consideren que els  polítics han d’actuar a les seves
ordres, aquests  no hi tenen cap oportunitat. Servim les persones,
no els  interessos. Hem treballat per l’enfortiment de les
institucions, perquè només des d’unes institucions
democràticament fortes es pot dialogar. La feblesa condueix  a
la submissió dòcil davant dels grups de pressió. 

Senyores i senyors  diputats, després  d’aquesta introducció
global em permetran que abordi les grans línies de la política del
Govern.Ho resumiré en una frase. Conduïm un canvi del model
de creixement, que és tant com dir la formulació d’un nou
model de país, un model sostenible a escala humana i respectuós
amb el medi ambient, un model també sostenible socialment.

Els canvis  de rumb no es produeixen de manera violenta,
sinó que es projecten en el futur. Un transatlàntic no pot virar
180 graus en sec. Necessita temps i espai, però arriba a canviar
de direcció i a prendre el nou rumb. Per tant, estam davant un
moviment de fons que va més enllà d’una legislatura. Queda
molt camí per fer però les bases  ja estan assentades. Estam
davant un model que marca una nova època, una nova frontera.

El nou model de país  té dues columnes mestres: un  nou
model de creixement i l’impuls social basat a prestigiar tot allò
que és públic. Em referiré a cadascun d’aquests dos aspectes  i
començaré pel nou model del creixement.

L’actual cens de les Illes Balears és de 841.669 persones. Fa
10 anys era d’unes 700.000 persones. És la variació més alta
d’Espanya, gairebé un creixement d’un 20%. Caminam cap al
llindar d’un milió d’habitants. De fet, de continuar amb el
mateix ritme de progressió hi arribaríem en els  propers cinc
anys. A hores d’ara tenim puntes  de població que estan en torn
el milió i mig de persones.

El gruix d’aquest augment de població s’ha produït en els
darrers cinc anys. Això significa unes xifres gairebé
comparables amb les grans onades històriques de migracions,
com va ser el cas de les Amèriques. El continent americà era
immens i aleshores estava molt despoblat. Les Illes Balears,
però, som un territori petit i amb una capacitat de càrrega
fregant el límit.

Què suposa aquest creixement poblacional, d’altra banda el
més alt de tota Espanya? Senzillament, que mentre que altres
comunitats treballen per la millora dels serveis als ciutadans i a
les ciutadanes, aquí els hem de millorar però també n’hem de fer
més: més habitatges, més transport  públic, més centres de salut,
més escoles i més serveis socials.

Aquest creixement de la població no és fruit de la casualitat.
És la conseqüència lògica d’èpoques d’expansió desmesurada
en sectors com són el turisme i la construcció. A mitjans de la
dècada dels  noranta arribaven uns 7 milions de turistes cada
any. L’any 2000 ja en teníem més de 10. Vol dir això que l’any
2007 en tendrem 15 milions? 

És evident que aquí es produeix un desequilibri. I a les Illes
Balears, en les últimes dècades, ja s’han romput massa
equilibris. Les coses han de tornar al seu solc, i ara estam en un
moment especialment adequat per configurar el nou model de
creixement perquè no tenim la gran pressió d’anys anteriors,
però ben segur que aquesta gran pressió tornarà a venir. Hem de
reflexionar amb seny, sensatesa i responsabilitat per planificar
el futur que més ens convé al nostre país, i no caure en els  errors
del passat. Ho hem de fer sense triomfalismes, però també sense
catastrofismes.

Senyores diputades i senyors diputats, dues terceres parts del
món estan en situació d’alentiment econòmic. Totes les
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economies occidentals estan en fase de decreixement del seu
PIB. Continuen creixent, però a ritmes inferiors, en torn a la
meitat. És el cas d’Alemanya, principal client nostre, que
enguany només pujarà unes dècimes de punt. Les nostres
previsions de creixement per enguany són, a hores d’ara, d’un
1,7%, xifra similar a la del Regne Unit i per damunt de les
previsions de la zona euro, que estan en un 1,1%.

La xifra del PIB no n’és, tota sola, un determinant. Marroc
creixerà enguany el doble que Espanya i això no vol dir que
l’economia marroquina vagi millor que l’espanyola.
L’economia balear, a pesar del marc de refredament general, és
avui una economia raonablement sanejada, que té intacta la seva
capacitat productiva, que manté el consum privat i que gaudeix
d’un bon posicionament en el mercat turístic. I això no ho dic jo.
Ho diu l’informe del primer semestre de l’any publicat per les
Cambres de Comerç. 

En paralAlel, tenim una de les taxes d’atur més baixes
d’Espanya: en temporada alta gairebé la meitat. En tres anys
hem creat  50.000 llocs de feina. El passat mes d’agost es va
produir la xifra rècord en la història de les Illes Balears pel que
fa al nombre de persones afiliades a la Seguretat Social,
concretament 437.304 persones afiliades a la Seguretat Social.

Som la primera autonomia pel que fa a empreses actives. La
primera en ocupació hotelera. De les primeres en el sector de
vendes a minoristes. Augmenta el nombre i el valor de les
hipoteques, i això és un signe clar de confiança econòmica. Per
primera vegada en molts d’anys els salaris de Balears creixen
per sobre de la mitjana. I una dada fresca d’ahir mateix: som la
primera comunitat espanyola en capacitat d’estalvi de les
famílies.

La veritat és que no els vull avorrir amb més xifres. Vull
insistir, però, que no són dades del Govern, sinó que la majoria
són de l’Institut Nacional de Estadística, un organisme poc
sospitós de connivència política amb el Govern. 

Signifiquen aquests  paràmetres que vivim en el millor dels
mons i que ens podem ins ta lAlar en l’autosatisfacció? No, ni
molt manco. Tenim molts de problemes als  quals  estam obligats
a fer front. Això sí, amb serenitat i amb la colAlaboració de tots
els  agents socials, mai des del tremendisme. Si qualcú vol atiar
l’inexistent foc de la catàstrofe i de la crisi irreversible, allà ell
amb la seva responsabilitat. I ho dic amb tristor, ho dic amb
tristor perquè hem assistit  a exageracions malaltisses, fetes des
d’aquí i des de Madrid, que no fan cap bé al nostre país. Però no
passin pena, des del Govern continuarem treballant amb seny.

La transició d’un model expansionista cap a un model de
creixement més madur i de més qualitat no es fa d’un dia per un
altre. El procés és complicat i lent, però, en definitiva, el nou
model ens marca el repte d’una nova frontera de la prosperitat
colAlectiva. ColAlectiva i, sobretot, estable, estable per a avui i
per a demà, i per aquesta nova etapa que ja està en marxa, el
país necessita unitat d’esforços, diàleg, cooperació i consens.
S’ha de fer amb el concurs de tothom, amb més debat i amb més
idees. En conseqüència, en el marc d’aquest parlament, símbol
del poder popular del nostre país, vull fer una crida institucional
a la participació de tots  els  agents  socials  i econòmics en el
desenvolupament d’aquest nou model.

He de dir que tenim ja posat els  fonaments per a fer efectiva
aquesta participació. Son nombrosos els fòrums i àmbits de
debat creats durant la  present legislatura que permeten donar
lloc a aquesta cooperació. En trobam, de fòrums de debat, a
cada una de les conselleries.

De fet, el Consell Econòmic i Social, també creat per aquest
govern, s’ha posat a fer feina amb diligència i celeritat. Aquest
organisme, composat per una representació plural de la nostra
terra i la nostra gent, ja ha publicat diagnòstics socials i
econòmics molt semblants al que avui aquí jo estic exposant.
Sense anar més enfora, la recent memòria del Consell Econòmic
i Social parla de trobar fórmules per corregir els  impactes
negatius d’un intens procés de creixement i dissenyar un
creixement econòmic sostenible a llarg termini. I conclou
textualment que “aquest és el repte en el qual és imprescindible
que se centrin els  esforços de les institucions públiques i
privades i dels agents econòmics i socials”.

Però la veritat és que no ens volem quedar només en
diagnosi, i és per això que divendres passat la Mesa de Diàleg
Social, reunida al Consolat del Mar, va donar, per unanimitat
d’empresaris  i sindicats, un nou impuls al Pacte per a
l’ocupació, la cohesió social i el foment de l’economia
productiva, un nou impuls en la mateixa línia del Consell
Econòmic i Social i amb el nou model que estam forjant, un
model basat en la qualitat més que en la quantitat. Aquesta és,
sense cap dubte ni un, la clau. Per tant, ja existeix una unitat de
criteri social sobre quina ha de ser la nova meta de creixement.
Tots, treballadors, empresaris  i colAlectius implicats, anam pel
mateix camí. Tots hem de fer feina, hem de saber fer feina,
plegats.

Sovint em demanen quin és l’índex adequat de creixement
de les Illes Balears. Un 2%, un 3? És massa un 4%? I jo responc
que no és qüestió de xifres, sinó de qualitat. Podríem créixer
perfectament un 7% si ho feim en innovació, en tecnologia, en
rehabilitació, en agricultura, en serveis sanitaris, socials i
educatius o en activitats mediambientals. Però no podem tenir
un creixements de dos dígits en nova construcció.

El nou model capgira l’insostenible tendència anterior al
consum desequilibrat de territori i de recursos naturals, una nova
cultura del creixement i del medi ambient emmarcada en les
conclusions dels  fòrums mundials més prestigiosos com ara és
la cimera de Johannesburg. Treballam de forma transversal i
amb els  esforços de tots. Impulsam una nova cultura de l’aigua
i una correcta gestió dels  residus, i en aquest àmbit he de dir que
s’ha avançat com mai no s’havia fet en la nostra terra. Les
Agendes locals 21 en són un exemple, exemple de voluntat de
fer del medi ambient una política de polítiques i, a més,
participada per totes les institucions i per la ciutadania en
general, tot un compromís  social per al medi ambient. Preservar
els recursos naturals és preservar la nostra economia.

En conseqüència hem fet una gran passa per protegir nous
espais naturals. Del 99 ençà tenim cinc nous espais protegits:
Llevant, s’Albufereta, Cala d’Hort, ses Salines i ses Ufanes.
Això suposa un increment, en hectàrees, de més del 1000% en
relació a l’anterior legislatura. Deu vegades més. I preparam la
protecció de nous espais naturals. Aquestes actuacions s’han fet
tenint en compte els  propietaris. De fet, per primera vegada, els
propietaris  tenen una important representació a les juntes
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rectores i, al mateix temps, tenen accés a línies d’ajudes de tot
tipus en els  projectes de conservació. A més, qualsevol ajuda del
Govern a propietats en zones de protecció tenen,
automàticament, un increment del 10%.

Per altra banda, ja tenim tot un entramat legislatiu que
conforma un nou model territorial. Inclou la Llei de mesures
urgents  i cautelars, les moratòries urbanístiques, la nova Llei
d’ordenació territorial, la redacció de la Llei del sòl de les Illes
Balears, la Llei d’impacte ambiental i l’atribució de
competències als consells insulars. La Llei de biodiversitat, la
Llei de control del creixement urbanístic i els  plans territorials
insulars han d’acabar d’arrodonir aquest model.

El nou model territorial inclou un model viari propi, que
aposta pels desdoblaments de carreteres en lloc d’autopistes
perquè tenen un menor impacte ambiental i aprofiten les
carreteres ja existents. Amb la dotació pressupostària  del traspàs
de competències als  consells  insulars, de més de 41 milions
d’euros, les inversions per als  anys 2002 i 2003 en matèria de
carreteres serà la més alta de la història d’aquesta comunitat.
Això sí, tendrem dificultats pressupostàries perquè el Ministeri
de Foment no vol pagar aquests desdoblaments. 

(Remor de veus)

Els paga a altres comunitats, però a les Illes Balears no els
vol pagar. Però no passin pena perquè amb el Govern Aznar a
favor o en contra, amb més o amb menys dificultats, sortirem
endavant i farem els projectes. Ja els estam fent. 

Senyores i senyors diputats, en el nostre país, economia i
territori van agafats de la mà i la diversificació econòmica és un
dels nostres objectius.

És el cas del sector primari: de l’agricultura, la ramaderia i
la pesca.  Treballam per la transformació, millora i
modernització de l’estructura del sector agrari. El sector de la
llet n’és un exemple i també podem parlar d’escorxadors. Feim
un gran esforç per potenciar l’indústria agroalimentària, que
dóna valor al producte i permet guanyar mercats arreu del món.
En aquest sentit, el sector hortofrutícola no només s’ha
consolidat sinò que ha registrat avenços importantíssims. També
hem de parlar del gran esforç de comercialització en el sector
oví i en el sector de la taronja. Aquesta legislatura ha estat
marcada per la irrupció de tota una sèrie de dificultats, però a
pesar de tot, la feina feta ha donat el seu fruit. L’esforç
econòmic i tècnic realitzat ha permès superar totes i cada uns
d’aquestes  adversitats. De fet, la renda agrària ha tengut un
comportament positiu i en un any ha crescut més d’un 3%.

I he de fer esment a la potenciació de l’agricultura ecològica,
que avança en superfície i volum. L’ajuda als  pagesos també ha
vingut de la mà de possibilitar l’abaratiment dels preus del
gasoil destinat als professionals  del camp. De pagar el gasoil
més car d’Espanya hem passar a pagar 12 pessetes  per litre per
davall del preu dels sortidors.

En el sector pesquer també s’ha produït una notable millora
en la comercialització amb l’establiment de punts de primera
venda. I en el marc d’una economia més diversificada,
competitiva i sostenible impulsam la internacionalització de les
nostres  empreses, i ho feim a través dels  productors, patrocinant

la seva presència arreu del món des de la perspectiva d’un
mercat cada vegada més global. Les claus són la innovació, la
qualitat i el disseny. És a dir, incorporar valor afegit als nostres
productes per competir en qualitat i no en preu.

Ens trobam ben situats. Per primera vegada a les Illes
Balears s’ha invertit la tendència de destruir llocs de feina a la
indústria. L’any passat només tres comunitats autònomes varen
augmentar el seu valor industrial. Les Illes Balears era una
d’aquestes tres comunitats autònomes.

Hem liderat l’increment de les exportacions. De fet, en els
darrers tres anys les exportacions de calçat han passat de 9.000
milions de pessetes  a 22.000 milions, més del doble. Això ha
estat mèrit de les empreses, que han demostrat el seu
dinamisme, i de la suma de recursos entre el Govern i les
Cambres de Comerç.En paralAlel, donam suport  a l’amplíssim
teixit de petits i mitjans comerciants,  per garantir-ne la
competitivitat i la modernització. Hem de poder fer front a les
multinacionals   que s’estan implantant en el nostre territori amb
el perill de desplaçar el nostre comerç autòcton. La Llei de
comerç ha estat l’instrument cabdal per estructurar la nova
política comercial.

El coneixement és avui el motor fonamental de l’economia.
Durant molts anys aquest país  ha patit d’una desídia evident en
l’impuls  governamental del coneixement. Però, amb el nou
model, també aquí les coses estan canviant. Ja tenim el primer
Pla de recerca i desenvolupament. Ja tenim el primer Pla
d’innovació. I ben aviat tendrem el primer Pla de la societat de
la informació. 

Hauran observat que parl dels primers plans. Abans del 99
no existia cap d’aquests  plans. Aquests  instruments permetran
injectar a la nostra economia centenars de milions d’euros en
innovació i en desenvolupament tecnològic. Tecnologies de la
informació al sector hoteler, serveis avançats per a les petites i
mitjanes empreses, innovació en molts de sectors  en què les
nostres  empreses tenen molt a dir i hi tenen molt a fer.En
definitiva, senyores  i senyors, a pesar de totes  les incerteses
econòmiques que afecten tot el món, tenim  les bases  d’un nou
model de creixement econòmic que, des del consens social i la
cooperació, permetrà anticipar-nos als  canvis  i aprofitar les
oportunitats de futur.

Senyores diputades i senyors diputats: ens trobam en
moments de canvi arreu del món. És el moment per transformar
la incertesa en ilAlusió, ilAlusió per ser els  amos del nostre destí.
I això és també aplicable als eixos del nou model de creixement,
al turisme. 

Saben quins són els elements negatius de la imatge de
Balears? Un estudi seriós de la Universitat de Dresde ens ho
explica: massificació, neteja descurada, natura poc preservada,
excessius nivells  d’urbanització i inseguretat ciutadana... Ja
tenim, per tant, un primer punt de referència per per poder fer
una anàlisi i per poder actuar.

I sobre la nostra indústria turística jo vull parlar molt clar. Fa
un moment he dit que el vell model fa estona que mostrava
signes d’esgotament. De fet, fa 25 anys que ja en van aparèixer
els  primer signes. Consultin les hemeroteques: l’any 1976
empresaris i hotelers varen amenaçar amb una marxa a Madrid
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per dos anys de xifres turístiques dolentes. Les causes? Jo crec
que ens sonaran a tots: excés d’oferta en relació a la demanda;
crisi econòmica dels països proveïdors com Anglaterra,
Alemanya i Itàlia, competència de destinacions com Grècia,
Iugoslàvia o Tunícia. I què hem fet durant aquests  25 anys?
Queixar-nos quan la cosa no anava bé i gaudir quan la
conjuntura era totalment favorable. Certament s’han pres
algunes iniciatives, però també és ben vera que no s’ha anat a
les arrels  profundes dels problemes. A finals  d’any registrarem
un cert decreixement en el nombre de turistes, que encara està
per avaluar en la seva totalitat, unes xifres que, en el pitjor dels
casos, estaran al nivell d’altres anys considerats  com a molt
bons. Les causes, ja les he explicades i surten, essencialment,
d’un ralentiment econòmic a nivell de tot el món.

Senyores diputades i senyors diputats, estam davant un canvi
decisiu en el món turístic, un canvi que hem de convertir en una
oportunitat positiva per a les Illes Balears. No hem de perdre el
cap comptant turistes cada temporada. Hem d’estar preocupats
perquè els  turistes que venguin se’n vagin ben satisfets. Aquesta
és l’estratègia. Aquest és el bon camí: la satisfacció del turista,
la del turista d’hotel de 5 estrelles, però sobretot el de 3 i 4
estrelles, que és el nostre client habitual. Aquesta qualitat és la
que defens i la que ens farà competitius.

Tenim les millors condicions per enfrontar-nos a aquest
canvi. Tenim un criteri clar sobre cap a on hem d’anar i,
sobretot, tenim unes empreses solvents, capitalitzades, amb
experiència i iniciativa.

Ara bé, també tenim debilitats. Debilitats, però també tenim
respostes  per superar-les. El nostre producte comença a patir
tensions en la relació a la qualitat-preu. I quina és la solució
intelAligent?, augmentar la qualitat o davallar el preu? Jo crec
que la resposta és evident. En el model de futur preval la
qualitat: qualitat en instalAlacions, en servei, en infraestructures,
en l’entorn natural i paisatgístic. 

Començam a patir certa falta d’imatge del producte turístic
balear, amb queixes motivades essencialment per la
massificació, el deteriorament mediambiental i la qualitat del
servei, tres aspectes  que superarem amb mesures territorials,
inversions paisatgís tiques i plans específics de formació,
mesures que estaran acompanyades de campanyes d’imatge.
Enguany hem gastat 4,2 milions d’euros en campanyes  de
publicitat a l’exterior, campanyes que, per cert, no s’havien fet
des de l’any 96. 

També sorgeixen noves  destinacions competidores, amb
costos de producció molt més baixos. Països que es recuperen
de situacions difícils. De fet, l’any 2005 hi haurà unes 450.000
places turístiques més a la Mediterrània. La superació d’aquesta
debilitat passa, un altra vegada,  per una paraula clau: la
diversificació; diversificació per atraure nous segments de la
demanda, especialment en temporada mitja i baixa. Hem de
posar la nostra identitat com un valor afegit del producte
turístic. Així ho hem fet a les campanyes promocionals. Ens
hem reivindicat com a país. Som alguna cosa més que una platja
de la Mediterrània. També s’ha detectat una tendència al
cansament dels  paquets  turístics tradicionals. La nostra resposta
ha estat posar a l’abast dels  empresaris, especialment dels  petits
i dels  mitjans, serveis  com el gran Portal d’Internet, el Pla de
marques o l’Institut de Promoció de la Qualitat Turística,

instruments que els ajuden a millorar la comercialització i la
competitivitat.

I, parlant de mesures, ara ja he de fer menció de l’ecotaxa,
i vull fer una consideració prèvia des del respecte a la diversitat
d’opinions, ara que les aigües ja baixen un poc més calmades.
Avui l’ecotaxa és una realitat que s’admet sense estridències.
Els clients l’accepten sense cap problema. A hores d’ara ja és
molt difícil trobar una opinió solvent que argumenti que
l’ecotaxa  és el pitjor de tots els mals, com hem arribat a sentir
dir. Ja només és criticada amb estridències per aquells  que tenen
interessos partidistes. Legítims, però partidistes. A hores d’ara,
el debat de l’ecotaxa  ha tornat a solc, amb civisme i sense
cridòries, però va arribar a provocar un exagerat nivell
d’excitació impulsat -i ho he de dir ben clar- per la dreta política
d’aquí i de fora de les Illes Balears. Mantenc que l’ecotaxa  és
la millor eina de promoció de les Illes Balears. I encara ho
hagués pogut ser més si no s’haguessin produït les exageracions
esmentades. La qualitat que demanen els clients està
directament relacionada amb l’espai: amb uns allotjaments més
amples, amb una bona oferta complementària i amb unes
infraestructures adequades, però, sobretot, amb un entorn més
agradable. Per això en els  pròxims  tres anys invertirem més de
113 milions d’euros en projectes concrets  de caire ambiental,
paisatgístic, cultural i agrícola. 

Abans he fet una crida social per avançar en el nou model de
creixement de les Illes Balears. Ara en faig un altra de molt més
específica. Des d’aquí vull proposar un pacte per la qualitat
turística, que és l’únic camí per mantenir el lideratge. Propòs a
tot el sector turístic en general, als empresaris, als sindicats i a
la ciutadania que s’integrin en aquest pacte, un pacte que podem
resumir en deu punts en forma de decàleg:

Primer punt: Hem d’oferir un territori de primera qualitat,
sense massificacions i equilibrat. Des del Govern continuarem
treballant amb mesures territorials que ho garanteixin. 

Segon. La qualitat paisatgística i mediambiental ha de ser
prioritària per a la transformació de la nostra oferta. Propòs
pactar els  projectes de l’ecotaxa  a 10 anys vista. Es tracta d’una
inversió anual d’uns 50 milions d’euros, és a dir, 500 milions
d’euros en 10 anys. Estam parlant de més de 80.000 milions de
pessetes en inversions.

Tercer. Un disseny consensuat de productes turístics de caire
cultural, mediambiental,  esportiu i lúdic que configuri una
oferta de productes nous.

Quart. Un pla de facilitats al sector per tal que el canvi de
model turístic es desenvolupi sense cap trauma i, sobretot, en un
àmbit de consens i amb uns objectius comuns. Una nova llei
general turística, pactada i amb el suport  de tots, en seria sense
cap dubte ni un un bon instrument.

Cinquè. Un gran impuls  a la formació professional. El
servei, l’atenció al client i la professionalitat han de ser la punta
de llança per a la satisfacció del client.

Sisè. L’assistència específica als  petits i mitjans empresaris
del sector. El Pla de marques ha estat ja un bon inici d’un llarg
camí que hem de recórrer de cara a la diversificació i la
transformació de la nostra oferta.
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Setè. Multiplicar els  plans de millora de la qualitat ambiental
dels establiments turístics.

Vuitè. La creació de noves  línies d’ajut per a la
modernització de l’oferta complementària existent, per facilitar-
ne la diversificació i l’adaptació a les noves demandes dels
clients.

Novè. Les iniciatives per atraure el turisme de congressos.
La construcció d’un palau de congressos n’ha de ser la peça
bàsica .

Desè. El més gran esforç en la promoció de la imatge de les
Illes Balears en un marc de consens i de participació. 

Vull deixar molt clar, en especial al sector hoteler, que la
disparitat de criteris amb l’ecotaxa no ens hauria d’aturar a
l’hora de treballar conjuntament en la millora del nostre
producte turístic. Com sempre, les portes del Govern de les Illes
Balears estan obertes de bat a bat. Per tant, deixem de mirar
enrera amb recels. Mirem només endavant. Donem una nova
oportunitat al diàleg. Jo crec que el país així s’ho mereix.

Fins aquí he exposat algunes de les característiques del nou
model de creixement que impulsam tant en el vessant econòmic,
com en el turístic, territorial i ambiental.

Senyores diputades i senyors  diputats, parlaré ara d’una altra
de les columnes mestres que componen l’acció de govern en la
construcció del nou model de país. L’impuls  social que aquesta
terra ha de menester.

Durant molts d’anys, tot allò que és privat ha funcionat bé
en el nostre país, i això ha estat bo, ha creat riquesa i llocs de
feina. Però ja fa estona que el nostre país reclama un impuls
valent i decidit en tot allò que és públic. Públic com a garantia
d’igualtat i cohesió social. I en aquesta feina estam: donant al
sistema els  serveis  de qualitat que el país  i les persones  ens
demanden.

Aquesta política d’impuls de tot allò que és públic també és
fa amb la cooperació d’empreses i colAlectius privats. Tots ens
hem de menester. Enfortim les arrels i el tronc de l’arbre del
nostre país per fer-lo més vigorós.

Tota política, per ser sòlida i coherent, ha de tenir un eix
vertebrador. A les Illes Balears, l’eix del nou model són les
persones  i les famílies. Sí, les famílies en plural, perquè la
família del segle XXI és plural, unida per vincles matrimonials
o no, monoparental o nombrosa. El Govern du endavant una
política de família de gran volada. Famílies, persones que en la
vida quotidiana tenen problemes d’educació dels fills, de salut,
d’habitatge, de transport, de treball, de seguretat..., i que només
un sistema públic de qualitat els  pot donar la garantia que
tothom tendrà les mateixes oportunitats  per sortir endavant. Per
això, d’entrada, vull fer una crida a tots els pares i a totes  les
mares i, al mateix temps, als joves que cursen estudis. En una
societat en què es multipliquen les ofertes de treball per als
joves, la primera tasca és convèncer la joventut que continuï els
estudis. La joventut ha d’apostar per un alt nivell de formació i
no s’ha de deixar dur per un guany immediat però sense futur.
Per tant, pares i joves han de fer, plegats, aquest esforç perquè
ens jugam molt en aquest envit. En el Govern hem actuat en

conseqüència. Hem posat els  mecanismes per reconduir de nou
cap als  estudis  tots  aquells  joves que, per una causa o una altra,
es despengen del sistema educatiu. Això es fa a través de les
ofertes de garantia social. En tres anys hem multiplicat les
places i avui ja aconseguim èxits en un 60%, joves que es
llauren de nou el seu futur i el del seu país.

Al llarg del debat tendrem temps per parlar en detall
d’educació. Ja tenim 8 centres nous finalitzats i molts altres més
en fase de construcció o de contractació imminent. Això suposa
que, globalment, haurem posat en marxa 484 noves unitats
d’educació infantil, de primària i d’ESO, 14 instituts  nous, 16
colAlegis  nous entre infraestructures ja acabades, infraestructures
que estan en marxa  i infraestructures que estan ja en projecte i
en finançació. Parlarem de l’impuls a  serveis com són
l’avançament horari de l’obertura dels  centres, els  menjadors
escolars, el transport  escolar o les deduccions fiscals  dels  llibres
de text. Podrem parlar de l’impuls  a les escoles de 0 a 3 anys,
que són un gran servei per a les famílies amb infants. També
podrem tenir oportunitat de parlar del gran esforç que aquest
govern de les Illes Balears ha realitzat a la Universitat, dotant-la
de més pressupost, dotant-la de més ajuts per als estudiants,
dotant-la de nous estudis, de noves infraestructures i, per tant,
de moltíssimes i importants inversions. Per desgràcia també, si
vostès ho troben, tendrem oportunitat de parlar d’una llei com
la Llei orgànica d’universitats feta per l’Estat al marge de les
autonomies i al marge de les universitats, i que des de ja estam,
des del Govern de les Illes Balears, amb tota una sèrie de
normatives, estam intentant corregir.

Per tant, senyores  diputades i senyors  diputats, la política del
Govern de les Illes Balears es demostra amb xifres que no
admeten cap tipus de discussió. Avui tenim mil professors  més
dels  qui hi havia. En 3 anys hem augmentat el pressupost en un
50%, de 40.000 a 60.000 milions de pessetes. Xifres
incontestables. Els joves, la família, en són els principals
beneficiaris.

Per altra banda, els  joves i les famílies en el seu conjunt
tenen avui a les Illes Balears un gran inconvenient que els
condiciona no només el present sinó que també els  condiciona
el seu futur: la manca d’habitatges, de pisos, la manca
d’habitatge a preus accessibles. Però ja hem començat a aportar
solucions, per tant ja hem començat a donar solucions a tota
aquesta problemàtica. Aquesta legislatura haurem gestionat la
construcció de més de 2.000 pisos de protecció oficial. Ja sé que
aquests pisos no basten i que la demanda és molt més grossa,
però ha estat un esforç notable, sobretot si tenim en compte que
en tres legislatures anteriors, en dotze anys, només se’n varen
gestionar la meitat. 

També he de fer esment a l’impuls donat a la rehabilitació
d’habitatges. L’any 99 es feren 115 actuacions. El 2001 ja eren
884 les actuacions que es dugueren a terme, i a finals de
setembre d’enguany ja hem registrat més de 1.500 actuacions,
més de 1.500 famílies que han pogut rehabilitar ca seva amb
l’ajuda del Govern de les Illes Balears.

En matèria d’habitatge tenim un inconvenient important: la
manca de sòl. Per això haurem de fer un gran esforç i, des del
Govern, donar la màxima prioritat a facilitar sòl a l’empresa
privada  per construir nous habitatges públics a preus
assequibles. I, per aquesta tasca, també necessitarem la
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colAlaboració dels ajuntaments. He de dir que, quant a facilitar
sòl a l’empresa privada per construir habitatges públics, durant
aquesta legislatura també s’ha donat una passa importantíssima,
aconseguint que des de l’Estat es fes la declaració de municipis
singulars.

Ja he dit que el nou model de país es basa a enfortir els
serveis públics com a mecanisme per a la cohesió social. El
transport, sense cap dubte ni un, és un d’aquests serveis.
L’objectiu final és generalitzar el transport públic per a tothom.
I ens hem posat un repte: passar de l’actual 6% en utilització a
un 25% l’any 2006, transport públic per a un país que defensa
la igualtat d’oportunitats, transport  públic que volem clarament
competitiu amb el transport privat.

Per tant, ja tenim un Pla de transports. I dic que ja tenim
perquè fa molts d’anys un anterior president va dir que el
tendríem en unes setmanes un pla de transports  i la veritat és
que encara l’esperam. Idò ara ja el tenim i ja hem començat a fer
feina. Aquí vull manifestar la meva satisfacció perquè tot allò
relacionat amb el Pla de transports  es fa amb la colAlaboració
molt estreta dels  empresaris i dels sindicats. Per tant, està
demostrat que quan un servei funciona, la gent s’hi enganxa; per
tant està demostrat que quan el transport  públic funciona la gent
s’enganxa  al transport  públic. De fet, en tenim exemples molt
clars: el trajecte ferroviari Palma-Inca ha triplicat el nombre
d’usuaris  i he de dir que esperam quintuplicar-lo en els cinc
anys que vénen. Per tant la màquina, en aquest sentit, no s’atura.

Parlem ara d’un altra preocupació essencial de les nostres
famílies: la salut, la salut de tots  i de totes, la  bona salut com a
garantia de qualitat de vida però també com a símbol d’una
societat més justa i igualitària. He de dir que, a més igualtat en
salut, més igualtat social. Les persones  d’aquest país,
principalment les famílies modestes, han patit durant molts
d’anys un sistema de salut pública esquifit. De fet quasi una
tercera part de l’assistència sanitària és de cobertura privada.
Durant molts d’anys hem estat a la cua de la inversió sanitària
per habitant. Idò treballam de valent per canviar aquesta
tendència, ara que tenim les competències, però també abans de
tenir-les. 

Hem invertit 11 milions d’euros en la construcció, en la
reforma o en l’ampliació de 26 centres sanitaris. Només a títol
de record diré que l’anterior govern n’hi va invertir 2 i mig. És
a dir, hem multiplicat la inversió per més de quatre, és a dir,
quatre vegades més.

Per això, només per posar un exemple, hem fet funcionar
Son Llàtzer més aviat del que estava previst. El pla d’obertura
fet per Madrid era de 200 llits en acabar el 2002. Idò a final
d’any hi haurà 320 llits. Inca també tendrà el seu hospital. Fa
molts anys que s’en parlava. Aquest govern ha posat fil a
l’agulla. L’any que ve començarem les obres.

Per altra banda hem incrementat en 500 professionals  la
xarxa d’assistència sanitària per tal de donar resposta de qualitat
a les demandes dels usuaris. Allà on feia falta un pediatre o un
nou ginecòleg, avui ja hi són. I ja puc anunciar que, a partir del
2003, hi haurà per tot servei gratuït de salut bucodental per als
infants fins als  14 anys. Això vol dir gratuïtat total per a
revisions, extraccions, tractaments de càries i neteges. Això vol
dir política d’ajuda a les famílies.

I una paraula per a les famílies que tenen a ca seva persones
majors que no es valen per elles mateixes. Un padrí o una
padrina. Avui ja hem posat en marxa un programa mitjançant el
qual aquestes famílies amb rendes modestes tendran una ajuda
que pot arribar fins a 420 euros mensuals. Perquè igual que
tenim una obligació de futur amb els  nostres  fills, tenim un
deute amb els  que ens han llegat el passat, els  nostres  majors. La
gent gran representa el 16% de la població i, malauradament, un
30% no té família i es troba en una vertadera situació de soledat.
Per això haurem de continuar, entre moltes d’altres coses, amb
la targeta bàsica per als majors que només tenen pensions no
contributives, una targeta amb la qual poden comprar productes
de primera necessitat per valor de 180 euros. Ja  sé que això no
els resolt la vida, però ajuda.

Mirin, un món que es limita a ser l’escenari de les lleis del
mercat no és precisament un espai acollidor per a les famílies en
situació de debilitat. Per això hem duplicat l’aportació del
Govern a la renda mínima d’inserció. L’any 99 trobàrem 600
persones perceptores d’aquest tipus d’ajudes. Avui en són més
de 1.100, pràcticament el doble. I encara no basta. L’haurem de
continuar augmentant. 

L’impuls  social del Govern cap a les famílies ha posat també
en la línia de prioritats la població treballadora. D’entrada, la
feina, l’ocupació. Ja he dit que tenim un dels nivells d’atur més
baixos d’Espanya. Però no ens conformam. La pèrdua del lloc
de feina, la mancança de seguretat laboral, la precarietat i
l’estacionalitat són lloses que pesen sobre les famílies
treballadores. Hem posat en marxa el Servei d’Ocupació de les
Illes Balears, un servei públic que dóna resposta a les necessitats
dels treballadors i de les empreses des de la proximitat, des de
l’eficàcia i des de la credibilitat. Estam em ple procés d’establir
una àmplia xarxa d’oficines que evitaran desplaçaments
innecessaris, un servei públic per trobar feina a qui la demana
i trobar personal qualificat per a les empreses que el necessitin.

I en el àmbit laboral vull agrair als sindicats el seu gran
esforç per aturar una reforma laboral feta pel Govern central i
que provocava un gran impacte negatiu sobre un important
conjunt de treballadors del nostre país.

Igualment, la política laboral del Govern ha estat dirigida a
la formació de la dona, en especial en els aspectes que
afavoreixen la seva  promoció professional. hem posat en marxa
un programa d’ajudes destinat a la igualtat d’oportunitats  de les
dones i que ofereix més facilitats per a la conciliació de la vida
laboral i familiar. Les dones, a l’igual que els  homes, han de
poder compartir la vida laboral i familiar sense tensions
excessives. En igualtat entre homes i dones encara estam molt
enfora de la meta, però hi treballam de valent. L’establiment de
la paritat a les llistes electorals, igual nombre de dones que
d’homes, n’és tot un símbol. Ha estat una mesura pionera a tota
Espanya i a Europa. El Govern central, com és habitual amb
totes  les nostres  mesures innovadores, intenta bloquejar-la, però
estic convençut que, com en d’altres casos, aquesta llei es podrà
aplicar.

L’Institut de la Dona, creat fa dos anys, continua l’aposta
decidida per a la recerca de la igualtat entre sexes, per a la lluita
contra els  maltractaments físics i psíquics que pateixen algunes
dones  del nostre país. De fet, hem creat un programa especial
que incidirà en les causes  de la violència exercida contra les
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dones, i també puc anunciar que ja hem posat en el pressupost
un fons de garantia per a l’abonament de pensions impagades
derivades de sentències de divorci o separació. Com a prova de
la voluntat del Govern, només una xifra: l’Institut de la Dona
tenia, l’any 2000, 60 milions de pessetes de pressupost i
enguany ha superat els 300 milions de pessetes de pressupost.

No em cansaré de dir que el nou model de país ha d’estar
integrat per tots  i per totes. No hi hauria d’haver ni una sola
persona exclosa.

Hi ha una pregunta que sovint flota en l’ambient: hem de
donar portes obertes a la immigració sense cap límit? La
resposta és  no. La immigració s’ha de gestionar, i és el Govern
central qui en té la responsabilitat i la competència. I ho ha de
fer, perquè si no ho gestiona l’Estat, ho gestionen les màfies
amb els resultats dramàtics que tots sabem. 

Però, amb papers o sense papers, són persones. Són persones
a les quals, quan es posen malaltes, donam assistència sanitària
i que, si tenen fills, els escolaritzam. No em vull estendre en la
necessitat de cooperació entre els  països rics i els  pobres per tal
d’evitar les grans onades migratòries del segle XXI. Tenim
immigrants perquè som un país  d’oportunitats  econòmiques.
Bulgària, només per posar un exemple, no en té, d’immigració.

I què fan els  immigrants a les Illes Balears? Jo crec que
basta sortir al carrer per veure-ho. Treballen com a peons
picapedrers per fer les nostres  cases  o les nostres carreteres.
Aturin-se a una obra, pública o privada, i ho veuran tot d’una.
Treballen en el servei domèstic de les famílies amb més nivell
de renda. Guarden els nostres majors. Tots en coneixem un cas
o un altre. Fan les feines del camp -vagin per les marjals  de sa
Pobla- o ens recullen els  fems. En termes generals, no fan les
feines bones de fer. I en aquesta terra hi ha de viure tothom: els
que tenen xalets i els que els construeixen. No poden treballar
de dia i anar-se’n el vespre.

Els immigrants, però, també han de tenir drets i deures. Els
hem d’oferir els  instruments d’integració. I a ells, tot respectant-
los els drets propis, els  hem d’exigir la voluntat d’integrar-se en
un àmbit de convivència. Treballam des de la responsabilitat. Ja
s’han constituït  xarxes especialitzades en informació a la
població immigrant. Al mateix temps hem creat serveis de
mediació per a l’habitatge i per a la interculturalitat. La nostra
identitat no està amenaçada de mort per la immigració. Sempre
pos per exemple l’Escolania de Lluc. Avui hi canten alAlots
nigerians, bosnis, equatorians…, i no per això canten pitjor que
abans ni deixa  de ser una de les institucions més nostrades. Per
tant, agafem el tema de la immigració sense pors irracionals  i
sense demagògies. Tractem d’afegir els  immigrants com un tret
més de la nostra identitat. En aquesta feina estam. D’entrada,
per atendre l’augment de població escolar estrangera hem
duplicat el nombre de professionals  que s’encarreguen de la
seva acollida i de la seva integració. En concret, les aules
d’acollida lingüística són un dels  elements d’integració. Tots els
nins i totes les nines immigrants han de poder conèixer i parlar
la nostra llengua.

He de manifestar que mesurar el benestar d’una comunitat
no es pot fer sense tenir en compte la cultura. La llengua i la
cultura pròpies. La llengua com a identitat. Un dels  instruments
per aconseguir el desenvolupament cultural d’un país és,

evidentment, l’educació. Per això hem adoptat un model
educatiu que s’acosta el màxim a la nostra realitat històrica,
cultural, lingüística i sociològica. 

En relació a l’ensenyament del català, el progrés ha estat
també rellevant. En tres anys hem més que duplicat els centres
públics d’infantil i de primària que fan l’ensenyament en català.
Defensam una política lingüística que des de la convivència
afavoreixi la cohesió social. 

El Govern ha assumit el compromís  de ser un dels principals
motors del procés de normalització lingüística. Per això ha
elaborat un pla d’actuacions urgents  i, durant el 2002, el
pressupost destinat a la Direcció General de Política Lingüística
s’ha duplicat en relació als anys anteriors.

Recentment he sentit  parlar de bilingüisme en un to rar. I
vull respondre que aquí tenim dues llengües oficials i, això, tots
ho tenim ben clar i tots  ho respectam, però  em preocupa que
qualcú s’oblidi que una de les dues, la pròpia, la d’aquí,
necessita d’un esforç especial per a la normalització del seu ús.
Em preocupa que un electoralisme sense escrúpols  pugui obrir
ferides que jo considerava perfectament tancades.

(Com a veu de fons s'escolten les paraules “Ningú no ho ha
dit, això”)

La llengua és una qüestió d’estat. 

(Remor de veus)

Dit això, ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, el crid a l’ordre. Sr. Conseller de Cultura, faci el
favor de callar. 

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN:

Dit això, la gran fita assolida ha estat  la creació de l’Institut
Ramon Llull, amb l’objectiu d’internacionalitzar la llengua
catalana. L’Institut serà el gran instrument per promoure arreu
del món el patrimoni identitari que és la llengua catalana. 

La identitat d’un país passa, en el segle de la globalització,
per l’ús de les noves tecnologies i també pels mitjans de
comunicació audiovisuals. El nou model de país  necess i ta
mitjans audiovisuals  públics i propis. És un projecte, però, que
hauria de reunir el major grau de consens possible i considerar-
lo estrictament dins d’aquest concepte de construcció d’un país
modern, integrador i plural.

En aquest sentit  vull informar que en un breu termini el
Govern presentarà al Parlament una nou projecte de llei de l’ens
públic de la radio i televisió a les Illes Balears, instrument
indispensable per posar el projecte en marxa.

Senyores diputades i senyors  diputats, ja per acabar aquest
bloc d’impuls i de cohesió social els  diré que el nou model que
impulsa el Govern té un comú denominador: la seguretat. Les
famílies necessiten viure i planificar el seu futur amb seguretat,
d’aquella seguretat que també du l’adjectiu de pública.



4434 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 104/fascicle 1/ 15, 16 i 17 d'octubre del 2002 

 

Seguretat pública al carrer, al lloc de feina, seguretat
alimentària, sanitària, seguretat pública integral.

D’entrada, he de dir que la competència de la seguretat
ciutadana és del Govern central, encara que el Govern de les
Illes Balears està disposat a oferir tot tipus de colAlaboració, com
ja he tengut ocasió de manifestar, i així precisament també ho
vaig fer saber molt recentment a una entrevista amb el ministre
Acebes fa només unes poques  setmanes, al temps que també li
vaig reclamar que, d’una vegada per totes, es cobrissin les
vacants  de les forces de seguretat. Tenim un 20% de places
sense cobrir i això no pot continuar d’aquesta manera. També li
vaig demanar l’increment dels  plusos d’insularitat dels policies
destinats  a Balears per tal d’evitar una excessiva rotació i
vacants per cobrir.

La seguretat, a les Illes Balears, és un valor afegit de la
nostra oferta turística, i és també una de les preocupacions
principals del nostres ciutadans i de les nostres ciutadanes. En
els darrers anys hem sofert un deteriorament de la seguretat
pública. Només diré que la seguretat privada és, en aquest país,
més important que la seguretat pública. Gent que viu en
determinades zones i urbanitzacions han de contractar seguretat
privada pel deteriorament de la seguretat pública. Però..., i els
altres? Els qui no se la poden pagar, què han de fer? Necessitam
oferir un servei públic de qualitat que ara per ara no és com
tocaria ser, a pesar dels  esforços de les persones que hi fan
feina. Necessitam tenir a les Illes Balears els instruments
necessaris  per reconduir aquesta situació. La millora de la
seguretat passa, més a la curta que a la llarga, per aplicar els
criteris de proximitat.

En conseqüència, pos damunt la taula la necessitat d’obrir el
debat necessari perquè el nostre Estatut permeti la creació de la
policia autonòmica de les Illes Balears, una proposta que hauria
d’aglutinar el consens de tota aquesta cambra i que no té altre
objectiu que el de millorar l’eficàcia en la lluita contra la
inseguretat ciutadana. La seguretat és una prioritat absoluta de
la nostra societat. L’hem de garantir amb polítiques socials de
prevenció, però també amb un cos propi de policia, arrelat a la
nostra terra i en coordinació amb els  cossos de seguretat estatal,
perquè quan hi ha voluntat les coses surten encara que les
dificultats siguin grosses. 

El Govern ho ha demostrat en allò que és de la seva
competència. És el cas de la sinistralitat laboral, de la seguretat
en el lloc de feina. Puc dir amb orgull que avui el nostre país és
una de les comunitats on més davallen els accidents laborals.
L’any 1998 la sinistralitat va pujar un 19%. En el que duim
d’any, ha davallat més d’un 10%. Tenim encara un índex elevat,
però ja hem reinvertit la situació. Les coses, però, no es
produeixen per casualitat. L’any 99, en la seguretat dels
treballadors s’invertien 19 milions de pessetes i enguany, 500.
De 19 hem passat a 500.

Treballam en el Pla de seguretat a les platges amb molt bons
resultats i ho feim en colAlaboració amb els municipis. Més de
40 ja hi participen. 

I seguretat és, per suposat, la lluita contra els incendis
forestals. La multiplicació d’inversions ens ha permés donar
molt millors respostes  a un perill molt greu per a la nostra
natura i també per a les persones.

Senyores diputades i senyors  diputats, ja en la part final del
discurs, encetem el capítol de les relacions institucionals. Som
un poble que vol manar sobre el seu destí i que vol jugar el seu
paper, des de la seva identitat i diversitat, a Espanya, a Europa
i al món, des de la cooperació i la solidaritat, però el nostre
paper.

Parlem de solidaritat. L’exemple més clar és el de la balança
fiscal amb l’Estat espanyol. Les xifres són ben clares. Cada
ciutadà de les Illes Balears aporta, cada any, 300.000 pessetes
a la resta d’Espanya que no tornen pus mai. Això és solidaritat
amb les regions menys afavorides. 

Però, què rebem a canvi? Quina compensació dóna el
Govern Aznar a tot aquest esforç dels  nostres  ciutadans i de les
nostres  ciutadanes? Em sap molt de greu dir-ho, però la regla
general és el desinterès, l’oblit i fins i tot el bloqueig de molts
de projectes essencials  per a la qualitat de vida de la nostra gent.
No rebem el mateix tracte que donam. Cada iniciativa important
de la nostra comunitat és duita de forma sistemàtica al Tribunal
Constitucional per aturar-la. Llei de consells  insulars, Llei de
comerç, ajudes als pensionistes, ecotaxa, Llei de paritat... Res
no sembla bé al Govern del Partit Popular. Tot ho envia als
tribunals i ja veurem... 

I un cas encara més sagnant, el gasoducte. Parlem clar del
gasoducte. El Govern de les Illes Balears ha fet la feina que tots
els  governs anteriors no varen poder fer en 16 anys: un pla
energètic que, després de tots els processos tècnics i
participatius necessaris, té les coses ben clares. El nostre país,
la nostra indústria, les nostres famílies necessiten gas natural.
Tot el territori espanyol està farcit de gasoductes i encara n’hi
haurà més. El Govern central acaba de planificar les noves
infraestructures gasistes  per 1 bilió de pessetes, amb b, per a tot
Espanya, i quina és la quota de Balears? Zero. M’estalviaré de
dir l’adjectiu que hi concorda. Per tant, res de res. I això,
per què? Molt senzill. No poden suportar que el Govern de les
Illes Balears hagi fet la feina que ells  no han sabut fer en 16
anys, i això és tot. Interessos purament i simplement partidistes.
No importa que la ciutadania ho pateixi. Bloquegen el gasoducte
i ja està.

El cas del règim especial de les Illes Balears és un altra
mostra evident de com ens discrimina el Govern central. Passats
més de quatre anys des que va entrar en vigor, encara no s’ha
convertit  en res concret. Un sistema democràtic es fonamenta en
les lleis. Ningú no es pot situar al marge de la llei. I les
institucions, a més a més, han de complir i han d’aplicar les lleis
de manera exemplar. El Govern central no ho fa, i he de dir que
allò que més ens dol de la negativa del Govern central a aplicar
la Llei de règim especial són les greus conseqüències  que aquest
comportament té sobre la vida diària de la nostra gent. Règim
especial vol dir una reducció substancial a l’hora de comprar un
bitllet per agafar l’avió o el vaixell. Règim especial vol dir que
molts productes  que les famílies posen cada dia sobre la taula no
costarien tants d’euros com costen. 

Un altre cas sagnant és el transport aeri. Ens neguen la
declaració de servei públic dels  vols  a Balears. Canàries ja fa
anys que ho té. I només els  donaré una dada: A Canàries, en
quatre anys, els  preus dels bitllets d’avió han pujat un poc més
d’un 8%. Les butxaques dels ciutadans i les economies de les
empreses també saben quant han pujat els vols a les Illes
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Balears: més d’un 65%, vuit vegades més. Els ciutadans  i les
ciutadanes de Balears paguen increments del cost del bitllet del
800% en relació a les Illes Canàries. 

En conseqüència, per evitar aquestes discriminacions hem
de menester àmbits institucionals  on puguem defensar els
nostres  interessos de país. I això, senyores i senyors diputats,
passa per un Senat territorial en el qual totes les nacionalitats
tenguin el mateix pes. En el qual puguem tractar els nostres
projectes sense haver de demanar per favor que ens obrin la
porta i ens escoltin. 

Una comunitat com la nostra, situada a la perifèria de la
perifèria, de poca envergadura territorial i poblacional, sempre
du les de perdre. Per tant, no ens interessen les relacions
bilaterals. Necessitam una taula on se’ns escolti i on puguem
discutir, de tu a tu, amb  tots  els  altres, una taula per cooperar
però també per defensar els nostres interessos, que no sempre
han de coincidir amb els del Govern central, governi qui
governi.

També aprofit per reiterar la necessitat que les regions
tenguin més paper a Europa, atès que, si som nosaltres els que
hem d’aplicar des de la proximitat les polítiques europees, és
lògic que també participem en la seva elaboració. 

Insistesc: les Illes Balears volem manar sobre el nostre destí
i no ho volem fer des de l’egoisme sinó des de la cooperació.
Ara bé, també reclamarem tot allò que és de justícia que se’ns
doni.

També he de dir aquí, en clau interna, que el Govern de les
Illes Balears aplica a ca seva allò que demana a fora. Hem
enfocat les relacions institucionals des del prisma de la
descentralització. Els protagonistes indiscutibles han estat els
consells  insulars, que han incrementat el nivell competencial
amb noves  transferències i la millora substancial de dotació
financera. Encara ens queda molt de camí per recórrer, però
feim una molt bona feina, i a més també feim esforços
importantíssims  per vèncer les dobles i les triples insularitats, i
els feim amb una especial atenció a l’illa de Formentera.

Senyores diputades i senyors diputats, ja per acabar, una
reflexió de caire global. He plantejat aquí la feina que hem feta,
la que feim i la que farem per forjar un nou model de país.

Com deia al principi, el nostre país  és un arbre frondós, però
ara és hora de reforçar el tronc i les arrels  per mantenir-lo sa i
protegir-lo de les tempestes. Hem arribat lluny. Alguns creuen
que massa. Altres, que encara no suficient. Però ningú no pot
negar que avui les Illes Balears s’han convertit  en un referent
amb mesures pioneres a tot l’Estat: iniciatives territorials,
turístiques i socials  de tot caire, mesures de les quals  ens podem
s entir orgullosos tots  els  ciutadans i totes  les ciutadanes
d’aquestes illes. En altre temps ens coneixien per altres coses.

Però encara hem d’anar més lluny. En aquesta feina estam,
una feina no exempta de dificultats per una causa ben senzilla:
perquè els  costos són immediats, però els  beneficis  són a mitjan
i a llarg termini.

És freqüent que les societats  no s’adonin dels errors en el
moment en què es produeixen, sinó que se n’adonin molt  més

tard. El creixement de les Illes Balears jo crec que aquí n’ha
estat tot un exemple. És més, hi ha una tendència a no pensar
mai en els costos de demà i sí en els beneficis d’avui. Això és
un inconvenient, és un gran inconvenient, a l’hora de construir
el nou model. Però aquesta dificultat només es pot vèncer amb
la responsabilitat política dels  governants  i amb la seva capacitat
de convocatòria en la participació del nou model, i puc
assegurar que el meu govern mai no renunciarà a la
responsabilitat de prendre avui les mesures que calguin perquè
demà els nostres fills tenguin un país millor. Ara bé, també he
de dir que aquest camí només el podem recórrer amb la
participació de tots els actors  socials. És indispensable crear
àmbits de pacte i de consens socials. 

Avui n’he proposat aquí dos que consider de la màxima
transcendència: Un pacte per desenvolupar i ajustar el nou
model de creixement i un altre, més específic, denominat el
Pacte per la qualitat turística, en torn a un punts ben concrets.

Aquesta crida, la faig des de la convicció que un país que
aprofita el capital humà, on tots  els  actors socials  tenen un paper
actiu i enriquidor, és un país  que progressa i que vol progressar,
és un país que vol guanyar el futur.

Senyores diputades i senyors  diputats: era l’hora d’agafar el
bou per les banyes i anar a les arrels dels problemes. El Govern
que presidesc així ho vol fer. El diàleg i la cooperació ens
permetrà fer un país  més fort, més fort i cohesionat per
consolidar totes  les reformes que hem començat, reformes
considerades inajornables des de fa molt de temps i que
comporten dificultats que hem de vèncer amb  responsabilitat i
sentiment de país. 

I he d’afegir que, en aquesta tasca, el Govern de les Illes
Balears no està tot sol. Participam d’una onada molt més forta,
que va més enllà del nostre país. S’està forjant i debatent un nou
model social europeu que vol harmonitzar el creixement
econòmic sostenible amb la qualitat de vida i la cohesió social.
Aquest és un dels  missatges clau de Romano Prodi, president de
la Comissió Europea, un nou model social europeu basat en la
democràcia participativa i la solidaritat.

Des de la responsabilitat i la previsió, volem dur endavant
aquest projecte i, al mateix temps, sabem que comptam amb una
ciutadania, un poble, que du en la seva essència el seny i l’amor
pel país. Anam, idò, per bon camí.

Senyores diputades i senyors  diputats, estic orgullós del
nostre passat. Treballam de valent per millorar el nostre present.
I, des de la sensatesa, som ben optimista sobre el nostre futur. 

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President del Govern.

En aquest punt, suspendrem la sessió  fins demà, a les 12
hores i 30 minuts, en què haurà transcorregut el termini de 24
hores que determina el Reglament. Se suspèn la sessió.
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