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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors. Començarem la sessió plenària

d’avui. Punt únic: debat sobre l’orientació política general del

Govern de les Illes Balears.

Té la paraula el Molt Hble. President del Govern de les Illes

Balears.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS:

Sr. President, senyores i senyors diputats, ara sí, ara, i no fa

un any, amb només tres mesos de nou govern del Partit

Popular, és pertinent aquesta sessió parlamentària sobre l’estat

de l’autonomia. 

És el moment de debatre certeses i fets, que és el que se

suposa que espera la ciutadania d’una sessió d’aquesta

naturalesa, i això és el que faré al llarg de la meva exposició:

repassar l’estat de l’autonomia en funció de fets, realitats i

dades, contextualitzats en el programa de govern, que era

transsumpte del programa electoral del Partit Popular que va

merèixer el favor de la majoria de l’electoral, i un programa de

govern seriós significa projecte ordenat i coherent de polítiques

que entengui l’autonomia com un tot, i no com compartiments

estancs abordats sectorialment, sèrie ordena de decisions i

operacions per dur a bon fi el projecte, execució en temps i

finançament del projecte, i l’avaluació de les conseqüències del

programa aplicat.

Comencem, idò, per l’economia, i és deliberat aquest ordre

discursiu, entre altre raons perquè l’economia condiciona no

tan sols totes les polítiques, sinó l’estat, més que de

l’autonomia, de la societat. Vaig advertir fa un any que estàvem

instalAlats en diverses depressions, econòmica i social,

avaluable i quantificable la primera en termes d’ocupació, de

producte interior brut, de consum, i d’altres índexs mesuradors

de l’activitat econòmica, i perceptible la segona en el desànim

d’una ciutadania, que observava preocupada el deteriorament

de les seves expectatives personals i familiars, i en la pèrdua

radical de confiança dels sectors més dinàmics de la nostra

economia, de la nostra societat, que havien passat d’ocupar el

primer lloc en el rànquing espanyol de la confiança empresarial

a ocupar el segon lloc, només superat per l’empresariat basc, en

el rànquing del pessimisme. S’havia de fer -advertia llavors, en

aquell moment- un cop de timó.

I l’hem fet, pens que de forma espectacular i sense

necessitat d’inventar la pólvora, sinó aplicant principis

elementals de sentit comú, tendint ponts i recuperant diàlegs

romputs amb la societat i amb els seus sector més dinàmics,

amb els agents socials i econòmics, establint espais públics

d’interrelació entre l’Administració autonòmica i una societat

policèntrica, plurívoca i de micropoders múltiples com

correspon a una moderna societat demoliberal com la nostra,

fixant objectius clars i predicant amb feina seriosa i rigorosa.

El que és cert és que hem passat d’uns anys socialment i

econòmicament crispats a un clima distès, a un clima de canvi

perceptible en les expectatives optimistes del nostres

empresariat. Aquest canvi de clima era condició imprescindible

per a la recuperació d’una economia productiva que ens fugia

de les mans i de passada, a més, ens instalAlava en una profunda

depressió moral i econòmica. Crec que els indicadors

econòmics avalen el que estic dient. El creixement econòmic de

les Illes Balears entre el 1992 i el 2001 registrà unes taxes

superiors a les mitjanes de la Unió Europea i, per descomptat,

molt per damunt de la mitjana espanyola. Entre el 2000 i el

2003 es produeix, és cert, una desacceleració a tota Europa,

però a les Illes Balears va ser molt més acusada ja que, per

primera vegada en molts d’anys, se situaren per davall del

creixement espanyol. El decrement del producte interior brut

regional al llarg d’aquest període és continuat i culmina,

malauradament, l’any 2003 amb un índex quasi recessiu. L’any

2004 comença aquest procés de recuperació, i el producte

interior brut se situarà previsiblement al voltant de l’1,4%, amb

una expectativa de creixement per a l’any 2005 que s’estima en

un 2%.

Estam parlant de coses molt serioses, senyors i senyors

diputats. Per primera vegada probablement en 40 anys hem vist

les orelles al llop, i les hem vistes tots, treballadors, empresaris

i ciutadans en general, i crec que hem après, i això ho esper,

una gran lliçó, i és que amb les coses de menjar no s’hi juga i

amb el benestar d’una societat no es poden experimentar

aventures insensates o apriorismes ideològics que, a més, han

demostrat de forma contumaç i reiterada la seva ineficàcia i

manca de destresa.

Les autonomies no tenen plenes competències en política

econòmica, com tampoc no les tenen els consells o els

ajuntaments, però sí tenim entre tots una gran capacitat

obstructiva i destructiva del dinamisme social fins a l’extrem de

neutralitzar-lo i, fins i tot, d’invertir negativament la tendència

natural d’una societat al desenvolupament o la tendència

general del nostre entorn econòmic.

En aquest sentit la inspiració de la política econòmica

d’aquest govern ha consistit al llarg de l’any passat en una cosa

tan senzilla com és la d’intentar retornar el protagonisme a la

societat, alliberant-la de constriccions compulsives i

neutralitzant els impulsos masoquistes i destructius de tirar

pedres damunt la seva pròpia teulada. Crec que ho estam

aconseguint i que les perspectives són, un any i tres mesos

després, almanco molt diferents, sense que això suposi,

evidentment, que estam on hem d’estar, on hem d’arribar, i que

suposi la superació de tots els problemes.

Que hi hagi problemes no és l’important, sempre n’hi haurà,

però sí l’actitud a l’hora d’enfocar-los, la recuperació del

coratge per enfrontar-nos a l’adversitat, l’aflorament de

l’esperit dinàmic i emprenedor que caracteritza una societat

viva i creativa. 

En aquest context macroeconòmic hem de donar la

benvinguda als processos de certesa que estan culminant els

respectius consells insulars com a desenvolupament de les

Directrius d’Ordenació del Territori amb l’aprovació dels plans

territorials, i que afecten d’una manera substancial un sector

capital de la nostra economia com és el sector de la

construcció, principalment per la repercussió que té dins

l’ocupació, la feina. Hi haurà acord total, parcial o desacord,

però en qualsevol cas hi haurà certeses a les regles del joc, i



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 39/fascicle 1 / 5, 6 i 7 d'octubre del 2004 1707

 

això és una cosa molt important per les expectatives

empresarials d’aquest sector de la construcció. En aquest sentit

també serà molt importants, però encara malauradament una

incògnita, els plans d’habitatge que s’hauran de desenvolupar

entre les administracions, i el resultat de les ajudes als

arrendaments. Voldria mostrar, en qualsevol cas, la nostra

obstinació sobretot de ser capaços entre tots de garantir l’accés

a l’habitatge dels joves en un mercat, a més, els insulars, on per

la manca de territori aquest problema s’intensifica d’una forma

molt important.

Però tanmateix allò més important de tot el nostre

compromís electoral és l’ocupació. L’activitat econòmica

únicament té sentit si és per crear ocupació i si és per distribuir

així la seva riquesa. Per això ara em vull dirigir als treballadors

i a les treballadores de les Illes Balears. Han estat i són una

peça clau en el nostre sector productiu i en el nostre

creixement. El seu esforç, la seva dedicació i la seva

productivitat han permès a les Illes Balears assolir els actuals

nivells de riquesa i són, per tant, un dels principals actius que

tenim. I vull dirigir-me especialment a aquells ciutadans amb

dificultat per incorporar-se a un lloc de feina, i també a tots

aquells treballadors que tenen aspiracions justes i dignes de

poder millorar la seva qualificació professional. En tots dos

casos la millora de la formació, per a la qual no estalviarem

esforços, és el camí tant per incorporar-se al mercat del treball

com per millorar la qualitat de feina que ja es té, i naturalment

sempre que siguem capaços de potenciar l’activitat econòmica.

La formació contribueix a millorar la capacitat dels

treballadors, generar valor afegit a les empreses i fer-les més

grans i competitives; es tracta de millorar la qualitat de vida de

tots els ciutadans. Tots ens en beneficiam perquè tots som

treballadors.

El ciutadà, i no altres interessos, han de ser l’eix de les

polítiques laborals, i aquesta millora de la qualitat de vida passa

també per la millora de la salut laboral, i en aquest punt voldria

fer una crida a tots, treballadors, empresaris, sindicats,

associacions empresarials, mútues, serveis de prevenció. Tots

hem de prendre consciència de la importància de la prevenció

del risc laboral que suposa qualsevol activitat empresarial.

Estic segur que fomentant la cultura de la prevenció serem

efectius en la lluita contra la sinistralitat laboral, i vull instar-

vos, motivar-vos i convidar-vos, a tots, a conèixer i a practicar

les formes que ens ajudaran a evitar les malalties professionals

i els accidents laborals. La Conselleria de Treball i Formació,

mitjançant la nova direcció general de Salut Laboral, és l’eina

de la qual disposam per fer entre tots un mercat laboral més

segur i responsable.

Però la plena ocupació, la formació contínua i permanent al

llarg de tota la vida, la qualitat, la productivitat del treball i la

cohesió social amb atenció preferent als colAlectius que més

dificultats tenen, aquests són els objectius que marca

l’estratègia europea per l’ocupació i que es varen plasmar a la

cimera de Lisboa, objectius amb què estam compromesos i en

els qual treballam per assolir-los amb la participació

imprescindible dels agents econòmics i socials; una feina és la

millor manera de combatre l’exclusió social. Persones amb

discapacitat, dones, joves i persones amb risc d’exclusió social;

hem de centrar els nostres esforços per garantir la seva

integració en el mercat laboral amb igualtat. 

I si parlam de mercat laboral a les Illes Balears no podem

ni volem obviar el fet que els immigrants són, a hores d’ara, un

dels pilars de la nostra força productiva. Les Illes Balears són

la segona regió d’Europa amb més immigració, segons un

informe d’Eurostat. Vàrem ser terra d’emigració no fa gaire

anys i ara som terra d’acollida. Necessitam la seva feina, però

també necessitam que sigui una feina de qualitat per poder

continuar oferint un producte competitiu. És per això que creim

que s’ha de fer feina especialment en la millora de la formació

d’aquest colAlectiu, a més, naturalment, dels aspectes socials,

també molt importants. Així aconseguirem la seva integració

laboral, mantendrem la qualitat dels nostres productes i serveis,

i com a conseqüència també garantirem una integració social no

traumàtica i justa. És un respecte que no podem deixar passar.

Les Illes Balears són la comunitat amb la taxa d’activitat

més alta d’Espanya. En el segon trimestre d’enguany se situava

en un 62,89%, davant la mitjana espanyola d’un 55,68%.

L’objectiu que marca la Unió Europea és, com vostès saben,

del 70%, i també pel que fa a les dones estam en millor situació

que la resta d’Espanya: una taxa d’activitat del 52,97% davant

el 44,47 de la mitjana espanyola, però lluny encara de poder

arribar al 60%. 

Hi ha molt a fer. Tenim, o teníem fins ahir a les 12, tenim

19.054 desocupats a Mallorca, 1.209 persones a Menorca i

2.441 desocupats a Eivissa i Formentera, i aquest fet ens ha de

preocupar a tots i ens preocupa i molt, perquè evidentment no

es tracta d’una freda xifra sinó de persones, són persones. Per

tant ajudar aquestes persones i les que volen millorar la seva

feina, aquest ha de ser el repte, entenc, de tots, i aquest treball

s’ha de fer des del diàleg i des de la concertació amb els agents

econòmics i socials, i en això estam, fent en el marc de la Mesa

del Diàleg Social i dels diferents òrgans i organismes on estan

representats els empresaris i els treballadors. 

Avui no s’entén la construcció d’una societat avançada i

innovadora d’esquena als agents econòmics i socials,

associacions i entitats. Són ells els que coneixen millor la

realitat i els que són capaços d’aplicar des de la seva

autonomia, des de la seva colAlaboració, les actuacions i accions

encaminades a millorar la societat, a augmentar el nivell de

qualitat de tots i en especial dels colAlectius que més dificultat

tenen, actuacions i accions que troben la seva eficàcia en

instruments com el Tribunal d’Arbitratge i Mediació de les Illes

Balears o con les fundacions laborals de la construcció i de

l’hostaleria.

Hem de deixar de costat la vella administració paternalista

i que siguin els que millor coneixen la realitat els que puguin

liderar l’avanç cap a una societat més cohesionada i de major

qualitat. El paper de l’Administració ha de ser el de donar

suport a aquestes iniciatives que treballadors i empresaris

senten més properes i que serveixen per, d’una manera eficaç,

resoldre problemes i donar solucions als conflictes. Les Illes

Balears, de la mà dels agents econòmics i socials, han de

continuar essent pioneres en aquells instruments sorgits de la

colAlaboració com a camí més directe per resoldre situacions i

construir aquesta societat que tots volem.

I quan parlam del nostre mercat laboral hi ha un colAlectiu

sense el qual no s’entén la nostra economia. Es tracta del
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treballador fix discontinu i vull fer menció especial a aquestes

persones que tenen unes reivindicacions històriques i justes.

Des del Govern compartim, i volem compartir, aquestes

reivindicacions, donam suport als acords de la Mesa de Diàleg

Social entorn a aquest colAlectiu, i naturalment negociarem amb

el Govern central perquè, conjuntament i des d’un esperit de

consens, puguem donar solucions a aquests treballadors, a

aquests problemes que tenen. 

M’agradaria adreçar-me ara al sector turístic. Als

emprenedors que dirigeixen les nostres grans indústries del

sector. Als responsables dels cents d’empreses familiars. Als

milers de professionals i treballadors que mantenen amb el seu

esforç la nostra principal indústria. Als responsables socials,

analistes, experts i creadors d’opinió.

 

Vivim certament moments de canvis accelerats;

possiblement més accelerats i més profunds com mai no havíem

viscut. Això possiblement espanta molts perquè planteja

incerteses i alimenta inseguretats; però, com tot procés de

canvi, juntament amb els nous reptes creixen oportunitats que

ens poden fer més forts, sempre que estiguem atents i siguem

capaços de llegir el futur al mateix temps que aquest s’escriu.

Els canvis als quals em referesc són de tota índole. Afecten la

nostra demanda turística, la nostra competència i, en

conseqüència, la nostra oferta.

En realitat es tracta, en la major part, de vells coneguts, són

una sèrie de nous factors que ja vàrem identificar a l’horitzó de

fa anys i que sabíem que arribarien de forma massiva fins a

nosaltres tard o prest. Em referesc al turisme individual de seat

only, a la guerra de tarifes aèries i a la proliferació de bitllets

barats, que avui coneixem com a low cost, així com a l’efecte

globalitzador d’Internet.

 

Aquests vells coneguts són també l’expansió de l’oferta als

països competidors del Mediterrani, la pèrdua de competitivitat

basada en preus amb la unificació monetària europea i la

incidència d’un turisme més expert, que viatja més vegades i

que és més exigent amb la destinació; un turisme que no pensa

només on anar de vacances sinó què és el que farà durant les

seves vacances. Una demanda renovada a la qual només es pot

respondre amb una nova comercialització i una oferta

renovada.

 

Mirau, tot allò que avui ens sembla nou i fins i tot

sorprenent, ho teníem tots, sincerament, edificat fa temps. I per

això des de fa anys des d’un govern del Partit Popular, amb el

conjunt del sector turístic d’aquestes illes, es varen  començar

a fer els deures i a reordenar l’oferta turística, el planejament

territorial, a impulsar noves infraestructures, a fomentar la

investigació i a apostar pel desenvolupament de nous

productes, per a la modernització i per a la millor formació dels

nostres professionals.

 

Malauradament, entre els anys 2001 i 2002 vàrem perdre un

9% de nous visitants, cosa que incidí negativament, no només

en el liderat turístic de les Illes Balears, sinó també en la seva

capacitat de resposta, amb les crítiques conseqüències que,

malauradament, tots coneixem.

 

Aquesta direcció negativa almenys es va frenar al llarg de

2003 en un procés de canvi de tendència i de lleu recuperació

on encara estam i que confiam que es pugui consolidar a final

de 2004. Una recuperació que, més enllà de les xifres

estadístiques, un 6,6% més en nombre de turistes i un 8,5% més

en despesa turística, ens comença a assegurar en dos fronts:

exteriorment, la imatge de les Illes Balears en els principals

mercats emissors, una imatge que s’havia deteriorat i que avui

crec que s’està recuperant, i internament, en l’obertura del

diàleg entre l’Administració i el sector. I fins i tot assenyalaria

un tercer factor: el canvi en la percepció social de la

importància del turisme per a aquestes illes.

 

Aquests elements, aparentment simples, són tanmateix

fonamentals, perquè la recuperació de la confiança és la base

indispensable per avançar en la recuperació d’altres coses.

Diàleg, anàlisi conjunta de la situació i adopció de les mesures

adequades formen el fil conductor de la nostra política turística.

Com deia Goethe, no demanam si estam plenament d’acord,

sinó només si marxam pel mateix camí”. I és que la recerca

d’un model turístic més sòlid, capaç de generar riquesa i llocs

de feina estables és un camí comú que volíem recórrer cercant

tot el consens possible per mitjà de les reunions sectorials, les

meses de diàleg social i d’aquest mateix Parlament.

Sabem, tanmateix, que l’acord no sempre és el resultat

d’aquest diàleg; que hi ha temes com la readaptació de l’oferta

d’allotjament o el control de la qualitat de les noves modalitats

de comercialització, que generen postures discrepants. En som

conscients, però hi insistirem. Insistirem en l’apropament de

posicions en aquests i en altres temes. Però també vull deixar

clar que hem de continuar caminant, avançant mitjançant la

presa de decisions, impulsant l’acció de govern, perquè la

societat i el futur de les nostres illes així ens ho exigeixen.

 

Així idò, què feim en matèria turística? D’entrada, complir

els nostres compromisos electorals i desenvolupar una política

que obeeix a un pla estratègic enriquit, i això és molt important,

amb les aportacions fruit d’aquest diàleg permanent amb el

sector anteriorment esmentat.

 

Actuam sobre la millora dels entorns turístics per

impulsar-ne la readaptació i afavorir la desestacionalització. I

dos exemples aclaridors d’aquesta política els constitueixen

l’elaboració del Pla de remodelació integral de la Platja de

Palma, a Mallorca, i el Pla d’ajudes a projectes municipals

desestacionalitzadors, per a totes les Illes Balears, al qual es

destinen enguany més de 60 milions d’euros.

 En el primer cas, parlam d’un pla pilot a l’àmbit espanyol,

el finançament bàsic del qual depèn de la participació del

Govern de l’Estat i del Govern de les Illes Balears, amb la

participació del Consell Insular de Mallorca i els ajuntaments

de Palma i Llucmajor. Es tracta d’un ambiciós pla, l’objectiu

del qual no és altre que adaptar una zona turística madura a les

exigències de la nova demanda turística. Una actuació on, de

bell nou, les Illes Balears seran prova pilot i seran punt de

referència per a altres comunitats autònomes de l’Estat

espanyol.

 

El Pla d’ajudes a projectes municipals implica fer una passa

més endavant, provocar un avanç en la lluita contra

l’estacionalitat del nostre turisme. Un tema que és, com sabeu,
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un referent irrenunciable de la nostra política turística. I he de

dir-vos que la resposta dels ajuntaments de Mallorca, de

Menorca, d’Eivissa i de Formentera ha estat massiva: la

pràctica totalitat dels municipis de la nostra comunitat hi han

presentat projectes que en aquests moments es troben en una

fase d’avaluació i esmena d’algunes deficiències.

 

Actuam també sobre el producte i incidim especialment

sobre dos aspectes: la diversificació i la qualitat. Diversificació,

com a element de valor afegit al nostre model substancial i

bàsic, el de sol i platja, a la vegada que com a factor

indispensable per plantar cara amb possibilitats d’èxit a

l’estacionalitat.

 

L’ampliació de la xarxa de rutes de cicloturisme, fins a més

de 235 quilòmetres a Mallorca, és un element dinamitzador

rellevant per als 17 municipis pels quals travessa, a més d’una

oferta important de turisme actiu que es veurà ampliada a

Menorca, Eivissa i Formentera. També l’ampliació dels

itineraris culturals guiats que es duen a terme a Palma, a

Ciutadella o a Valldemossa i que es troben en procés imminent

d’ampliació a Calvià o a Maó, als quals se sumaran noves rutes

i itineraris al llarg d’aquesta legislatura.

 

I voldria destacar una iniciativa important, una iniciativa

també molt esperada, diversificadora, que era una de les

assignatures pendents d’aquesta comunitat autònoma. Em

referesc al Palau de Congressos. Avui tenc possibilitats

d’assegurar que abans que acabi aquesta legislatura podrem

iniciar, conjuntament amb l’Ajuntament de Palma, les obres

d’una infraestructura fonamental per a l’activitat econòmica i

fins i tot per a la imatge de les Illes Balears.

 

Pel que fa a la millora de la qualitat de la nostra oferta,

l’Institut de Qualitat Turística desenvolupa una molt àmplia

tasca que abraça actuacions a tots els àmbits: municipis, oferta

complementària i allotjaments. Es troba en funcionament el

procés de millora de la qualitat mitjançant convenis signats

amb més de 50 municipis i totes les associacions empresarials

turístiques, que incideix, no només en aspectes formals de

qualitat, sinó també en elements bàsics de qualitat total com

són els relatius al servei.

 

La investigació i la innovació en un entorn de mercat tan

mediatitzat com l’actual a través de les noves tecnologies, ens

mereix igualment una atenció molt especial. La Conselleria de

Turisme, mitjançant un CITTIB que ha assolit la seva majoria

d’edat, impulsa la investigació en nous actius turístics per mitjà

d’iniciatives com l’ajuda a projectes innovadors. I realitza un

esforç per situar la nostra oferta en les pantalles d’ordinador a

través del desenvolupament de programes com Avanthotel, al

qual ja s’han sumat totes les associacions hoteleres de les Illes

Balears. 

 

En matèria de promoció turística, centrarem tots els nostres

esforços a recuperar la imatge de cada una de les nostres illes.

Però ho volem fer de forma consensuada amb el sector, i per

això hem convocat i constituït un grup de feina que està

elaborant el pla estratègic de promoció a cinc anys. En

qualsevol cas volem resaltar la benvinguda al turisme, la

diversitat de la nostra oferta, la desestacionalització, etcètera.

Continuarem apostant pels grans esdeveniments,

esdeveniments esportius, equip ciclista a les Illes Balears, Golf

Turespaña o la importantíssima Olimpíada d’Escacs de Calvià,

d’imminent celebració.

Vull remarcar també les sinergies en les inversions que feim

conjuntament amb els ajuntaments, en infraestructures

esportives, camps de gespa i centres de tecnificació esportiva.

I també vull cridar l’atenció sobre el Pla de neteja del

litoral, executat conjuntament amb la Conselleria de Medi

Ambient i Turisme, que ja compte amb 22 embarcacions

destinades exclusivament a aquesta tasca a totes les Illes

Balears, d’identificació unitària i amb una flota que s’anirà

incrementant amb l’objectiu d’aconseguir, de forma total i

sistemàtica, la neteja de les aigües i de les nostres costes.

I sense oblidar l’aposta per a una millora evidentment de la

formació, que s’ha de centralitzar a l’Escola d’Hoteleria i en el

que han de ser les seves delegacions insulars.

Hem estat en una economia agrícola-industrial, però ja no

ho som, perquè ens hem convertit en una economia de serveis.

Aquestes causes que han produït aquesta situació s’han

expressat amb reiteració en aquesta cambra, raons

geoeconòmiques, raons de divisió europea del treball, raons

lligades a la nostra insularitat ens han obligat literalment a

constituir-nos en economia terciària.

Només ens faltava la reforma de la Política Agrària

Comuna, la globalització i la seva conseqüència lògica de la

deslocalització per agreujar aquest procés que hem viscut i que

vivim. Això no obstant, senyores i senyors diputats,

l’agricultura i la indústria mostren, afortunadament, una

participació encara molt significativa en el producte interior

brut de les Illes Balears en termes quantitatius i qualitatius que

hem de preservar i potenciar, com l’esplèndida, per exemple,

realitat d’indústries pròsperes de projecció internacional o les

favorables perspectives de bona part de la nostra indústria

agroalimentària.

Però sobreviure amb aquestes condicions no és fàcil. I vull

comprometre aquest govern amb aquests dos sectors tan

importants a la nostra societat, com són els nostres industrials

i els nostres agricultors. En aquest sentit, vull destacar la

posada en marxa de la unitat d’informació i tràmit de la

Conselleria de Comerç, Indústria i Energia; com també les

ajudes al sector, en general, i, de forma molt concreta, a la

creació de noves indústries i a la promoció comercial a

l’exterior.

També és necessari destacar la feina de l’Institut

d’Innovació Empresarial i els projectes de construcció de naus

industrials al Migjorn, a Ferreries, a es Mercadal, a Porreres o

a es Castell. I en aquest punt també vull ressenyar l’aposta per

la qualitat, a través d’acords amb AENOR, denominacions

d’origen i d’altres iniciatives en aquesta mateixa línia.

En matèria d’agricultura, sense cercar culpables, vull

destacar l’important esforç financer i administratiu que s’ha fet

des de la conselleria per poder posar al dia les ajudes del

sector; especialment les ajudes al sector de la patata, ametllers
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i garrovers; ajudes a la quota làctia, PROALFA, la promoció

dels productes autòctons, les campanyes de divulgació dels

nostres aliments, així com les ajudes al PROAGRO i les

derivades dels problemes causats per la llengua blava.

També vull fer una especial referència a l’esforç en

formació i a les importants actuacions en reguius que enguany

s’han concretat a Manacor, Banyalbufar, Estellencs, Fornalutx,

Sóller, Felanitx, es Mercadal i Ciutadella. I la previsió de l’any

2005 els que es faran també a Ariany, al Pla de Sant Jordi, a sa

Pobla, a Formentera, a Santa Maria del Camí, a Campos i a

Manacor.

I no vull oblidar, evidentment, la iniciativa de les reserves

marítimes del Toro i dels Malgrats a Calvià, a les quals se

sumarà pròximament la reserva des Llevant.

I em vull aturar una mica, també, en el petit i mitjà comerç.

Objectivament, el comerç de les Illes Balears és un dels eixos

nuclears de la nostra estructura econòmica i part molt important

del teixit social balear. La seva incidència transcendeix allò

estrictament econòmic, però també el component econòmic és

de rellevància notable tant per les xifres de negoci com, molt

important, per l’ocupació que crea. Des del Govern els volem

ajudar, volem lluitar perquè es mantenguin limitats els festius

d’obertura; invertir en programes de modernització, amb

aportacions de més de 5 milions d’euros; subvencionar

rehabilitacions i reformes de mercats i àrees comercials amb

quasi 1 milió d’euros; subvencionar campanyes de promoció,

apostar pels sectors específics com l’artesania.

Però al final, evidentment, també s’hauran d’enfrontar amb

la competència, hauran de lluitar en els mercats i guanyar-se els

clients; ho poden fer i ho han de fer. I més clar encara, tots

estam obligats a fer-ho. I en aquest sentit el Govern pensa que

un dels instruments fonamentals per a aquesta preparació del

comerç, davant la competència i la liberalització que ve i que

s’està produint i que s’ha produït, és la formació. I per això

hem signat un conveni amb la Universitat de les Illes Balears

per crear l’Escola de Comerç, una de les nostres promeses

electorals, concebuda com a un laboratori d’idees i punts de

convergència de les institucions i dels diferents sectors del

comerç. També s’ha acordat, a la Facultat de Ciències

Econòmiques i Empresarials, la creació de tècnic universitari

en gestió de PIME familiar.

En resum, tenim un important sector del petit i mitjà comerç

amb una ràtio en nombre de comerços i habitants probablement

la més alta d’Europa. Hem d’ajudar i ajudarem aquest sector de

tanta importància social i econòmica, perquè arribi en òptimes

condicions a la liberalització que ve i farem feina perquè el

sector també es pugui ajudar a si mateix.

Senyores i senyors diputats, l’estat de l’autonomia, a un any

i tres mesos del nou govern del Partit Popular, assisteix a un

canvi qualitatiu i quantitatiu que no vull dubtar a qualificar

d’històric: la posada al dia d’unes infraestructures velles,

obsoletes, inadequades i possiblement de les pitjors d’Espanya.

Aquí es produïa la paradoxa que l’autonomia més pròspera i

rica d’Espanya tenia unes infraestructures gairebé del tercer

món que s’havien convertit en un fre seriós per al

desenvolupament econòmic i per al benestar del nostre poble.

Causes? Venen de lluny i van des d’una exclusió de les Illes

Balears de les inversions de l’Estat al pressing sistemàtic, que

ha tengut efectes paralitzadors, sobre una de les més importants

obligacions dels diferents governs autonòmics. La història de

les nostres mancances infraestructurals és una història

d’ignomínia, d’estrany autoodi i de perjudicis deliberats a

aquesta terra i als seus ciutadans. Però això, senyores i senyors,

vull dir que s’ha acabat, la voluntat popular, per majoria

absoluta, votà i aprovà un programa electoral que tenia en

l’enèrgica actuació en infraestructures un dels seus

compromisos estrella. I el pacte de governabilitat entre el Partit

Popular i Unió Mallorquina ha permès l’estabilitat institucional

necessària per poder afrontar aquestes infraestructures; un pacte

que va més enllà del mandat electoral i que és el resultat de

l’esperit de consens i diàleg que presideix les actuacions

d’aquestes formacions polítiques en aquest terreny.

El Govern que presidesc no fa si no executar aquest mandat

popular i complir les seves promeses. És, senyores i senyors

diputats, probablement, el canvi més espectacular i fulgurant

que s’ha produït a l’estat de l’autonomia, i que opera sobre

quatre eixos: Pla de carreteres, Pla de transport públic, Pla

energètic i Pla de recursos hídrics, d’aigua, de desanilitzadores.

Les velles, històriques i sempiternes assignatures pendents.

Què els he de dir sobre l’estat del nostre Pla de carreteres

que vostès no puguin percebre per si mateixos? Pens que no fa

falta que els detalli el compliment rigorós del nostre programa

electoral, a Mallorca, a Menorca i a Eivissa hem recuperat 241

milions d’euros afectats per l’Estat al Pla de carreteres i que,

malauradament, el govern del pacte va deixar fugir. A més,

hem signat amb els consells insulars de Mallorca, Menorca,

Eivissa i Formentera els convenis de carreteres que permeten

finançar en una part important els seus projectes abans que

acabi la legislatura, i ho dic bé, els seus projectes. Abans que

acabi la legislatura, llevat d’imprevists, la major part d’aquests

projectes estaran culminats, en funcionament, i per exemple de

com un govern autonòmic i també els consells insulars

assumeixen les seves responsabilitats i actuen en conseqüència.

Perquè, senyores i senyors diputats, supòs que són

conscients que allò que ha canviat a l’estat de l’autonomia no

només són les realitzacions, que ja és important, sinó també

l’eficiència pública a l’hora d’executar-les. Donam a través de

la Conselleria d’Obres Públiques una excelAlent lliçó a tota

Espanya de com es fan les coses amb seny, rigor i eficàcia.

S’arriba a l’excelAlència, personalment i com a president del

Govern me sent orgullós; quan presentem l’obra ben feta, els

ciutadans també se sentiran orgullosos.

Els estereotips mediàtics, tan hàbilment propagats de

vegades per l’esquerra, dictaminen també que el centre-dreta és

contrari al transport públic, mentre que l’esquerra n’és

partidària fervorosa. De fet, en aquest any i busques hem hagut

de suportar insídies del tipus que construïm carreteres per

esfondrar el transport colAlectiu i fins i tot les desfetes de

l’anterior govern que hem hagut d’arreglar en el ferrocarril, han

estat aprofitades per subratllar la perversitat d’un executiu que

intenta desacreditar el tren al qual, teòricament, odia.

Curiosament, els professionals del “no a tot” veien maldat en

els que arreglaven el desastre i no en aquells que, amb les seves
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inauguracions electoralistes interessades, precipitades i

irresponsables, havien provocat el desastre.

 

Bé, els fets, com sempre, acaben per posar tothom en el seu

lloc. I aquí resulta que estam posant en marxa el més ambiciós

pla de transport colAlectiu d’ençà de l’inici de l’autonomia. Un

pla en matèria ferroviària a Mallorca, però que també

contempla esforços importants en transport públic a Mallorca,

Menorca, Eivissa i Formentera.

 

La xarxa ferroviària ha de complir la seva funció

instrumental, és a dir, ha d’estar dissenyada per atendre de

manera eficient la seva funció, que és la de comunicar nuclis de

població, fomentar el transport colAlectiu i competir, per

substituir-la en els usos ciutadans, amb la carretera. Això

significa que el tren ha de ser ràpid, segur, freqüent i puntual,

perquè si el tren no és totes aquestes coses, el tren continuarà

transportant un milió de passatgers cada dia davant els ..., és a

dir , 365 milions de persones a l’any.

 

Aquesta concepció instrumental del ferrocarril significa que

no podem constituir una xarxa ferroviària de joguina, no podem

constituir una xarxa amb velocitats de quaranta quilòmetres

l’hora, amb vies fetes precipitadament, talussos que fan

descarrilar el tren, passos a nivell sense protegir o arcs dels

revolts amb perilloses tendències centrífugues. Significa

concebre una xarxa ferroviària com un tot i incardinada en el

sistema de transports global. En aquest sentit hem posat en

marxa el Pla director de transports que és pioner a Espanya pel

fet de preveure la connexió i la coordinació de tots els mitjans

de transport colAlectius amb un bitllet únic que no penalitzi els

transbords. Conseqüència d’aquest pla director és l’estació

intermodal de Palma pensada per atendre les necessitats de

servei dels pròxims cinquanta anys i permetre altres ambiciosos

projectes d’extensió ferroviària. 

 

Amb quasi 90 milions d’euros pressupostats executarem en

24 mesos aquesta estació intermodal de Palma, amb dues vies,

cinc andanes que permetran la circulació de 20 trens per sentit

cada hora i 30 plataformes per a autobusos, a més de 400

places d’aparcament. 

 

Ha canviat substancialment l’estat del ferrocarril. En aquest

any transcorregut i no tan sols per les importants quantitats

invertides en seguretat i qualitat, 74 milions d’euros en

reparació de vies, en supressió de passos a nivell, en reparació

de talussos, en 10 nous combois i en la millora del confort dels

que hi ha ara, sinó perquè hem plantejat el transport colAlectiu

del ferrocarril en uns termes d’ambició i modernitat inèdits fins

al dia d’avui.

Evidentment, deman disculpes perquè m’he equivocat amb

els passatgers, volia dir 1 milió davant els 365 milions de les

carreteres, en xifres anuals, però crec que s’ha entès

perfectament.

 

Pel que fa al transport marítim i aeri, vull dir que aquest és

un assumpte fonamental per a les illes, principalment per a

Menorca, Eivissa i Formentera, i afecta realment l’essència de

la insularitat. Volem garantia de qualitat, freqüències i preu

assequible dels vols entre les illes i d’aquestes amb la

península. Estic esperant la resposta a la nostra proposta del

president del Govern espanyol, del Sr. Zapatero, de poder

avançar els doblers perquè tots els ciutadans de les Illes Balears

puguin gaudir del 50% de descompte del transport aeri i

marítim, a partir de dia 1 de gener del 2005 i la resposta a la

petició de declaració de servei públic dels vols amb la

península.  Per tant, vull ressaltar que aquesta és una qüestió

especialment fonamental per palAliar els problemes derivats de

la nostra insularitat i, evidentment, la defensarem amb totes les

nostres forces.

 

Quant a les infraestructures marítimes i a la seva millora,

contingudes en el nostre programa electoral, he de dir que ja ha

estat inaugurada la terminal portuària de Ciutadella, surten a

informació pública els projectes de dic exterior i dàrsena,

també de Ciutadella i, a Eivissa, s’estan executant les obres del

moll de ribera i condicionament de l’espigó de Sant Antoni de

Portmany, i ja està redactat el projecte de la nova estació

marítima, així com les inversions previstes en la millora

d’infraestructures dels ports esportius i la potenciació del sector

nàutic.

 

L’energia. Vet aquí un altre problema històric que ha entrat

definitivament en vies de solució gràcies al règim especial de

les Illes Balears, a la cooperació i decisió de l’anterior govern

de la nació i a la voluntat de l’actual govern autonòmic de

solucionar d’una vegada per totes aquesta qüestió

transcendental. 

 

Ens hem passat anys discutint sobre si vaixell, gasoducte,

cable elèctric, per atendre les nostres necessitats energètiques,

mentre les mancances anaven emergint a la superfície de

manera inquietant en forma de fallides en el subministrament

elèctric i protestes de la companyia subministradora davant

unes polítiques que es limitaven a no fer ni decidir res. 

Al final, l’estat de l’energia és, ara i aquí, el següent: Red

Eléctrica Española ha obtingut l’adjudicació de les obres

d’estudi per a la instalAlació del cable elèctric. Red Eléctrica ha

solAlicitat al Ministeri l’adjudicació dels enllaços elèctrics. El

gasoducte ja ha estat adjudicat per via d’urgència a Enagás que

està fent els estudis pertinents, tant dels trams terrestres com

submarins, i que en sis mesos ha de tenir realitzat el projecte i

un pla de finançament. Aquesta infraestructura ha estat

qualificada d’urgent i ha rebut l’informe favorable de la

Comissió Nacional d’Energia, realment, amb la colAlaboració

que vull aplaudir i agrair, del nou govern de l’Estat del Partit

Socialista.

 

El calendari previst és el següent. Any 2007: entrada en

servei del gasoducte, del cable elèctric entre Eivissa i Mallorca

i del cable que reforça la connexió entre Eivissa i Formentera.

Comença la construcció del cable elèctric que unirà Mallorca

amb la Península.  Anys 2009-2011: instalAlació i posada en

funcionament del cable elèctric i establiment d’un sistema

elèctric unificat per a les Illes Balears.

 

La política energètica, tanmateix, no s’esgota en la solució

del problema d’abastament i les infraestructures corresponents,

sinó que té una projecció important en el triple àmbit de la

reglamentació, de la millora de l’eficiència i l’estalvi i de la

promoció de les energies renovables.
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Des del punt de vista de la reglamentació està molt

avançada la modificació del Pla director del sector energètic

amb vista a adaptar els instruments d’ordenació territorial a les

infraestructures, per exemple, la nova solució energètica gas

més cable, l’agilitació de les llicències d’instalAlació i transport

de l’electricitat o del desmantellament de Sant Joan de Déu i

Son Molinas. En fase de redacció, s’està duent a terme l’estudi

de soterrament de xarxes elèctriques, la redacció de les

ordenances solars tèrmiques i els certificats de qualitat

energètica dels edificis, en suspens a l’espera de la nova

normativa europea que és a punt de sortir.

 

En matèria d’estalvi i d’eficiència energètics, entre el 20

d’octubre i el 20 de desembre s’emprendrà una campanya de

promoció i estalvi energètics entre els particulars i s’han

concedit, d’altra banda, ajudes per un import de 321.000 euros

per la compra d’electrodomèstics de baix consum, un total de

3.435 aparells. Més important és l’elaboració d’un pla

d’eficiència energètica en fase de contractació de l’empresa

especialitzada que l’ha de desenvolupar. Però, mentrestant,

s’han emprès actuacions com les auditories energètiques en els

edificis públics i accions de foment de l’estalvi energètic en el

sector hoteler de la Platja de Palma, a Mallorca

 

Especialment ambiciosa és la política de promoció

d’energies renovables, amb la fixació d’uns objectius que

aspiren, amb vista a l’any 2015, a triplicar la producció

d’energia procedent de fons renovables, de forma que la seva

incidència sobre el consum elèctric pugui passar de l’actual

3,2% al 7,8%. Això significa, en energia solar tèrmica, passar

dels 61.763 metres quadrats de colAlectors tèrmics de

l’actualitat a 400.000 metres quadrats; en energia solar

fotovoltaica, passar d’una potència instalAlada en el dia d’avui

de 1.766 kilowatts als 7.300 kilowatts; i en energia eòlica,

aconseguir passa d’una potència com l’actual a una de 75.000

kilowatts; i en biomassa i en residus urbans, arribar a

l’aprofitament, juntament amb els consells, de 457.000 tones

cada any.

 

Però, tal vegada allò més important i significatiu és la

posada en marxa del Pla d’impuls d’energies renovables, un pla

integral en fase de preparació avançada, que aspira a tenir una

vigència de 2004-2007 i que comptarà amb un pressupost de 8

milions d’euros. Els seus objectius, entre d’altres, seran

impulsar ordenances municipals d’energia solar a tots els

municipis de les Illes Balears, ajudes directes a fons perdut per

a instalAlacions d’energies renovables, ajudes creditícies, crèdits

verds, creació d’un punt d’informació energètica i elaboració

d’un pla de campanyes sistemàtiques de sensibilització social,

difusió i informació.

 

L’aigua. Les infraestructures hídriques de les Illes Balears

necessiten un impuls notable, si realment volem estar a l’alçada

de les exigències que no tan sols la legislació vigent estableix

en aquest camp, sinó que els mateixos ciutadans illencs fan

seves cada dia. Per tant, atendre les mancances que condicionen

un servei essencial per a una societat moderna, subministrament

d’aigua potable i tractament adequat de les aigües residuals, és

i ha de continuar essent un dels principals objectius.

 

Aquesta actuació integral en matèria hídrica tendrà la seva

plasmació normativa en la creació, a principis del 2005, de la

nova Agencia Balear de l’Aigua, una entitat pública que

aglutinarà les actuals competències de l’IBASAN i l’IBAEN,

que es fusionaran en aquest nou ens. 

 

En qualsevol cas, al llarg d’aquest darrer any l’actuació de

la Conselleria de Medi Ambient dins l’àmbit de recursos

hídrics s’ha estructurat al voltant dels eixos següents. Torrents:

pel que fa a la neteja, restauració de parets i manteniment dels

torrents, hem destinat un total de 15 milions d’euros per a

l’exercici 2004. Depuradores, EDAR: fins al mes d’agost  2004

l’IBASAN ha destinat quasi 10 milions d’euros a la reforma,

ampliació i construcció de noves plantes depuradores d’aigües

residuals. I també durant aquest any s’han destinat quasi

600.000 euros a la reparació dels 21 emissaris. 

 

Mantenim l’aposta de potenciar la instalAlació de

comptadors individuals als habitatges  plurifamiliars com a

mesura per a una veritable gestió de la demanda de l’aigua.

També vull destacar l’inici de les obres de la canalització de

l’aigua de sa Costera, un projecte del Ministeri de Medi

Ambient que es va posar en marxa, afortunadament, i que

suposa una passa molt important amb vistes a garantir el

subministrament d’aigua potable per a la zona de la badia de

Palma, és una inversió de quasi 9.000 milions de pessetes. Hem

resolt un problema que ens vàrem trobar i que era molt

important, a Eivissa ho saben molt bé, que era el problema

derivat de la contaminació de l’aqüífer de Santa Gertrudis.

També volem garantir el subministrament d’aigua potable

en condicions a la població d’Eivissa i Formentera, i aquest

serà l’objectiu del nou consorci que està en fase d’elaboració.

Es pretén garantir el servei d’aigua en alta de les Pitiüses

regulat de manera uniforme tant pel que fa a les tarifes com a

la qualitat del servei, i sempre des de criteris de racionalitat i

d’eficàcia, tancant d’aquesta manera una etapa durant la qual la

provisionalitat i una certa imprevisió varen caracteritzar un

servei que, com és el cas del subministrament d’aigua potable,

és absolutament essencial per a la vida quotidiana dels nostres

ciutadans. De fet, ja hem aconseguit reduccions en tarifes

d’aigua a determinats llocs.

Pel que fa a les noves dessalinitzadores ja adjudicades pel

Govern del Partit Popular a Espanya, a través del Ministeri de

Medi Ambient, a Alcúdia, Ciutadella, Andratx i Santa Eulàlia,

no entendríem la seva paralització, i més encara no

l’entendríem si se substituïssin per dessalinitzadores en les

zones damnificades per la supressió del transvasament de

l’Ebre. Evidentment no ho permetríem. 

I parlem d’educació i entrem francament, sense por, en un

terreny conflictiu. Tal i com es va anunciar en el nostre

programa electoral i tal com hem reiterat en diversos àmbits i

fòrums, el Govern de les Illes Balears ha volgut introduït una

ruptura de transcendència en els criteris inspiradors del nostre

sistema educatiu i en els seus punts més sensibles: el dret a

l’educació i tot el que l’envolta és un dret de l’individu, no és

un dret de la llengua, de la societat, del país o de qualsevol altra

raó, és un dret de l’individu. D’un principi tan elemental i just,

evidentment, es deriven conseqüències importants. Per

exemple, que l’educació és un fi en si mateixa i no un

instrument al servei d’altres causes, per molt legítimes que

puguin ser. I que l’educació constitueix un fi en si mateixa i un
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dret de titularitat individual significa que s’ha d’eradicar

qualsevol intent d’ikastolar les nostres escoles i qualsevol

intent de minvar la llibertat individual que acompanya

l’exercici dels drets individuals. 

 

El panorama de la nostra educació és, senyores i senyors

diputats, problemàtic, i aquesta problemàtica té a veure amb

l’exercici de la llibertat dels pares en qüestions de notable

transcendència com poden ser la lliure elecció de centre escolar

o la lliure elecció de la llengua en què els seus fills aprendran

a llegir i escriure, té a veure amb els continguts d’algunes

matèries, té a veure amb la possibilitat de perdre aquest

patrimoni cultural lingüístic com són les nostres modalitats del

català: el mallorquí, menorquí, eivissenc i formenterenc i té a

veure en suma amb un profund estès i irritat estar en la majoria

de la ciutadania balear. 

Recordem els nostres compromisos i els nostres objectius

i comencem en la lliure elecció de centre escolar. D’entrada i

si em permeten l’expressió, hem liberalitzat fins on ha estat

possible tot el sistema d’adjudicació del centre docent i ho hem

fet mitjançant tres actuacions. Primera, nou decret que valora

la renda anual per càpita de la unitat familiar i la proximitat del

domicili que es valora amb un doble sentit, domicili familiar o

domicili de treball del pare o la mare. Augment i increment dels

concerts i construcció de noves unitats allà on la lliure demanda

escolar ho requereix, els resultats en el curs 2003-2004 han

estat francament espectaculars, un 92% de satisfacció en la

lliure elecció de centre i reducció de 3.000 de solAlicituds de

canvi d’empadronament, que era com és sabut el sistema

extralegend ideat pels ciutadans per poder burlar l’inscripció de

l’alumne en un centre escolar en funció del seu domicili. I

també el Pla d’infraestructures educatives amb un pressupost de

200 milions d’euros per ampliar l’oferta amb nous centres

públics o ampliacions i reformes en els existents. Hem iniciat

per tant, un camí sense retorn per a la recuperació d’aquesta

llibertat electiva del centre escolar, només falta perfeccionar-lo

i ampliar-lo.

El multilingüisme, més conegut com bilingüisme a

l’educació és un dels més importants compromisos electorals

que ha estat sistemàticament presentat com un atac al català.

Com pot ser un considerat un atac la instauració d’una llibertat?

Com pot defensar-se una llengua, qualsevol llengua, a base de

coartar llibertats individuals i d’excloure una altra llengua que

convé recordar-ho, és a més de co-oficial, és la llengua de

l’Estat i més important encara, la llengua de tota una societat

que la utilitza com a única o que la comparteix amb el català.

El bilingüisme senyores i senyors diputats no és, des del punt

de vista educatiu i des del punt de vista social, que tots els

habitants d’aquestes illes siguin bilingües, sinó que ho siguin si

així ho decideixen...

(Remor de veus) 

I el nostre desig i el nostre objectiu és que així ho

decideixin i per això farem els esforços necessaris, però no hi

entrarà ni la coacció, ni la imposició, ni la privació d’una

llibertat.

D’altra banda i en aquesta gran cerimònia de la confusió en

què s’ha convertit el debat sobre aquesta qüestió, es planteja el

bilingüisme a l’escola com una via per al desconeixement de

les llengües co-oficials, del coneixement que s’augura

catastròfic per al català i jo crec que es tracta d’una falsedat i

d’una confusió interessada. El nostre sistema educatiu garanteix

i continuarà garantint el correcte i complet coneixement de les

dues llengües co-oficials i això amb independència evidentment

de la llengua vehicular que es triï. La política lingüística del

Govern té en resum com objectiu bàsic promocionar i avançar

en l’ús social del català i resulta ociós i fins i tot molest haver

de proclamar que creim en la unitat de la llengua catalana, un

tic que s’ha convertit en una espècia d’exigència per obtenir el

certificat de correcció política. El Govern s’ha fixat com a

objectiu promoure i cultivar les nostres modalitats allà on pugui

i ho hagi de fer, a l’escola, a la televisió pública, en les seves

comunicacions. En aquesta tasca ingent de defensar les nostres

modalitats insulars, del mallorquí, del menorquí, de l’eivissenc

i del formenterenc, voldria convidar-hi també a tota la societat,

començant per descomptat per tots els diputats d’aquesta

cambra. 

En aquest sentit seguim apostant per una televisió

autonòmica com instrument vertebrador de la nostra comunitat.

Ens agradaria que aquesta cambra consensués un consell

d’administració capaç d’abastar una televisió de consens, fent

naturalment les sessions que fossin necessaris per aconseguir

aquest gran acord, com així hem fet entre el Partit Popular i

Unió Mallorquina per pactar aquest model de televisió i ho

haurem de continuar fent. 

Per una altra banda vull destacar la potenciació de l’Institut

d’Estudis Baleàrics com a instrument per a difusió de la cultura

de les Illes Balears fora d’aquestes illes. 

La modernització de la xarxa de centres públics a través de

3 plans, programa de gestió administrativa dels centres docents

amb establiment de fluxos constants d’informació entre els

centres docents i l’administració. Pla de dotació

d’infraestructures en 113 centres dotats d’aula informàtica i

cablejat dels edificis, amb l’adquisició de més ordinadors que

estaran distribuïts ja a finals d’enguany i un ambiciós projecte

anomenat intranet educativa que permetrà la potenciació de les

assignatures en xarxa, l’autorització dels alumnes a través de la

xarxa, consultes dels discents dels seus domicilis, seguiment

dels pares de l’evolució escolar dels seus fills, fòrums, xats i

accés a altres continguts educatius.

I em vull aturar especialment en el paper i en el futur de la

nostra universitat, la Universitat de les Illes Balears. El Govern

ha desenvolupat el major esforç financer, que no s’havia fet mai

abans, per poder assolir amb un Pla d’infraestructures aquestes

inversions, aquest dèficit històric d’aquesta institució en les

seves instalAlacions no només a Mallorca, sinó també de forma

molt important a Menorca i les Pitiüses. S’ha creat l’Agència

de Qualitat Universitària i hem tractat amb especial sensibilitat

la situació dels alumnes amb necessitats educatives

específiques, com és el cas dels immigrants, discapacitats, o

superdotats. Per això hem incrementat en un 10% els recursos

humans especialitzats en pedagogia terapèutica, audició,

llenguatge i atenció a la diversitat. 

Cal destacar també l’esforç pressupostari per a l’any 2005

en matèria d’innovació i recerca que inclourà un projecte
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estrella en matèria d’innovació a les Illes Balears. Esper que en

colAlaboració amb les altres administracions.

Respecte el professorat s’han pres mesures per assegurar

l’estabilitat dels interins i per a l’equiparació de les retribucions

dels professors de centres concertats amb els docents de centres

públics. L’equiparació de retribucions de professors de centres

concertats i dels docents de centres públics. Un acord històric

que vull recordar, que malauradament, el Govern anterior no va

voler aprovar en el seu moment. 

El medi ambient és possiblement la matèria on les

diferències entre les polítiques del Partit Popular i del pacte

siguin més radicals. I el nostre paper, tal i com els fets

provaran, el paper del Partit Popular aconseguirà que les seves

mesures siguin molt més eficients pel que fa a la referència de

la protecció mediambiental. Quan s’afirma com arma de

combat que l’actual Govern ha disminuït els espais naturals pel

fet de suprimir la coacció del pacte que integrava manu militari

espais privats dins parcs naturals, s’està intentant transmetre la

imatge de què l’actual Govern està desprotegint el medi

ambient. Un plantejament tan groller i l’estretor d’intelAligència

que demostra, ens adverteix fins a quin punt allò virtual i no

allò real forma part de les polítiques, des del meu punt de vista

i el respecte de l’esquerra en general i de l’ecologisme radical

en particular. En 4 anys no s’ha fet res significatiu en matèria

de preservació d’espais naturals, llevat de confiscar de fet, que

és allò que passa quan es buida de contingut el dret de propietat

sense pagar res per això unes finques particulars i res més.

Repetesc, res més. Cosa que significa que la preservació

mediambiental estava després de la confiscació exactament

igual que abans. Això no obstant, aquest acte de força sobre el

paper satisfeia expectatives dels seus promotors. Ens trobàvem

davant l’enèsim escenari virtual en el qual són tan aficionats.

No senyores i senyores diputats, en unes illes on més del

90% dels espais potencialment susceptibles de protecció estan

en mans privades pretendre dissenyar la política de preservació

mediambiental, digna d’aquest nom, en base d’incorporar per

decret propietats privades a parcs naturals, està condemnada al

fracàs per un doble motiu. Primer, perquè sense la cooperació

dels propietaris és impossible actuar mediambientalment i

perquè, segon, a conseqüència d’això i com passa amb tots els

béns que es situen fora de mercat i perden el seu valor d’ús, el

deteriorament ecològic d’aquests espais que es pretén protegir

està més que assegurat. La nostra política és una altra i parteix

de la base de què inviable una ecologia que prescindeixi de

l’economia i que no involucri voluntàriament i per convicció

als titulars de les finques que es volen protegir. No hi ha cap

altre camí i com passa amb tantes altres coses, uns tenen la

fama i els altres escarden la llana. O dit en altres paraules, uns

criden i discursegen i altres duim a terme viables i autèntiques

polítiques de preservació mediambiental. 

En aquest sentit em permet recordar que totes les mesures

que s’apliquen en matèria mediambiental són sempre

aportacions liberals. Des del principi del que contamina paga,

fins al mercat del dret de polAlució, passant per l’encunyació del

concepte de sostenibilitat. La nostra política d’espais naturals

es base en aquest principi d’ecologia de mercat que podem

sintetitzar de la manera següent. Els drets de la propietat, també

dels espais naturals, han de ser transmissibles, estar

perfectament definits i correctament protegits i emparats. Els

propietaris privats a l’hora de gestionar els recursos naturals

tenen una capacitat de gestió i d’informació superior a

qualsevol agent extern, inclosa l’administració. En un mercat

poc definit com el mediambiental és molt difícil conèixer, per

exemple quan la propietat és pública, quan està disposat a

pagar el públic per gaudir d’un dia de camp a qualsevol espai

protegit. El propietari d’una de les finques de la Serra de

Tramuntana, per exemple, si ho sap i ho sap perfectament

perquè gestiona la seva propietat, la té en el mercat i està

incentivat per a l’obtenció de beneficis. En castellà diuen: “lo

que es de común es de ningún”i, en termes mediambientals,

això significa que allò públic sempre serà pitjor tractat pels

usuaris que allò privat: ja se n’encarrega el propietari, pel que

s’hi juga, que l’ús d’un espai privat d’interès natural sigui

acurat i adequat. Confonem la protecció amb la gestió.

La funció empresarial és de summa importància que es

mantengui i estigui plenament operativa en les finques privades

d’interès mediambiental. I això perquè aquesta funció

rendibilitzarà  les propietats de rellevància ecològica, les

gestionarà amb racionalitat econòmica i les cuidarà, però no

només per tractar-se no només d’un bé ecològic, que també,

sinó per tractar-se també d’un bé econòmic. Els costs de

preservació mediambiental, en la mesura que són conseqüència

de l’interès general, no han de ser suportats únicament pels

titulars de les finques que es volen protegir, sinó per la

generalitat dels ciutadans. El contrari constituiria una injustícia.

 

I aquesta filosofia és la que inspira la Llei per a la

conservació dels espais de rellevància ambiental, que es diu

LECO, i que esperam presentar al Parlament aquest mateix mes

d’octubre. Una llei que es basa en el respecte a la propietat

privada, en el seu reconeixement i consolidació, que aposta per

la voluntarietat dels propietaris per adherir-se o no a figures de

protecció, que permet i incentiva la funció empresarial, que

flexibilitza les diferents possibilitats d’adhesió a figures

protegides i que crea una sèrie d’incentius que fan atractiu que

es produeixi aquesta adhesió. I que, a més, integra, com ha de

ser, els propietaris en els organismes gestors de la LECO. Fa un

mes que ens estam reunint amb els propietaris, explicant-los el

que volem fer, els continguts i les possibilitats d’aquesta llei i

vull dir que l’acollida ha estat excelAlent, el clima, també en

aquest àmbit, és molt diferent al clima que presidia les

relacions, afortunadament, entre el pacte i els propietaris de

finques.

 

A part d’això, estalvii a les senyores i als senyors diputats,

o deix, si les circumstàncies del debat ho aconsellen,

l’enumeració de les activitats en política mediambiental. El

ritme i el treball han estat fulgurants, com no havia passat mai

en aquestes illes en aquesta parcelAla política: aprovisionament

d’aigües, sanejament, depuració, adequació de llits fluvials,

control de qualitat de les aigües, neteja del litoral, plans

sectorials per a la gestió de residus perillosos, signatura de

convenis i colAlaboracions amb entitats, actuacions en

biodiversitat, plans de defensa contra incendis forestals,

retirada d’arbres caiguts per les famoses tempestes, educació

mediambiental, protecció d’espècies, nou parc natural marítim,

plans i normativa sobre la caça, inversions en finques

públiques…, en fi, el catàleg és impressionant. Pendents de

posar en marxa la Llei del renou, el Pla d’actuació contra el
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canvi climàtic, d’immediata posada en marxa i el Punt

d’informació mediambiental que centralitzarà la informació

mediambiental adreçada al ciutadà i l’assessorarà en aquesta

matèria.

 

En resum, senyores i senyors diputats, l’estat mediambiental

ens indica que hem passat de les retòriques als fets, com no

podia ser d’altra manera en un govern que té la responsabilitat

de gestionar l’important patrimoni mediambiental d’aquestes

illes i com a part essencial d’una ordenació territorial que

permeti la sostenibilitat, concepte que significa exactament la

coexistència de l’activitat i del desenvolupament econòmic amb

la preservació del medi ambient. 

 

I ara un altre un capítol que em produeix íntima satisfacció

i no perquè s’hagin aconseguit tots els objectius, és el

d’assistència social, perquè en matèria d’assistència social els

objectius no s’aconsegueixen mai plenament, sinó perquè, en

poc més d’un any, hem posat en marxa, i en tots els fronts, un

ambiciós pla d’assistència social. I com en totes les parcelAles

d’activitat governamental, són els fets i no les retòriques els

que confirmen l’autèntica sensibilitat d’un executiu que és

conscient que la primera de les seves obligacions és proveir de

serveis els ciutadans i, molt especialment, els ciutadans que

pateixen, ja sigui per raó de malaltia, per raó de marginació,

per raó de violència de gènere, per raó d’escassos recursos

econòmics o per qualsevol altra causa.

El mètode –mètode significa “camí”– pivota a l’entorn de

quatre eixos: diagnòstic rigorós dels problemes, inversió, gestió

i involucració de la societat civil per atendre aquells sectors als

quals difícilment podem accedir amb eficiència les institucions.

I pens que hi feim feina seriosament.

 

L’assumpció de les competències de sanitat ha suposat, per

a les autonomies, un repte autèntic i una especial prova de foc

per mesurar la seva capacitat gestora. Estam parlant, senyores

i senyors diputats, d’un sector amb unes despeses, per raons

demogràfiques, per raons de costs tecnològics, per raons de les

noves teràpies que es van incorporant, que creixen

exponencialment. Això significa que tendrà sempre un

finançament problemàtic si no s’estableixen mecanismes

compensatoris àgils i eficients.

 

Des de l’any 99, que és quan s’estableixen els criteris de

finançament, la nostra sanitat ha anat acumulant un dèficit de

335 milions d’euros des que es fa efectiva aquesta

transferència, bàsicament a causa del creixement de la població

balear i, en conseqüència, del nombre d’usuaris de la sanitat

pública. Per a l’any 2005, les necessitats financeres addicionals

en matèria sanitària s’eleven a quasi 1.600 milions d’euros. Vet

aquí una qüestió idònia perquè sigui abordada pel règim

especial de les Illes Balears i, naturalment, en relació amb la

ponència parlamentària i amb les conclusions que sortiran

d’aquest parlament. Veurem què passa, ja ho veurem.  En

qualsevol cas, un dels paràmetres per mesurar el grau de

sensibilitat en matèries sanitàries és el percentatge sanitari que

es dedica al sector del pressupost: en el nostre cas, la Sanitat

s’enduu el 37% dels Pressuposts, quan la mitjana nacional està

per davall del 36%.

 Quatre eixos defineixen la política sanitària del Govern: les

inversions en infraestructures sanitàries, la reducció de les

llistes d’espera, la contenció de la despesa farmacèutica,

l’aposta per les noves tecnologies aplicades a la sanitat i la

lluita contra la drogoaddicció. 

 

En infraestructures s’ha elaborat, i és una novetat en la

història de la nostra comunitat, el Pla d’infraestructures

sanitàries de les Illes Balears 2004-2010 que, per primera

vegada, analitza la situació sanitària de les Illes, les necessitats

presents i futures de la població balear i, en funció d’aquestes

dades, concreta les infraestructures necessàries que s’han de

desenvolupar en el període que preveu el Pla, que són les

següents: l’anomenat Son Dureta 2, com a hospital de

referència al màxim nivell de tota la comunitat autònoma,

l’Hospital d’Inca, l’Hospital de Formentera, l’Hospital de

Menorca, 28 centres de salut i 28 unitats bàsiques que s’han de

desenvolupar al llarg de la vigència del Pla.

 La reducció de les llistes d’espera ha constituït, des del

primer moment, objectiu prioritari del Govern. Hem començat

per les llistes d’espera quirúrgiques que s’han reduït en un 98%

les que eren superiors als sis mesos, millorant els estàndards

nacionals en aquesta matèria. Naturalment s’ha d’insistir en

aquesta reducció del temps d’espera quirúrgica, però pens que

és un bon primer pas per acabar amb aquestes demores

generalitzades. Per això s’han introduït millores en la gestió

dels recursos i en l’increment de la productivitat: obertura de

sales d’operacions durant tot el dia, augment en un 10% de les

intervencions en els hospitals concertats de la Creu Roja i Sant

Joan de Déu. Ara ens estam centrant en les consultes externes

i en les proves diagnòstiques, tant pel que fa a les demores com

a la consecució dels màxims nivells d’eficiència i qualitat.

Prova d’aquest propòsit ferm és el futur decret de garantia de

demores, en fase de redacció, que fixarà per llei el temps

d’espera màxima en cirurgia, en proves diagnòstiques i en

consultes ambulatòries, de forma que si l’administració

sanitària no compleix els terminis fixats per la llei, els usuaris

seran atesos a la sanitat privada, i els costs d’això seran a càrrec

de l’Administració.

 

No és cap secret per a ningú que la despesa farmacèutica és

un dels eterns cavalls de batalla del cost sanitari assistencial, un

11% dels pressuposts generals de la comunitat autònoma, 153

milions d’euros el 2003. Idò bé, l’any 2004, i en el període de

gener a maig, la despesa en farmàcia ha passat a ser del 8,1%,

això vol dir, 3,5 punts menys que en el mateix període de l’any

anterior. És, en bona part, conseqüència d’una racionalització

del sistema pel fet de redefinir el model de compres dels

hospitals i dels centres d’atenció primària a través d’una única

plataforma logística d’aprovisionament; 268.500 euros s’han

estalviat en el primer semestre d’enguany.

 

L’Hospital de Son Llàtzer és, per moltes raons, un punt de

referència que ens indica cap on va l’assistència hospitalària

pública en aquestes illes. L’aposta per les noves tecnologies

constitueix una experiència pionera que ha transcendit les

nostres fronteres, les insulars i les de l’Estat,  suscitant l’interès

internacional. La plataforma tecnològica de Son Llàtzer ha

implantat sistemes de telemedicina que no tan sols actuen a

nivells interns a efectes d’historials clínics i seguiment de

pacients, sinó que aspira a constituir-se en un sistema integrat

de tota la xarxa pública assistencial. Ja en l’actualitat, metges
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especialitzats de Mallorca poden revisar proves diagnòstiques

de Menorca i d’Eivissa, i està en marxa un projecte de 90

voluntaris als quals s’aplicarà íntegrament el sistema de

telemedicina.

 

En matèria de drogoaddicció, vostès ja coneixen la Llei de

drogodependències i altres addicions, pendent de debat

parlamentari, i que constituirà el marc jurídic de referència per

a la lluita contra la drogodependència. 

 

Però l’assistència sanitària no és tan sols eficiència gestora,

tecnologies punta i estalvis farmacèutics, sinó humanisme, en

el sentit més profund del terme. Per això estam fent feina a fons

en el Pla d’humanització de l’assistència sanitària balear que

garantirà les atencions mínimes al pacient, la seva intimitat

quan estigui hospitalitzat, les esperes fora de consulta i altres

tractaments específics en funció del tipus de pacient.

 

Es tracta, senyores i senyors diputats, d’anar configurant un

sistema sanitari eficient, àgil, molt desenvolupat

tecnològicament i on es practiqui una medicina d’alt nivell que

ens permeti sentir-nos orgullosos del nostre sistema balear de

salut.

 

I vull destacar també el Pla de residències que comprèn la

construcció de 12 residències assistides per a majors, 9

d’aquestes amb concursos ja convocats i de previsible obertura

l’estiu del 2006. Però, no obstant això, i per desgràcia, la

problemàtica de la tercera edat és bastant més complexa i,

sense cap dubte, bastant més dramàtica, sobretot quan les

mancances assistencials són clamoroses. No tenim a la nostra

autonomia centres especialitzats que atenguin patologies de

vellesa com poden ser malalties cròniques, com el Parkinson o

l’Alzheimer, patologies que afecten no tan sols els qui les

pateixen, sinó també i d’una forma important el seu entorn

familiar.

 

D’aquí ve l’ambiciós projecte del Govern d’habilitar deu

centres especialitzats, quatre a Mallorca, un a Menorca, tres a

Eivissa i dos a Formentera. Així, l’antic Hospital Militar es

convertirà en un centre de tractament de l’Alzheimer i les obres

d’adaptació ja estan en marxa. També residències

especialitzades en Alzheimer a Marratxí, pendent simplement

de la cessió d’un solar per l’ajuntament, a Sant Antoni

d’Eivissa i a Formentera. El mateix podem dir de centres per a

malalts de Parkinson, per a diverses demències senils, per a

malalts mentals o disminuïts psíquics profunds o el Centre de

discapacitats físics Joan Crespí, el concurs del qual ja està en

marxa.

 

En l’atenció als discapacitats, la nostra comunitat autònoma

ha estat la primera d’Espanya a regular l’accés professional a

l’Administració de discapacitats, amb una reserva efectiva del

5% de places en les ofertes públiques d’ocupació, amb

l’objectiu que el col.lectiu de discapacitats arribi

progressivament a representar el 2% dels efectius laborals de

l’Administració autonòmica. A part de tot això, s’han signat 26

convenis de colAlaboració amb diversos organismes per a la

impartició de cursos de formació específics per a discapacitats

i s’ha creat un borsí d’interins d’auxiliars administratius per a

aquest colAlectiu.

 I dins de les actuacions previstes en matèria de

discapacitació, ja s’ha publicat la convocatòria per a projectes

de modernització i millora de centres i locals de discapacitats,

amb una dotació de dos milions d’euros, a la qual poden

concórrer les diferents associacions que fan feina amb aquest

colAlectiu. També s’ha duit a terme un programa pilot

d’accessibilitat a les platges de forma que els discapacitats

–autòctons o turistes– que pateixen alguna minusvalidesa en la

seva mobilitat puguin gaudir de les platges en les mateixes

condicions que la resta de ciutadans. Quatre a Mallorca, una a

Menorca i una altra a Eivissa ja ofereixen el servei de cadires

de rodes amfíbies i crosses també, amfíbies, vestidors, dutxes,

banys i para-sols adaptats.

Un dels objectius programàtics del Govern era el d’una

protecció decidida a la família, en les seves diferents

projeccions. Aquest mes confiï que s’aprovi el Pla integral de

la família, que tractarà de la institució familiar, amb tota la

problemàtica que l’envolta, i que s’afegeix als programes

d’orientació familiar. S’ha signat un conveni per a la creació

d’una escola de pares, que ha tengut una acollida extraordinària

tot just fer-se pública, de prevenció de la violència familiar, de

mediació familiar i el punt d’informació familiar. I l’important

congrés que es farà a Palma el mes de novembre, el II Congrés

Internacional de la Família.

Un milió d’euros també ha dedicat ja el Govern al bonus

d’infància, és una molt bona iniciativa, és una ajuda directa a

les mares i a les famílies amb l’objectiu de contribuir a la

despesa que ocasiona la matrícula dels nins de 0 a 3 anys a una

escoleta pública o privada.

L’Institut de la Dona és la institució que tracta la

problemàtica de la dona i molt especialment la violència de

gènere. En aquest sentit, s’ha creat la Fundació Balear contra

la Violència de Gènere en fase constituent, a la qual ja s’han

adherit els tres consells insulars i l’Ajuntament de Palma, a més

d’estar oberta a la integració d’empreses privades. S’ha signat

un conveni amb l’IBAVI, amb l’Institut Balear de l’Habitatge,

per posar a disposició de les dones maltractades pisos de

lloguer baix, de manera que puguin emprendre una nova vida.

I juntament amb la Conselleria de Treball, s’han posat en

marxa vuit cursos de formació a Mallorca, Menorca i Eivissa

destinats a les dones maltractades.

Finalment, i en matèria de seguretat, s’està ultimant la

instalAlació d’un sistema d’alarma basat en la tecnologia de

polseres de control per als maltractadors.

Vull destacar la creació també de la Comissió

Interdepartamental de la Qualitat d’Administració Pública i la

nostra aposta per l’estabilitat a l’ocupació pública, així com el

compliment del nostre compromís de crear la policia turística,

ja hi ha 100 agents més de seguretat en el carrer, dels ciutadans

i dels turistes.

Per altra banda, estic molt satisfet també d’haver crear en

aquest govern la Direcció General d’Emergències, que fa feina

amb els plans d’ajuda, control de risc i amb els plans especial

d’actuació.
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I passant a les relacions institucionals, vull dir que

continuarem fent feina per a la millora de relacions entre les

institucions que constitueixen la clau de l’entramat autonòmic:

consells insulars, ajuntaments i govern. En aquest sentit i en

compliment del nostre programa electoral, continuarem amb el

procés de descentralització de competències, amb les

transferència a joventut, aspectes de medi ambient i la

descentralització de la promoció turística.

No vull oblidar el compromís amb la ciutat de Palma i la

seva llei de capitalitat.

I en clau externa, vull defensar els acords de colAlaboració

amb les comunitats de Madrid i València, en el marc de l’eix de

la prosperitat; la magnífica relació amb la comunitat canària i

la defensa de la nostra colAlaboració amb Catalunya, per

damunt de partits polítics, naturalment sempre que se’ns

respecti des d’un pla d’igualtat, en el marc de l’euroregió.

És inevitable que en aquest debat es tractin també les

relacions amb el Govern de la nació, especialment després de

l’accés al poder del nou govern socialista. Definir com es

desenvolupen aquestes relacions és a hores d’ara impossible, ja

que els primers contactes és cert que varen ser positius i

cordials, però fets posteriors han disparat totes les alarmes

d’una forma inquietant. La veritat és que no sabem, a la vista

del que passa, amb els oblits pressupostaris en matèries

fonamentals per a les Illes Balears com el descompte aeri o el

finançament compromès del Pla de carreteres o medi ambient,

si es tracta d’un govern que governa des de la neutralitat i

respecte a la nostra autonomia, els inicis, sincerament, feien

entendre que es transitava per aquesta línia; o es tracta d’un

govern sectari que utilitzarà el poder per premiar els amics i

castigar els que no són del seu color polític.

Segurament no ens torbarem a poder desvetllar aquesta

incògnita quan parlem de finançaments compromesos, de règim

especial de les Illes Balears o del compliment molt important

de les obligacions de l’Estat per atendre el dèficit que s’ha

generat en sanitat i educació, tal com està previst l’actual

sistema de finançament en vigència i que esper que surti d’una

proposta unànime d’aquest Parlament. Ja ho veurem!

I una altra qüestió que vull abordar, evidentment, és la

reforma de l’Estatut d’Autonomia. Per a nosaltres aquesta

reforma s’ha de tractar des de tres premisses que són

fonamentals: la reforma s’ha de plantejat amb el límit de la

Constitució. Dos, amb el major consens possible i, en qualsevol

cas, amb les garanties que allò que s’aprovi en el Parlament de

les Illes Balears s’aprovarà en el Congrés dels Diputats. I en

tercer lloc, és evident que no admetrem i no podem admetre

que les Illes Balears es quedin com a una autonomia de segona,

perquè no podem admetre més diferències entre les comunitats

autònomes de les que ja estableix la pròpia Constitució actual.

No podem quedar relegats, les Illes Balears, a ser una

comunitat autònoma de segona.

I per això hem creat, de forma paralAlela al procés

parlamentari, complementari, una comissió d’experts, amb

membres designats per tots els grups parlamentaris, juntament

amb allò que volem que sigui un gran procés de participació

social. Per tant, consens, límit constitucional i igualtat de dret

de les autonomies dins un àmbit de participació social i

evidentment de participació de tots els grups polítics.

Però a tota aquesta reflexió que he volgut compartir amb

vostès hi ha una qüestió subjacent que és de capital importància

per a tots nosaltres: es tracta dels problemes derivats d’una

característica que és essencial, la insularitat. Com molt bé

saben vostès, la insularitat afecta les nostres infraestructures,

els nostres treballadors, la capacitat de competir dels nostres

empresaris, l’agricultura, el transport de passatgers, les

mercaderies, el medi ambient i en general tots els ciutadans de

les Illes Balears. I aquest és, sense cap dubte, el nostre fet

diferencial bàsic en termes econòmics i reconegut per la

Constitució espanyola, el fet diferencial de la nostra insularitat.

I és cert que gràcies a la Llei 30/1998, del Règim Especial

de les Illes Balears, hem aconseguit, en certa mesura, començar

a reduir les seves conseqüències, però aquest no és el debat que

avui vull treure. Independentment del balanç d’aplicació

present i futura d’aquesta llei, que no es pot aturar i que s’ha de

seguir aplicant i que s’ha d’aplicar, s’obri un nou escenari

davant la perspectiva d’una nova constitució europea. La

reforma del Tractat d’Amsterdam inclou una referència

explícita, per primera vegada, a la insularitat quan parla, en el

seu article 3.16, que s’haurà de prestar una atenció particular a

les zones rurals, a les zones on es realitzi una transició

industrial, a les regions que pateixen desavantatges naturals o

demogràfics greus o permanents, com és el cas de les regions

més septentrionals amb una densitat de població més feble,

com també a les regions insulars transfrontereres i de

muntanya. En aquest sentit, el concepte que s’obri pas a les

institucions i que ara figurarà en el text constitucional europeu

és el de la cohesió territorial, que abraça la base política per

justificar un nou enfocament de la insularitat.

Per tot això, crec que les Illes Balears tenen una oportunitat

històrica per corregir les seves dificultats. I vull anunciar en

aquest Parlament la presentació davant aquesta cambra d’un

projecte de llei d’un nou règim especial de les Illes Balears, per

impulsar un tractament més equilibrat dels nostres problemes

d’insularitat dins l’Estat espanyol i la Unió Europea. Es tracta

de donar resposta a les necessitats de foment de l’activitat

econòmica que els nous temps plantegen per a la nostra

indústria; per al desenvolupament de les noves tecnologies; per

donar resposta a les demandes de l’adaptació de l’agricultura

a les polítiques europees; a l’atenció de la nostra realitat

mediambiental i, en general, als problemes derivats de la

insularitat.

Per tot això, vull anunciar el pròxim inici d’una ronda de

trobades, amb la més àmplia representació d’agents socials,

cívics i econòmics per cercar el major acord possible en relació

amb aquest projecte. I també vull deixar clar que aquesta

iniciativa és complementària al procés de reforma de l’Estatut,

que seguirà i ha de seguir el seu calendari previst. És més, crec

que la reforma de l’Estatut d’Autonomia haurà d’introduir

qüestions específiques de la insularitat que també hauran

d’estar en aquest nou règim especial de les Illes Balears.

Bé, no els vull cansar més amb aquest debat sobre l’estat de

l’autonomia. En el torn de rèpliques i contrarèpliques i en

funció d’allò que les senyores i els senyors diputats diguin
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tendrem ocasió de puntualitzar i ampliar la versió que he donat

sobre la situació de l’autonomia de les Illes Balears a l’any i

tres mesos d’haver començat les funcions del Govern que

presidesc.

Això és tot, senyores, senyor President, senyores i senyors

diputats, moltes gràcies per la seva atenció.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President.

(Continuen els aplaudiments)

Senyores i senyors diputats, se suspèn la sessió fins a les

tretze hores de demà.

S’aixeca la sessió.
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