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LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bon dia, senyores i senyors diputats. Començarà la
sessió, i el primer i únic punt de l’ordre del dia és la intervenció
del Molt Honorable Senyor President de les Illes Balears.

Sr. President, té la paraula.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, han
passat just 120 dies des que el Parlament de les Illes Balears
m’atorgà la confiança per governar aquest país. Certament, no
ha transcorregut massa temps, però qualsevol ocasió és bona
perquè el president del Govern comparegui davant aquesta
cambra per explicar a la ciutadania i per debatre amb vostès el
batec, l’estat de la nostra comunitat. 

En conseqüència, comparec avui tant per parlar de la
situació actual com dels projectes de futur que ha dissenyat el
meu govern en aquests 120 dies, un projecte de futur mitjançant
un canvi tranquil, de mirada llarga, un canvi tranquil per
consolidar un progrés econòmic que ens dugui, també, a un
progrés social en el qual tota la ciutadania d’aquest país se senti
perfectament inclosa.

Parl d’una economia compartida -pensam primer en les
persones-, una aposta per conciliar els grans nombres
econòmics amb les butxaques de les famílies, el creixement i el
medi ambient i el present i el futur. Una acció de govern que
vol reforçar i aprofitar la nostra identitat i singularitat per
navegar amb seguretat per un món cada vegada més globalitzat.
Una feina, en definitiva, per la igualtat i per la llibertat, que la
volem fer amb consens social, implicant als de dalt i als de baix
en un objectiu comú, un objectiu comú que es diu Illes Balears;
una tasca que en aquests pocs mesos de govern ja hem encetat:
engegar una nova dinàmica de futur que doni més seguretat i
més confiança.

Som aquí per parlar del present i de projectes de futur. Per
això no m’entretindré gens ni mica a explicar els aspectes
derivats de la situació anterior que hem hagut d’abordar. Ara
bé,  cal dir que han ocupat una part molt important de la feina
del Govern d’aquests quatre primers mesos i que, per la seva
gravetat en alguns aspectes, ens ha obligat a redimensionar
objectius. Gran part de l’herència els ciutadans i ciutadanes ja
la coneixen, i la que no coneixen és perquè encara està subjecta
a auditories tècniques i econòmiques. Per tant, ja tendrem
temps de parlar-ne. Però alhora vull manifestar de forma clara
que el meu govern aprofitarà al màxim totes les coses positives
que va fer l’anterior executiu, les aprofundirà i les posarà a
disposició de la gent.

També he de fer referència als incidents imprevisibles als
quals hem hagut de fer front, com és el cas de l’enfonsament
del vaixell Don Pedro, a Eivissa, o les dues tempestes de
conseqüències tràgiques registrades principalment a Mallorca,
uns incidents sobre els quals vull destacar l’agilitat i la
coordinació entre totes les institucions a l’hora de donar-los la

resposta pertinent. Ara ja hem aprovat ajudes per l’agricultura
i la ramaderia i estam treballant en altres línies d’ajuda. Uns
incidents que, per altra banda, també ens han de servir per
millorar de forma permanent els nostres serveis d’emergència.

Senyores i senyors diputats, més enllà de les contingències
conjunturals, estic convençut que estam en un moment òptim
per, entre tots, repensar el futur d’aquest país. Per això estam
decidits a plantejar reptes optimistes amb rigor i honestedat,
amb un projecte responsable i solidari.

Mirin, les Illes Balears són una terra d’emprenedors i
treballadors, que han lluitat per la prosperitat de les seves
famílies i han fet més gran aquest país. Som la comunitat
autònoma amb l’índex d’emprenedors més alt d’Espanya: 88
empreses per cada 1.000 habitants, més alt que Catalunya, la
segona en el rànquing amb 82 empreses per cada 1.000
habitants. Aquest caire emprenedor de la gent d’aquesta terra
ha de ser el fil conductor que ens ha de dur a resoldre algunes
de les qüestions pendents. 

És el cas de la millora de la formació del nostre capital
humà, que presenta algunes zones d’ombra, i demana més
educació, més coneixement i més recerca, desenvolupament
tecnològic i innovació. Hem de caminar junts perquè els
avanços afavoreixin tothom. Volem ser un govern de projectes
compartits.

Amb aquests principis per bandera, l’alternativa política que
propòs es basa en la consecució d’un gran pacte social. Pactes,
consensos i acords són la base d’actuació de les democràcies
participatives del segle XXI.

En aquest marc vull anunciar que un dels projectes de gran
envergadura que durem a terme serà el Pacte per la
competitivitat i la cohesió social. Els puc avançar que estam
fent feina per signar les bases d’aquest pacte amb els
empresaris i sindicats de les Illes Balears. Apostam clarament
pel diàleg i la participació, tal com proclama el nostre Estatut
d’Autonomia en el seu article 15, per aconseguir una societat
més justa, més cohesionada i més segura. Parl d’un pacte per
una economia competitiva, on la formació, la recerca i el
desenvolupament tecnològic acompanyin una decidida política
social i sostenible.

La idea és que aquest gran pacte es desenvolupi en dues
grans meses: una d’economia, amb una especial atenció al
turisme, aprofitant la mesa ja existent, i l’altra de cohesió
social, amb especial esment a l’ocupació; dues meses que
impliquen parlar d’innovació i recerca, de formació i educació,
de desestacionalització, però també de medi ambient, habitatge,
afers socials, immigració i normalització lingüística, entre altres
temes. És a dir, tot un projecte de país amb l’objectiu que,
progressivament, la riquesa es transformi en qualitat de vida per
a unes classes mitjanes cada vegada més àmplies.

I vull expressar davant aquesta cambra el meu sincer
agraïment als sindicats i als empresaris en el seu conjunt,
perquè, amb la seva ajuda, tots podrem donar mostra d’aquest
compromís amb el país, de responsabilitat social i de
generositat.
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Quin és el nostre model? Seré molt clar: passa per enfrontar
el present amb una mirada a mig i llarg termini, posar mesura
en la gestió del territori, amb un esment especial als
creixements que creen impactes al nostre litoral. I segueix per
impulsar, amb consens polític i social, una economia
productiva basada en el coneixement, en el sentit de comptar
amb un capital humà ben preparat, una economia productiva
sostenible i cohesionadora que es fonamenti en la nostra
singularitat.

I quins són aquests projectes que es deriven d’aquests
objectius? En primer lloc, volem que la indústria turística
continuï sent el cor que oxigena tot el cos econòmic i social;
que aprofundeixi i torni a ser pionera, aquesta vegada, amb
l’obertura de nous projectes que rompin amb l’estacionalitat,
com el turisme de congressos, el turisme social europeu,
l’esportiu, el cultural, el mediambiental...; una indústria que
doni resposta tecnològica a la demanda creixent dels viatgers
que es volen organitzar per ells mateixos les seves vacances; i
que aquesta indústria tengui el suport d’un sector terciari
diversificat i de qualitat, que ens proporcioni un creixement
harmònic i continuat, i, sobretot, segur; un sector al qual les
conjuntures internacionals no li provoquin més incertesa que la
raonable.

Començam per la reconversió de les zones madures, és a
dir, les que necessiten recuperar el nivell de qualitat per atraure
els millors clients. En aquest sentit, el Pla de reforma integral
de la Platja de Palma serà una experiència pionera a la ribera de
la Mediterrània i, m’atreviria a dir, a escala global. A la Platja
de Palma encetam una experiència pilot, pactada amb els
empresaris i els agents socials, pactada també políticament, i
que compta amb la colAlaboració del Govern d’Espanya, amb
la participació del Consell de Mallorca, l’Ajuntament de Palma,
el de Llucmajor i el propi govern de les Illes Balears. 

En aquesta mateixa línia posam també en marxa el Pla de
dinamització turística de Menorca, una iniciativa del consell
insular conjuntament amb el Govern i l’Estat.

No volem que la nostra oferta se sotmeti a l’extorsió dels
preus baixos. És necessari apostar per l’excelAlència i la
qualitat, que implica també invertir en l’oferta complementària,
una oferta complementària que esdevé oferta principal perquè
dóna singularitat i diversificació a les zones turístiques. Perquè
hi creim fermament, el meu govern el 2008 enfortirà aquesta
oferta complementària, i multiplicarem els esforços juntament
amb l’Ajuntament de Palma per tal d’iniciar, l’any que ve, les
obres del Palau de Congressos de les Illes Balears.

A més, la diversificació i la potenciació del caràcter
singular de la nostra oferta té un altre compromís fonamental:
promocionar les marques comercials singularitzades de cada
illa, principalment davant els mercats emergents. Hi dedicarem
25 milions d’euros i ho farem d’acord amb els respectius
consells insulars i amb el govern d’Espanya. 

Som ben conscients que per mantenir i millorar el lideratge
turístic de les Illes Balears hem d’investigar i innovar per
prendre les millors decisions davant els nous reptes, i per això
posarem en marxa el Centre d’Investigació i Desenvolupament
Turístic, que ha de ser un centre de referència a nivell estatal.
La qualitat, la singularitat i la diversificació han de venir també
de posar l’accent en el territori i el paisatge. És el nostre
territori i el nostre paisatge la primera font de riquesa de les
nostres illes perquè és el nostre millor reclam turístic.

Per això ja estam treballant en una llei de mesures urgents
de protecció del territori, una mesura mediambiental i
econòmica que consider fonamental. Malmenar recursos
naturals, crear impactes a la costa i permetre un creixement
residencial desmesurat és incompatible amb un turisme de
qualitat. Aquesta anàlisi ja està molt consolidada: millor
paisatge vol dir més beneficis econòmics. Ja fa estona que els
plantejaments ecologistes coincideixen amb els economicistes
en aquest aspecte. Desclassificarem els projectes d’urbanització
més sagnants i impedirem nous creixements urbanístics a costa
dels camps de golf. A més, ja hem acordat amb el Ministeri de
Medi Ambient comprar finques al litoral, i colAlaborar en els
plans de restauració i millora d’una zona tan estratègica per la
nostra comunitat autònoma.

Singularitzar la nostra oferta turística implica també
potenciar les infraestructures silencioses: aquelles que creen un
marc sòlid de riquesa i benestar social. Per això, la formació
dels treballadors és un tema cabdal que els ha de permetre
progressar en els seus llocs de feina i millorar l’atenció al
client. Els clients repetidors són la millor promoció del nostre
turisme.

El gran pacte aborda també les polítiques socials, aquelles
que sorgeixen al voltant de la família, un motor d’inversió i de
creixement econòmic. 

També inclou la indústria tradicional, que necessita ajudes
en promoció, marques de qualitat, recerca i innovació; i
l’agricultura i la ramaderia, que gestionen el 80% del nostre
paisatge i que tendran un suport especial del Govern de les Illes
Balears. 

A les Illes Balears el sector primari és una activitat
econòmica estratègica. Volem consensuar amb els agricultors
i els ramaders les iniciatives que hem d’impulsar, els ajuts que
necessiten aconseguir. Som conscients dels increments dels
costos de producció i la dificultat que tenen de comercialitzar
els seus productes. Avui mateix la consellera d’Agricultura es
reuneix amb les organitzacions agràries per consensuar el
president del Consell Agrari Interinsular i les mesures
d’actuació immediata per reduir costs de producció, davant la
pujada generalitzada, a tot arreu, dels preus dels cereals. 

Esperam que la Unió Europea aprovi ben aviat el Pla de
desenvolupament rural de les Illes Balears que hi hem enviat,
previst per als propers sis anys. Són 175 milions d’euros
públics per incentivar la incorporació dels joves agricultors,
modernitzar les explotacions, potenciar el contracte agrari a
Menorca i la Reserva de la Biosfera, el paisatge de l’olivar, i
fomentar la formació del sector. La sembra d’arbres  productius
és també objectiu prioritari: ja hem aprovat ajudes per valor de
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500.000 euros en aquesta línia. Fomentarem entre la població
adulta i l’escolar la dieta mediterrània, perquè és la més
saludable i la que assegura el futur dels nostres productes i de
la nostra pagesia. Haurem de fer un esforç en crear marques de
qualitat dels nostres productes, en millorar tota la cadena de
distribució i comercialització, en invertir en recerca i
innovació; en definitiva, en crear valor afegit. I recuperarem
íntegrament el cicle de l’aigua, perquè no es perdi ni una sola
gota d’aigua depurada que es pugui fer servir per al reg.  

La defensa de l’economia productiva significa un
compromís ben ferm davant el risc del canvi climàtic. Mirin, en
els darrers 30 anys s’ha registrat a les Illes Balears un augment
d’1,6 graus de la temperatura mitjana, com també una
disminució de les pluges de 57 milAlímetres cúbics durant
aquest mateix període. És una dada inquietant amb vista a la
seva multiplicació exponencial en els propers anys. És urgent
i necessari fer una reflexió, amb una projecció a mitjà termini
per establir un full de ruta que comprometi les Illes Balears
d’aquí a l’any 2020. Hem de repensar el nostre futur en clau de
sostenibilitat integral. La Conselleria de Medi Ambient està
treballant en l’Estratègia balear contra el canvi climàtic que
estarà elaborada a final d’aquest mes. 
 

Una gran notícia per a les Illes Balears és que d’aquí a pocs
dies es començarà a construir el gasoducte que ens ha de dur,
en només un any i mig, energia neta, segura i suficient a les
Illes Balears, noves fonts d’energia neta que es
complementaran amb una aposta per les energies renovables.
Al projecte d’arribar a Eivissa i a Mallorca, hi volem sumar
arribar també a Menorca; ja hem iniciat les passes perquè
aquesta arribada a Menorca també sigui possible.

En aquest espai de millora dels recursos naturals preparam
la Llei del paisatge perquè, com he dit, és el nostre principal
actiu turístic i perquè és un patrimoni comú que hem de
preservar. Catalogarem els nostres paisatges per defensar la
singularitat, i ho farem creant consens institucional i social.
Hem acordat ja el reinici dels plans d’ordenació dels recursos
naturals de Cala d’Hort a Eivissa, i Llevant de Mallorca, que
s’ha ampliat amb 200 hectàrees més gràcies a l’adhesió
voluntària de dues finques. Hem ampliat al centre de l’illa de
Menorca i a la serra de Tramuntana de Mallorca les zones
d’especial protecció de les aus en 16.000 hectàrees més. I
volem incloure els municipis de Calvià i Andratx dins el Pla de
recursos naturals de la Serra de Tramuntana. Donarem un fort
impuls a la declaració d’Eivissa Patrimoni de la Humanitat i a
la Reserva de la Biosfera de Menorca. La nostra política
mediambiental es completarà amb un ambiciós pla de
reforestació que la conselleria ja té a punt. Crearem una xarxa
d’àrees protegides i reserves marines, per contribuir al
desenvolupament del sector pesquer, compatibilitzant la
protecció i el manteniment dels recursos amb un nivell extractiu
adequat.

Senyores i senyors diputats: la lluita contra el canvi climàtic
neix d’un doble compromís, amb la societat i amb el medi
ambient, un compromís amb el present i el futur. No vull fer
cap retret, però és una evidència objectiva que polítiques
anteriors han fet que les Illes Balears siguin una de les regions
del planeta on hi ha més cotxes per habitant. Aquesta dada
d’aparent opulència amaga la dramàtica falta de serveis de

transport públic, destrueix territori amb autopistes
desmesurades com les que s’han fet a Eivissa, provoca la més
elevada generació de gasos contaminants sobre les Illes i, a
més, multiplica la despesa i la incomoditat de la ciutadania i del
turisme en forma de dificultats de trànsit.

En aquest punt vull renovar el meu compromís que aquesta
serà la legislatura del transport públic, una infraestructura neta,
social i ecològica, segura i eficient. El meu govern compta ja
amb el compromís del Govern d’Espanya de fer un conveni
abans de la primavera per començar importants inversions en
transport públic per carretera i en ferrocarril, un conveni que
millorarà el transport públic a Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera, a totes les Illes. 

Durem el tren a Alcúdia i Artà, i començarem l’any que ve
els treballs del projecte del tramvia de la badia de Palma, amb
un ramal a l’aeroport. A més, aquesta legislatura es faran els
estudis corresponents al Migjorn de Mallorca. A més del tren,
impulsarem el transport públic per carretera, com he dit, a totes
les Illes. I naturalment hem començat a refer el metro de Palma,
per poder oferir aquest servei el més aviat possible, feina que
no és gens fàcil atès el seu estat, i que implica realitzar molta
d’obra que la conselleria ja ha iniciat.

Per altra banda, colAlaborarem amb els treballs per a
l’ampliació del port de Palma i del port d’Eivissa amb criteris
de sostenibilitat. També donam continuïtat a l’acord polític de
construcció d’un nou port comercial de Ciutadella i de la
millora de l’actual, liderat, en el seu moment, pel Consell de
Menorca. En aquest sentit, durant aquests tres mesos hem fet
una inversió de més de 7 milions d’euros, tot i les dificultats
econòmiques i financeres que ens hem trobat.

També hem iniciat les converses amb l’Estat per  millorar
el servei aeri entre illes. Per altra part, la conselleria està fent
els estudis pertinents per tal de valorar la nostra proposta de
cogestió aeroportuària. 

He parlat d’una gran pacte social per a la potenciació d’una
economia competitiva, orientada a les persones, i he de dir amb
satisfacció que he trobat el suport dels sectors empresarials en
aquests objectius, fins i tot del sector de la construcció, que
genera molt de capital i molts de llocs de feina. La construcció
ha de ser un instrument més del projecte social que hem posat
en marxa a les Illes Balears. 

Feim feina per signar, les pròximes setmanes, un pacte per
l’habitatge, un pacte entre la iniciativa privada i les institucions
públiques que obri el camí per resoldre el problema que la gent
de les Illes Balears sent com el seu problema més greu.
Donarem un nou impuls a l’IBAVI: invertirem 18 milions
d’euros en la compra de sòl per fer habitatges socials, i
treballam en un pla de xoc per construir habitatge protegit.
Estam en converses avançades amb la societat estatal SEPES
per tal d’aconseguir que Son Busquets s’urbanitzi amb prioritat
per als habitatges protegits.
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Mirin, senyores i senyors diputats, a les nostres illes, s’hi ha
construït molt. En els darrers temps s’ha destruït molt de
territori. I es dóna la paradoxa que les persones d’aquesta terra
tenen grans dificultats per accedir a un habitatge digne, no
només els joves i els sectors desfavorits, sinó una gran part de
la classe mitjana. Les Illes són una de les comunitats autònomes
on els joves i les famílies han de fer esforços francament
desmesurats per poder accedir a un habitatge. En aquest sentit
estam treballant amb l’associació de constructors i promotors,
institucions i sindicats per palAliar aquesta situació i per arribar
a un gran acord que permeti facilitat a tothom l’accés a un
habitatge. Posar al mercat habitatges assequibles és complir
amb un dret constitucional i donar resposta a la primera
necessitat de les famílies de les Illes Balears.

Però, a més, aprofitarem el Pla estatal de l’habitatge per fer
un veritable pacte amb tots els agents econòmics i socials, i per
fer un esforç especial en matèria de lloguer. En aquest sentit
són molt importants les ajudes d’impuls al lloguer del Govern
d’Espanya per a l’emancipació dels joves. Suposaran uns 200
euros mensuals a joves d’entre 22 i 30 anys. Un pacte per
l’habitatge en el qual la rehabilitació sigui la gran protagonista
i es tengui esment especial en la introducció de mesures de
sostenibilitat. 

També estam treballant intensament en una llei de barris,
molt ambiciosa, una llei transversal que injectarà doblers
públics per a infraestructures, espais verds i equipaments
colAlectius. Aquest mes ja traurem una convocatòria d’ajuts per
al 2008 per tal d’avançar les actuacions abans d’aprovar i
tramitar la llei. La meva intenció és no perdre temps en un tema
tant important.

I els puc anunciar que l’any que ve serà a les Illes Balears
l’any de la supressió de les barreres arquitectòniques. Dedicam,
amb colAlaboració de l’Estat, 5 milions d’euros a la supressió de
barreres arquitectòniques a tots els edificis públics i al metro de
Palma. Tenc la satisfacció de dir que preparam un pla pilot
específic per resoldre el problema de les barreres
arquitectòniques a l’illa de Formentera.

Volem emprendre una rehabilitació integral de les zones
urbanes deteriorades de les Illes Balears. El barri de Pere Garau
de Palma es constituirà en experiència pionera; rehabilitació de
les pedres però, sobretot, per a la vida de les persones i dels
barris. El del polígon de Llevant i la Soledat de Palma seran un
altre exemple, realitzat amb la colAlaboració del Ministeri de
l’Habitatge i de l’Ajuntament de Palma, del Ministeri de
l’Habitatge amb el qual ja en aquests tres mesos hem firmat
importants acords. En colAlaboració amb el Consell d’Eivissa
i l’Ajuntament de Vila volem actuar al barri de Sa Penya, i ja
hem mantingut converses amb l’Ajuntament de Maó per la
rehabilitació de part del seu centre històric.

Durant aquests tres mesos hem acordat crear, amb el
ministeri, oficines a les poblacions més importants per facilitar
totes les actuacions que es derivin en matèria d’habitatge.
També treballam en l’elaboració d’una llei de l’habitatge que
posi fi a l’oprobi de ser l’única comunitat autònoma que encara
no en té.

Amb aquestes actuacions redireccionarem el sector de la
construcció per mantenir els llocs de feina. La nostra política en
relació amb la construcció confluirà en una llei del sòl, la
primera adaptada a l’estatal i que ha de resoldre els reptes més
importants que tenim plantejats avui. 

Mirin, l’ocupació, els llocs de feina, és una de les
obsessions d’aquest govern perquè d’això depèn en gran part
la prosperitat, la confiança i la seguretat familiar. Per això
preparam un pla d’ocupació que marcarà les prioritats en
matèria laboral. Inclourà la modernització del SOIB i un
veritable pla de xoc per reduir la sinistralitat laboral. Potenciar
la formació al llarg de la vida i combatre els accidents de
treball són dues prioritats importantíssimes, com també ho és
la importància que el meu govern vol donar a la  responsabilitat
social corporativa, que s’ha instrumentat a través de la creació
d’una direcció general.

El gran pacte social cobra tot el seu sentit amb l’aposta
decidida per la formació, la investigació  i la innovació. No
podem continuar sent la comunitat autònoma que menys
recursos dedica a recerca i a innovació. Em vaig comprometre
a rompre aquesta dinàmica; per tant els pressuposts de 2008
augmenten el 33% la despesa en recerca i innovació. D’entrada
hem impedit la construcció de mil residències al Parc Bit,
perquè volem que sigui, exclusivament, el territori per al
desenvolupament tecnològic de les Illes Balears. Promocionam
la utilització del Parc Bit com a hivernacle d’empreses, i hem
anunciat la construcció d’instituts de recerca en colAlaboració
amb la Universitat. Amb un compromís de cooperació pública
i privada en matèria d’R+D+I, volem posar les nostres illes al
capdavant de la modernització.

Però no tendrem les necessàries elits intelAlectuals i
científiques sense la soca de l’educació i la formació.
L’educació comença a la primera infància; les escoletes
permeten als pares i les mares conciliar la vida familiar i
laboral mentre els seus fills estan ben atesos i participen d’un
projecte educatiu. Amb el pressupost del 2008 començam a
crear una xarxa d’escoletes a totes les Balears: el 2008 crearem
500 places; 2.000 en quatre anys, tantes places públiques en
quatre anys com les que tots els governs autonòmics ha creat
durant més de vint anys.

Invertirem a les escoles, senyores i senyors diputats: en la
creació de nous centres, en manteniment, en equipaments,
material didàctic i, en un termini de quatre anys, en la gratuïtat,
mitjançant la reutilització, dels llibres de text. I més beques; ja
hem igualat aquest curs les beques de mobilitat per als
estudiants de Menorca, Eivissa i Formentera. El nostre objectiu
prioritari és reduir el fracàs: elaboram un pla de xoc per
millorar el rendiment educatiu. 

Preveu el més gran impuls a la presència d’equips
informàtics en el centres públics: Passarem de l’aula
d’informàtica a la informàtica a les aules; dotarem d’espais
Wifi tots els centres públics. I, sobretot, treballarem en la
detecció precoç de les dificultats dels infants per aportar les
solucions tot d’una. I ho farem, d’entrada, posant el
reforçament  educatiu a primària i al primer cicle d’ESO.



386 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 12 / Fascicle 1 / 6, 7 i 8 de novembre del 2007 

 

Sabem que moltes causes del fracàs escolar giren entorn de
les dificultats de la lectura comprensiva. Per això treballam en
el disseny de l’avaluació telemàtica de la capacitat lectora dels
alumnes de primària, per prendre les mesures correctores el
més aviat possible, una eina moderna i molt eficaç. Introduirem
programes de suport i de reforç, bàsicament en llengua i
matemàtiques. A més, crearem un nou Institut per a la
Convivència; conflictes i fracàs escolars van de la mà, per això
és tan important preveure i coordinar totes les iniciatives.

Aquesta aposta per l’èxit escolar inclou, naturalment, un
impuls a les llengües estrangeres. Tenim el Pla de tercera
llengua que preveu que tots els centres educatius puguin tenir
professorat format per impartir determinades matèries en
llengua estrangera en un període aproximat de vuit anys. De
moment ja els puc avançar que el proper curs tots els alumnes
d’educació infantil rebran classe en una tercera llengua. 

I, per descomptat, garantirem uns nivells dignes
d’aprenentatge de la llengua catalana als centres escolars.

També dedicarem esforços, amb un pressupost d’1,3
milions d’euros, a 24 centres de primària i 14 de secundària que
combinen origen d’alumnat molt divers i escassa integració
social. Conjuntament amb els ajuntaments i la Conselleria
d’Interior implantarem progressivament la figura del policia
tutor, que tendrà funcions convivencials i de mediador, i, amb
la Conselleria d’Afers Socials, la creació d’una xarxa
d’educadors socials.

El creixement demogràfic ha provocat un greu dèficit de
centres escolars. Seria necessari que, pràcticament a cada
municipi de les nostres illes, es construís una nova escola. Ja
estam fent feina en l’elaboració d’un pla de manteniment i de
construcció de nous centres d’educació infantil, primària i
secundària, de forma coordinada amb l’IBISEC.

La inversió en formació professional s’orienta a ampliar i
millorar l’oferta d’estudis, amb una millor qualitat i adaptats a
les necessitats del nostre entorn. Començarem per desenvolupar
la Llei d’educació i formació de persones adultes de les Illes
Balears, congelada des de la seva aprovació, l’abril de 2006.
Dissenyam un pla -2008-2012- de Qualificació de Formació
Professional, que inclourà projectes d’innovació i cursos de
reciclatge i formació permanent, en els quals ja estam fent
feina. Formarem tècnics i potenciarem les beques i els estudis
a empreses de la Unió Europea per augmentar la productivitat
i impulsar sistemes d’innovació a les empreses de les Illes
Balears.

El meu govern fomentarà els estudis universitaris i la
mobilitat del estudiants, com una oportunitat per a l’obertura
d’horitzons intelAlectuals, professionals i personals. El Pla de
transició a la Universitat ha passat de 30.000 euros a 50.000
euros. El gran esforç de la UIB és adaptar-se a l’espai europeu
d’ensenyament i a la nova llei orgànica. Per altra banda, la gran
aposta en recerca, desenvolupament tecnològic i innovació no
serà efectiva sense la necessària participació de la Universitat
de les Illes Balears.

Tots els nostres projectes educatius volem que es concretin
en el marc d’un pacte per l’educació que jo voldria veure
operatiu durant aquesta legislatura, un pacte que aglutini partits
polítics, ajuntaments, associacions de pares i mares, sindicats,
la Universitat de les Illes Balears, empresaris, docents i, en
definitiva, el conjunt de la societat. És necessari que entre tots
puguem definir els problemes, plantejar els objectius i fer un
pla d’accions per a un termini de vuit anys. És el nostre
compromís. 

En l’àmbit cultural he de dir que potenciarem d’una forma
decidida la promoció i la difusió dels nostres creadors culturals
a fora de les Illes Balears, alhora que impulsarem tota la
indústria cultural, tants de cops oblidada. 

Un tret cultural i identitari propi de la nostra terra és, sens
dubte, la nostra llengua. Per això la normalització lingüística
del català, no només a l’escola sinó a tots els àmbits de la vida
social i cultural del nostre país, serà un eix de treball
transversal de tot el govern que presidesc, i donarem suport a
les entitats que, en temps difícils, sempre han treballat pel
nostre patrimoni cultural i lingüístic, perquè és un compromís
d’aquest govern garantir, en compliment del nostre Estatut
d’Autonomia, que a les Illes Balears tothom que ho vulgui
pugui viure en català. Per aquest motiu hem potenciat de bell
nou el Consell Social de la Llengua Catalana. Amb la seva
colAlaboració enllestirem el Pla de normalització lingüística de
les Illes Balears.  
 

El Govern de les Illes Balears ja ha iniciat les converses
amb la Generalitat de Catalunya i el Govern d’Andorra per
retornar a l’Institut Ramon Llull la seva funció d’òrgan comú
de promoció exterior de la llengua i la cultura.

Vull recordar que, referent a la televisió digital terrestre,
tenim el compromís del Govern d’Espanya que garanteixi la
recepció dels canals de televisió en llengua catalana quan a les
Illes Balears es produeixi l’encesa digital. Els puc avançar que
en aquest procés les Illes Balears seran pioneres, i aconseguiran
l’encesa digital l’any 2009, un any abans que la resta de l’Estat.

La política de joventut ha de ser transversal, i haurà de ser
objectiu prioritari en matèries com millorar l’educació, invertir
en coneixement, resoldre problemes d’habitatge i millorar
l’ocupació i la qualitat a la feina, entre moltes d’altres
qüestions. Els joves són també els principals beneficiaris de la
nostra política d’esports: l’any que ve reorganitzarem el
poliesportiu Prínceps d’Espanya i l’Escola Balear de l’Esport,
i dissenyam un pla d’ajudes perquè els nostres esportistes
puguin participar a les Olimpíades de Pequín de l’any 2008.
Per altra banda, estam treballant de valent per aclarir els costos
del Palma Arena i per dotar-lo de l’organització adient. 
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Senyores i senyors diputats, en la nova dinàmica que volem
engegar, hi té una importància cabdal la política social. Les
Illes Balears han enregistrat un dels creixements de població
més notables d’Espanya. És degut als nouvinguts, però també
a l’augment notori de l’esperança de vida de la nostra gent. No
es pot carregar sobre les dones ni sobre els joves la
responsabilitat de resoldre tots sols les necessitats de les
persones dependents: dels padrins, dels malalts, de les persones
que pateixen una discapacitat, dels infants, etc. El meu govern
se sent profundament implicat en el desplegament de tots els
objectius de la Llei de dependència que ha impulsat el Govern
d’Espanya durant aquesta legislatura. L’any que ve el Govern
de les Illes afegirà 14 milions d’euros per desenvolupar aquesta
llei.

Completarem la xarxa de residències, i ja els puc avançar
que l’any 2008 es podran ocupar 1.200 places residencials per
a persones majors. No discriminarem cap municipi ni cap illa.
Farem un centre de dia a Formentera i, atès que a la passada
legislatura no es va invertir ni un euro a Menorca, el Govern ha
compensat el cost de la construcció del centre de Santa Rita.

En només tres mesos ja hem analitzat la situació de 2.500
persones que han solAlicitat acollir-se a la Llei de dependència.
Quan arribàrem no s’havia fet cap valoració. A 1.400 ja els
hem pogut donar ajuda econòmica, atenció al seu domicili o en
una residència. Llei que s’ha de desenvolupar des dels consells
insulars. Hem començat a restaurar i normalitzar la relació amb
els consells insulars, amb la finalitat que siguin els veritables
protagonistes en matèria d’acció social. De fet, a la conferència
sectorial ja es va acordar que les residències, a mesura que es
vagin obrint i dotant, es transferiran als consells insulars.

Preparam una nova llei de serveis socials i molt aviat
reactivarem la Targeta Bàsica per garantir que les persones
sense recursos puguin obtenir els productes més necessaris per
viure.

També iniciam la construcció d’un centre terapèutic per a
menors, perquè no els hagin d’enviar, com fins ara, a altres
comunitats autònomes.

Per avançar en una societat més justa ens fa falta una llei
d’igualtat realment eficaç, i ja l’estam redactant: inclourà
mesures eficaces perquè homes i dones puguin conciliar la vida
laboral i domèstica. 

Com és natural no podem proclamar la igualtat sense parlar
amb les dones. Crearem el Consell Social de les Dones, un
marc llargament reivindicat, perquè aquestes associacions ens
puguin suggerir, opinar, plantejar..., les polítiques d’igualtat
que necessiten.

I ja hem començat també a reactivar la participació de les
entitats ciutadanes. Ja hem contactat amb 31 associacions
d’immigrants per dissenyar i explicar la nova política
d’immigració que hem posat en marxa.

Hem convocat, a més, el Consell Social de Persones Majors
i el Sectorial de Dones, i el mes de gener iniciarem les gestions
per a un gran pacte per la immigració, amb empresaris, entitats,

sindicats i institucions públiques. Volem que els 150.000
ciutadans estrangers que han vengut a viure i a treballar a les
Illes Balears se sentin plenament integrats. 

El Govern posa com a prioritat absoluta garantir a totes les
persones els drets bàsics que consagren totes les lleis, i el dret
a la salut no és literatura constitucional, sinó un compromís ben
ferm. No ens agrada gens que els ciutadans hagin d’esperar una
setmana perquè els rebi el metge de capçalera, ni que els
centres de salut estiguin colAlapsats i mancats de recursos.
Treballarem de valent per remuntar tots aquests dèficits. El
nostre objectiu és incrementar progressivament el nombre de
metges i metgesses de família, i infermers i infermeres, per
davallar dels actuals 1.945 sanitaris per pacient als 1.500. En
aquest sentit el 2007 augmentarem en 27 metges i metgesses,
7 pediatres i 23 infermeres i infermers; i el 2008, preveim la
creació de 35 places més de metges i metgesses, i 32
d’infermers i infermeres.

El pressupost de l’any que ve preveu les inversions
necessàries per posar en funcionament el 2008 12 centres a
Mallorca -Aragó, Escola Graduada, Can Pastilla, Pere Garau i
es Rafal a Palma, com també Palmanova, Can Picafort,
Andratx, Porto Cristo, sa Cabaneta, Bendinat i badies de
Mallorca-; 4 centres a Eivissa -Vila, Sant Antoni, Sant Josep i
Sant Jordi- i el centre d’Es Castell a Menorca. A més, es
crearan nous centres de salut com Son Servera, Camp Rodó,
Molinar, Ariany, Maria de la Salut i Son Gelabert a Mallorca;
Monte Toro a Menorca, i la Colometa a Eivissa.

Pertot arreu farem les actuacions necessàries per garantir la
salut a les dones. Crearem el 2008 la Unitat integral d’atenció
a la patologia de la mama i ampliarem l’edat de realització de
mamografies fins als 69 anys. Introduirem, a més, la vacuna del
virus del papilAloma humà per a nines d’entre 11 i 14 anys.

I, com a compromís humanitari, garantirem el dret dels
malalts a rebre l’atenció palAliativa justa perquè el dolor no
acompanyi els seus darrers moments. Per primera vegada hi
haurà 12 llits concertats a Menorca per a malalts palAliatius.

Estam construint l’hospital de referència de la nostra
comunitat. Tots vostès, tots els ciutadans, saben que ha estat
una decisió difícil continuar les obres al solar de Son Espases,
una decisió que vàrem prendre després de dos mesos
d’analitzar i meditar acuradament totes les opcions. Mirin, cap
membre d’aquest govern no hauria triat mai Son Espases per
fer un hospital. Però no ens va quedar una altra opció. No
podíem hipotecar econòmicament, encara més, la nostra
comunitat amb compres de nous solars, nous projectes i
indemnitzacions. A més, els ciutadans no podien esperar set
anys més a tenir un nou hospital de referència, perquè
haguessin estat set anys d’incomoditats inacceptables per a
totes les persones que necessiten la sanitat pública per néixer o
per deixar de patir.

I si un dels temors de la ciutadania sobre Son Espases era
la creació d’un nucli de privilegis urbanístics, vull anunciar que
les finques del voltant de Son Espases s’inclouran dins la Llei
de mesures urgents. Per tant, es protegiran de la mateixa
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manera que protegirem altres espais d’especial interès a les
Illes Balears.

Amb el nou hospital de referència en funcionament,
rehabilitarem l’hospital de Son Dureta com a centre per a
malalts de llarga estada i de serveis complementaris de salut i
serveis socials.

Resoldrem les necessitats dels nous hospitals d’Inca, de
Menorca i de Formentera, i l’any 2008 iniciarem el projecte i
les obres del nou hospital d’Eivissa, que volem que obri les
seves portes l’any 2011. 

Senyores i senyors diputats, el Govern de les Illes Balears
té l’obligació de patrocinar la cooperació i l’entesa entre les
institucions, mai l’enfrontament partidista. D’això, els
ciutadans en són els primes beneficiats. El Govern d’Espanya
ha signat un conveni amb els consells insulars per invertir uns
600 milions d’euros a millorar les carreteres de les Illes. El
Govern de la comunitat autònoma garanteix l’aportació que
d’acord amb aquest conveni havien de fer els consells insulars.
L’objectiu és donar seguretat a la xarxa secundària i millorar
els accessos a les poblacions. És una iniciativa que també
crearà possibilitats de feina.

Per altra banda hem aconseguit un compromís d’inversió
directa de l’Estat a les Illes Balears de 2.800 milions d’euros,
2.800 milions d’euros en 7 anys, i de pressupostos realment
executats. També tenim el compromís d’un nou règim especial
per a les Illes Balears, i el de revisar el nostre sistema de
finançament, i el compromís de signar tot d’una amb el Govern
d’Espanya un conveni pel transport públic i estendre el servei
de ferrocarril. 

Amb una actitud positiva de colAlaboració institucional hem
aconseguit desbloquejar tensions, i que l’Estat ens pagui les
residències que s’havien convingut. També estam a punt de
firmar un conveni amb el Ministeri de Treball i Afers Socials
per eliminar barreres arquitectòniques, i un de millora dels
nostres torrents amb el Ministeri de Medi Ambient.
En resum, hem iniciat una nova dinàmica de colAlaboració amb
totes les administracions. Una nova dinàmica que, estic ben
segur, donarà resultats molt positius per a tots els ciutadans i
les ciutadanes de les Illes Balears.

Fa uns mesos, a l’hora de la investidura, vaig posar damunt
la taula d’aquesta cambra la proposta de repensar el país tots
plegats. El meu compromís d’instaurar una política d’acord i
consensos, senyores i senyors diputats, no s’acaba en el pacte
social que us he exposat. Tenim davant nostre un altre àmbit
igual d’important: desplegar la nova arquitectura institucional.

El nou Estatut perfila nous espais als quals hem de donar
contingut, i voldria que, en aquesta tasca, hi participin totes les
forces polítiques d’aquesta cambra, totes. Per tant, pos damunt
la taula l’oferta de consens per revisar la legislació vigent i
adaptar-la al nou Estatut d’Autonomia. Un dels reptes més
importants que tenim és el desenvolupament del títol de nous
drets de ciutadania que contempla l’Estatut d’Autonomia, i que

ha d’aprofundir en noves conquestes socials i ciutadanes a les
Illes Balears.

En aquest sentit vull dir que les noves lleis d’habitatge,
serveis socials, del sòl, del paisatge, així com els nous serveis
socials, econòmics i mediambientals que volem consensuar,
volem que siguin una empenta forta per donar més valor al
concepte de ciutadania de les Illes Balears.

En l’àmbit institucional hem de començar revisant la llei
que regula el Consell Consultiu de les Illes Balears. Treballam
també en la Llei de creació dels Consell de Formentera. 

En aquest sentit, vull fer referència a l’impuls que, des del
primer moment, hem donat a la Conferència de Presidents,
prevista en el nostre Estatut com a autèntica cúspide de les
relacions entre el Govern i els consells insulars. Aquesta
conferència de presidents i presidentes es configura com una
instància política superior de diàleg per trobar solucions en els
grans assumptes d’interès comú. Precisament, ha estat la força
d’aquesta conferència la que ha permès posar en marxa un altre
dispositiu institucional des del meu punt de vista fonamental:
la Comissió Mixta de transferències Govern-consells insulars,
que començarà a fer feina tot d’una; i la Comissió de
finançament interinsular que, en el mes de gener, acordarà ja
una millora del finançament en política social que el Govern ja
ha pactat amb els consells.

Senyores i senyors diputats, vull insistir en el fet que les
institucions estan per colAlaborar per tal de multiplicar els seus
efectes beneficiosos als ciutadans. I aquí no valen els colors
polítics. Vull creure que el temps d’enfrontaments entre
institucions ja ha passat. El Govern de les Illes Balears ha
d’arribar a acords i ha de colAlaborar amb els consells insulars,
com també ho ha de fer amb el Govern d’Espanya. Per això
hem impulsat la Comissió Mixta d’Economia i Hisenda entre
el Govern central i el de les Illes Balears, tal com preveu
l’Estatut, així com també la Comissió Mixta de Transferències,
perquè hem d’obtenir les competències en matèria de justícia
amb una dotació adequada, que ens permeti també construir a
totes les illes jutjats suficients i dignes.

L’any vinent, senyores i senyors diputats, s’obrirà el debat
en el Consell de Política Fiscal i Financera sobre els models de
finançament autonòmics. Els anuncio que el meu govern ja té
una proposta de la qual vol parlar amb el Ministeri d’Economia
i Hisenda sobre aquesta temàtica cabdal, una proposta que
també volem consensuar, com no pot ser d’altra manera, a
nivell d’Illes Balears. El nostre projecte descansa sobre un
vector crucial: l’evolució de la població, el creixement
demogràfic potent de la nostra comunitat, que ha d’incloure
també la població flotant. La millora del nostre finançament ha
d’influir en positiu sobre l’acció del Govern i de la resta
d’institucions autonòmiques i municipals.  

Per altra banda, la creació d’una agència tributària pròpia
és, els ho puc anunciar, imminent; la proposta ja està
perfectament preparada. Entre d’altres objectius estratègics té
com a escomesa essencial afavorir la connexió entre
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l’administració tributària i la ciutadania, tot eliminant pressió
fiscal. 

I aquesta legislatura volem impulsar l’arquitectura
institucional amb un conjunt de lleis que assegurin la
transparència, el pluralisme i l’eficiència en la gestió dels
mitjans de comunicació públics i de la comunicació de les
institucions. Em vull comprometre, en primer lloc, a presentar
molt aviat un projecte de llei de publicitat institucional; fa molt
de temps que el necessitam. La publicitat institucional ha de
respondre a criteris de servei públic i no de propaganda
política; que es faci a través dels mitjans de comunicació
adequats, sense favoritismes ni discriminacions, i que els
ciutadans sàpiguen en què es gasten els seus doblers en
publicitat i quants se n’hi gasten.

Emprendrem, i ho volem fer amb el consens de totes les
forces polítiques, la redacció d’una llei del Consell Audiovisual
que garanteixi el compliment dels drets constitucionals en la
veracitat de la informació, el pluralisme, la protecció de la
infància i l’eficiència en la gestió dels mitjans audiovisuals
públics. 

I, finalment, estam compromesos també a promoure una
nova llei de la ràdio i la televisió públiques de les Illes Balears.
Mirin: els informatius de la nostra televisió autonòmica han
duplicat la seva audiència en només tres mesos, en el temps just
en què ha començat a treballar aquest nou govern. Aquesta és
una bona notícia per garantir una informació plural.

Insistesc: amb tot aquest entramat institucional estam, de
forma literal i en sentit estricte, fent país.

I ara em permetran que situï en el mapa de cooperació
política i institucional un nou espai per al pacte entre tots. Em
referesc al pacte local amb els ajuntaments.

Jo he estat batle i sé de què parl; no és necessari que
m’emboliqui amb la bandera del municipalisme per reconèixer
una realitat que no per ser repetida ha perdut valor. Els
municipis han anat assumint actuacions noves sense
reconeixement de la competència i, per tant, sense el
corresponent finançament. 

La realitat és que la majoria de municipis estan avui ofegats
i desbordats perquè, com són les institucions més pròximes als
ciutadans, cau damunt la seva teulada un seguit de noves
situacions a les quals estan obligats a donar resposta, hi hagi o
no hi hagi pressupost. Per tant, és necessari impulsar un pacte
local que resolgui aquesta situació, que determini les
competències dels municipis i els doti d’una veritable
autonomia local, suficiència financera, eficàcia,
descentralització, cooperació i coordinació. En aquest tema
volem fer esforços des de les institucions de la comunitat
autònoma, i esperam també esforços des del Govern d’Espanya.

Permetin-me ara, senyores i senyors diputats, que passi a un
altre camí, encara que en la mateixa direcció. 

Ja he dit que en una societat de democràcia avançada com
la nostra és aconsellable assolir els més grans nivells de
consens entre totes les forces polítiques i socials i en tots els
àmbits. Però n’hi ha un en què aquesta necessitat esdevé
imprescindible: l’acció exterior. És imprescindible que la
projecció de les Illes Balears a l’exterior sigui fruit de l’acord
unànime. Obeint aquest principi, em compromet a liderar les
propostes bàsiques que han de configurar el consens.

El nostre país viu en gran part de l’exterior. Pareix lògic,
per tant, que també estigui ben present a l’exterior participant
activament en la política europea. Deman a tots els grups
d’aquesta cambra que participin en el disseny i el
posicionament de l’acció de les Illes Balears a l’exterior, i hem
de saber fer pinya amb temes com la insularitat, el turisme i
d’altres qüestions estratègiques per una comunitat com la de les
Illes Balears. Les Illes Balears, com a regió europea
capdavantera, ha d’estar present i activa en tots els àmbits de la
Unió Europea.
 

Senyores i senyors diputats, ja en la part final del discurs
vull fer èmfasi en la proposta que faig a tothom per assolir un
gran pacte polític, per avançar en el desplegament de tota la
potencialitat de la nostra autonomia. I també per avançar en
l’autogovern de cada una de les Illes, per assegurar la
suficiència financera i executiva dels consells insulars i de tots
i cada un dels ajuntaments. I els he anunciat la imminència d’un
gran pacte amb els agents econòmics i socials, que ha
d’impulsar la prosperitat econòmica i el benestar social a la
nostra comunitat.

Al llarg del meu discurs els he exposat alguns compromisos
que complirem a partir de ja i durant l’any 2008, i d’altres que
són de legislatura, això sí, immersos dins un projecte de mirada
llarga i amb alguns eixos ben clars: un avanç en les polítiques
socials en temes tan importants com la igualtat, l’habitatge,
l’educació i la salut pública; una aposta per la competitivitat,
que és una aposta pel coneixement i pel capital humà; més
formació i millor ocupació; més internacionalització de les
nostres empreses, més impuls a la recerca, el desenvolupament
i la innovació, tot emmarcat en el Pla de competitivitat i
Cohesió Social; una aposta pel transport públic, per la xarxa
ferroviària, pel transport per carretera a totes les Illes, i per la
millora efectiva en les connexions interinsulars; un millor
equilibri territorial i major sostenibilitat, gestionant millor els
actius mediambientals amb noves polítiques adreçades a la
sostenibilitat territorial, amb una especial cura en la lluita
contra el canvi climàtic; i una aposta clara pel turisme i per la
diversificació del sector serveis, sense deixar al marge la nostra
indústria tradicional i l’estratègic sector del camp.

He volgut, senyores i senyors diputats, fer un discurs de
futur, de projectes compartits, amb una societat que s’esforça
per un país millor.

Ara començarà el debat. Voldria que aquests projectes
tenguessin també un ampli consens polític, i per això, des
d’aquesta tribuna, vull convidar tots els grups, també el Partit
Popular, malgrat que hi pugui haver les lògiques divergències,
a aportar les millors idees a favor de les Illes Balears.
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Senyores i senyors diputats, moltes gràcies per la seva
atenció.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, se suspèn la sessió fins demà a
les 12,30 hores, temps en què hauran transcorregut les 24 hores
pertinents.
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