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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores diputades, senyors diputats, començarem aquesta
sessió plenària, que consisteix en el debat sobre l’orientació
política general del Govern de les Illes Balears.

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

Intervendrà primerament el Molt Hble. President Sr.
Francesc Antich.

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

Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats aquest debat de
política general que avui encetam és el darrer debat d’una
legislatura especial, una legislatura en la qual la nostra gent ha
patit les inclemències de la pitjor crisi econòmica des de fa més
de 70 anys i que suposa, a més, afrontar molts de canvis de
futur. Aquesta és la principal preocupació de la ciutadania i, per
tant, per aquí vull començar la meva intervenció: prestant, com
hem estat fent, la màxima atenció a la crisi i a la millora del
model econòmic.

No vull tampoc deixar de banda un altre fet que ha pogut
minar la moral colAlectiva de la nostra gent: les greus
irregularitats i abusos comesos per alguns representants públics,
que també han provocat una gran commoció ciutadana. A més,
aquesta circumstància ha originat una revisió dels pactes i un
govern en minoria. Però més endavant ja em referiré a aquest
tema.

El primer que vull dir és que la nostra economia ja repunta.
Hem passat l’època més difícil, hem superat la davallada i hem
emprès la recuperació. Si no es produeixen noves sotragades
externes, el 2011 feim la previsió d’un creixement positiu de
l’economia balear d’un 0,6%. De fet, a Eivissa i Formentera ja
duim tres trimestres amb signes positius. Aquesta conclusió
respon a un conjunt de dades objectives que constaten el que ja
els havia anunciat en diverses ocasions: les Illes Balears
aguanten millor la crisi que molts d’altres territoris i seran de les
primeres a sortir-ne. 

Aquesta situació respon als fets següents: En primer lloc,
tenim un teixit econòmic fort i més dinàmic que altres
economies, gràcies al turisme i un sector serveis molt
diversificat. En segon lloc, tenim països com Alemanya que
s’estan recuperant a bon ritme. En tercer lloc, tenim les
polítiques de concertació entre agents socials i econòmics i les
institucions. I en quart lloc, tenim l’esforç inversor públic i les
mesures anticrisi aplicades en uns moments en què l’activitat
privada estava aturada.

Començaré per posar-los a disposició un conjunt de dades
d’organismes oficials que demostren el canvi de tendència
esmentat. La primera, la facturació del nostre sector de serveis,
motor de la nostra economia, que de juny de 2009 a juny de
2010 ha augmentat un 11,8%; la mitjana d’Espanya en aquest
cas, està en un 7,1%. Per tant, estam gairebé 5 punts per damunt
de la mitjana d’Espanya. Aplicat al subsector d’hostaleria,
l’increment de la facturació a Balears ha estat d’un 9,4%,
mentre que la mitjana espanyola és d’un 0,3 negatiu. I si parlam

del comerç, les xifres indiquen una pujada de la facturació del
14,2% a ca nostra; a la resta d’Espanya, només un 9,4%. Estic
parlant de juny a juny, no hi compt els mesos de juliol, agost i
setembre, que han estat francament bons. En prova d’això els
diré que l’Institut d’Estudis Turístics assenyala que la despesa
turística en aquesta temporada alta és un 5,5% superior a la de
l’any passat. Estam parlant que s’han generat 250 milions extres
de despesa. Aquest canvi de tendència ens permet acabar l’any
amb dades globals positives. 

Una altra dada molt recent i que és definidora del procés de
millora i de recuperació en el qual ens trobam és la recaptació
dels tributs cedits, que en els primers mesos de l’any ha
augmentat a les Illes Balears un 8,5%. La mitjana espanyola
està encara en xifres negatives. I si parlam de l’IVA, l’augment
ha estat espectacular: un 77%, molt per damunt de la mitjana
espanyola, que és del 66,4%, dada especialment important pel
que significa d’augment del consum i de les operacions
econòmiques.

Totes aquestes dades confirmen el canvi de tendència en la
nostra economia, un punt d’inflexió, el clar repunt que abans els
anunciava.

En el camp laboraI podem comprovar igualment que les
xifres dels darrers mesos ens situen en un nou escenari, en el
qual també s’avança cap a la recuperació, si bé, com no podia
ser d’altra manera, més lentament, i amb determinats colAlectius
amb especials dificultats. Mirin, en els primers nou mesos
d’enguany hem creat més llocs de treball que en el mateix
període de 2009; en concret hem estat capaços de recuperar
14.000 llocs de treball perduts amb la crisi. És més, en aquests
nou primers mesos hem estat capaços de generar més ocupació
que en el mateix període de 2008, quan encara no havia esclatat
la crisi en la seva plenitud. 

Ahir mateix coneixíem que per quart mes consecutiu el
principal motor de la nostra economia, l’activitat turística, ja
està en situació de generació neta de llocs de treball. En ple mes
de setembre tenim 2.500 treballadors més que l’any passat, i la
tendència és creixent. És més, les Balears lideren, juntament
amb Catalunya, la creació d’ocupació turística, que és molt
superior a la mitjana espanyola. Constatam que estam en el bon
camí per a la creació d’ocupació, sens prejudici de carregar amb
el feix de tota l’ocupació destruïda pel sector de la construcció,
que suposa el 66% de la pèrdua actual de llocs de treball, un
percentatge molt alt i que demostra la desmesura d’aquest sector
en altres temps.

Aquesta millora ens situa en una posició d’avantatge
respecte d’altres territoris per sortir de la crisi. A títol
comparatiu, he de dir que en el mes de setembre a les Illes
teníem una taxa d’atur del 16,9%, mentre que a Espanya se situa
en el 18,5%. I a altres comunitats turístiques com Canàries
sofrien un atur gairebé del doble, amb un 27,5%; i a València,
un 23%, 6 punts més que nosaltres.
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D’aquesta manera la principal preocupació dels ciutadans,
l’atur, també ha fet un viratge en aquest 2010. Amb les dades
conegudes ahir del mes de setembre, entre gener i setembre
l’atur s’ha reduït en 14.455 persones. En els mateixos nou
mesos l’atur es reduí els anys 2008 i 2009 en 3.197 persones i
en 1.182 persones. 

Senzillament, senyores i senyors diputats, la situació laboral
està entrant en un nou escenari més positiu. Un element molt
encoratjador és que dos dels colAlectius que més han patit la
crisi, els treballadors provinents de la construcció i els joves, ja
presenten una xifra d’aturats inferior a la del mes de setembre
de 2009. Estam parlant que l’atur a la construcció s’ha reduït en
més de 800 persones i, entre els joves, en més de 300. Són
dades molt importants per a un govern que vol lluitar contra els
problemes estructurals. Potser no ho són tant en nombres, sinó
pel que signifiquen de canvi de tendència. 

Per tant, senyores i senyors diputats, per resumir podríem dir
que avançam cap a la recuperació. Però de la mateixa manera
vull deixar molt clar que som conscient que la recuperació del
camí perdut serà llarga. Tenim 76.000 persones desocupades,
una xifra que aquesta comunitat no es pot permetre. Entre
aquest colAlectiu de persones en atur hi ha un grup especialment
preocupant: 20.000 persones amb dèficits greus de formació.
Aquesta condició de manca de capacitació suposa per a ells una
barrera, molt difícil de superar, en el camí per arribar a trobar
una feina. Per tant, és fonamental establir estratègies de
formació innovadores i valentes perquè aquestes 20.000
persones puguin vèncer aquesta dificultat. I precisament a l’altra
banda tenim el cas contrari: una part dels nostres joves, que
tenen un nivell notable de formació però que tenen problemes
d’inserció laboral. No ens podem permetre el luxe de tudar
aquest capital humà, que ha d’estar a la base del nou model de
creixement. Uns i altres necessiten noves accions, imaginatives
i decidides, per a la seva inserció en el món laboral i
empresarial. 

En conseqüència, vull formular el primer anunci d’avui:
l’aplicació d’un conjunt de mesures distribuïdes en tres línies
d’ajuts directament dirigides a facilitar l’accés dels joves al
mercat del treball. Aquestes noves iniciatives complementaran
i intensificaran tot el ventall de mesures que ja hem posat en
marxa i que desprès en parlaré.

Hem de donar el màxim suport i impuls als joves
emprenedors, no podem malbaratar la seva energia. Per això, la
primera d’aquestes línies és l’oferta d’una formació
especialitzada que desenvoluparà i conduirà la capacitat
emprenedora d’aquests joves i que estarà tutelada des de la
perspectiva empresarial. Aquesta mesura anirà acompanyada
per una iniciativa innovadora: l’accés d’aquests joves
emprenedors a microcrèdits per tal d’estalonar les seves
primeres iniciatives en el món de l’empresa i de l’autocupació.

La segona línea té com objectiu incentivar la contractació
dels joves que cerquen la primera ocupació, i ho farem
mitjançant el finançament d’una part del salari per tal de
facilitar la seva inserció laboral. 

Finalment, posam en marxa un nou programa de
l’anomenada segona oportunitat, dirigit específicament als joves
que van abandonar el circuit de formació i que ara tenen
dificultats per reincorporar-se. En aquesta línia contam amb la
participació nova de les empreses perquè es tracta, ni més ni
manco, de captar aquests joves per insertar-los de nou en cicles
formatius a canvi de mitja jornada de treball, és a dir, oferir-los
mitja jornada de treball remunerat  i mitja jornada de formació.

Són mesures que suposen invertir en el bé més preuat del
país: la gent jove, que és precisament un dels colAlectius més
afectats per la crisi i que són el futur de la nostra comunitat. Són
mesures que responen als problemes d’avui i que garanteixen el
demà, el plantejament marc del nostre model.

Senyores i senyors diputats, els he parlat del canvi de
tendència en matèria econòmica i en matèria laboral, un canvi
produït, en gran part, per la gran fortalesa del nostre teixit
empresarial. I així ho constaten les dades següents: mirin, a les
Illes Balears, des de desembre de 2007 fins a juliol de 2010,
s’han creat 6.300 empreses, o sigui una taxa anual del 6%. És la
més alta d’Espanya. Durant aquest mateix període esmentat, a
tot Espanya s’han creat 25.000 empreses, és a dir, això significa
que a les Illes hem creat una quarta part de les empreses creades
a tot Espanya.

És cert que també han desaparegut moltes empreses, però el
balanç general és el següent: si miram l’índex d’empreses per
cada mil habitants, les Illes, amb 88, lideren aquest percentatge
per davant de Catalunya i del País Basc. Si miram el nombre
d’autònoms a les Illes, aquest presenta un pes del 18,6% sobre
el total d’ocupats, una xifra major que en el conjunt espanyol,
fruit d’aquest dinamisme emprenedor. Per reforçar  aquest
important sector i la interlocució amb l’administració pública,
vull anunciar que crearem el Consell Balear del Treball
Autònom per tal de donar més importància i més suport a aquest
colAlectiu.

En aquest sentit vull deixar molt clar que, des del principi de
la legislatura, hem tengut com a prioritat la concertació amb els
agents socials i econòmics, amb la idea que la millora del nostre
model econòmic únicament era possible si érem capaços, uns i
altres, de pactar un full de ruta a favor de la competitivitat,
l’ocupació i la cohesió social, un pacte que es va aconseguir i
del qual parlaré més tard.

Gràcies a aquest clima de diàleg, també hem pogut prendre
mesures a curt termini per donar suport a les nostres empreses
davant la crisi, per impulsar l’economia i per ajudar els
colAlectius amb més dificultats. Vàrem prendre, en dues
tongades, una trentena de mesures: injectàrem liquiditat al
sistema posant 370 milions en circulació; pagàrem un munt de
factures de l’anterior legislatura, principalment a empreses de
la construcció, on perillaven més els llocs de treball; facilitàrem
crèdit a les petites i mitjanes empreses, el motor econòmic
balear: cap projecte viable havia de quedar sense finançament;
habilitàrem línies de crèdits ICO per més de 30 milions i
duplicant el pressupost d’ISBA per donar oxigen financer a les
empreses. 
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No analitzaré una per una les mesures que, com vostès
saben, inclouen plans de reactivació de l’ocupació, ajuda a les
famílies per pagar les hipoteques, ajudes per a l’adquisició i el
lloguer d’habitatges, així com un pla d’austeritat en la despesa
de l’administració. 

També imposàrem deduccions fiscals a empreses familiars
i als colAlectius més vulnerables i, sobretot, apostàrem per la
inversió pública, inversió pública com a motor econòmic en
temps de caiguda de l’activitat privada. I, sota aquest principi,
posàrem en marxa la major mobilització de doblers públics que
no s’havia conegut mai en aquesta terra. Tot plegat, en dos anys
i mig, posàrem en circulació gairebé tres mil milions d’euros,
exactament 2.989 milions entre els recursos de la comunitat i els
recursos de l’Estat. I haurem de sumar les inversions públiques
d’enguany, 1.234 milions, dels quals ja s’ha executat el 60%. 

En conseqüència, parl d’una legislatura que en aquest capítol
marcarà història: en acabar la legislatura s’hauran superat amb
escreix els 3.000 milions d’euros d’inversió pública, que es diu
aviat, la inversió pública més gran de la història de les Illes
Balears. 

Com és natural, en un paisatge econòmic de crisi, aquesta
acció decidida del Govern ha provocat deute i dèficit. Per tant,
l’aposta del Govern no ha estat còmoda, però ha aconseguit allò
que perseguíem realment: salvaguardar llocs de treball. Gràcies
a aquesta inversió pública sense precedents hem pogut mantenir
40.000 llocs de treball per a la gent de ca nostra. Altres
geografies que no aplicaren aquesta política inversora tenen
avui una taxa d’atur molt superior a la nostra. No hem pogut
evitar la rapinyada cruel de la crisi sobre el mercat laboral, però
l’hem minorada tant com ha estat possible: 40.000 persones han
conservat el lloc de treball com a conseqüència d’aquesta
política econòmica.

La batalla no està guanyada, ni molt menys. Afrontam
incerteses i tenim tot un seguit de dificultats per vèncer, moltes
de les quals vénen de fora. Però sentim el conhort de comprovar
que les coses milloren i que les mesures preses han estat
encertades.

El dinamisme del sector productiu balear i la decidida
inversió pública han estat les palanques que han aixecat la
tendència i el repunt econòmic. Com és natural, després d’un
esforç inversor tan rellevant, les finances públiques passen greus
dificultats i, d’aquí, tots els ajustaments pressupostaris i de
dèficit que en aquests moments estam practicant, unes mesures
de lluita contra el dèficit marcades per la Unió Europea i que,
tot sigui dit, a parer meu són massa rígides i haurien de gaudir
d’un període més llarg de temps. Però no les podem evitar.

Així i tot, per a 2011 preveim una inversió pública, amb
pressupost propi, de 440 milions d’euros. No supera la dels
exercicis anteriors, però és superior a la mitjana de l’anterior
legislatura. Aquest esforç inversor, el complementam amb
iniciatives per facilitar la inversió privada. Hem promogut
normatives incentivadores i hem simplificat la tramitació
administrativa, que són estímuls tan importants com l’empenta
de la inversió pública. Tenim exemples ben clars del compromís
del Govern en aquest sentit. És el cas de la Llei d’impuls de la
inversió que, proposada pel Govern, ha tengut el suport de totes
les forces parlamentàries. A hores d’ara, hi ha 17 projectes de

reforma d’hotels en tramitació a la Conselleria de Turisme, que
suposaran una inversió de més de 50 milions d’euros. D’altra
banda, l’aprovació de la Llei de comerç ha permès aixecar la
moratòria vigent des de 2005, la qual cosa ha fet reactivar la
inversió privada en aquest sector tan important. La conselleria
ja tramita projectes que suposaran fortes inversions i generació
de llocs de treball. També vull esmentar la importància de la
Llei d’obtenció de sòl, que ens permetrà oferir habitatges
assequibles i donar feina a un sector amb moltes dificultats. 

Són normatives que han estat aprovades per unanimitat o per
una àmplia majoria. Vull, en aquest sentit, agrair el gran esforç
realitzat per totes les forces polítiques. Així mateix, vull agrair
als sindicats i als sectors empresarials la seva implicació i la
seva responsabilitat. Aquesta actitud d’acord en un tema tan
important és la millor manera de transmetre confiança a la
nostra gent i, com vostès saben, la confiança en economia és un
element essencial.

Aprofit per manifestar que en una situació de dificultats mai
viscudes per les persones de menys de 70 anys, també la
ciutadania balear ha exhibit un grau de maduresa i de seny
remarcables. Com és evident, hi ha hagut malestar. Les crisis
econòmiques provoquen l’enfosquiment de perspectives
personals, incerteses i, fins i tot, pors. Això ha provocat les
naturals protestes i les justes reivindicacions que s’han conduït
des del civisme i de la crítica responsable. Les forces del seny,
del treball i de la superació han estat a ca nostra més fortes que
les de la crispació. Això és un element decisiu a l’hora
d’avançar pel bon camí. En conseqüència, vull reiterar el meu
agraïment a tota la ciutadania per aquesta expressió de maduresa
social davant les dificultats. 

Senyores i senyors diputats, entraré ara en allò que consider
el bessó de la idea que els vull transmetre. Des del primer dia el
Govern ha treballat de manera decidida en la millora del model
de creixement. Era imprescindible vèncer els problemes
estructurals que afecten la nostra economia, reformes
d’orientació i reformes d’execució; els parlaré d’això.

Al mateix temps que lluitam contra la crisi reformam el
nostre model econòmic, que és com dir el nostre model de país.
Això suposa convertir el problema en una oportunitat. 

Fa un parell d’anys pareixia que teníem una economia
dinàmica que s’ho havia de menjar tot. Els fets han demostrat
que vivíem en una bombolla artificial que no assegurava el
futur, ni tan sols el present. La bombolla ha esclatat i ens ha
posat els peus a terra. Ens va posar negre sobre blanc les moltes
mancances de la nostra comunitat i els resultats negatius d’una
manera de fer política.

Mirin, si una cosa hem après tots plegats és que, en la gestió
d’un país, allò més important no és fer molta via, sinó que les
coses que feim vagin pel camí per on han d’anar. Feia falta una
reconducció de model, uns canvis que hem començat a fer. No
és tasca fàcil perquè té una dimensió que va més enllà d’una
legislatura. És una tasca de llarg recorregut. És una tasca per
donar solidesa al país i seguretat i futur als ciutadans i a les
ciutadanes, una tasca que si mai no es comença mai no s’acaba,
i en aquesta legislatura l’hem començada.
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La configuració del nou model respon a una planificació
consensuada que emana del Pacte per competitivitat signat amb
els agents econòmics i socials. Aquesta és la gran força de
l’acció de govern. Aquí ja no tenen lloc ocurrències
improvisades, que només cerquen un fugaç impacte mediàtic.
Podríem trobar referències no gaire llunyanes. 

Per tant, sobre aquest nou model enumeraré el conceptes
essencials.

En l’àmbit econòmic, el projecte comença per situar de nou
el turisme com a motor. Segueix per l’aposta per les activitats
amb més valor afegit, sense oblidar l’impuls de la indústria més
resistent i adaptada als nous temps. Inclou, igualment, la
reestructuració dels sectors en dificultats. En paralAlel, en nou
model posa en pràctica una política pública potent de cohesió
social, així com un envit per a la conservació del nostre capital
natural. Finalment, tot aquest plantejament passa per un
denominador comú: l’educació, la formació i la capacitació, el
capital humà, com a eina indispensable per realitzar tots els
objectius anteriors.

Anem al detall.

Primer punt. El turisme és la nostra gran indústria, i com a
tal ha de ser tractada. El turisme genera una gran diversitat
d’empreses al nostre país. El nostre creixement s’ha de
desenvolupar per aquest camí, i no a través de la desmesura del
sector de la construcció, com passava abans. Per això, el nou
model ja en marxa inclou el turisme en el centre de l’estratègia
de creixement. No és causalitat que sigui precisament en aquest
sector on es visualitza més clarament la inflexió, el canvi de
tendència cap a la recuperació econòmica. De fet Balears s’ha
situat en els llocs capdavanters del rànquing espanyol pel que fa
al dinamisme turístic. 

Durant el passat mes de juliol hem obtingut la millor dada
d’arribada de turistes estrangers dels deu darrers anys, amb un
creixement del 9,2%. Insistesc: dels darrers deu anys. I l’agost
encara ha estat superior: un 10,9% d’augment, el més alt de tot
Espanya. Altres destinacions turístiques com Canàries estan
gairebé 4 punts per davall, o directament al voltant de zero, com
és el cas de València. En paralAlel, ja hem vist que s’ha produït
un augment de la despesa turística, que és el principal indicador
de rendibilitat. I parlam d’una temporada amb amenaces com
ara la vaga de controladors o l’erupció del volcà islandès, que
provocà una aturada aèria que no s’havia vist mai.

En tot cas, el Govern actua en quatre línies prioritàries:
connectivitat, estructuració i promoció dels nostres productes,
millora de zones madures i d’establiments, i noves tecnologies
aplicades al turisme, amb dos objectius cabdals: millorar i
ampliar la nostra oferta i cercar fórmules per allargar la
temporada. Per augmentar la connectivitat han estat molt
importants les obres que durant aquesta legislatura s’han fet als
tres aeroports de les Illes, unes obres de més de 362 milions
d’euros que han millorat els serveis i ens han permès
modernitzar i consolidar el hub d’Air Berlín a Palma, element
estratègic per a la decisiva connexió amb Alemanya i amb la
resta d’Espanya. D’altra banda, a títol d’exemple, vull esmentar
les negociacions amb British Airways, amb Monarch, per
ampliar els vols directes en temporada baixa; els vols amb

origen a París, Londres, Itàlia, i altres aeroports alemanys i
polonesos, també seran intensificats.

Igualment en matèria de ports a Ciutadella i Eivissa estam
fent inversions importants. En paralAlel hem treballat en
l’obertura de nous mercats. Un dels que més expectatives ha
obert ha estat el rus. Jo mateix ho he pogut comprovar en un
viatge a Moscou. És un mercat a l’alça que pot donar molt de
rendiment. Les Illes Balears s’han de donar a conèixer a mercats
emergents, com ara el mercat rus. Hem aconseguit que el
principal majorista d’aquell país, Natalie Tours, presenti a ca
nostra, durant el proper mes de març i durant cinc dies, el
catàleg d’estiu, i ho farà davant 300 agents de viatge i un
nombrós grup de premsa especialitzada, i per tant serà una bona
oportunitat.

Com he dit, allargar la temporada, rompre l’estacionalitat,
ha de ser la mare de totes les batalles que s’emprenguin des de
qualsevol àmbit. 

En el marc de la millora del producte, ja en el segon gran
eix, hem anat reconduint els continguts de la promoció genèrica
per lligar-los a productes concrets, posant en valor les nostres
singularitats. El cicloturisme, el de natura, el cultural, el nàutic,
el senderisme, els espectacles, els nostres productes agraris i la
nostra gastronomia són elements amb els quals competim en els
mesos en què davalla el turisme de sol i platja, elements que
ofereixen un plus a la nostra oferta davant els competidors. Aquí
centram l’esforç promocional, amb una fita excepcional que no
podem oblidar, que és el compromís de finalitzar el Palau de
Congressos de Palma.

Tercer àmbit estratègic: la millora de les Illes Balears com
a destinació tant pel que fa a les zones turístiques com a les
instalAlacions. Una cosa i l’altra necessiten la cooperació entre
allò que és públic i el que és privat. I en això hem treballat. Com
ja he dit anteriorment, han estat molt importants els esforços per
consensuar una llei de mesures urgents per a l’impuls de la
inversió, que facilita l’execució dels projectes. 

Igualment, el Pla Renove i el Future han estat eines eficaces
a l’hora de canalitzar finançament per a la renovació
d’establiments. Amb data maig de 2010, ja havien tancat 811
operacions per devers 311 milions d’euros. Fa pocs dies he
tengut ocasió de visitar obres ja realitzades, i tothom coincideix
en el fet que la millora dels establiments té una relació directa
amb l’augment de l’ocupació i de la rendibilitat econòmica i
social. Per tant, faig una crida a tots els empresaris turístics
perquè apostin per la renovació de les seves instalAlacions, les
modernitzin i consolidin el seu negoci per a avui i també per a
demà. Aquells que ja ho han fet, ho he comprovat personalment,
n’estan ben satisfets. La renovació de les instalAlacions crea
riquesa privada i colAlectiva. En aquest cas, els seus beneficis
seran també beneficis per al país i per a tothom.
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Pel que fa a les zones madures, ja tenim en tramitació el
projecte de la Platja de Palma, en tota la seva complexitat. I
també tenim ben clar que és una iniciativa obligatòria si volem
apostar per la qualitat.

D’altra banda he de dir que el projecte de la Platja d’en
Bossa està pràcticament acabat, i feim feina amb el de Sant
Antoni. Els puc anunciar que abans de final d’any constituirem
el consorci per a la remodelació de Platja d’en Bossa.

I, finalment, com a quart eix del model, vull fer menció de
les tecnologies aplicades al turisme, on té un paper bàsic el
clúster Turistec. Són més de 70 empreses que donen resposta a
tota la cadena de valor turística. Innovam el nostre turisme i
exportam la nostra tecnologia arreu del món. També és
important mencionar l’oficina de Microsoft sobre innovació
turística ubicada a Palma, la primera del món en aquesta
qüestió. En properes setmanes signarem un conveni amb el
Govern de Panamà per fer-ne una extensió que treballarà a tot
l’àmbit del Carib i d’Amèrica Llatina. I el projecte de
Plataforma Digital Turística, que suposarà reafirmar el paper de
lideratge de les Illes Balears en la nova comercialització
turística.

Segon punt del nou model que hem posat en marxa: l’aposta
per les activitats amb més valor afegit. El capital tecnològic és
imprescindible per a la nostra competitivitat, que està per davall
de la mitjana. En el Parc Bit ja no es projecten urbanitzacions.
Trobàrem un pla per construir 900 residències. Ara és el nostre
pol de generació d’innovació. S’hi han instalAlat prop de 125
empreses amb un increment de més del cent per cent en tres
anys; hi treballen devers 2.500 treballadors, el 60% dels quals
tenen estudis superiors. Aquesta iniciativa no quedarà només a
Mallorca: a Alaior ja hi ha prevista la construcció d’una
extensió del Parc Bit, i a Eivissa s’està preparant el Centre
d’Estudis per Eivissa, que atraurà les iniciatives de formació i
innovació. Vull remarcar, a més, l’impuls a la creació de
clústers, de grups d’empreses vinculades a la innovació que
facturen més de 130 milions d’euros anuals. Hem començat a
construir al Parc Bit l’edifici del Complex Balear de Recerca,
Desenvolupament Tecnològic i Innovació. Objectiu: reforçar la
connexió entre la ciència i l’empresa; 13 milions d’euros. En
aquest àmbit estam al capdavant, i encara hem de progressar
més, però de moment ja anam per bon camí: créixer en
coneixement i sense consumir territori; més llocs de treball,
millors i més sòlids.

Tercer punt. Tenim un teixit industrial que pot resistir la
crisi i ser competitiu, però que ha de menester més planificació
estratègica. Per això ja tenim enllestit el primer pla industrial de
les Illes Balears, que els puc anunciar que presentarem en el
termini d’un mes, un pla que, com la resta del model, emana del
Pacte per la competitivitat i que, per tant, ha estat acordat per
tots els agents socials i econòmics, un acord que li dóna solidesa
i futur. El pla suposarà una inversió de devers 34 milions
d’euros anuals destinats al desenvolupament dels sectors
industrials tradicionals, però també als sectors emergents
connectats amb les noves tecnologies. 

Les nostres empreses s’han de projectar cap a l’exterior a la
recerca de nous mercats. La base d’empreses exportadores ha
augmentat un 22%, molt per damunt de la mitjana de l’Estat,
que és d’un 8%. I encara hem de fer més esforç en aquest camí
de la internacionalització, però avançam en la bona direcció,
que és el més important. Impulsam la innovació del sector
industrial tradicional amb la creació de clústers. Ja estan creats
en els sectors del moble, de químics, de moda i en el sector
agroalimentari. Modernitzam les zones comercials en
colAlaboració amb tots els ajuntaments. Impulsam també el Pla
de Desenvolupament Rural per a la modernització de les
explotacions ramaderes i agràries. 

En aquest apartat voldria també assenyalar la importància
que té per a la ciutadania i per a la nostra economia productiva
la construcció de dues infraestructures energètiques, que són el
gasoducte i el cable elèctric. El gasoducte ja està en
funcionament i ha suposat una inversió al voltant de 500 milions
d’euros. Ja permet que 90.000 famílies de Palma es proveeixin
de gas natural, una energia més neta i mes eficient. A finals
d’any començarà la instalAlació de cable elèctric de connexió
amb la Península. Amb aquestes dues obres quedarà resolt, en
els seus aspectes més importants, el futur energètic de Balears,
una assignatura pendent des de fa molts d’anys.

Quart punt. La reestructuració dels sectors amb dificultats.
L’esclat de la bombolla immobiliària ha suposat el natural
desinflament del sector de la construcció, un sector que aporta
la major part de les persones aturades. Degudament dimensionat
i substituint el caràcter especulatiu per objectius socials, el
sector de la construcció ha de tenir el seu lloc en el nou model:
la construcció d’habitatges públics i la rehabilitació són els
camins que el Govern ha impulsat.

Mirin, quan començàrem la legislatura cercàrem debades sòl
públic. No hi havia ni un sol metre. La feina feta ens ha permès
trobar sòl per construir, posar en marxa o planificar 4.689
habitatges i més de 21.000 actuacions, sobretot en matèria de
rehabilitació de cases particulars. Això ha ajudat a estalonar el
sector però, sobretot, ha afavorit més de 20.500 famílies, a més
de mantenir milers de llocs de feina. A més, hem posat en
marxa la Llei de barris; ja són més de 150 actuacions de
rehabilitació amb 31 milions d’euros en ajudes. Balanç
d’aquesta iniciativa: 46 milions d’inversió i més de 1.600 llocs
de treball.

Cinquè punt. La pràctica d’una política pública de cohesió
social potent i innovadora. El model posat en marxa fa avançar
els serveis socials tant com les limitacions pressupostàries
actuals ens deixen. En el mes de juliol de 2007, saben quantes
solAlicituds de dependència trobàrem tramitades? La resposta és
bona de recordar: zero. Avui en tenim més de 23.000. S’ha
reconegut el dret a cobrar prestació a més de 14.000. Avui més
de 7.000 famílies reben ajuda econòmica per atenció a la
dependència, mitjançant una prestació d’aproximadament 600
euros al mes. Tot plegat, hem gastat gairebé 63 milions d’euros.
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Però, a més, hem creat 1.400 places de residències per a la
nostra gent gran i per als discapacitats amb dependència, unes
residències que donaran feina a 1.500 persones. De fet, hem
obert un centre integrat de formació professional especialitzat
en serveis socials, preparar professionals per a les noves
demandes de feina.

D’altra banda, la sanitat pública balear donarà un salt
important. Aquesta setmana rebem les claus de Son Espases. En
parlaré més endavant.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Parlaré de tot.

A Eivissa continuen les obres d’un hospital nou i modern
que ampliarà la cartera de serveis actual. Però en aquesta
legislatura haurem fet de bell nou o renovat 30 centres de salut.
Això significa que prop de 500.000 persones (la meitat de la
població) hauran estrenat en aquesta legislatura noves
instalAlacions d’assistència primària. Només enguany hem
invertit 180 milions d’euros en hospitals i centres de salut. Feim
grans hospitals a Palma i a Eivissa, hospitals capdavanters,
còmodes i amb modernes tecnologies sanitàries al servei del
ciutadà. Però també hem posat en marxa la recepta electrònica.
Ja s’han acabat les cues per fer receptes, un avanç igualment
important per al ciutadà.

(Més remor de veus)

Més de trenta mil ciutadans que tenen necessitat de
traslladar-se per qüestions mèdiques tindran per primera vegada
un bo d’hotel per allotjar-se i no hauran d’avançar cap dobler
pel conjunt del desplaçament. Són iniciatives socials molt
importants per als nostres ciutadans i ciutadanes.

Sisè punt de la millora del model. L’envit per la conservació
del nostre capital natural. Senyores i senyors diputats, un país
que viu del seu territori, del seu paisatge, no pot créixer a
qualsevol preu. En conseqüència, una de les primeres mesures
que aprovàrem va ser la Llei de mesures urgents per la protecció
del territori. Vàrem protegir 1.600 hectàrees d’alt valor
ambiental. Vàrem llevar 1.600 hectàrees urbanitzables. Un
model de país que defensa la seva terra, que defensa la terra i
que té una estratègia de transport públic, que té com a objectiu
davallar el nombre de cotxes que circulen a les Illes Balears. En
tenim gairebé un per habitant, una de les mitjanes més altes del
món. No és d’estranyar, doncs, que el nou model impulsi el
transport públic. Enguany hem invertit 100 milions en noves
unitats ferroviàries i, pel que fa a la xarxa d’autobusos, hem
augmentat freqüències, horaris i serveis. Els ciutadans responen
al bon servei. Fa poques setmanes vàrem donar la targeta
100.000 de transport intermodal: ferrocarril i bus.

Per altra banda és molt important la lluita contra el canvi
climàtic. Pel que fa a les energies renovables, hem multiplicat
per 15 la producció d’energia fotovoltaica. Tenim més de 58
megavats instalAlats. De moment produeixen l’1,3 per cent de
l’energia elèctrica que consumim. A Formentera l’energia solar
aporta a la xarxa elèctrica quasi 2 megavats, que és un 13% de
la potència solAlicitada. Treballam per ampliar-ho, però ja es va
per molt bon camí. Els trens abandonen el diesel perquè ja hem
començat el procés d’electrificació de les línies. Ja hi ha una
comissió de treball per impulsar la implantació del cotxe
elèctric a les Illes Balears, que ja té un pla pilot en marxa a
Formentera i a Menorca. I el gasoducte ja esmentat suposa
també un avanç important en la mateixa direcció. Ja sé que es
poden fer més coses, però crec que estam en el bon camí.

És cert que no són inversions faraòniques, però sí que són
inversions molt importants per als nostres ciutadans i
ciutadanes.  

Setè punt. Com ja he dit, l’assoliment dels objectius del
model passen per un denominador comú: l’educació i la
formació del capital humà. La necessitat de pitjar l’accelerador
de la formació i l’educació es resumeix en una xifra: més del
60% dels aturats només tenen el nivell obligatori d’estudis. En
els universitaris l’atur només és d’un 5%. 

I aquí vull fer una crida especial als joves. En termes
generals, el jove vol forjar-se un projecte de vida independent
partint d’una feina i un habitatge. Tenen al seu abast un ampli
programa de facilitats per a l’habitatge i, sobretot, per al lloguer.
La clau de la seva vida, però, és una feina raonablement
retribuïda i atractiva, una feina a la qual tan sols accediran si
tenen la formació adequada. Aquest és l’únic camí i no n’hi ha
d’altre. La xifra de formació dels aturats els ha de fer
reflexionar: més formació, més possibilitats de feina. El ventall
que tenen davant és ampli: des de la formació professional fins
als graus universitaris. Tot jove por trobar el seu lloc. Els que
han sortit del sistema tenen camins per tornar-hi. Tothom pot
trobar la seva oportunitat de formació, per difícil que sigui la
seva situació. Que l’aprofitin perquè no hi ha alternativa. Que
es formin i que desenvolupin les seves capacitats emprenedores.
Serà un benefici per a ells i també per al país, que necessita un
capital humà cada vegada més qualificat.

D’aquí ve que, l’esforç, el facem de forma prioritària en el
segment de les diverses formacions professionals, un esforç que
ha de permetre empènyer la millora del model. Desenes de
milers de persones passen a l’any per la formació oferta pel
SOIB i pels centres de la formació professional reglada, una
formació com per exemple la de desocupats, que ara ja és
certificada i que es dissenya per donar resposta a les necessitats
dels nostres sectors emergents i que enforteix les oportunitats de
feina per a la nostra gent; una formació que per primera vegada
hem estès a totes les Illes, i per tant també arriba ja a
Formentera. L’objectiu és que cap empresari deixi de contractar
per falta de personal qualificat, i és justament amb els
empresaris amb qui estam treballant per adequar els mòduls
formatius a les necessitats del mercat laboral.
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Pel que fa a les infraestructures educatives, si a l’anterior
legislatura es varen invertir 79 milions en centres educatius, en
l’actual, i fins al 2010, s’han invertit més de 175 milions, amb
la creació de gairebé 15.000 places noves. Estic parlant d’una
seixantena de centres nous o ampliats, un esforç molt important
fet en matèria d’educació. Un total de 24.000 ordinadors estan
entrant a les aules de 5è i 6è i a algunes de primer d’ESO. I han
de seguir cada any fins a completar tots els centres docents.
Noves tecnologies a l’abast dels estudiants.

S’han creat devers 2.600 places noves d’escoletes, amb una
inversió de 15 milions d’euros. Ensenyament i conciliació de la
vida familiar. Hem mobilitzat tots els estaments per consolidar
l’èxit escolar.

La Universitat de les Illes Balears, a més de la millora en
instalAlacions, està en ple procés d’adaptació al Pla de Bolonya
que, entre altres coses, fa especial incidència en la capacitat
emprenedora de l’estudiant. Així mateix, la nostra universitat
aposta per la màxima visibilitat internacional, i per això s’ha
presentat a la convocatòria del Programa Campus d’ExcelAlència
Internacional. 

En educació, com pertot arreu, estam limitats pel pressupost,
i enguany ens hem vist obligats a retallar el d’educació en un
3,29%. Però no es pot amagar que el pressupost de 2008 va
augmentar en un 15%, i el del 2009 en un 6%. Per tant, en el
conjunt de la legislatura ens movem en un percentatge
d’augment de més del 17% en relació amb l’inici. L’aposta del
Govern per l’educació és clara i llampant, que ningú no ho
confongui. 

Senyores i senyors diputats, queda clar que les iniciatives
que emmarquen el nou model no són paraules, sinó euros i
solucions. 

El Pacte per la competitivitat inclou enguany 560 milions
d’euros només en polítiques de primera utilitat per als ciutadans,
com les que he descrit breument en el capítol anterior. Hem feu
un gran avanç, però encara no basta. Estam limitats pel
pressupost en temps de crisi. Però el camí estic convençut que
és aquest.

I, com és natural, el projecte de govern, el nou model,
necessita recursos econòmics. Necessita una aportació adequada
de l’Estat. Per això no acceptarem situacions de discriminació
com les viscudes durant molts d’anys. Mirin, jo mai no em
donaré per conformat amb el que ens arriba de l’Estat. Les
demandes del nostre país són de tal envergadura que mai no em
donaré per satisfet. Però seria injust si no reconegués el gran salt
que s’ha donat en aquesta legislatura pel que fa al finançament
autonòmic i a les inversions de l’Estat a les Illes Balears. Ha
estat un canvi radical en benefici dels ciutadans de les Illes
Balears. Però, a més, ha estat un èxit compartit per tothom.
Aprofit el moment per reiterar el meu agraïment a la Plataforma
Cívica per un Finançament Just. Estic segur que la seva
participació va ser molt important. 

No els vull ofegar en xifres. Només vull dir que amb el
sistema anterior, de l’any 2001, es rebien a les Illes Balears uns
recursos addicionals de 130 milions d’euros, i enguany són prop
de 400. De 130 a 400. Tres vegades més.

Podem parlar d’inversions de l’Estat. L’any 2006 eren de
176 milions, enguany superen els 500 milions. Igualment, tres
vegades més. I diré més: segurament encara ho haurem de
millorar, i lluitarem per millorar-ho. Però la passa endavant ha
estat històrica. Hem recuperat molts de punts que dúiem enrere.
I pel que fa al tercer puntal del finançament balear, el règim
especial, treballam en una proposta concreta que té ben present
els problemes derivats de la insularitat. Aquesta proposta vaig
dir que estaria feta els mesos d’estiu; no ho ha estat. Per tant el
meu compromís és que en tres mesos la puguem presentar i
debatre, a més de tota la feina que s’està fent per la comissió
parlamentària que s’ha creat a posta.

Un capítol que no m’és agradable però que no puc ocultar:
la commoció social que han provocat els casos de corrupció.
Però no esperin de mi un rosari de retrets polítics ni
d’acusacions. 

(Remor de veus)

D’esbrinar exactament el que va passar i qui són els
responsables s’encarrega la justícia. Però els qui estam al
capdavant de la gestió pública ara hem de fer neta la vergonya
colAlectiva que hem patit. Hem de tranquilAlitzar l’alarma social
creada per aquests fets. Ens toca ara donar solucions eficaces
perquè això no torni a passar mai més. Insistesc, eficaces, res
d’iniciatives per a la galeria. 

Això no és una batalla política. Si algú creu que en els
episodis que hem conegut recentment hi ha guanyadors i
perdedors, s’equivoca. Tota la classe política, els uns i els altres,
els que han fet i els que no hem fet, sortim com a perdedors.
Gran part de la ciutadania, ja molt recelosa de la classe política
en el seu conjunt, reacciona davant aquests fets amb un rebuig
general. La seva indignació és tal que no destria. 

El Govern ha mostrat amb decisió la lluita contra aquesta
dinàmica duent al Parlament importants instruments per fer-hi
front. Ja hem aprovat la Llei del sector públic i ja s’està
tramitant la del bon govern, que marca unes pautes concretes de
comportaments en el si de l’administració de cara a garantir una
actitud encara més escrupolosa. Amb aquesta llei tindrem un
sistema reglat d’avaluació de les polítiques públiques que
donarà total transparència a la gestió del Govern, una avaluació
que ja fa el Fòrum per la Ciutadania, en el qual diversos
colAlectius i ciutadans a títol particular la practiquen.
Participació de bon de veres.

La societat civil es mereix que li garantim que ja s’han
acabat els abusos de poder i l’enriquiment ilAlícit amb el
patrimoni que és de tots. No parl només d’una perversió ètica,
sinó que la corrupció desacredita el que és públic i provoca la
desconfiança del sistema institucional. D’això, són molts els que
en surten perdent. En surt perdent tota la comunitat en conjunt.
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L’assimilació de la marca de la corrupció a les Illes Balears,
els titulars dels mitjans de comunicació, locals i estatals, són un
cop baix a la imatge que pretenem exhibir. He de recordar que
per a la nostra comunitat la imatge que projecta cap a l’exterior
és de la màxima importància. Cada titular de corrupció esbuca
una de les columnes de la promoció turística i la confiança dels
inversors. Per evitar aquest cop baix a la moral social i a les
institucions i al país, el Govern que presidesc sempre estarà
vigilant i arbitrarà, com estam fent, les mesures legals que
marquin un abans i un després en aquest tema.

El model posat en marxa preveu també canvis en la forma
de governar en relació amb el model anterior. L’austeritat n’és
un. Al llarg de la legislatura hem reduït en quatre el nombre de
conselleries del Govern. En paralAlel, hem procedit a eliminar 57
places entre membres del Govern, personal de gabinet i alts
càrrecs d’empreses públiques, un estalvi de 3,8 milions d’euros.

Pel que fa a les empreses públiques, també s’està en ple
procés de reducció. Les eliminacions i les fusions són
procediments jurídics lents que no es fan en dos dies. Tot i així,
ja ha començat aquesta disminució amb la fusió de grans
empreses a Turisme, a Indústria, a Hisenda, a Habitatge i a
altres conselleries.

On també em retallat de valent ha estat en el capítol de
despesa corrent. Com és natural, per mesurar l’austeritat s’ha de
recórrer a la comparació. Durant la passada legislatura, la
despesa corrent del Govern va augmentar en un 36%. Gastaren
19 milions d’euros més. I en la present legislatura es gastaran 14
milions d’euros menys. Una bona diferència. Una diferència
encara més gran si comparam la despesa de les dues
presidències. L’anterior va augmentar les despeses corrents en
2,5 milions d’euros, que era un 53% més. L’actual les ha
reduïdes en 2,4 milions, gairebé la mateixa xifra, però en
menys. Ara gastam molt menys. L’esperit de cura en la despesa
ha estat sempre ben present en la gestió del Govern.

Senyores i senyors diputats, un model de país com el nostre
té, naturalment, un component d’acció de govern, d’iniciatives
i de projectes concrets que s’organitzen en un marc de cohesió.
Però no basta, un model de país no es basa únicament en
equipaments o en planificacions territorials. Els fonaments del
nostre model són els valors.

En aquesta darrera part del discurs vull parlar d’aquests
valors que componen el nostre model. Els valors cívics
tradicionals com la solidaritat, la igualtat d’oportunitats, la
justícia social, estan presents en totes i cada una de les
polítiques del model que impulsam. A més, a les democràcies
avançades, els projectes de govern surten dels despatxos oficials
i són compartits amb la ciutadania i amb els colAlectius. De fet,
el ja esmentat pacte per la competitivitat defineix la nova
manera de fer política. 

D’això, en diuen avui governança, un dels valors del segle
XXI. És un valor moral, com ho són tots els valors, però resulta
que du afegit un alt component d’eficàcia perquè les coses, si
són assumides per tots i tots hi participen, funcionen millor i
presenten rendiments molt més alts i molt més bons. El model
de país inclou igualment el valor de l’acord i del consens. La
confrontació per la confrontació és estèril. Segur que no ens farà
pujar la xifra del PIB. 

He pres molt bona nota de quina és l’exigència dels
ciutadans d’avui quan ens diuen: “Governin per a la gent i no
malbaratin cap energia en enfrontaments partidistes.
Dediquin-les totes a l’acord.” 

I un altre exemple: constat amb orgull colAlectiu que el valor
del creixement sostenible i mesurat, el valor de la moderació, es
va imposant de cada vegada més entre amplis sectors de la
nostra ciutadania. Avui tothom sap que créixer a preu de
malbaratar territori és un valor negatiu i un mal negoci perquè
fa malbaratar bones oportunitats. Avui gairebé tothom aposta
pel seny, per avançar; però passa a passa i sense ensurts ni
excessos. Tots hem vist cap a on duia la voracitat i les grans
panxades econòmiques. Avui encara les pagam. Estic segur que
aquest valor de la moderació és un progrés social que, que
governi qui governi, ja no té marxa enrere. És un valor assumit
pel gruix de la societat. És ja una responsabilitat social. Això és
una victòria de la societat de les Illes Balears.

Senyores i senyors diputats, deixin-me que ilAlustri el nostre
model de valors amb un altre exemple concret. Al principi de la
legislatura vaig prendre una decisió que llavors pensava que
seria una de les més difícils del meu mandat, tot i que després
n’hem hagut d’abordar d’altres que han estat encara més
complicades. Els parl de la decisió de continuar les obres de
construcció de l’hospital de referència de les Balears a la finca
de Son Espases, una ubicació que els anteriors responsables del
Govern havien decidit en contra de bona part de la ciutadania,
que entenia que anava en detriment de l’entorn i afavoria
importants moviments especuladors.

Vaig prendre aquella decisió dolorosa atenent la necessitat
peremptòria de disposar d’un servei essencial per a la salut dels
ciutadans. Palma, Mallorca, les Illes Balears, havien de
menester un nou centre i no es podia retardar més la seva
construcció. La decisió demanava l’aplicació de valors, però
conjugats amb el pragmatisme. Llavors em vaig comprometre
a modificar el projecte perquè el nou hospital fos respectuós
amb l’entorn i el màxim d’avançat en les prestacions sanitàries,
un nou projecte sense la menor oportunitat d’especulació. I
escoltar els veïns, un projecte de consens per a un servei de
qualitat.

Avui, tres anys després, tenc la satisfacció de dir que hem
complit. Ara hem aprovat en el Consell de Govern multiplicar
per cinc la superfície preservada de sòl rústic i forestal que
envolta Son Espases i la Real. Hem modificat el projecte per
reduir l’impacte visual i les molèsties als veïns. Hem treballat
mà a mà amb les entitats ciutadanes i amb Cort i amb el Consell
de Mallorca. Entre tots, hem estat capaços de transformar un
projecte mal plantejat en una oportunitat de millora per al
conjunt de la ciutadania.

(Remor de veus)
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I ja per acabar, senyores i senyors diputats, els ciutadans de
les Illes Balears afronten, en termes generals, temps d’incertesa,
uns temps que a nosaltres, Govern i oposició, ens correspon
evitar que es transformin en temps de confusió, de crispació o
de fatalisme; uns ciutadans que, durant els darrers tres anys, han
afrontat dos esdeveniments negatius de la més gran envergadura
social. 

D’una banda, la crisi econòmica mundial que ho ha trastocat
tot, des dels quadres macroeconòmics internacionals fins a la
més modesta vida familiar, una crisi que ha estat especialment
punyent en l’àmbit laboral; una crisi que ha malmenat
l’estabilitat d’una part de les classes mitjanes i, sobretot, dels
més necessitats, tot creant una lògica inquietud de futur. I
mentre esclatava la crisi econòmica, quasi al mateix temps,
sortien a la llum tot un seguit de denúncies per corrupció que
afectaven alts càrrecs de l’administració, amb un fort impacte
sobre l’opinió pública. Tots dos esdeveniments, en conjugar-se
l’un amb l’altre, han pogut minar la moral colAlectiva de la
nostra gent. 

Quan les dificultats econòmiques de cada persona, de cada
família, s’ajunten amb un sentiment de pèrdua de confiança en
les institucions, es pot conrear un sentiment socialment molt
negatiu. Per això vull apelAlar al rearmament moral de la
ciutadania del país, perquè no podem permetre que el
pessimisme, i molt menys el tremendisme, arrosseguin les
oportunitats que tenim davant i que no podem desaprofitar. 

Vivim una situació complexa. Res no s’arregla en dos dies,
però creguin-me que, ara per ara, tenim molts més motius per a
l’esperança que per a la fatalitat. És més, ja hem vist que, en un
paisatge econòmic encara de dificultats, ja comencen a
aparèixer signes positius de cada vegada amb més claredat, uns
signes que reforcen la confiança colAlectiva.

D’altra banda, tot l’entramat institucional ha funcionat i ha
reaccionat per tal de marcar un abans i un després en l’àmbit de
la corrupció. Des del Govern hem posat els instruments per
barrar el pas a les males pràctiques i per imposar mesures de
correcció i control. Així mateix, estic segur que seguirem
aprovant amb totes les forces polítiques les normatives adients
per dotar de la màxima transparència la gestió pública.

En conseqüència, els dos efectes dolorosos que hem patit en
aquesta legislatura comencen a esvair-se. Per tant, convoc tota
la ciutadania a un esforç comú, per a la creació d’un clima de
confiança i la recuperació de l’autoestima i de l’orgull de país.
La immensa majoria de ciutadans d’aquesta terra treballen de
valent per deixar als seus fills una herència millor que la que
van rebre dels seus pares i, al mateix temps, conservar els valors
que configuren la nostra identitat: la feina, plantar cara a les
dificultats i el “siau qui sou”. Això és anar endavant.

En la història dels països hi ha certs moments històrics en els
quals és imprescindible que la ciutadania percebi que s’ha de fer
un pas endavant. Els països grans, avançats i moderns ho han
fet. Nosaltres també ho som i no tenc cap dubte que també ho
farem.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. President.

Se suspèn la sessió..., se suspèn la sessió fins a les 12,30
hores de demà, en què hauran transcorregut les 24 hores
preceptives.
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