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INTRODUCCIÓ

1. El XIV Congrés de la Federació Socialista de Mallorca s’afronta en un momento clau per al 
desenvolupament de la societat de la nostra illa, estam sortint de la pandèmia global de 
COVID19, la crisi sanitària més greu en un segle, i estam treballant per sortir de la crisi económica 
i social que ha generat aquesta pandèmia. Les polítiques impulsades pels socialistes a tots els 
nivells de l’administració i govern han permès demostrar la vigència dels valors del socialisme, la 
importància de la comunitat, de la solidaritat, de la garantia de drets i llibertats, de la importància 
dels serveis públics. Aquestes polítiques han permès crear un escut social per protegir als més 
desafavorits però també per impulsar l’economia amb un suport directe de les institucions al 
teixit productiu, en les dues línies el Consell de Mallorca, presidit per una socialista, ha tengut 
un paper destacat. 

2. El Consell de Mallorca ha arribat a aquest any 2021 en una plena maduresa com a institució, 
és un referent per a tots els Ajuntaments de l’illa, i el seu suport és cercat i imprescindible per 
impulsar moltes polítiques municipals, però al mateix temps l’assumpció de noves competències 
durant la legislatura 2015-2019 i durant l’actual el converteixen en un actor fonamental per al 
desenvolupament econòmic i social de Mallorca. El Consell s’ha de reivindicar com a primera 
institució de Govern de l’illa i potenciar la seva vessant de proximitat, amb els Ajuntament i amb 
la ciutadania, per a la qual cal que de cada dia sigui més conegut, entès i valorat.

3. Com a Partit tenim importants reptes. Els bons resultats electorals de 2019, l’extensió i fortalesa 
de la nostra estructura territorial arreu de l’illa, governant als principals municipis, no ens han de 
fer pensar que el camí serà senzill. Pels socialistes sempre hi ha reptes a superar, injustícies contra 
les que lluitar. Tenim una gran responsabilitat precisament pel gran poder institucional que el 
vot de la ciutadania ens ha permès assolir. Des d’aquest convenciment cal que treballem per 
reforçar i modernitzar l’organització, tenint sempre clar que allò que uneix el nostre Partit i el fa 
fort, especialment front a l’adversitat, és la fermesa en la defensa dels valors de la solidaritat, la 
igualtat, la llibertat, la justícia social, dins d’un estat de dret social i democràtic que cal preservar 
des dels Ajuntaments fins a les institucions de l’estat, passant pel Consell de Mallorca, veritable 
institució cohesionadora de la nostra illa.

4. Amb aquest Congrés hem de marcar les fites que ens han de dur a seguir servint amb dedicació 
i lleialtat al poble de Mallorca, lleials als valors que hem defensat al llarg de la nostra més que 
centenària història com a formació política. No hi ha repte que no poguem superar des de la 
unitat, la fidelitat als nostres valors i la vocació de servei públic, de servei al poble de Mallorca.

INTRODUCCIÓ
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5. 1.1. Crisi climatica post covid a un territori insular com Mallorca

6. El canvi climàtic és un fet que condicionarà fortament el nostre futur, per tant hem de prendre 
mesures per mitigar-lo. És el principal repte a assolir i, alhora, també una oportunitat per redefinir, 
tal com ja estam fent de manera decidida, una illa més sostenible.  

7. A finals del segle XXI si no es redueixen les emissions de CO2 les temperatures poden pujar a 
la nostra illa entre 2ºC i 4ºC, fet que implicarà un augment de les onades de calor. S’espera una 
disminució de les precipitacions d’entre el 10 i el 20 % i un augment de l’evapotranspiració, és a 
dir, un augment de les sequeres i els incendis.

8. El nivell del mar augmentarà entre 40 i 70 cm, cosa que farà que els riscs a la costa associats 
a tempestes marines augmentin considerablement. La temperatura de l’aigua també  pujarà 
entre els 2 i 4ºC afectant greument a la posidònia i els seus efectes depuradors.

9. La pandèmia de la COVID-19, durant el darrer any ha trastocat tot el sistema posant en evidència 
i amplificant els principals problemes de la nostra terra i ens ha fet reflexionar sobre el futur. Així 
ha quedat clar que no és positiva la total dependència econòmica  del turisme o la dependència 
exterior de productes de primera necessitat, com ara mateix els aliments. Per altra banda la 
societat s’ha transformat, el teletreball s’ha implantant, flexibilitzant l’anterior rigidesa laboral 
i la digitalització de les vivendes s’ha accelerat, també ara la població valora el producte local 
i aprecia més estar en contacte amb la natura, tot i que puntualment pot generar una pressió 
sobre el medi natural que abans no era tan intensa. 

10. Per altra banda, resulta imprescindible plantejar-nos un futur sostenible, perquè si no, no tindrem 
futur. La situació post pandèmia ens ha deixat un espai carregat d’oportunitats per encarar aquest 
futur amb esperances de poder fer realitat aquest canvi cap a un model sostenible des de la 
triple vessant: mediambiental, econòmica i social. Els Fons Europeus que s’hauran d’invertir els 
propers anys refermen el camí ja iniciat i fan que l’oportunitat en el canvi de paradigma sigui 
real i permetin acelerar els procesos iniciats des de 2015.

11. Tenim els mitjans, l’oportunitat i ens cal definir què volem fer. I els socialistes ho sabem, hem d’apostar 
pels objectius que emanen de l’Agenda 2030. Per això des del Consell de Mallorca s’ha posat damunt 
la taula un document, el “Mallorca Circular”, que complementa el full de ruta què volem per Mallorca 
en un futur no massa llunyà. Ja que, sens dubte, com hem dit, el futur serà sostenible o no será futur. 
 
 
 

EIX 1. Sostenibilitat i model productiu
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12. 1.2. Mallorca un laboratori de la sostenibilitat

13. Volem transformar Mallorca i les nostres dimensions com a territori insular ens fan idonis per 
ser un laboratori de l’Europa del futur que es vol. Així volem seguir sent pioners en polítiques 
mediambientals com les que hem impulsat al llarg d’aquestes dues legislatures i que han 
suposat que haguem estat els primers en prohibir els plàstics d’un sol ús, en limitar l’entrada de 
vehicles a una illa com Formentera o en posar data a la prohibició de circulació dels vehicles més 
contaminants, per citar alguns exemples. Aquestes polítiques ens han convertit en un referent 
mediambiental a nivell europeu i hem d’aprofitar aquesta dinàmica per mantenir la posició. 

14. Estam convençuts que el canvi cap a un model més sostenible no només és urgent, sinó que 
resulta imparable i, amb aquesta premissa, és evident que el primer que avanci en l’aplicació 
d’aquestes mesures es veurà molt beneficiat respecte a la resta, ja que aquest fet suposa uns 
beneficis no només mediambientals, que són evidents, sinó també i per extensió, beneficis per 
a la nostra salut i beneficis econòmics.

15. Per això, entenem que Mallorca reuneix les característiques adients per tal d’implantar les 
polítiques mediambientals que la Unió Europea ja té definides per a l’any 2050, molt lluny del 
que seria possible si aquestes mateixes polítiques les implantassim a un territori com Mallorca. 
Per aquest motiu, creim que resulta molt interessant, no només per Mallorca, sinó també per la 
pròpia UE, que Mallorca s’ofereixi com a banc de proves d’aquestes polítiques mediambientals. 
Així, seria perfectament factible que els objectius mediambientals que Brusel·les té per a l’any 
2050 s’aplicassin a Mallorca a l’any 2035. Aquest fet tendria molts avantatges no només per la 
nostra illa, sinó també per la UE. Per una banda, Mallorca esdevindria en un banc de proves de 
les polítiques mediambientals europees, de manera que totes les mirades se dirigirien al nostre 
territori, amb els beneficis que això pot comportar. A més, ens beneficiaríem abans dels efectes 
que les pròpies mesures comporten. Per altra banda, la UE ha d’estar forçosament interessada 
perquè li suposaia un banc de proves de les polítiques mediambientals que defineix pel seu 
territori, de manera que pot comprovar, abans que acabi el termini, si aquestes tenen els efectes 
desitjats o, per contra, ha de reajustar les mesures, i si l’objectiu temporal de 2050 és adequat, 
entre d’altres beneficis. 

16. Per tant, volem proposar a la Unió Europea que defineixi l’illa de Mallorca com el territori en què 
aquestes polítiques mediambientals s’avancen, que Mallorca sigui, en definitva, el laboratori 
d’aquestes polítiques. 

17. Evidentment, això hauria d’anar acompanyat d’inversió de la UE, ja sigui amb els fons “Next 
Generation” o amb un altre tipus de finançament, però la idea és comprometre no només les 
institucions de l’àmbit de Mallorca, sinó la pròpia Unió Europea.
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18.  1.3. Situació ambiental, territorial i econòmica de Mallorca

19. 1.3.1. L’Energia: compromesos amb l’impuls de les renovables 

20. Si bé la producció energètica de l’illa és suficient, aquesta, ara per ara, es basa en els combustibles 
fòssils, donat que l’energia renovable nomes representa un 10% aproximadament. Aquesta 
energia prové essencialment de la planta d’incineració de Son Reus i de parcs fotovoltaics situats 
en sòl rústic. La implantació de plantes  en sòl urbà i la generació d’autoconsum es bastant baixa. 
Conseqüentment la transició energètica no està generant la democratització de l’energia que 
seria desitjable. La llei de Canvi Climàtic preveu que per el 2030 hauríem de tenir el 35%, i per 
l’any 2050 el 100%. Per tant, per assolir aquests compromisos hem d’accelerar la transformació 
de les nostres fonts de producció energètica. En aquest sentit, val a dir que ja hem posat les 
bases per assolir aquest repte, però cal donar un nou impuls per la seva consecució definitiva.

21. Per això, cal intensificar la transició energètica fomentant la producció en el sòl urbà, que 
hauria d’estar liderada per les administracions públiques, convertint tots els edificis en què 
sigui possible, en punts de producció energètica capaç d’autoabastir-se i distribuir energia 
en el seu entorn. Per altra banda, s’han de seguir impulsant nous parcs fotovoltaics a través 
d’una planificació ordenada, que asseguri la seva correcta inserció en el territori i en el paisatge 
amb instal·lacions mitjanes i de proximitat als nuclis de població i xarxes d’abastiment. Hem d’ 
investigar i experimentar  noves fonts de producció com l’eòlica o la marina. Sense cap dubte, 
hem de tenir l’ambició de ser el referent d’Europa de la descarbonització.

22. 1.3.2. L’Aigua, un bé escàs

23. Davant d’aquest escenari, tenim l’oportunitat d’intensificar la nostra aposta per la millora de les 
nostres xarxes d’aigua per reduir les pèrdues i aprovar a cada municipi el pla de sostenibilitat de 
l’aigua. Altrament, hem de completar la xarxa d’alta de tota Mallorca perquè tots els municipis on 
aquesta hi pugui arribar estiguin suficientment abastits i, en els que no sigui possible, construir 
tancs de reserva per les èpoques de màxima demanda. La separació total de les xarxes de 
pluvials i clavegueram i la modernització i ampliació de les depuradores de Mallorca és la gran 
assignatura pendent per aconseguir el repte de no abocar cap litre d’aigua de les depuradores 
a la mar. 

24. 1.3.3. Polítiques de tractament de residus per a una Mallorca sostenible

25. A Mallorca el gruix de residus s’incineren a la planta de valorització energètica de Son Reus, 
que té capacitat suficient pels propers anys, tot i això la solució del tractament de residus en 
una economia circular es fomentar el reciclatge i així, a la vegada, reduïr les emissions de CO2 i 
la generació de cendres que generen un problema d’emmagatzematge. L’aprovació de la llei 
de Residus suposa un punt d’inflexió en aquest sentit i ens ha de permetre ser un referent en 
el marc de la seva aplicació.



9

Ponència Marc 14è Congrés 
Insular de la Federació
Socialista de Mallorca (FSM)

Congrés de la 
Federació Socialista 
de Mallorca

EIX 1. Sostenibilitat i model productiu

26. Així, estam davant l’oportunitat de fomentar i augmentar la recollida segregada de residus, per 
tal de desenvolupar una xarxa descentralitzada d’instal·lacions de tractament de residus orgànics 
(FORM) que produeixin compost per adob agrícola, tal com preveu el PDSR de Mallorca i que 
es preveu finançar amb els Fons “Next Generation”. 

27. La llei de Residus defineix clarament quin és el camí que hem de seguir des d’aquest moment, 
però no podem obviar que resulta molt necessari continuar fomentant l’educació ambiental a 
tots els nivells, començant per les escoles i les edats més primarenques.

28. 1.3.4. Un territori que cal preservar

29. Com tota illa, Mallorca té un territori limitat, per tant, aquest es un bé escàs que cal protegir al 
màxim. A més, la crisi climática es manifestarà notablement en les nostres illes i, per aquest 
motiu, ens hem de preparar per mitigar els seus efectes. Després d’anys de desenvolupament, 
a poc a poc hem anat reconduint el nostre model territorial cap un marc mes sostenible. Tot 
i això, i malgrat la recent Llei d’Urbanisme de les Illes Balears, que inicia el canvi, el nostre 
model encara emana de les Directrius d’Ordenació de l’any 2000, que si be aturaren el model 
desenvolupista del franquisme, encara aposten per un creixement massa excessiu i extensiu. 
Palma segueix creixent i concentrant les principals activitats, i la població o bé es concentra en 
l’àrea metropolitana de la ciutat o s’ubica de manera difosa en el sòl rústic. Aquest sòl posseeix 
un valor més immobiliari que agrícola i va perdent la seva capacitat productiva perquè està 
ocupat per habitatges i nombroses infraestructures. Tenim els sòl rústic de major valor ambiental 
protegit de manera suficient, però el més comú sofreix una gran pressió immobiliària que l’està 
transformant de manera irreversible.

30. Per tot això, tenim per endavant el repte d’adequar el nostre marc legislatiu i normatiu per 
definir un nou model territorial, que es basi més en la compactació que en el creixement difús. 
Apostar per la rehabilitació i la reforma dels nuclis abans que pel creixement. Reequilibrar el 
territori potenciant les capçaleres comarcals en front de Palma, que hauria d’anar cap un model 
de major contenció i desplaçant activitats administratives i econòmiques a Inca i Manacor, entre 
d’altres municipis. Recuperar el sòl rústic i, sobretot, el de major valor agrari com espai exclusiu 
per les activitats agràries ha de ser una de les nostres principals prioritats. 

31. Com illa, la costa és el un dels nostres actius més importants i, tal com s’ha dit, una de les zones 
més afectades pel canvi climàtic. Paradoxalment,  aquest sector estratègic del nostre territori 
roman baix la tutela de l’Estat. A dia d’avui, la demarcació de costes de Mallorca no té cap 
capacitat d’actuació per manca de recursos humans i econòmics, i la seva vigilància, protecció i 
capacitat d’actuació cap els nous reptes futurs és quasi nul·la. 

32. Si més no, podem aconseguir una administració que gestioni la nostra costa de manera eficient 
i la prepari pels grans reptes que ens vindran. Estam davant una oportunitat única per reparar i 
recuperar el nostre litoral.  
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33. 1.3.5. Paisatge 

34. El dret a gaudir d’un paisatge saludable està recollit en el Conveni Europeu del Paisatge. No 
obstant, tot i estar ratificat pel nostre país i el Consell Insular de Mallorca, a l’any 2007, encara 
no s’han implementat plenament totes les polítiques i les actuacions previstes. Les entrades 
i les façanes de les nostres poblacions, les grans infraestructures energètiques, viaries, etc., 
tant existents com de nova implantació, generen forts impactes paisatgístics que no han estat 
avaluats ni corregits. En terrenys amb fortes pendents, i sobretot a la costa, la colmatació de 
zones residencials urbanes està transformant la imatge que encara preservaven, més o manco, 
inalterada de muntanyes i costa.

35. Ara bé, en aquest moment tenim l’oportunitat d’apostar definitivament per la implantació d’una 
política real de paisatge, creant el marc legislatiu adient amb una llei de Paisatge i la Llei de la 
Serra de Tramuntana, acomplint el definit a l’estratègia de paisatge aprovada pel Ple del Consell 
i consolidant l’Observatori del Paisatge per a què esdevingui una eina eficaç que asseguri el 
compliment i el seguiment de totes les polítiques transversals de paisatge. Hem d’invertir en 
actuacions que transformin i gestionin el paisatge correctament i prendre mesures urgents per 
minimitzar els impactes a les zones urbanes litorals i amb forta pendent. 

36. 1.3.6. Una mobilitat adaptada a la realitat insular

37. Sense comptar l’aviació ni els vaixells, a Mallorca quasi el 40% de les emissions de CO2 
procedeixen de la producció energètica pel transport. De la mobilitat generada, un 70 per cent 
es realitza en vehicle privat, un 20% es fa de manera no motoritzada (a peu, bici, etc.) i nomes 
un 10% en transport públic. És clau mitigar la producció de CO2 a causa de la mobilitat i també 
resulta indispensable invertir els modus de transport, així com fomentar la mobilitat activa (a 
peu o en bicicleta). Si bé el Pla director de Transports de les Illes Balears aposta per un canvi 
de model, el Pla director de Carreteres, així com molts de planejaments urbans encara estan 
pensats només amb la perspectiva del vehicle privat i en l’increment de capacitats.

38. Està a les nostres mans reduir les emissions de CO2 produïdes per la mobilitat, canviant de 
model i apostant pels desplaçaments a peu en unes poblacions a on els recorreguts essencials 
es puguin fer per mitjans no motoritzats, i quan aquests siguin mitjançant vehicles, que aquests 
funcionin amb energies netes. Els instruments de planejament i, principalment, el pla de 
carreteres han de tenir present aquesta màxima: primer el transport col·lectiu, després el vianant, 
després el ciclista i, finalment, el vehicle privat.

39. A les nostres poblacions hem de recuperar l’espai ocupat pels cotxes. Aquests  han de ser 
desplaçats a aparcaments específics a dins els edificis o a les voreres dels nuclis, davall de parcs 
fotovoltaics. Vigilarem que tots els nuclis tenguin el seu Pla de Mobilitat (PMUS) coordinat amb el 
planejament, el Pla de Vies Ciclistes de Mallorca i un nou Pla de Carreteres. Un pla que consideri 
la transformació de totes travessies, principalment les que tenen ja variants com grans espais 
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urbans pels vianants. A Palma cal reconduir el trànsit des de l’Aeroport i Llucmajor cap a la via 
connectora per alliberar el front marítim de Ciutat com gran espai urbà i actuar a la via de cintura 
per, mitjançant soterraments o trinxeres, minimitzar el seu impacte acústic i recosir la ciutat per 
donar prioritat al vianant, sobretot, soterrant alguns trams de la via de cintura, on l’autopista 
divideix més la ciutat. El tramvia de Palma i la prolongació del metro també son infraestructures 
bàsiques per implantar aquest nou model de mobilitat que, en tot cas, s’ha de basar en la xarxa 
de carreteres secundàries, en la sostenibilitat i en la pacificació del trànsit.

40. 1.3.7. Canvi climàtic a ciutats i pobles

41. El canvi climàtic incrementarà les temperatures i, en conseqüència, augmentarà l’efecte “illa 
de calor”. Aquest fet, comportarà que les nostres poblacions, sobretot a l’estiu, siguin menys 
habitables. La manca de grans espais verds i enjardinaments dels carrers, juntament amb un 
conjunt edificat construït en gran part als anys seixanta amb una molt baixa eficiència tèrmica, 
amplificaran aquest efecte. La turistificació de certs nuclis i els canvis en els hàbits comercials 
estan transformant també les nostres poblacions, reduint la qualitat de vida d’aquestes.  

42. Ara bé, aquest conjunt de condicionats han de ser un estímul per avançar en la transformació 
definitiva de les nostres poblacions en espais més habitables. Per evitar les onades de calor i 
l’efecte “illa de calor” cal modificar els nostres carrers eliminant cotxes, plantant arbres i adaptant 
paviments més permeables i tous. Els parcs i jardisn també s’han de transformar i se n’han de 
crear de nous com a grans corredors verds que connectin la ciutat amb el camp. Els nostres 
centres s’han de peatonalitzar per recuperar el comerç de proximitat, que ha d’estar al servei 
de la població. S’han d’habilitar polítiques d’ajudes per la millora de l’eficiència energètica i 
l’instal·lació de plaques fotovoltaiques en les nostres edificacions.  

43. Cal assolir l’objectiu de democratització i dignificació de l’espai públic als nostres pobles i 
ciutats, fomentant una vida urbana més neta, sostenible i saludable i que afavoreixi, a més, 
la bona convivència, redueixi les desigualtats i permeti gaudir del dret a la ciutat en plenes 
condicions, fent que les persones desenvolupin una major implicació i corresponsabilitat en el 
seu manteniment, progrés i defensa.

44. Per això cal ampliar a màxims les xarxes per a ciclistes i vianants, pacificar el trànsit amb la 
reducció dels límits de velocitat, seguir reforçant el transport públic, objectiu irrenunciable 
perquè és l’instrument fonamental per introduir el valor de l’equitat en l’accés a la mobilitat.

45. També cal fer una nova mirada sobre l’espai públic: L’urbanisme s’hauria de replantejar des de 
la perspectiva de gènere, però també des del punt de vista de la infància o l’atenció a la vellesa, 
per fer que els nostres pobles i ciutats estiguin preparats i accessibles per a tothom. L’objectiu 
ha de ser d’aconseguir un espai lliure públic on tothom es pugui sentir representat i que ajudi a 
llimar les desigualtats.
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46. Cal també reimpulsar els barris amb zones d’espai lliure públic de qualitat, zones verdes, 
d’esbarjo, de pràctica esportiva, camins escolars segurs, etc. amb unes estructures econòmiques, 
educatives, culturals, socials, etc. de proximitat que evitin desplaçaments innecessaris i reforcin 
la lluita contra les desigualtats socials i territorials.

47. Els Ajuntaments juguen un paper fonamental en aquest redisseny de les prioritats urbanes, 
per això cal que siguin recolzats per part del Consell de Mallorca per dotar-los dels recursos 
econòmics i normatius suficients per a que es produeixi aquesta regeneració de les barriades 
amb l’objectiu que es revaloritzi l’espai públic.

48. 1.3.8. Les zones turístiques de Mallorca front a l’emergència climàtica

49. Sens dubte les poblacions més afectades per l’increment del nivell de la mar seran les zones 
turístiques, donat que aquestes estan majoritàriament a zones de platja, en les que la urbanització 
s’ha fet sobre els antics sistemes dunars que protegien i regeneraven aquesta costa. La pèrdua 
de part de les praderes de posidònia per l’escalfament globlal afectarà a la qualitat de la mar, 
així com l’increment de les temperatures comportarà, al cap i a la fi, una pèrdua d’interès turístic 
i, potser, un desplaçament de la temporada cap a la tardor i la primavera. Per altra banda, tot 
i que ja fa anys que es parla de la renovació de les zones turístiques, ara per ara, en aquestes 
només s’han renovat part dels establiments turístics, quedant pendent la urbanització de la 
zona i de tota l’oferta complementària.  

50. Si més no, els i les socialistes de les Illes Balears hem de tenir la iniciativa per iniciar, d’una vegada 
per totes, la rehabilitació integral de les zones turístiques. Si es pretèn assolir una major qualitat per 
part dels nostres visitants i una major desestacionalització, aquest nuclis han de millorar la seva 
qualitat urbana i la seva oferta complementària. A més a més, han d’oferir nous serveis que ajudin 
a desestacionalitzar. Cal fer-ho de manera planificada pel que es urgent definir tots els Plans de 
Rehabilitació Turística Integrals (PRTI) i anar-los executant en la mesura que sigui possible, ja sigui 
acollint-se als fons “Next Generation” o altes fons de fiançament estatals o europeus. La reforma 
dels fronts marítims per recular i renaturalitzar-los ara mateix és una urgència de primer ordre.   
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51. 1.4. Un desenvolupament economic diversificat i sostenible

52. 1.4.1. Agricultura, ramaderia i pesca

53. El sector primari, tot i que només ocupa un 1,46 per cent de l’ocupació, és el que manté més d’un 
60% del territori i, per tant, representa un sector clau en la nostra activitat econòmica que viu, 
fonamentalment, del paisatge. El canvi climàtic també afectarà a aquest sector clau que, com a 
conseqüència de les sequeres, minvarà els seus ingressos i modificarà els cultius. Si més no, la 
pandèmia ens ha permès comprovar la importància i el valor estratègic d’aquest sector. Per tant, 
la seva preservació és fonamental si volem disposar d’una certa sobirania alimentària. Altrament, 
l’envelliment de la població que hi se dedica, la pressió urbanística sobre el sòl i la seva baixa 
rendibilitat, planteja un escenari incert. El canvi en les polítiques d’ajudes per l’agricultura que 
atorga la UE, més coneguda com la PAC, planteja també tota una nova dimensió en la que, si 
no s’actua de manera ràpida, es podrien generar imporants pèrdues de recursos. 

54. Davant d’aquesta situació, els i les socialistes de Mallorca tenim l’oportunitat de renovar la nostra 
aposta pel sector agrícola, ramader i pesquer amb l’objectiu de conservar-los i potenciar-los. 
Hem d’aconseguir la incorporació dels i les joves mitjançant ajuts per iniciar aquestes activitats, 
facilitar-los terrenys mitjançant la creació de bancs de terres, potenciar l’associacionisme amb 
les  cooperatives i crear, en aquest moment, les noves agrupacions de productors que assegurin 
l’arribada dels Fons Europeus. L’agricultura ecològica, la creació d’infraestructures per assegurar 
el regadiu amb aigües regenerades i la reducció de la pressió urbanística sobre el sòl rústic 
són també elements a teni en compte.  Hem d’ajudar al sector pesquer perquè avanci en la 
seva modernització i faci compatible la sostenibilitat dels recursos marítims amb viabilitat de les 
empreses que s’hi dediquen. Igualmente,hem de fer possible la venta directe.

55. 1.4.2. La indústria, clau per a la diversificació econòmica 

56. Mallorca va tenir un passat industrial important que, amb l’aparició del turisme i la deslocalització 
de la indústria a Europa, ha anat minvat. Ara mateix, només  representa un 6 per cent de 
l’ocupació si no tenim en compte el 10% representat per la construcció. La pandèmia també ens 
ha fet veure la necessitat de mantenir un teixit industrial capaç de produïr productes essencials, 
a l’hora que posava en evidència la necessitat de diversificar la nostra economia. Tot i això, el 
disseny, la innovació i el coneixement són punts forts en els que ens hem de recolzar.

57. Tenim per endavant el repte d’aconseguir aquesta diversificació si aprofitam els recursos que 
genera el turisme per impulsar nous projectes que incideixin positivament damunt els sectors 
primari i secundari. Haurem d’impulsar polítiques que incentivin el fet que el turisme torni a tenir 
un efecte multiplicador i permeti, d’aquesta manera, la diversificació de la nostra economia de 
la mà de la resta de sectors. Indústria com les perles, el cuiro, les sabates o els mobles eren unes 
activitats que estaven lligades al turisme i es beneficiaven d’aquest sector. Resulta indispensable 
que una part dels recursos generats per l’ITS permetin desenvolupar projectes concrets relatius 
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a aquests sectors. De la mateixa manera, hem de revertir la tendència de deslocalització i s’ha 
d’apostar per una nova indústria més sostenible, adaptada als nous temps i tecnològicament 
més avançada. Per això és fonamental que els tres sectors económics més importants de 
Mallorca tenguin el seu espai i siguin capaços de crèixer de manera conjunta.

58. En aquest marc, hem de senvolupar polítiques que ens permetin mantenir, recuperar i ampliar 
el nostre teixit industrial per fer-lo, novament, competitiu mitjançant el disseny, la innovació i la 
millora de la comercialització dins un àmbit internacional al que ens ha abocat la globalització. 
L’especialització dels productes i la clusterització sén eines essencials en aquest sentit.

59. 1.4.3. El turisme com a motor econòmic de Mallorca i els seus reptes

60. És la principal activitat econòmica de l’illa i, abans de la pandèmia, ocupava a més d’un 30% 
dels assalariats de Mallorca i generava el 45% del PIB. Tot i això, som una destinació madura que 
requereix reformes i redirigir-se cap a nous àmbits. Bona part dels establiments turístics s’han 
renovat, però segueixen oferint el mateix producte de sempre: el sol i platja, però amb més 
qualitat. Mentre, l’oferta complementària continua amb elevats graus d’obsolescència, donat que 
pocs establiments comercials i de restauració s’han modernitzat. La qualitat urbana de les zones 
turístiques més madures tampoc ha millorat en la majoria de casos, llevat d’algunes excepcions. 
Per aquest motiu, hauríem de tenir la iniciativa per impulsar fórmules de finançament público-
privades, allà on els fons “Next Generation” han de jugar un paper clau. La desestacionalització, 
tan desitjada històricament, s’ha de continuar desenvolupant amb activitats que vagin més enllà 
del cicloturisme i el senderisme a la Serra de Tramuntana. S’han de generar nous productes 
turístics potents que fomentin aquesta desestacionalització i, en aquest cas, Palma juga un 
paper fonamental, ja que representa el major motiu de desestacionalització a la nostra illa.

61. Novament, el canvi climàtic pot tenir importants conseqüències pel turisme: augment de les 
temperatures, reducció de les platges, pèrdua de netedat de les aigües pel retrocés de la 
posidònia i l’increment en el nivell de la mar, que pot afectar les zones turístiques més properes 
al litoral.

62. Amb la pandèmia s´ha demostrat que els establiments turístics que més han patit han estat 
aquells que tenen una major depedència de la quantitat de turisme i manco de la qualitat 
d’aquest. Per tant, vist que la pandèmia ha marcat un punt d’inflexió, els i les socialistes de 
Mallorca tenim el repte de definir aquelles iniciatives haurem que ens permetin reconduïr la 
situació de tots aquells establiments turístics i de l’oferta complementària que han quedat 
obsolets. En un món cada vegada més global, el turisme cerca la singularitat i l’autenticitat de 
cada un dels indrets i la manera com integrar-se en ells. 

63. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible, adaptats a l’activitat turítica per part de 
l’Organització Mundial del Turisme (OMT), són el full de ruta cap a un model de turisme sostenible 
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que és el que requereix la nostra illa. Quan parlam de sostenibilitat, no només ens podem fixar 
en la vessant mediambiental, malgrat la seva importància; sinó també en la perspectiva social, 
basada en la igualtat, la inclusió, i l’equitat, així com en el seu pes econòmic. 

64. Aquest model passa per una evolució de la nostra indústria, que parteix de vàries premisses: 
apostar per una major qualitat vers la quantitat, posar l’accent en el valor i no tant en el volum, i en 
la despesa per turista més que en el nombre de turistes. Hem de continuar adaptant les nostres 
infraestructures i les nostres zones turístiques a aquesta realitat i plantejar la sostenibilitat i la 
circularitat com a eixos claus per tal de ser una destinació competitiva. Per a aconseguir aquests 
objectius s’ha de treballar colze a colze des de la col·laboració públic-públic i públic-privat. 
La governança és, sense cap dubte, capital per a poder dur endavant amb èxit les polítiques 
turístiques. Només des del consens aconseguirem transformar i fer evolucionar una indústria on 
el sector privat és el predominant.

65. Si volem assolir tots aquests objectius, hem de ser conscients que cal analitzar, mesurar i verificar 
el seu compliment. La inclusió de Mallorca en la Xarxa Mundial d’Observatoris de Turisme 
Sostenible i la primera certificació d’excel·lència i qualitat europea que ha aconseguit Mallorca 
per part de l’OMT esdevenen una oportunitat per comparar-nos amb altres destinacions, 
marcar el full de ruta i ser predictius sobre quines poden ser les nostres fortaleses, oportunitats, 
amenaces i debilitats.

66. Com a illa hem tingut un producte que ha estat líder internacional durant dècades. I, sense 
renunciar a aquesta realitat, cal evolucionar per a què el producte sigui plenament sostenible 
i s’adapti la nostra realitat i a les necessitats de Mallorca de preservar els nostres recursos 
naturals. A més, cal posar al capdavant de la transformació a les zones turístiques madures, per 
tal de pacificar-les, renovar-les integralment i adaptar-les a aquests estàndars de circularitat i 
sostenibilitat.

67. Mallorca és un lloc ideal on viure i residir, però a la vegada ha de ser compatible amb el 
desenvolupament de la seva indústria turística. La nostra illa es gaudeix per part dels turistes, 
però també s’ha de poder gaudir pels mallorquins i les mallorquines. S’han de reconciliar 
ambdues realitats. Així, el sector primari ha de ser el prioritari a la distribució comercialització 
turística. El canal Horeca ha de partir de Mallorca i del seu producte local.

68. En aquests moments Mallorca és una potència turística consolidada en turisme nàutic, esportiu 
(cicloturisme, golf, tennis i senderisme, entre d’altres) i segment Premium. Mallorca no es pot 
permetre ser coneguda internacionalment pel turisme d’excessos i de gatera, actualment 
focalitzat a dues zones concretes de Mallorca. El problema reputacional afecta a tot el destí i 
a la marca global de Mallorca. Necessitam treballar en plans especials de reconversió integral 
que erradiquin aquestes pràctiques i que evolucionin cap a un turisme d’oci, familiar, equilibrat 
i sostenible. 
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69. Amb aquesta situació és fonamental repensar el Turisme com una activitat mes propera i 
integrada dins la nostra societat, un turisme no de quantitat sinó mes de qualitat que s’integra en 
el nostre territori i societat i que cerca la singularitat i autenticitat d’una destinació mediterrània 
com es Mallorca. Això marca un nou camí, no es tracte de generar productes i experiències 
exclusives pels nostres visitants, es tracta de generar propostes pels residents compartides també 
pels nostres visitants. Si volem desestacionalitzar, hem d’apostar pel turisme de congressos i 
convencions (MICE), on Mallorca ja compta amb les infrastructures necessàries, però necessita 
desenvolupar un pla valent fruit de la feina de la iniciativa públic-privada. Productes culturals 
ben estructurats i potents, la Mallorca arqueològica que poses en valor el nostre llegat Talaiòtic 
i Romà,  la Mallorca Pictòrica amb el nou centre des Sindicat de Felanitx ajuntant sinergies, la 
fundació Mirò, els fons  pictòrics  de l’escola de Pollença etc. La Mallorca esportiva, apostant per 
una xarxa de rutes senderistes seguint el que defineix la llei de camins per tota la illa, posant en 
valor el pla de vies ciclistes, etc. i seguint apostant per Palma com a model de turisme cultural 
sostenible fora de la temporada alta turística.  

70. De manera urgent també hem d’iniciar la reforma de les nostres zones Turístiques, preparant-
les i adaptant-les al canvi climàtic i seguint els principis abans esmentats, transformant-les en 
unes zones de qualitat, no nomes pensades pel turista, sinó pensades pels residents, recuperant 
la nostra identitat i paisatge. Erradicar les pràctiques del turisme de gatera i que evolucionin 
cap a un turisme d’oci i familiar sa i equilibrat. I aquest objectiu ho hem d’aconseguir amb 
finançament públic i privat, en el qual els fons europeus “Next Generation” hi ha de jugar un 
paper important.

71. Cal avançar en nous productes i segments que puguin ajudar a aquest fet. La cultura i el patrimoni 
juguen un paper clau, així com la gastronomia i el producte local. Els nous turistes cerquen 
experiències com a principal reclam vers altres destinacions turístiques. A més és fonamental 
que siguem universalment accessibles per a persones en discapacitat a tota la cadena de valor 
turística, així com treballar en clau d’igualtat i diversitat per ser referents turístics en aquesta 
matèria. El col·lectiu LGTBQ+ ha de veure Mallorca com un referent de tolerància, inclusió i 
acollida per a els o les que deideixin venir a passar les seves vacances.

72. Tot això no serà possible si no aplicam estratègies d’intel·ligència turística i digitalització, cal que 
Mallorca sigui Destinació turística Intel·ligent en la seva globalitat.

73. 1.4.4. El sector audiovisual, un potencial de Mallorca a impulsar

74. L’activitat audiovisual és sens dubte una de les principals potencialitats per a la diversificació 
econòmica de la nostra illa. 

75. L’aparició de les plataformes de continguts audiovisuals, el creixement de les produccions de 
pel·lícules, sèries i documentals, així com videojocs, fan que aquesta indústria sigui molt atractiva 
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per Mallorca. L’audiovisual no només és una indústria, sinó que té un component cultural, artístic 
i turístic de primer nivell.

76. L’interès per part del sector audiovisual emergent és en aquests moments molt significatiu. 
Mallorca es veu com un gran plató de rodatges. Les infraestructures turístiques són també 
un gran atractiu per tal de convertir Mallorca en un hub audiovisual de referència a nivell 
internacional.

77. Mallorca ha estat referent en els darrers anys fonamentalment des del punt de vista de la 
producció de publicitat internacional, però cal fer passes fermes per tal consolidar aquesta 
tendència.

78. És per això que caldrà impulsar polítiques i recursos per fer possible aquesta realitat. Mallorca 
necessita infraestructures que possibilitin la gestió integral d’una producció audiovisual sense 
haver de sortir de, des del conceptes de Green Film Shooting (rodatges sostenibles), incentius 
fiscals per a les empreses que decideixin rodar a Mallorca, per tal de ser competitius vers altres 
destinacions i un ambiciós pla de formació i capacitació de professionals de molts d’àmbits 
del món audiovisual (tècnics, artístics, vestuari, atrezzo i d’altres) per a que esdevengui en 
una oportunitat laboral real pels mallorquins i mallorquines. Hem d’aprofitar els fons “Next 
Generation” per impulsar aquestes infraestructures.

79. 1.4.5. El Comerç de proximitat, una activitat econòmica que cal dinamitzar

80. El comerç és, després del Turisme, una de les activitats amb major ocupació de la nostra 
economia. Tot i això la globalització i el canvi de les costums de compra ha fet que el comerç 
tradicional i de proximitat entri en resecció. Amb l’aprovació i aplicació del Pla d’Equipaments 
Comercials de Mallorca s’ha mitigat una mica aquesta tendència. La Pandèmia ens ha fet veure 
la importància de protegir i cuidar aquest comerç però tot i això els grans centres comercials 
amb la seva facilitat d’aparcament i els seus recorreguts peatonals i oferta diversa segueixen 
estirant fortament i encara no s’ha resolt definitivament la possible obertura d’algun centre 
comercial anterior al PECMA. La pandèmia ha evidenciat la fragilitat d’un sector, el del petit 
comerç, que, per si mateix, sabem que sosté un percentatge majoritari de l’ocupació del sector i, 
també des d’aquest punt de vista, és un sector que, sens dubte, cal protegir. Així calen polítiques 
complementaris per defensar el comerç de Proximitat.

81. Per això els Socialistes de Mallorca hem de defensar el Comerç de proximitat, ja que forma 
part de la nostre cultura i identitat i ocupa la majoria dels treballadors que es dediquen al 
comerç, sigui petit o gran, i si volem avançar en la transició Ecològica aquest és el què assegura 
una menor mobilitat i, per tant, un menor consum energètic. Així, és fonamental que totes les 
administracions apliquin el disposat al Pla d’Equipaments Comercials tant pel que fa a l’aposta 
pel comerç de proximitat com pel que fa en favor de la integració paisatgística i l’adequació 
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al canvi climàtic. Un dels punts fonamentals és la definició i concreció dels centres urbans 
Comercials. Hem d’anar peatonalitzant les nostres zones comercials i, a la vegada, assegurar 
una bona comunicació d’aquests amb transport públic i aparcaments.

82. 1.4.6. La cultura en la seva vessant d’impuls del desenvolupament econòmic

83. Només les societats cultes guanyaran el futur. Per això, el nostre compromís amb la cultura 
de Mallorca és absolut. Aquesta s’ha de fomentar en totes les seves dimensions, per a donar 
oportunitats al talent dels nostres creadors, protegir i promocionar el nostre patrimoni cultural i 
fer de la creació i divulgació cultural un eix de progrés essencial per a la nostra comunitat.

84. El nostre compromís es tradueix en vetllar per consolidar un model que garanteixi que la cultura 
no estigui només a l’abast d’uns pocs, sinó que se situï en l’eix central de les polítiques que 
s’adrecen a les persones, al conjunt dels ciutadans i les ciutadanes. Apostar de manera ferma 
pel suport a la creativitat, posant a disposició dels creadors i creadores els espais i recursos 
necessaris. Hem d’acabar amb la precarització dels creadors culturals creant un Codi de Bones 
Pràctiques en cultura, consensuat amb el sector i d’aplicació obligatòria per a l’Administració.

85. Cal considerar la cultura com a una indústria a la que protegir i que, per mèrits propis, pot 
competir amb la cultura d’arreu, tot i que per això des de l’administració se l’ha de recolzar 
activament, amb línies d’ajuts i assessorament de tot tipus.

86. Cal considerar la cultura com una indústria que protegir i que, per mèrits propis, pot competir 
amb la cultura d’arreu, tot i que per això requereix del suport actiu de l’administració, amb línies 
d’ajuts i assessorament de tot tipus.

87. Hem d’impulsar i recolzar noves instal·lacions culturals:

88.  + La Misericòrdia com a Museu i gran Mediateca, lloc de trobada de la cultura mallorquina. 
Amb espais per exposicions temporals i itinerants, donar a coneixer el fons propi i es 
destinar nous espais per a la creació.

89.  + El Sindicat de Felanitx ha d’esdevenir el centre neuràlgic de la cultura de la part forana. 
Un espai de creació i divulgació de la cultura des de una vessant educativa.

90. S’han de crear sinergies entre distintes administracions per treballar en xarxa i fer projectes 
creatius per moure pels Auditoris,  Teatres Públics i centres expositius de l’illa. Hem de potenciar 
els itineraris culturals arreu de Mallorca per tal que es pugui anar ampliant el coneixement de 
la nostra indústria cultural alhora que es va coneixen una Mallorca diferent, una Mallorca més 
atractiva. Hem de donar una empenta al sector per aprofundir en la seva internacionalització, 
exportant la nostra cultura i donant-la a conèixer per tot el món. Hem de fomentar i donar 
suport per a la presència de joves artistes en fires d’Art i certàmens de caràcter internacional.
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91. Hem d’impulsar una xarxa d’espais a Mallorca i habilitar-los com llocs de creació per a joves 
artistes de caràcter plàstic i del disseny, amb la possibilitat de realitzar exposicions temàtiques i 
delimitades en el temps. I també augmentar l’oferta pública de sales d’assaig a l’illa, com espais 
on tinguin cabuda les expressions i manifestacions escèniques i musicals.

92. Cal apostar de manera ferma pel suport audiovisual, contribuint a que Mallorca continuï essent 
un plató de rodatges, potenciant-ne la producció i establint sinergies per agilitzar tots els 
procesos, esdevenint així un efecte transversal a medi ambient i cultura, de protecció de l’entorn 
i del patrimoni, de la mateixa manera que promou la indústria local i promou l’illa de Mallorca 
a l’exterior amb un sentit ampli i divers.

93. Hem de crear la Caixa de la Imatge i del So, com arxiu audiovisual de l’historia de Mallorca. 
Encarregat de gestionar i  adquirir els documents audiovisuals històrics i col·leccions privades.

94. Finalment, hem de crear el Projecte d’Arqueologia de l’illa de Mallorca establint les línies i 
estratègies a seguir. Així com també crear el centre mallorquí d’arqueologia, a fi de convertir-se 
en un espai de treball i consulta per els arqueòlegs i historiadors.

95. 1.4.7. La tecnologia, un element imprescindible per a l’economia de Mallorca

96. Les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) son indispensables per comptar amb 
una economia competitiva en un món global. A més, suposa una activitat d’un molt alt valor afegit 
pel territori on es desenvolupa, principalment pel capital humà que ocupa, uns treballadors molt 
formats i, per definició, tecnològicament adaptats i perquè suposa una activitat que no necessita 
massa territori per desenvolupar la seva activitat, cosa especialment important en una illa com 
la nostra. La transformació digital ha esdevingut en si mateixa un motor productiu important 
com s’ha demostrat en el sector Turístic. El Big Data, les geotecnologies, la ciberseguretat, la 
robòtica son camps en el que hi ha molt de recorregut i que en una societat avançada com 
la nostra amb una Universitat pròpia i amb un lloc atractiu, segur i ben connectat pot acollir 
empreses o treballadors de fora. El Parc Bit i el projecte del Districte d’Innovació Nou Llevant, 
juntament amb la pròpia Universitat de les Illes Balears són tres elements tractors per a aquesta 
economia, per això cal apostar per ells, consolidar-los i impulsar-los.

97. Caldrà, per tant, agafar consciència que les noves tecnologies són un dels sectors de 
desenvolupament econòmic més importants i amb més recorregut per la nostra economia, ja 
que disposem del coneixement i capital humà per desenvolupar ho. També som un lloc ideal 
per acollir empreses i treballadors de fora que ajudin a consolidar a Mallorca com un referent en 
aquest camp. El Observatori del Turisme Sostenible  de Mallorca es un exemple a seguir de com 
l’administració pot anar dinamitzant aquest sector. L’ús del Big Data pel coneixement i presa de 
decisions també es un element a fomentar.

98. Cal impulsar el districte d’innovació del nou Llevant, com a pol d’atracció del talent també en 
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noves tecnologies, així com el Parc Bit i la Universitat de les Illes Balears, tres elements claus en 
l’aposta per les noves tecnologies.

99. convé també tenir en compte que la transició de la nostra societat cap a les noves tecnologies 
de la informació i la comunicació, crea una nova estructura de poder que també té el potencial 
d’oprimir i explotar a aquells que no tinguin les habilitats o l’accés a les eines de comunicació 
digitals. El risc principal que comporta la tecnologia és, precisament, la eventual fractura social 
entre aquells que tenen accés a la mateixa i els que no. Per això, evitar la exclusió de part de la 
nostra població constitueix el repte més important que planteja la societat de la informació i les 
noves tecnologies.

100. Precisament, el confinament ha posat en evidència aquesta bretxa digital i la impossibilitat 
d’una part de la nostra societat d’accedir a les noves tecnologies. Per això, es fa imprescindible 
la inclusió digital des de una doble perspectiva: garantir el dret a l’accés a l’ús de les tecnologies 
digitals a tothom i que aquest accés sigui tan fàcil com sigui possible; amb l’objectiu d’avançar 
en el desenvolupament personal, social i econòmic del nostres ciutadans sense deixar ningú 
enrere: cal donar visibilitat a aquells grups i sectors socials que coexisteixen avui en condicions 
de desigualtat a l’accés als circuits de comunicació digital, així com garantir l’accés universal 
i efectiu a les tecnologies com objectiu de tots els actors involucrats en la construcció de 
la societat de la informació -proveïdors de serveis, usuaris individuals i les institucions-. 
 
 
 
 

101. 1.5. La concreció dels reptes de Mallorca en la gestió del Consell de 
Mallorca i les seves polítiques

102. La transició verda, l’única via per mitigar els efectes de la crisi climàtica, cap a la total 
descarbonització

103. El canvi climàtic ja és una realitat i hem d’intentar mitigar els seus efectes preparant el nostre territori 
per els canvis que vindran. Cal aprofitar aquesta transformació per apostar definitivament per 
la transició Verda. És a dir, apostar per una illa abastida totalment amb energies renovables, una 
illa en què el consum d’aigua sigui racional i que tota l’aigua es regeneri, evitant els abocaments 
a la mar i en la que la producció de residus sigui proporcionada i es reciclin en gran part. 

104. Mallorca ha de ser un territori lliure de combustibles fòssils i per tant  cal intensificar la transició 
energètica fomentant la producció en el sòl urbà, que hauria de ser liderada per les administracions 
convertint tots els edificis en que sigui possible, en punts de producció energètica capaç d’auto 
abastir-se i distribuir energia també als seus voltants. 
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105. Al mateix temps s’han de seguir implantant nous parcs fotovoltaics seguint una planificació 
ordenada que asseguri la seva correcta inserció en el territori i el paisatge amb instal·lacions 
mitjanes i de proximitat als nuclis de població i xarxes d’abastiment. L’energia neta no només 
es produeix per l’aprofitament solar, hem d’investigar i experimentar noves fonts de producció 
com l’eòlica o la marina.

106. El cicle de l’aigua : Abastiment i Sanejament. L’estalvi i el reaprofitament total

107. A Mallorca l’aigua és un bé escàs i amb el canvi climàtic encara ho serà mes, per tant  cal intensificar 
la millora de les nostres xarxes d’aigua per reduir les pèrdues i aprovar en els municipis que 
encara no ho tenen el  pla de sostenibilitat de l’aigua. 

108. És fonamental  completar la xarxa d’alta que distribueix i interconnecta les distintes xarxes 
municipals perquè tots els municipis a on aquesta hi pugui arribar estiguin suficientment 
abastits. En els que no sigui possible això cal construir tancs de reserva per les èpoques de 
màxima demanda.

109. Hem d’aconseguir la  separació total de les xarxes de pluvials de les de clavegueram i a la vegada 
generar grans  bases de recarrega d’aqüífers. L’àrea d’intervenció paisatgística del torrent gros 
de Palma n’ha de ser el model.

110. La modernització i ampliació de les depuradores de Mallorca és la gran assignatura pendent 
amb l’objectiu d’aconseguir el repte de no abocar cap litre d’aigua de les depuradores  a la mar 
i augmentar la superfície agrària de regadiu. 

111. El cicle dels Residus. El reciclatge es el camí

112. Per completar la transició ecològica es fonamental el cicle dels residus,  cal fomentar i augmentar 
la recollida segregada de residus, per tal de desenvolupar una xarxa descentralitzada 
d’instal·lacions de tractament de residus orgànics ( FORM) que produeixin compost per adob 
agrícola tal com preveu el PDSR de Mallorca i que es proposa finançar amb els fons Europeus 
“Next Generation”. Com hem comentat a l’inici, el full de ruta que ens ofereix el document 
“Mallorca circular” representa, en aquest sentit, un verdader pla estratègic del què volem per a 
Mallorca en aquesta temàtica, adaptat a l’Agenda 2030.

113. Un territori sostenible i  adaptat al canvi climàtic: preservació i renaturalització

114. Mallorca com a illa situada al mig del Mediterrani, és un dels territoris que es veurà fortament 
afectat pel canvi climàtic, tenim clar que per mitigar els seus efectes  i seguir avançant en 
el benestar dels mallorquins cal apostar per la sostenibilitat, per la protecció del territori, 
especialment del sòl rústic i la costa, pel seu paisatge, per la mobilitat continguda, per ciutats i 
pobles mes humans i verds, posant especial emfasi a les zones turístiques costaneres que seran 
les més afectades i amb les que hem de reflectir el nou canvi de model. 
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115. Mallorca es un territori limitat i per tant cal definir un nou model territorial, que es basi més en la 
compactació que en la dispersió, que aposti mes per la rehabilitació i reforma que per els nous 
creixements i per això és fonamental adequar el nostre marc legislatiu i normatiu a aquest nou 
model. Però la contenció no es suficient, cal també preparar-nos pel nou escenari reequilibrant-
lo  potenciant les capçaleres comarcals en front del continu creixement de Ciutat i reconvertir-
lo i renaturalitzant-lo. Cal preservar el nostre sòl rústic, amb especial esment al de major valor 
agrari, com espai exclusiu per les activitats agràries.  

116. La recuperació del front Litoral, una qüestió de supervivència.

117. Com a territori insular la  costa es un punt estratègic que es veurà fortament afectat pel canvi 
climàtic. Hem de preparar-lo per la pujada del nivell de la mar. Cal  restituir els sistemes dunars, 
repensar els nostres fonts marítims, etc.  i per tant  es fonamental  una administració que el 
gestioni de manera eficient definint i executant projectes de gran calat. Aquesta transformació 
amb la configuració administrativa actual es impossible de dur a terme, per la qual cosa hem de 
reclamar que la transferència de les competències de Costes les pugui assumir el Consell Insular 
de Mallorca, amb una dotació econòmica suficient per afrontar aquest gran repte. Del que es 
faci en els propers anys depèn el nostre futur.   

118. El paisatge un dret i un recurs de primer ordre

119. Com a territori turístic, el nostre paisatge és un recurs fonamental que hem de cuidar. Hem 
d’apostar definitivament per la implantació d’una política real de Paisatge, creant el marc 
legislatiu adient, hem d’impulsar la llei de paisatge i la llei de la Serra Tramuntana, complint 
les estratègies de paisatge i invertint en actuacions que transformin i gestionin el paisatge 
correctament. La identificació de nous paisatges culturals i la seva gestió transversal seguint 
l’exemple de Tramuntana ha de ser un objectiu per preservar indrets com el Pla de Sant Jordi 
o el Marjal de Sa Pobla. Cal  redactar Projectes de millora d’entrades de les nostres poblacions, 
eliminar edificacions obsoletes que generen grans impacte i prendre mesures urgents per 
minimitzar els impactes a les zones urbanes litorals i amb fort pendent i així  preservar molts de 
trams de la nostra costa en aquestes urbanitzacions que fins ara quasi no s’havien desenvolupat.     

120. Una nova mobilitat pensada en clau del vianant 

121. Tenim clar que a la nostra illa bona part de les emissions de CO2 provenen de la mobilitat 
per tant hem de canviar el model  actual i apostar pels desplaçaments a peu o en bicicleta en 
unes poblacions a on els recorreguts essencials es puguin fer per mitjans no motoritzats i quan 
aquests siguin mitjançant vehicles, que aquests funcionin amb energies netes.

122. Els instruments de planejament municipal  i principalment el pla de carreteres han de tenir 
present aquesta màxima, primer el transport col·lectiu, després el vianant, després el ciclista, i 
finalment el vehicle privat.
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123. A les nostres poblacions hem de recuperar l’espai ocupat pels cotxes, aquests  han de ser 
desplaçats a aparcaments específics o bé dins els edificis o a les voreres dels nuclis davall de 
parcs fotovoltaics. 

124. Tots els nuclis han de tenir el seu Pla de Mobilitat (PMUS) coordinat amb el planejament, el pla 
de vies ciclistes de Mallorca i un nou Pla de carreteres. Un Pla que consideri la transformació de 
totes les travessies, i sobre tot les que tenen ja variants, com grans espais urbans pels vianants. 
Així a Palma cal reconduir el transit cap a la via connectora per  alliberar el front marítim com 
gran espai urbà, per això hem de cal reconduir el transit des de l’aeroport i Llucmajor cap a la 
via connectora, i actuar a la via de cintura per mitjançant soterraments o trinxeres recosir la ciutat 
per donar prioritat al vianant i a la vegada minimitzar el seu impacte acústic. Es urgent actuar a la 
via de cintura, soterrant alguns trams, on l’autopista divideix més la ciutat. El tramvia de Palma i 
la prolongació del metro també son infraestructures bàsiques per implantar aquest nou model 
de mobilitat.

125. Poblacions més humanes i compactes adaptades al canvi climàtic

126. Davant el repte del canvi climàtic hem de transformar definitivament les nostres poblacions 
en llocs mes habitables. Per evitar les onades de calor i l’efecte illa de calor, cal modificar els 
nostres carrers eliminant cotxes, plantant arbres i posant paviments més permeables i tous. 
Els parcs han de sofrir la mateixa transformació i se n’han de generar de nous com a grans 
corredors verds que connectin la ciutat amb el camp. Els nostres centres s’han de peatonalitzar 
i  recuperar el comerç de proximitat al servei dels habitants de la població. S’han d’habilitar 
polítiques d’ajudes de millora de l’eficiència energètica i instal·lació de plaques fotovoltaiques a 
les nostres edificacions i als voltants dels nuclis urbans. Alhora, hem de generalitzar els punts de 
càrrega per a vehicles elèctrics, que són el futur immediat de la nostra mobilitat. 

127. La reconversió de les zones Turístiques, el futur de Mallorca

128. La rehabilitació integral de les zones Turístiques es el gran repte a afrontar, en primer lloc perquè 
seran les zones mes afectades pel canvi climàtic i en segon perquè si volem reconvertir aquest 
sector estratègic de la nostra economia això passa per la reconversió d’aquest nuclis. Si es vol 
un turisme de major qualitat no basta millorar els establiments turístics, cal també millorar el seu 
entorn amb una oferta complementària renovada i oferir nous serveis i equipaments que ajudin 
a desestacionalitzar. Aquesta rehabilitació cal fer-la de manera planificada i per tant es urgent 
definir tots els Plans de rehabilitació turística integrals (PRTI) i anar-los executant en la mesura 
que sigui possible mitjançant els fons de “next generation”. La reforma dels fronts marítims per 
recular i renaturalitzar- los o preparar defenses ara es una urgència de primer ordre.  

129. La transició Ecològica, com a nou motor de l’economia de Mallorca

130. No es pot entendre una transició verda si no enfoquem també la nostra economia en aquest 
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sentit, al igual que després de la pandèmia no podem  tornar al sistema anterior, cal evolucionar. 
La transició ecològica requerirà una gran esforç econòmic però aquest no s’ha d’entendre 
com una pèrdua es una inversió i un nou motor de desenvolupament. Per aconseguir aquest 
ambiciós objectiu cal seguir les directrius, entre d’altres, que marca el document de “Mallorca 
circular”, adaptat a l’Agenda 2030, verdader pla estratègic per aconseguir-lo.

131. Cal veure les coses des del punt qualitatiu i no quantitatiu, l’agricultura, la ramaderia, la pesca no 
son sectors amb gran pes econòmic però si ho son de d’un punt  estratègic, al igual que la industria, 
que ara sabem que és imprescindible. Si aquesta va ser essencial en el desenvolupament inicial 
del turisme ara també ho ha de ser en la reconversió d’aquest sector. També la cultura, que forma 
part de la nostra idiosincràsia i és un element clau en totes les polítiques de futur. Un sector 
econòmic al qual hem d’aprofitar no només el seu atractiu intel·lectual intrínsec, sinó també el 
seu potencial econòmic. Per altre banda l’experiència adquirida en el sector turístic en noves 
tecnologies  ha de ser el motor  per  ampliar-nos  en  els altres sectors com el comerç, l’artesania, 
la indústria i la cultura que també s’han de transformar sense perdre el seu component de 
proximitat. Per acabar, no podem pensar que aquestes transformacions es produiran de manera 
espontània, cal una Administració potent capaç de liderar-la i ara que el Consell de Mallorca ha 
assumit gran part de les competències que li assigna l’estatut li correspon fer  aquesta feina. 

132. Un sector primari que ens asseguri aliments de proximitat i mes ecològics

133. Tenim clar que el sector agrícola, ramader i pesquer son sectors estratègics que cal conservar 
i potenciar. Hem d’aconseguir la incorporació dels joves mitjançant ajuts per iniciar l’activitat, 
facilitar-los terres mitjançant la creació de bancs de terres, potenciar l’associacionisme amb les  
cooperatives i crear les  agrupacions de productors que assegurin l’arribada dels fons Europeus 
de la nova PAC. L’agricultura ecològica, la creació d’infraestructures per assegurar el regadiu amb 
aigües regenerades així com reduir la pressió urbanística sobre el rústic son també elements 
claus.  

134. Hem de posar en valor els productes de la nostra terra. Crear marques específiques per aquests 
productes, com la marca Mallorca o la marca Serra de Tramuntana poden ajudar a aquest 
objectiu, alhora, una promoció de les DO i dels propis productes pot resultar molt beneficiosa.

135. Recuperant i potenciant el nostre sector industrial i artesanal en un context insular

136. Cal mantenir, recuperar i ampliar  el nostre teixit industrial fent-lo de nou competitiu mitjançant 
el disseny, la innovació i la millora de la comercialització dins un àmbit internacional en els 
que ens ha abocat la globalització. L’especialització dels productes i la clusterització són eines 
essencials. La re industrialització passa per apostar per aquella que ens proveeixi de  tot el que 
serà necessari per aquesta transformació, turística, edificatòria, etc. 
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137. En un món global, el que ens aporta un valor diferencial és l’artesania com exemple de la nostra 
identitat i singularitat i per tant es un sector que cal també mantenir i recolzar.

138. Les polítiques d’impuls de les indústries culturals

139. La cultura és una indústria a protegir i recolzar, però també l’hem de dinamitzar. Hem de vetllar 
per consolidar un model que garanteixi que la cultura no estigui només a l’abast d’uns pocs, 
sinó que se situï en l’eix central de les polítiques que s’adrecen a les persones, al conjunt dels 
ciutadans i les ciutadanes. Apostar de manera ferma pel suport a la creativitat, posant a disposició 
dels creadors i creadores els espais i recursos necessaris. Hem d’acabar amb la precarització dels 
creadors culturals creant un Codi de Bones Pràctiques en cultura, consensuat amb el sector i 
d’aplicació obligatòria per a l’Administració.

140. Cal considerar la cultura com a una indústria a la que protegir i que, per mèrits propis, pot 
competir amb la cultura d’arreu, tot i que per això des de l’administració se l’ha de recolzar 
activament, amb línies d’ajuts i assessorament de tot tipus.

141. Cal fer de la creació i divulgació cultural un eix de progrés essencial per a la nostra comunitat, i 
donar una empenta al sector per aprofundir en la seva internacionalització, exportant la nostra 
cultura i donant-la a conèixer per tot el món.

142. Un model turístic mes enllà del sol i platja

143. Davant el punt d’inflexió que ha marcat la Pandèmia cal repensar el Turisme com una activitat 
mes propera i integrada dins la nostra societat, un turisme no de quantitat sinó mes de qualitat 
que s’integra en el nostre territori i societat i que cerca la singularitat i autenticitat d’una destinació 
mediterrània com és Mallorca. Això marca un nou camí, no es tracte de generar productes i 
experiències exclusives pels nostres visitants, es tracta de generar propostes pels residents 
compartides també pels nostres visitants. Productes culturals ben estructurats i potents, la 
Mallorca arqueològica que poses en valor el nostre llegat Talaiotic i Romà,  la Mallorca Pictòrica 
amb el nou centre des Sindicat de Felanitx ajuntant sinergies amb la fundació Mirò i altres  fons  
pictòrics  de la illa. La Mallorca esportiva, apostant per una xarxa de rutes sanderistes seguint el 
definit a la llei de camins per tota la illa, posant en valor el pla de vies ciclistes i tot el calendari 
de proves esportives existent, etc.   

144. De manera urgent també hem d’iniciar la reforma de les nostres zones Turístiques, preparant-les 
i adaptan-les al canvi climàtic i  seguint els principis abans esmentats, transformant-les en unes 
zones de qualitat, no nomes pensades pel turista, sinó pensades pels residents, recuperant la 
nostra identitat i paisatge. Ara que el Consell de Mallorca te  plenes competències amb la matèria 
cal  recuperar de manera efectiva els plans de qualitat turística a les zones mes madures per anar 
desplaçant totes aquelles activitats que es contradiuen amb el nou model en què les persones 
amb discapacitat hi han de tenir una accessibilitat universal a tota la cadena de valor turística. 
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145. També hem de treballar en clau d’igualtat i diversitat per ser referents turístics en aquesta 
matèria així com altres destinacions d’arreu del món. El col·lectiu LGTBQ+ ha de veure Mallorca 
com un referent de tolerància, inclusió i acollida, així com de modernitat.

146. Les persones amb discapacitat han de tenir una accessibilitat universal a tota la cadena de 
valor turística. També hem de treballar en clau d’igualtat i diversitat per ser referents turístics 
en aquesta matèria. El col·lectiu LGTBQ+ ha de veure Mallorca com un referent de tolerància, 
inclusió i acollida. 

147. També hem d’aplicar estratègies d’intel·ligència turística i digitalització, Mallorca he de ser una 
destinació turística Intel·ligent en la seva globalitat.

148. El comerç ha de ser de proximitat

149. Hem de defensar el comerç de proximitat, ja que forma part de la nostre cultura i identitat i si 
volem avançar en la transició Ecològica aquest és el que assegura una menor mobilitat i per tan 
menor consum energètic. Així és fonamental que totes les administracions apliquin el disposat 
al Pla d’Equipaments Comercials tant pel que fa a l’aposta pel comerç de proximitat com pel 
que fa en favor de la integració paisatgística i la adequació al canvi climàtic. Un dels punts 
fonamentals és la definició i concreció dels centres urbans Comercials. Hem de peatonalitzar les 
nostres zones comercials i a la vegada assegurar una bona comunicació d’aquests amb transport 
públic i aparcaments que les facin atractives i competitives. 

150. Les tecnologies han de ser el nou referent

151. Les noves tecnologies son un dels sectors de desenvolupament econòmic més importants i en 
mes recorregut per Mallorca ja que disposem del coneixement i capital humà per desenvolupar 
ho. També som un lloc ideal per acollir empreses i  treballadors de fora que ajudin a consolidar 
a Mallorca com un referent en aquest camp. El Observatori del Turisme Sostenible  de Mallorca 
és un exemple a seguir de com l’administració pot anar dinamitzant aquest sector. L’ús del Big 
Data pel coneixement i presa de decisions també es un element a desenvolupar. 

152. A més, els nòmades digitals i les persones de tot el món que volen compatibilitzar teletreball i viatjar  
poden trobar a Mallorca un lloc ideal per a poder venir temporades, però per això necessitam 
adaptar les infrastructures tecnològiques, wifi, fibra òptica i d’altres a tot el territori insular. 
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154. Mallorca s’enfronta a un gran repte que necessita de projectes importants de clara transcendència 
supramunicipal i que no es poden executar des de l’administració local, ara que el Consell 
va assumint mes competències, la capacitat del Govern es menor i per tant li correspon al 
Consell liderar-ho, per tant cal que el Consell es prepari per poder desenvolupar aquest paper 
de lideratge capaç de generar les grans propostes que han de transformar, ara si, el nostre 
territori i la nostra economia de manera sostenible. Per aquest objectiu serà molt important 
l’aprovació de la nova llei de Consells Insulars, que aportarà més agilitat i més eines per dur a 
terme les seves competències. En aquest context, cal reivindicar el fet que la comissió balear de 
medi ambient, que es un òrgan autonòmic amb clara incidència sobre el territori de cada illa, 
esdevingui un òrgan insular amb coherència amb el que es va fer al seu dia amb les comissions 
d’ordenació del territori, urbanisme o patrimoni. Si volem destinar i gestionar  els fons “Next 
Generation” per transformar realment el nostre model i fer-ho de manera eficient cal preparar 
el Consell per aquesta tasca. La nostra singularitat com a territori  fortament afectat pel canvi 
climàtic i la crisi sanitària ens posiciona com a territori ideal per ser un exemple de com es pot 
fer la transició ecològica, cal armar un projecte clar i ben estructurat per aconseguir el suport de 
l’estat i d’Europa.  
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155. 2.1. El repte demogràfic per garantir una major cohesió social i igualtat

156. D’acord amb les dades calculades a partir de l’informe  del CES  amb xifres de l’IBESTAT  la 
població a Mallorca des de l’any 2000 al 2020 ha anat en augment, amb 235.157 habitants 
més, fet que suposa un creixement del 34,7%. És per això que no podem desvincular les nostres 
polítiques del repte demogràfic que això suposa.

157. Com arxipèlag ens enfrontam a quatre principals desafiaments: la important població flotant 
estacional, el fort creixement poblacional, d’origen divers, l’envelliment de la població per un 
augment de l’esperança de vida, i una reducció del nombre de naixements i per últim a la 
naturalesa arxipelàgica, som un territori insular i discontinu.

158. Per això, sabem que les nostres polítiques han de respondre aquests grans desafiaments, amb 
una finalitat clara de garantir una major equitat per la ciutadania i una recuperació justa.

159. La igualtat d’oportunitats és un dels nostres fonaments ideològics i la base de les societats 
democràtiques, ara bé, aquesta igualtat es pot quedar en una mera abstracció si no partim 
de la idea de la justícia social com a mecanisme corrector dels diferents punts de partida de 
les persones: desigualtats històriques, estructurals, econòmiques, culturals, civils, de gènere, 
etc. Condicionants que a la pràctica les situen en posicions de desavantatge quant a les seves 
oportunitats inicials. 

160. No hi ha vertadera igualtat sense justícia social i sense redistribució de la riquesa.

161. La millor manera per determinar la qualitat de vida de les persones que conformen una societat 
no és mesurant el seu PIB sinó mirant com aquesta societat tracta a les persones més vulnerables. 
A Mallorca som pioners en l’àmbit nacional en algunes polítiques d’integració sociolaboral de 
persones en risc d’exclusió, l’atenció domiciliaria, però ens cal aprofundir en altres aspectes.

162. Amb molt d’esforç, els socialistes vam crear l’Estat del Benestar basat en uns serveis públics de 
qualitat per protegir aquestes persones i col·lectius vulnerables de l’egoisme i la insolidaritat del 
mercat. Després de quatre anys de retallades del PP en els serveis més bàsics de protecció social 
i transcorreguts sis anys de govern del pacte d’esquerres, podem afirmar que hem recuperat el 
camí de consolidació d’aquests serveis públics.

163. Aquesta recuperació dels nivells d’atenció a les anteriors retallades del PP ha estat un factor 
fonamental a l’hora d’afrontar la major, crisis econòmica i social que hem viscut amb la 
pandèmia  mundial  de la Covid-19. Una pandèmia que ha posat de manifest un model de 
sortida de la crisi diferent del model de la dreta, que posa èmfasi amb una major protecció per 
les persones, i la consolidació de nous drets de ciutadania, versus el rescat de la banca i 
les retallades del PP.
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164. Estam a davant un nou repte, enfortir i coordinar tots els nostres serveis públics (salut, serveis 
socials, treball, educació, etc.) per reorientar-los cap a una atenció centrada en les persones. 
Reorientar-los vol dir superar el tradicional sistema competencial parcel·lat en diferents serveis i 
posar tot el catàleg de prestacions al servei de les persones. Només d’aquesta manera podrem 
resoldre totes les seves necessitats i complir amb les expectatives dels ciutadans i ciutadanes 
d’aquesta illa envers una major cohesió social i igualtat.

165. 2.2. Agenda per la inclusió social. 

166. Partint de la premissa que inclusió social i laboral de les persones més vulnerables ens fa una 
societat millor i generadora de major riquesa, cal destacar que en els darrers temps hi ha hagut 
una revolució en la inserció i atenció dels col·lectius més vulnerables de la nostra societat. 

167. Així, passam d’una societat que amagava i no atenia a aquestes persones en situació de 
vulnerabilitat, que destacava per models d’atenció exclusivament assistencials, a un canvi dràstic 
de models d’atenció molt més inclusius i basats en les necessitats de cada una de les persones i 
les seves famílies. En definitiva, hem fet una gran aposta per la promoció de serveis i programes 
per a garantir que les persones amb discapacitat visquin en igualtat d’oportunitats i millorin les 
seves condicions de vida. 

168. Per tant,  la nostra política ha suposat el pas de sistemes protectors però incapacitants per a les 
persones amb discapacitat a sistemes d’atenció basats en els drets de les persones, inclusius 
i normalitzadors dintre de la nostra societat, amb la finalitat de generar major cohesió social i 
reduir les desigualtats.

169. 2.2.1. El suport especialitzat adequat a la persona: itineraris vitals personals

170. La idea dels itineraris vitals és molt senzilla i funciona amb qualsevol col·lectiu de persones. Es tracta 
de facilitar tots els suports necessaris per a que les persones, independentment de la seva situació, 
puguin desenvolupar el seu projecte vital amb totes les garanties. Per poder implantar polítiques 
públiques basades en la realització d’aquests itineraris vitals personals s’ha de fer un gran treball 
de coordinació entre els diferents serveis públics de salut, serveis socials, educació, treball, etc., que 
permeti flexibilitzar l’accés a aquests serveis per oferir una veritable continuïtat en l’atenció.

171. A Mallorca, gràcies a la bona feina de les entitats del Tercer Sector Social i a l’impuls que els i 
les socialistes de Mallorca des de les Institucions, som pioners a nivell nacional en la inclusió 
sociolaboral, si bé s’ha vingut implantant amb les persones amb discapacitat intel·lectual en el 
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mercat de treball ordinari,  entenem que de cara al futur que sen’s presenta aquet itineraris vitals 
podrien aplicar-se a una gran quantitat de col·lectius de persones en situació de vulnerabilitat: 
persones amb discapacitat física, amb diagnòstic de salut mental i persones en risc d’exclusió, 
entre d’altres.

172. Per assolir una veritable igualtat en drets i oportunitats per a totes les persones de la nostra 
societat, hem de seguir potenciant les polítiques públiques basades en la facilitació d’aquests 
itineraris vitals personals. Podem seguir establint itineraris per a una educació inclusiva, per a la 
formació i l’ocupació, per a la promoció de l’autonomia en la llar, per fomentar la participació 
en la comunitat i per a fomentar l’envelliment actiu. La clau per a l’èxit com la idea dels itineraris 
vitals també és suposa un gran repte: superar l’enfocament actual competencial de les distintes 
administracions i centrar tot el nostre catàleg de serveis públics en resoldre les necessitats reals 
de cada persona.

173. 2.2.2. Cap a una plena accessibilitat universal

174. El concepte d’accessibilitat han anat evolucionant amb el temps, des de la inicial eliminació 
de barreres físiques a l’actual concepció d’accessibilitat universal que lluita per l’eliminació de 
qualsevol tipus de barreres (físiques, sensorials o de comunicació) a favor de la igualtat de 
condicions, per tant,  hem d’avançar en l’adequació d’entorn que siguin més inclusius on totes 
les persones tenguin cabuda. 

175. La voluntat i el compromís dels i les socialistes és seguir vetllant per garantir la igualtat 
d’oportunitats de les persones amb discapacitat i de les persones en situació de dependència 
com a ciutadans de ple dret i garantir la total absència d’obstacles que impedeixen la plena i 
efectiva participació d’una part important de la ciutadania.

176. Per avançar positivament en l’aplicació d’aquest postulat seguirem treballant per continuar 
impulsant un canvi cultural basat en el paradigma del disseny universal, que dirigeixi les seves 
accions, des de l’inici al desenvolupament de productes i entorns de fàcil accés per al nombre 
més gran de persones possible, sense la necessitat d’adaptar-los o redissenyar-los d’una forma 
especial. 

177. El disseny universal ens apropa a la societat del bé comú ja que influeix de manera transversal 
en el conjunt de les polítiques, beneficia les persones de totes les edats i habilitats, facilita la 
no discriminació i és un instrument que permet portar una vida més independent. Això implica 
per una banda, començar per complir i fer complir l’extensa normativa que existeix al respecte, 
clarificant la divergència de competències administratives pel que fa a les respectives obligacions 
en matèria d’accessibilitat, seguir apostant per un desenvolupament competencial de caràcter 
territorial on els consells insulars siguin els competents en matèria d’inspecció i sanció.

178. I per altra banda, seguir fent feina perquè totes institucions municipals assumeixin els preceptes 
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d’accessibilitat universal i renovar el compromís dels i les socialistes de Mallorca a l’hora d’aplicar 
les mesures d’accessibilitat i disseny universal en tots els bens, entorns, productes i serveis. 

179. 2.2.3. La resposta a la necessitat habitacional 

180. Les conseqüències derivades de la situació econòmica dels darrers anys, agreujades per la crisi 
de la Covid-19, han repercutit en el progressiu increment del nombre de famílies que no poden 
fer front adequadament al pagament dels seus préstecs hipotecaris o dels seus lloguers i es 
troben finalment davant del desallotjament dels seus habitatges. Aquestes famílies continuen 
essent desnonades cada any, i cada cop n’hi ha més que ho són per segona vegada (primera 
del pis hipotecat, i ara del pis llogat).

181. La resposta a la necessitat habitacional no sols s’ha d’enfocar des d’una vessant social, sinó que 
també diferents arestes; la part territorial, la urbanística i des de la sostenibilitat. Així, consideram 
que el govern de Mallorca, ha de poder coordinador un plantejament urbanístic de manera 
conjunta amb els ajuntaments, amb una visió ample, i que permeti posar a disposició de les 
administracions competents sol públic per a poder ampliar l’actual parc de vivenda pública. 

182. La capacitat de revertir i prevenir la necessitat habitacional serà clau per garantir una Mallorca 
equilibrada i socialment justa. Per aconseguir-ho és necessari, no només atendre la situació 
present, sinó també establir les bases de futur que impedeixin situacions com l’actual on 
s’han vist abocades a la pèrdua del seu habitatge. Així doncs, serà necessari atendre tant 
les problemàtiques actuals com aquelles noves que ja es detecten i que en els anys vinents 
augmentaran la seva presència, com ara l’augment de la diferència entre la capacitat econòmica 
derivada dels sous i el cost de l’habitatge de lloguer o l’envelliment de la població. En aquest 
sentit, les principals línies d’actuació són:

183.  • Prevenció de l’exclusió residencial.

184. Seguir apostant per programes i formules que afavoreixen que les persones amb necessitat 
habitacional no s’hagin de veure forçades a abandonar el seu domicili i el seu entorn, 
introduint noves prestacions o noves fòrmules de la col·laboració supramunicipal de 
manera coordinada i lligades al pagament de lloguer, cobrir quotes d’hipoteca o garantir 
prestacions complementàries per a aquelles famílies que vegin reduïts els seus ingressos, 
que poden comprometre la seva permanència i manteniment de la seva llar.  

185.  • Atenció a les persones en procés de pèrdua de l’habitatge i mediació.

186. Es fa evident, la necessitat d’un recurs especialitzat relacionat amb matèria d’habitatge per 
a donar suport, especialment, als municipis de menys de 20,000 habitants, que ofereixin 
diferents serveis i prestacions com l’orientació, assessorament i informació especialitzats, 
així com un ventall de prestacions com els ajuts al pagament del lloguer per facilitar 
l’accés i el manteniment de l’habitatge. Per això, veim indispensable la creació d’una ofina 
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integral de l’habitatge de Mallorca, una eina per la cutadania que complementi de manera 
transversal aquestes polítiques. 

187. I per altra banda, s’ha desplegar amb major mesura l’actual xarxa d’habitatges socials, 
per donar resposta a aquelles famílies que no tenen alternativa d’allotjament de forma 
transitòria.

188.  • Preparar la nostra Illa per a l’envelliment de la població.

189. A Mallorca estam davant un procés d’envelliment que, segons les projeccions demogràfiques, 
s’accentuarà en el anys vinents. Cal preparar-nos per afrontar aquest procés amb actuacions per 
a què les persones grans puguin allargar al màxim l’estada als seus habitatges i alhora generar 
habitatges amb serveis on poder-se traslladar i oferir-los l’atenció especialitzada necessària. 
 
 

190. 2.3. La infància i el nucli familiar com a sistema de protecció

191. Els i les socialistes consideram que les polítiques de suport a la família, la infància i els joves són 
la base de la inclusió social i mantenir la cohesió i la solidaritat intergeneracional en la nostra 
societat. En els pitjors anys de la crisi econòmica del 2008, mal entesa pel PP amb polítiques 
d’austericidi hem vist com en ple segle XXI moltes famílies han tingut problemes per accedir als 
recursos més bàsics per sobreviure. I ha estat amb governs progressistes on els socialistes hem 
hagut d’impulsar i posar a disposició nous programes i recursos per tal de donar resposta a les 
seves necessitats, fet que ha ocasionat que en l’actual crisi de la pandèmia de la Covid-19  hàgim 
pogut donar una resposta  amb un model molt diferent al que proposa la dreta i l’extremadreta, 
un model basat en ajudar a les famílies, infants i joves que més ho necessiten,  apostant per uns 
resposta més comunitària. 

192. I per poder desplegar totes aquestes polítiques en un futur pròxim haurem d’impulsar programes 
en tots els municipis que promoguin el “ bon tracte” de la infància i joves en la família i la creació 
d’entors segurs dins la comunitat, amb la màxima coordinació amb atenció primària ( educació, 
salut i serveis socials) per prevenir el màxim de situacions vulnerables de la infància. I partint 
d’una eina bàsica, els Plans d’Infància i Adolescència a tots els municipis de Mallorca. Així com 
també, promoure espais de participació de la infància i la joventud a través de la creació dels 
consells municipals sectorials a tots els Ajuntaments de Mallorca. 

193. Actualment  a Mallorca, el cost de la vida és més elevat que a altres indrets pel fet de viure a 
una Illa. Aquesta és una realitat que en ocasions sumada a més despeses derivades dels costs 
com el de l’habitatge l’electricitat, l’aigua, i necessitats bàsiques i amb un poder adquisitiu cada 
vegada més baix, fa que la situació d’aquestes famílies es vegi agreujada, i els situa en situació 
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de vulnerabilitat econòmica. Per això des del Govern de Mallorca  hem d’impulsar mesures per 
tal de pal·liar aquestes situacions i establir ajuts de urgent necessitat que vagin encaminades 
al manteniment d’aquestes famílies al seu entorn habitual. I per això, els i les socialistes de 
Mallorca ens sumam al Pacte Estatal per l’erradicació de l’empobriment infantil i així rompre 
amb aquest cercle establint tots els mecanismes de coordinació entre les administracions per 
disminuir l’empobriment infantil al territori de Mallorca. 

194. Totes aquestes polítiques preventives han d’anar destinades a afavorir l’apoderament dels 
infants, joves i  les seves famílies. Hem d’establir mecanismes que fomentin la participació de la 
infància, família i joves en la presa de decisions en processos individuals i comunitaris, estimulant 
la seva participació en la vida social i comunitària amb accés equitatiu a les activitats de temps 
lliure, culturals i esportives.

195. Per a aquells casos d’infància amb mesures de protecció haurem de promoure equips d’atenció 
especialitzada a la infància i adolescència en tots els municipis com marca la llei vigent, 
potenciant l’acolliment familiar en totes les seves modalitats ( urgència i especialitzat), per nins 
i nines menors de sis anys i potenciar programes d’acolliment residencial especialitzats per 
adolescents, apostant per la formació i per iniciatives de col·laboració interadministrativa per 
facilitar una primera experiència laboral. 

196. 2.4. La joventut i l’oci des de la perspectiva integral i transversal

197. La joventut, és l’etapa de la vida en què les persones desenvolupen un procés de creixement 
personal. Durant la joventut les persones sumem tot un seguit d’experiències que ens encaminen 
a viure de forma autònoma a través de l’educació, el treball i les relacions interpersonals. Aquest 
procés d’autocreixement personal ens emancipa com a individus i ens dignifica com a persones, 
ja que és el que ens permet tenir projectes de vida propis, sense la necessitat de la tutela familiar 
que tenim durant la infància.

198. A Mallorca, els i les joves troben obstacles molt grans en aquest procés d’emancipació. I és que 
segons l’Observatori d’Emancipació del Consell de la Joventut de les Illes Balears, només el 17,8% 
de les persones joves de totes les Illes s’havien pogut emancipar.

199. Aquesta situació de precarietat juvenil nasqué, sobretot, a partir de la Crisi Financera del 2008 i la 
Gran Depressió, però s’ha mantingut en el temps des de llavors, accentuant-se encara més durant 
l’actual crisi econòmica provocada per la pandèmia de la Covid-19. Els i les joves són, al cap i a la 
fi, el col·lectiu que més pateix les conseqüències de les crisis econòmiques i l’actual joventut es 
pot catalogar com la “generació entre-crisis”: una generació que veu com el progrés que se’ls hi 
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havia promès, i del qual han gaudit els seus pares, s’interromp indefinidament i és substituit per la 
precarietat. Fills i filles que veuen que no podran viure com els seus pares.

200. Per arribar a la mitjana de qualitat de vida de la UE entre els i les joves encara necessitem fer molts 
d’esforços, és per això que hem de reconèixer aquest problema estructural i que ha de tenir com 
un dels seus principals objectius l’eliminació d’obstacles en el procés d’emancipació de la joventut. 
Com que aquest procés és el que dignifica els i les joves dins la societat, veure’l permanentment 
frustrat per obstacles fora del seu abast crea un estat d’ànim de desesperança, però que alhora ens 
presenta un repte que ens interpel·la com a partit. 

201. Per tot això, les nostres polítiques en la tasca de facilitar l’emancipació juvenil s’han de centrar en: 
la formació, l’ocupació i l’accés a l’habitatge sense descuidar serveis també essencials com són la 
informació i dinamització juvenils.

202. Per als i les socialistes de Mallorca el paper del Consell de Mallorca en matèria de joventut ha de 
ser el del govern de Mallorca coordinant i garantint que totes les persones joves de l’illa puguin 
tenir accés a un serveis mínims com són els de informació i dinamització juvenil, amb un esperit 
de feina en xarxa cercant sinergies entre els diferents serveis i agents socials ja establerts a cada 
territori. Així com, identificar quines necessitats són àmpliament demandades però calen una 
organització supramunicipal per aconseguir una massa crítica que les faci viables. Les polítiques de 
en matèria de Joventut han de poder garantir la seva transversalitat dins l’estructura del Govern, 
no es redueixen a un departament més, sino que les seves polítiques han de promoure un model 
d’atenció integral, pròxim i de qualitat. 

203. En aquest sentit, la informació juvenil és un agent clau per a que les persones joves puguin conèixer 
totes les oportunitats que tenen al seu voltant i es puguin desenvolupar com a persones de manera 
més plena i ample possible acumulant el màxim d’experiències i coneixements possibles així com 
tenint al seu abast un espai d’ajuda per al seu dia a dia.

204. Per altra banda la dinamització juvenil s’haurà de plantejar des d’una perspectiva més àmplia, que 
integri a les persones joves dins de l’oci i la vida del seu municipi posant en marxa tots els recursos 
necessaris per assolir aquesta fita. Entenent l’oci de qualitat com una de les millors eines al nostre 
abast per combatre les addiccions i el risc social.

205. De la mateixa manera cal que el jovent pugui trobar espais de participació dins el seu municipi, a 
través de la creació de Consells de la Joventut Locals com a principal eina per a que les persones 
joves puguin incidir en el seu municipi de manera directa. De la mateixa manera que cal un Consell 
de la Joventut Insular que actuï com a agent coordinador dels mateixos i com a altaveu de la 
joventut illenca.

206. El camí a la emancipació de les persones joves, per als i les socialistes, passa per l’habitatge 
digne, l’ocupació de qualitat i la formació. Però també per la participació i la implicació en 
l’entorn que els envolta.
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207.  2.5. Gent Gran: La resposta a l’envelliment progressiu i l’atenció a les 
persones dependents

208. El repte demogràfic que suposa l’envelliment progressiu requereix un replantejament de les 
polítiques adreçades a la gent gran: cal que els governs –i sobretot els governs de proximitat– 
creem les condicions necessàries per fer realitat la divisa «una societat per a totes les edats». 

209. Vivim més anys i amb millor qualitat de vida: aquest és un fet que hem de considerar positiu. I 
que ens ha de dur a fer un canvi de «xip» en el plantejament de les polítiques que conformen 
l’estat de benestar, al qual cal incorporar el concepte d’envelliment actiu i saludable. Aquest es 
defineix com el procés mitjançant el qual s’optimitzen les oportunitats de gaudir d’un benestar 
físic, social i mental durant tota la vida, amb l’objectiu d’ampliar l’esperança de vida saludable, 
la productivitat i la qualitat de vida en la vellesa.

210. Aquest replantejament de fons comença per la mateixa manera d’entendre la vellesa. Hem de 
deixar de veure les persones grans com a ciutadans desvinculats socialment i dependents. I 
començar a valorar i a tenir en compte que al llarg de la vida aquestes persones han desenvolupat 
uns coneixements que no poden deixar-se de banda.

211. Per això treballam per aconseguir aquest reconeixement de la gent gran. I l’incorporam a la 
certesa que l’heterogeneïtat d’aquest col·lectiu i de les situacions que viu ha d’orientar i modular 
les polítiques que li dirigim. Amb tot, no hem de perdre de vista que, en arribar a certes edats, 
el procés d’envelliment produeix alguns declivis funcionals o determinades malalties que 
necessiten polítiques que tinguin en compte i facilitin la satisfacció de les necessitats de la gent 
gran i dels seus cuidadors/es. I que, actualment, aquest és un problema en augment que afecta 
moltes famílies i al que cal donar resposta. 

212. L’increment de les persones grans que arriben a edats molt avançades s’associa amb l’augment 
de les situacions de dependència i, en conseqüència, amb una necessitat de major atenció per 
part d’aquest col·lectiu. Aquesta atenció fou assumida, fins a finals del segle XX, per les famílies 
que tenien cura de les persones grans en situació de dependència. Però el model de família 
ha canviat i els nous estils de vida generen noves necessitats i noves demandes socials. Així, 
el progressiu envelliment de la població, l’augment del nombre de persones en situació de 
dependència el canvi de model en l’estructura familiar a partir de la incorporació de la dona 
al món laboral, així com el desenvolupament de l’estat de benestar, han incidit en l’atenció 
a les persones en situació de dependència i la necessitat de replantejar els models d’atenció 
imperants fins l’hora, que generalment apostaven per la institucionalització de la persona en 
situació de dependència. 

213. L’atenció a les persones en situació de dependència ha evolucionat en dos sentits: un que se 
centra en el manteniment de l’autonomia personal i en la permanència de les persones en el 
seu entorn habitual de vida i un altre que fa èmfasi en l’atenció a la dependència. Podem establir 
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tres claus principals per avançar per aquest camí; aquests serveis tenen com a missió millorar 
la qualitat de vida de les persones grans que es troben en situació de vulnerabilitat. D’aquesta 
manera, mitjançant els serveis d’atenció integral a domicili i els de promoció de l’autonomia 
personal, es pretén facilitar el manteniment de les persones es situació de dependència que ho 
desitgin en el seu entorn habitual de vida i per altra banda, oferir una atenció especialitzada en 
recursos sociosanitaris per a aquelles persones que presentin major dependència i que per la 
seva situació requereixi d’institucionalització.

214. La gent gran té el dret de formar part activa en el seu propi procés d’envelliment. Això comporta 
la presa de decisions en l’àmbit personal però també la implicació i participació en l’entorn 
social i comunitari. 

215. Davant aquest escenari no tan llunyà, seguirem apostant decididament per establir polítiques 
públiques que ens ajudin a avançar en reorientar tots els nostres serveis (sanitaris, socials, 
educatius, laborals, etc.) cap a aquesta nova realitat social, ubicant a les persones major en el 
centre de l’acció d’aquests recursos.

216. Per aconseguir-ho cal no només definir polítiques proactives que se centrin en actuacions 
destinades a les persones grans, sinó també treballar durant tot el cicle vital i de manera 
transversal. 

217. Això comporta una nova mirada sobre la vellesa. És a dir, partir de la perspectiva que la vellesa 
no és, necessàriament, sinònim de dependència i d’inutilitat, de cost per a la societat, sinó del 
punt de vista que en la vellesa es continua contribuint a la societat, participant-hi, i durant anys 
gaudint d’un bon estat de salut 

218. D’aquí la necessitat de seguir dissenyant i planificant polítiques locals per a un envelliment 
actiu perquè estem convençuts de la importància d’obtenir un major benestar per a tota la 
ciutadania, independentment de la seva condició, gènere, raça o edat. Mitjançant els programes 
de promoció i prevenció, conscients que els beneficis de polítiques de promoció i foment de 
l’envelliment actiu en l’entorn comunitari són coneguts per tots: beneficis físics, psicològics, 
emocionals, socials, etc. 

219. El foment dels programes d’intervenció comunitaris i voluntariat social va en la direcció 
d’afavorir un major envelliment actiu i saludable de la gent gran, milloren la qualitat de vida, 
eviten l’aïllament social, redueixen els casos de depressions, prevenen i detecten els riscos 
de maltractaments i abusos en totes les seves formes, amplien les seves xarxes de relacions i 
sobretot, fomenten la participació de les persones grans, donant valor a la seva experiència i 
situant-los com a protagonistes a la nostra societat.  
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220. 2.5.1. Potenciar i desplegar l’atenció en l’entorn comunitari

221. Sabem que el nombre de persones en situació de dependència creix, i que segurament les 
seves necessitats de suports per a les activitats de la vida quotidiana i per a projectes de vida 
independent a l’entorn comunitari aniran en augment. Per això, s’ha evidenciat la necessitat 
del redissenyar el sistema d’autonomia personal i fer-ho compatible amb el desig de les 
persones majors d’envellir a la seva llar.  A més, la crisi epidemiològica que ha generat la 
COVID19 ha provocat una emergència sanitària i social que ha tensionat el sistema de cures i 
d’acompanyament a les persones grans i els grups més vulnerables. 

222. La base d’aquest nou model es sustenta en una millor coordinació en l’àmbit  de salut i de serveis 
socials, donant resposta als seus drets afavorint al màxim l’apoderament de la persona i la seva 
l’atenció en l’entorn comunitari i un flux de serveis flexible entre aquesta i les residències quan 
sigui necessari. És a dir, la necessitat de redefinir l’actual model de cures, per donar respostes als 
reptes del model d’atenció integrada a l’entorn domiciliari.

223. D’una forma aclaparadora, la gent gran vol ser atesa a la seva llar i amb la seva família. A 
Mallorca, seguirem treballant per articular un catàleg de serveis d’atenció en els entorns 
domiciliaris i comunitaris de les persones. Ja és possible tenir cura de les persones en el seu 
domicili amb molta més qualitat, millors serveis i al mateix preu que en un centre residencial. 
Els i les socialistes de Mallorca ho estem demostrant amb la implantació del servei de menjador 
per part dels Ajuntamnets, i amb la implantació del servei d’atenció integral a persones majors 
dependents al seu domicili a través del Consell. A més d’augmentar la qualitat del servei a 
les persones dependents, estem creant ocupació pública de qualitat que retorna en un 40% a 
l’estat en forma de cotitzacions socials.

224. Així, la nostra meta ha de seguir sent afavorir la permanència de les persones en el seu entorn 
habitual de vida, millorar l’eficàcia i l’eficiència de les prestacions i serveis adreçats a persones 
en situació de dependència, oferir suport als familiars curadors, afavorir el treball en xarxa que 
ens permeti optimitzar recursos i agilitzar l’atenció a les persones en situació de dependència 
constitueixen els reptes de les actuals polítiques socials.

225. Els models de creixement continuat en places residencials permanents per a gent gran 
dependent, propis de les darreres dècades del segle passat, són insostenibles en el temps. 
A l’escenari futur que se’ns planteja, amb una població majoritàriament envellida, no podem 
continuar buidant cases per concentrar a les persones en centres residencials.

226. No es tracta tant d’una qüestió de manca de recursos com d’aprofitament i coordinació dels ja 
existents (serveis de salut, serveis socials especialitzats i serveis socials municipals). La millora i 
coordinació de serveis com: l’atenció domiciliària, els centres de dia, la teleassistència, el transport 
adaptat, els centres de salut, etc., suposaria posar el focus en resoldre les necessitats reals de les 
persones dependents i les seves famílies.
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227. Tampoc podem oblidar-nos de cuidar al personal cuidador. Les famílies i els cuidadors de 
persones grans dependents necessiten que estiguem al seu costat durant tot el procés, que 
els acompanyem i que els facilitem les coses el màxim possible. El foment dels programes 
d’ajuda psicològica per a cuidadors/res i d’experiències compartides amb altres cuidadors/res 
són una bona eina per complir aquest objectiu. Un col·lectiu principalment format per dones i, 
sovint, dones grans que posen en perill la seva pròpia salut en dedicar-se de manera intensiva 
a les tasques d’atenció i cura de familiars en situació de dependència. No obstant això, aquest 
col·lectiu presenta, cada vegada més, una major diversitat de perfils i problemàtiques, la qual 
cosa obliga a pensar de manera integral i a dissenyar globalment una política de suport als 
cuidadors/res que doni respostes diverses i flexibles. 

228. 2.5.2. Adequar la resposta especialitzada als nous reptes socials de les persones grans dependents

229. Els centres residencials han de servir per aquelles situacions en que la necessitat de cures i 
atenció siguin molt especialitzades, quan les condicions familiars o d’habitatge no siguin les 
adequades. Però s’ha de defugir del model tradicional, dels centres basats en els serveis, i 
promocionar centres que treballin des de l’enfocament centrat en  la persona que busca que 
les persones se sentin com a casa, en un habitatge adaptat a les seves necessitats i amb cures 
personals, però on a més la persona continua controlant la seva vida i fent les coses que pot i li 
permeten gaudir de la seva vida. Per això, és imprescindible que generem una nova cultura de 
qualitat en serveis socials, no atorgant a la protecció i la seguretat la categoria de criteris únics. 
S’ha de treballar des de la defensa de drets individuals i que la capacitat de decisió sobre la vida 
quotidiana i el respecte a la pròpia dignitat no es vegi limitada pel fet de ser gran, necessitar 
cures o viure fora de la pròpia llar.

230. Així i tot, s’haurà de treballar des de la perspectiva que els centres han de ser el darrer recurs, i 
aquests han de ser més de caràcter temporal, i que s’adaptin a les necessitats de les persones 
i no amb una concepció finalista, i sempre que es pugui fomentar l’atenció integral des dels 
serveis comunitaris, això implica un treball conjunt amb els serveis de salut, amb els centres de 
serveis socials i amb la resta de la comunitat.

231. 2.5.3 El paper del Tercer Sector d’acció Social

232. Hem d’apostar de manera definitiva pel desenvolupament de l’acció concertada amb el Tercer 
Sector Social com a forma de garantir la qualitat de la prestació de serveis públics per a les 
persones més vulnerables de la nostra societat. A més, les fórmules de concert social contribuiran 
a una millora de l’estabilitat financera de les entitats i redundarà en una millora en l’atenció.
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233. 2.6. Cap a una igualtat real

234. 2.6.1. Igualtat entre homes i dones

235. Els i les socialistes de Mallorca a través d’aquesta ponència volem refermar el nostre compromís 
amb l’assoliment de la igualtat efectiva entre dones i homes millorant la situació en la qual es 
troben les dones a partir de donar resposta a les múltiples desigualtats que pateixen. Ho farem 
des de tots els àmbits polítics i institucionals, essent la transversalitat i la perspectiva de la igualtat 
entre dones i homes un element cabdal, al igual que les polítiques retributives, la lluita contra 
la precarietat laboral, els prejudicis i estereotips de gènere, la conciliació de la vida personal, 
familiar i professional, la prevenció de riscos laborals, la vigilància de la salut, la prevenció de 
l’assetjament sexual, i la comunicació.

236. Ens trobam a una societat on emergeixen els populismes d’extrema dreta, que neguen la 
violència cap a les dones, pel fet de ser dones i que posen de manifest la perpetuació del model 
patriarcal. Sabem que no és fàcil lluitar a contracorrent, i per això necessitam una major implicació 
des de la ciutadania en general, però també des del sector públic, des de les Institucions.

237. La coeducació ha de ser la nostra gran eina per aconseguir una Mallorca feminista. Des de 
ben petits s’ha de treballar en els valors de la igualtat perquè els nins i nines que estiguin 
escolaritzats del present, siguin persones igualitàries del futur.

238. I per això, necessitam municipis feministes, allà en cada poble es reivindiqui com a feminista 
per tal d’abordar la realitat social, perquè no tenim cap dubte que si podem canviar aquesta 
realitat que ens envolta és des de la part local, i les entitats que la sustenten. Així com, una major 
implicació dels homes, homes compromesos amb la nostra societat, i que entenen que encara 
queda molt fer aconseguir aquesta igualtat plena entre homes i dones, cap a una societat que 
defugi del patriarcat i sigui més igualitària.

239. La nostra història com a partit ens avala, fórem els primers que parlarem de llistes cremallera, 
per poder garantir l’accés a la política de les dones. La legislatura del president Zapatero va obrir 
una mirada feminista mai vista, i per primera vegada es va posar un Ministeri d’Igualtat, i es 
varen dur a terme moltes conquestes socials, com la llei de violència de gènere, la llei d’igualtat 
i la llei d’interrupció voluntària de l’embaràs, entre d’altres mesures. Conquestes avui assolides 
i que avui es veuen amenaçades per la dreta espanyola i europea. Per tant,  hem de fer passes 
efectives fonamentades en polítiques de discriminació positiva perquè les dones puguin tenir 
el seu espai en tots els àmbits.

240. Aquí a Mallorca, en l’àmbit laboral una de les fites més importants i que ha tingut una incidència 
rellevant per les dones ha estat el pacte de rendes i la lluita contra la precarietat laboral, que ha 
permès aquests anys increments salarials en els convenis de l’hostaleria i comerç.  Així com, la 
pujada del salari mínim interprofessional. 
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241. D’altra banda, els nostres esforços s’han centrat en facilitar l’accés a la dona al món empresarial, 
a través de línies de crèdits d’emprenedoria específiques per dones amb projectes que tenen 
un gran impacte social i de valors. L’economia s’ha de gestionar de manera més feminista, i 
això implica que sigui més sostenible, no únicament basada en el major rendiment en menor 
temps i de major creixement, sinó que ha de ser ecològica i circular amb capacitat de revertir els 
recursos. Però encara cal incidir a més àmbits: cultural, rural...

242. Necessitam que les respostes als grans reptes de les dones siguin tractats des de la perspectiva 
interseccional del feminisme, atès a què el gènere, l’ètnia, la discapacitat, la classe o l’orientació 
sexual estan  interrelacionades  obrint pas a itineraris vitals  d’acord amb  una nova manera 
d’entendre les múltiples realitats de les dones.

243. Els socialistes de Mallorca tenim un immens capital en el terreny de  la igualtat. Per això no 
podem permetre que amb l’excusa de la crisi social i econòmica que vivim, aquest capital quedi 
desacreditat o es desmuntin les propostes que han fet de Mallorca  una societat  moderna, i 
veritablement democràtica. 

244. 2.6.2 Violència Masclista

245. 36 dones han estat assassinades a Mallorca des de l’any 2003. Una de cada deu dones majors 
de setze anys han patit algun tipus de violència masclista. Entre les dones grans víctimes de 
violències el 40% fa quaranta anys i més, que en pateixen. Aquestes dades són prou significatives 
perquè els i les socialistes de Mallorca facem feina per tal de poder prevenir aquest tipus de 
violència i alhora quan tenim la víctima reconeguda, poder protegir-la mitjançant tota una xarxa 
de recursos i serveis pròxims i adequats a les seves necessitats.

246. Fa tres anys que els Consells Insulars poden desplegar polítiques d’igualtat mitjançant el traspàs 
de competències, un  traspàs que suposa que per primera vegada en aquesta legislatura es 
reconeix al Consell de Mallorca tota una sèrie de competències amb aquest àmbit. I això significa 
poder assumir totes les funcions i serveis que el Govern estava  gestionant  i alhora  créixer  i 
desplegar totes les accions polítiques al nostre abast adreçades a les dones víctimes de violències 
masclistes, i a la ciutadania en general, de manera conjunta per part de totes les Institucions. 
Aquesta coordinació esdevé clau a l’hora de poder ser més efectius en la protecció de la víctima.

247. Per això la importància de treballar en l’atenció a víctimes de violència masclista, davant els 
postulats negacionistes de l’extrema dreta els i les socialistes sabem que cal reaccionar. No sols 
a través del Consell de Mallorca, sinó també implicant els municipis, atès a què tenen una part 
fonamental en la detecció i conscienciació important, i  també un paper rellevant en l’atenció 
directa i en el seguiment dels casos. 

248. Nosaltres reconeixem que per combatre aquesta xacra es requereix per una banda ampliar i 
descentralitzar recursos d’atenció directa, de tipus informatiu, jurídic, psicològic, d’habitatge, i 
econòmic. I per l’altra especialitzant de cada vegada més els serveis d’acord amb els nous perfils 
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que sorgeixen i les necessitats de les víctimes. Perseguint una clara finalitat, reduir el nombre de 
possibles víctimes, amb una major prevenció, sensibilització i formació a través de programes 
específics, però també incorporant la perspectiva feminista a dins les nostres polítiques.

249. 2.6.3 Més enllà de la conciliació: cap a la corresponsabilitat

250. Són molts els beneficis que s’obtenen per l’aplicació de mesures de conciliació com ara l’augment 
de la productivitat, la retenció i captació del talent, la reducció de l’absentisme laboral, la millora 
de l’ambient de feina, l’augment de la implicació de la plantilla, la reducció de la rotació de les 
tasques i els costs de reincorporació, l’obtenció de bonificacions derivades de la seva aplicació, 
la millora de la imatge de les empreses davant la seva plantilla, les entitats proveïdores, la 
clientela i la societat en general, de manera que la imatge de l’empresa repercutirà positivament 
en els resultats comercials de la mateixa i la promoció de la igualtat entre homes i dones.

251. La mala distribució del temps de feina amb horaris irracionals, el fet que les dones encara 
assumeixen una major tasca domèstica i tenen una major cura dels infants o persones 
dependents que els homes, entès a què encara vivim dins una cultura de feina equivocada 
en l’era digital són alguns dels factors que haurem de considerar per tal de poder garantir una 
major conciliació laboral i familiar i corresponsabilitat.

252. Des del Consell de Mallorca i de manera coordinada amb totes les administracions, s’ha de fer 
una tasca d’impuls i d’acompanyament a través de polítiques de consens amb totes les forces 
polítiques, socials i sindicals, que no sols afavoreixi horaris més racionals de feina, sinó també 
fora de la feina. Així com un repartiment més just de les tasques entre homes i dones.

253. Aquestes polítiques de consens hauran comptat amb la incorporació d’agents d’igualtat per 
part del Consell de Mallorca per dur a terme els plans locals, adequats a la realitat de cada 
municipi i hauran de preveure un sistema de seguiment i avaluació amb identificació de l’entitat 
i o organismes responsables del seguiment per tal de poder avaluar la seva implementació i 
detectar possibles millores que ens permetin avançar cap a la premissa de treballar per viure, i 
no viure per treballar. 

254. Tot això, d’acord amb el valor de la corresponsabilitat, un valor que posa l’accent en l’anàlisi 
de repartiment de tasques i obligacions domèstiques i va més enllà que el simple equilibri 
conciliador entre les diferents esferes d’actuació de les persones. Que parteix de l’equilibri en 
les diferents dimensions de la vida amb la finalitat de millorar el benestar, la salut i la capacitat 
de feina personal, però que encara dona una passa més, donat que suposarà la implicació de 
les persones en el repartiment de les responsabilitats domèstiques i familiars, especialment els 
homes, i també als agents socials dins el sector públic i privat.
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255. 2.6.4 Col·lectiu LGTBI

256. No podem permetre que una societat progressista continuï patint casos de violència o 
discriminació per raó d’orientació o identitat sexual. Per això la nostra tasca al capdavant del 
Consell de Mallorca ha estat la de crear un El Servei d’Atenció a la diversitat, que pugui garantir 
majors serveis i atenció per fer front a les discriminacions que pateix el col·lectiu LGTBI.  

257. Un servei que ha estat possible, arran de l’efectivitat del traspàs de competències en aquesta 
matèria i gràcies a la implicació i participació dels col·lectius LGTBI. Però que cal seguir potenciant 
a través d’una major sensibilització i la descentralització del Servei d’Atenció a la diversitat, així 
com la formació del personal de les administracions públiques insulars i municipals, per tal de 
poder arribar a tots els municipis. Especialment, als municipis més petits, i a realitats socials més 
immobilistes.

258. S’ha de treballar per poder combatre qualsevol classe de discriminació del col·lectiu LGTBI, fent 
especial èmfasi en la discriminació laboral, tant en el sector privat com en les administracions 
públiques. També cal adoptar mesures específiques per a la inserció laboral de les persones 
transsexuals, ja que es tracta d’un col·lectiu especialment vulnerable a l’hora de cercar llocs de 
feina.

259. Les persones LGTBI que són majors, i tenen una discapacitat pateixen una doble discriminació 
que hem d’assumir des de les administracions públiques des de la necessitat d’elaborar, impulsar 
i donar a conèixer protocols específics que facilitin la seva llibertat d’expressió de l’orientació 
sexual i la identitat de gènere.

260. 2.6.5  Explotació sexual 

261. L’explotació sexual de dones i menors és la manifestació més cruenta i violenta de la desigualtat 
estructural entre dones i homes i de la feminització de l’empobriment. En el context actual 
de pandèmia, que ha agreujat les bretxes de gènere i les desigualtats existents a les quals 
s’enfronten les dones, la situació és encara més alarmant. Els efectes de la crisi mai són neutrals 
en matèria de gènere i la pandèmia de la COVID-19, no és una excepció.

262. Pels homes i dones socialistes, perseguir i fer feina per eradicar l’explotació sexual és una 
prioritat i sabem que el seu abordatge no es pot deslligar del fenomen de la prostitució, perquè 
és la demanda de prostitució la principal causa d’augment de la tracta de dones i menors. Per 
això, defensam l’abolicionisme de la prostitució, perquè la igualtat d’homes i dones no es podrà 
aconseguir mentre es comprin, venguin i explotin a dones, nines i nins, prostituint-los.

263. I també per això,  necessitam que les Administracions, incorporin la visió profundament feminista 
i de drets humans per establir el vincle entre la lluita contra l’explotació sexual i la recuperació 
econòmica i social.
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264. 2.7. La solidaritat i la cooperació del desenvolupament com a senya 
d’identitat progressista

265. La solidaritat és el valor fonamental que ens lliga a una comunitat o col·lectiu creant un sentiment 
de pertinença, empenyent-nos a lluitar contra les desigualtats que regnen el nostre món, 
obligant-nos a denunciar l’egoisme i la indiferència de l’individualisme. El Partit Socialista Obrer 
Espanyol fa cent quaranta-dos anys que desenvolupa el seu projecte polític guiat per aquest 
valor, juntament amb el de la igualtat i la justícia social, per construir una societat lliure que 
progressi de forma cohesionada i forta. Els i les socialistes de Mallorca som conscients de que 
formam part d’una societat rica, diversa i acollidora. Ens sentim units als veïnats i veinades del 
nostre carrer, poble, ciutat i illa i ho demostrem treballant a diari per remoure les barreres que ens 
impedeixen l’avanç conjunt com a societat, però no ens abstreiem de la tossuda realitat que ens 
mostra dia a dia, que vivim en un món globalitzat i que allò que passa a milers de quilòmetres 
de ca nostra, té incidència en el nostre dia dia. Com a socialistes som hereus de la lluita de classes 
dels nostres companys i companyes, que han defensat els drets de la classe treballadora de la 
tirania dels opressors, pagant amb la seva vida aquest compromís amb la ciutadania del seu 
temps. Avui en dia no ens juguem la vida al defensar els drets i el progrés de la societat i això ha 
d’ampliar els límits de la nostra solidaritat, ens ha de permetre avançar en la lluita per la igualtat 
i la llibertat. Hem d’expandir aquest sentiment de pertinença i avançar en una consciència, ja 
no només de classe, sinó d’espècie. Hem de fomentar els lligams de fraternitat, a través de 
la cooperació, promovent no només que es cobreixin les necessitats bàsiques que permetin 
la reproducció de la vida diària (sobreviure) sinó que hem de ser ambiciosos i aconseguir que 
hom pugui desenvolupar-se com a ésser humà, cobrint totes les necessitat que té una persona i 
que Maslow classificava i jerarquitzava com necessitats bàsiques o fisiològiques, de seguretat o 
protecció, socials, d’estima i d’ autorealització o autoactualizació. Al llarg dels anys hem treballat 
les polítiques de cooperació al desenvolupament, a nivell internacional, amb la voluntat de 
promoure el desenvolupament d’una vida lliure i digne als seus països, tot i les dificultats 
que van sorgint, els i les Socialistes de Mallorca tenim el compromís de continuar avançant 
en aquests programes, a través dels ens locals de Mallorca, ja sigui el Consell de Mallorca 
o els ajuntaments, col·laborant amb les ONG’s que treballen 1 sobre el terreny, vetllant per 
assolir i implementar els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030. Volem 
aconseguir que les necessitats no cobertes no obliguin les persones a fugir del lloc on han 
construït la seva vida, empenyent-los a emprendre moviments migratoris i provocant que en 
els pitjors dels casos caiguin en mans de màfies que es dediquen al tràfic de persones, costant-
los la vida i convertint la mar que ens envolta en un immens cementiri d’esperançes perdudes 
i d’il·lusions trencades. Els i les Socialistes de Mallorca, com hem comentat, ens sentim part 
d’aquesta societat illenca en la que vivim, on l’estat del benestar que hem ajudat a crear i aixecar 
amb els governs socialistes després dels anys de dictadura, garanteix l’accés als serveis bàsics 
dels nostres veïns i veïnes, però tornant a Maslow, amb això no en tenim prou per aconseguir 
que els homes i les dones es desenvolupin de forma integral. La pandèmia que hem viscut 
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i de la qual no hem acabat de sortir, ha posat de manifest algunes mancances estructurals 
en les que necessitam treballar per fer que la ciutadania avanci conjuntament. Hem vist, per 
exemple, com la bretxa digital invisibilitzada per el dia a dia de la vella normalitat, impedia 
que nins, nines i adolescents en situació de doble vulnerabilitat -per la seva curta edat i per la 
pobresa infantil que pateixen- poguessin seguir els estudis des de casa seva amb una certa 
normalitat o que la gent gran patís una soledat no desitjada davant la impossibilitat de veure 
la seva família i el seu entorn més proper. Hem hagut de crear espais d’acollida temporals per 
allotjar les persones sense llar durant l’estat d’alarma i hem hagut d’esmolar l’enginy per a 
poder alimentar i controlar la salut de les persones que han volgut romandre al aire lliure. Hem 
de continuar trobant respostes conjuntes amb el sector privat i obrint la mà i col·laborant amb 
les associacions i ONG’s que treballen als nostres carrers, que arriben a espais on l’Administració 
Pública no arriba, cobrint espais que a dia d’avui semblen inaccessibles des de l’espai públic 
i en els que aquestes associacions tenen un ampli coneixement. Com hem fet aquests 
darrers mesos hem d’apostar per la cooperació local per reduir les desigualtats que encara 
són presents a Mallorca, afavorint que tothom, tenguin les necessitats que tenguin, puguin 
desenvolupar el seu projecte de vida sense desigualtats, barreres o traves que els hi dificultin.  
 
 
 

266. 2.8. L’esport com a element vertebrador d’acord al cicle vital

267. La pandèmia ha tingut un impacte en l’esport, l’activitat física, i l’educació física. En molts de 
casos es varen suspendre esdeveniments esportius, així com restriccions que han limitat les 
activitats esportives de la ciutadania de Mallorca. Però també, dins l’esperit de superació que 
promou l’esport, aquest s’ha adequat i adaptat a una nova situació permetent una ampliació de 
la seva concepció.

268. Les polítiques de l’esport que el govern de Mallorca ha de desenvolupar quedaran ben definides 
a la futura Llei de l’esport, en la qual els i les socialistes ja estam treballant, i ens permetrà fer una 
passa més quant a la nostra capacitat de gestió.

269. Aquesta fita ens permetrà poder consolidar tots els programes d’esports en edat escolar. Així 
com el foment i l’execució dels programes d’activitat física per a totes les persones. Al cap i a la fi 
promoure l’activitat física i esportiva a tota la societat, i per tota la societat, de manera inclusiva i 
on tenguin cabuda tots els esports, com ara són els programes d’estades esportives temàtiques.

270. La pràctica de l’esport ens aporta salut, també a les persones que presenten algun tipus de 
malaltia crònica. Per això s’han de seguir impulsant a través de la seva territorialització programes 
específics, amb coordinació amb els professionals de medicina esportiva, però també introduint 
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nous perfils professionals relacionats amb l’esport, que puguin donar un impuls i una major 
atenció als nostres esportistes. 

271. Tot aquest conjunt de programes s’ha de continuar potenciant, amb una fita clara: arribar al 
màxim de municipis de Mallorca, implicant a tots els Ajuntaments.

272. Per això sabem que les convocatòries d’instal·lacions esportives adreçades als Ajuntaments, 
hauran de contemplar un major finançament i una perspectiva més integral i amplia, no 
únicament per les instal·lacions esportives, sinó que també, per aquelles instal·lacions que siguin 
municipals, però on es faci la pràctica habitual de l’esport, com ara la millora de la pavimentació 
dels itineraris saludables.

273. Si volem garantir que l’esport es practiqui necessitarem comptar amb instal·lacions i equipaments 
esportius, no cal dir, que Mallorca és un territori limitat, i com a tal s’haurà de vetllar perquè en el 
marc de les competències referides a l’ordenació del territori insular, es compleixin les previsions 
urbanístiques sobre la reserva d’espais i qualificacions de zones per a la seva pràctica. Per això, 
també és important superar la concepció del municipi, i promoure agrupacions de municipis 
per diferents mitjans, com els consorcis, per tal de compartir i ampliar així la seva cartera de 
serveis i programes.

274. Una línia important a desenvolupar, i que enllaça amb la idea anterior de les polítiques esportives 
comunitàries seran els programes d’esport i aventura. Esports, que evidentment per les nostres 
condicions climatològiques o geològiques no es poden practicar a la nostra Illa.

275. Sabem que una eina important, i que ens ha de servir a l’hora de poder plantejar les nostres 
polítiques són per una banda l’Observatori Esportiu de Mallorca i per l’altra el Consell Esportiu 
de Mallorca. L’èxit d’aquestes polítiques dependrà de la seva participació en la presa de decisions 
i que des de l’escolta activa puguem donar resposta a les seves necessitats.

276. Mallorca ha d’acompanyar als i les esportistes en la participació de les competicions 
autonòmiques, i com no reconeixent la seva contribució a la societat. Per això, no podem 
dependre d’altres àmbits a l’hora de fer una aposta decidida pel seu foment, i des de l’esport 
s’ha de poder organitzar, regular i patrocinar competicions i manifestacions esportives i d’activitat 
física.

277. I per cohesionar les polítiques de l’esport necessitam una coordinació i cooperació 
interadministrativa, entre totes les institucions on Mallorca ajudi a dibuixar un mapa 
d’equipaments i instal·lacions esportives que s’adeqüi a les necessitats, ja sigui per la seva, 
creació, ampliació la seva millora. Així com, promoure mesures incentivadores i de formació als 
professionals perquè des de la gestió municipal es faci una aposta decidida per la qualitat.

278. En resum, necessitam consolidar les polítiques de l’esport base, però el nostre model pretén donar 
una passa més, i fer una aposta decidida cap a l’activitat física i salut a l’aire lliure per a tots i totes. 
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279. 2.9. La resposta social a través dels serveis socials municipals

280. 2.9.1 Programes de detecció i prevenció per a col.lectius vulnerables

281. Com a servei responsable de millorar les condicions de vida de les persones del municipi i 
de donar resposta a les necessitats socials que presenten els seus veïns i veïnes, hem de ser 
conscients que el fet de patir una pandèmia durant més d’un any i mig ha augmentat les 
desigualtats del municipi i que això va més enllà de dificultats econòmiques. Ara més que mai 
son de molta importància tots els programes que ens permeten, per una part, detectar quines 
son ara per ara les necessitats de la ciutadania i quines son les temàtiques que necessiten 
programes de prevenció. No hi ha cap dubte de que hem de tenir especial cura dels menors 
més vulnerables i esdevé importantíssim un programa de prevenció educativa amb ells i elles. 
Programes de prevenció d’abús sexual infantil i juvenil. Programes de prevenció de violències 
masclistes. Formació en educació afectivo sexual als centres. Per assolir fites és imprescindible 
una participació real dels infants i joves en organismes de participació municipals per a que 
tinguin veu en les polítiques municipals i en la seva qualitat de vida. Afavorir també la participació 
de la gent gran en la presa de decisions en aquells temes que, a nivell municipal, tenen una 
incidència directe damunt la seva vida. En lo que te a veure amb prevenció d’addiccions és 
importantíssim contar amb plans de prevenció d’addiccions i drogodependències a nivell 
municipal i si ja es te, impulsar-lo, desenvolupar i coordinar el pla. Foment comunitari d’accions 
de prevenció de consum de drogodependències i altres adiccions en centres escolars, entitats 
esportives, esdeveniments culturals, d’oci, festes, etc. 

282. 2.9.2 Intervenció comunitària i atenció directa, recursos i acompanyament en situacions 
de vulnerabilitat

283. Els serveis socials municipals som el primer nivell del Sistema Públic de Serveis Socials i constituïm 
el punt d’accés immediat, per tant hem de garantitzar la proximitat a les persones usuàries i als 
àmbits personal, familiar i social. És cabdal un servei immers en la comunitat, i 3 que ha de basar 
en la igualtat d’oportunitats, la millora de la qualitat de vida de totes les persones, l’autonomia 
i la integració social, el seu model d’intervenció. La nostra feina és donar suport a les persones 
que es troben, per diferents circumstàncies, en situació d’especial vulnerabilitat. La pandèmia 
ha mostrat de forma més que clara la importància de uns serveis socials ben dimensionats i 
amb capacitat de reacció. Han esdevingut com altres serveis, absolutament essencials. Quan 
les persones es veuen colpejades de la manera que ho han estat en els darrers mesos, cerquen 
l’administració més propera per demanar ajuda, i hem de tenir, com hem demostrat, capacitat 
de resposta inmediata. Ajudes econòmiques per alimentació, medicines, energia,bretxa digital, 
inici de curs escolar i tantes d’altres que mantenien en moments molt complicats l’equitat de les 
persones dels nostres municipis. Hem de detectar i actuar davant les noves necessitats socials 
que ha provocat la pandèmia, respondre a les noves necessitats socials, emocionals i familiars 
que s’estan manifestant com la situació de la pandèmia conseqüència de la crisis. Analitzar dades 
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que hagin estat segregades per sexe i continuar fent propostes que eliminin les desigualtats. 
Fomentar la coordinació i la sinergia amb departaments essencials per el temps de recuperació 
que ve, com son les àrees d’ocupació i habitatge, de forma especial en els casos de desnonament. 
És necessari continuar amb la estreta relació amb el Consell de Mallorca, i poder de la seva mà, 
reforçar, ampliar i millorar les prestacions domiciliàries, com el SAID, incidir especialment en 
projectes per evitar la soledat dels nostres majors i pal.liar les seqüeles emocionals de la situació 
de la pandèmia. Millorar la coordinació i informació en els casos derivats (especialment infància 
vulnerable i persones grans), a fi de que els seguiments siguin més complets i coordinats. 
 
 
 
 

284. 2.10. La democratització de la cultura com a element cohesionador 
de la nostra societat

285. Un projecte polític progressista ha d’assenyalar com a punt de partida la consideració que 
la cultura és, abans de res, un dret dels ciutadans i les ciutadanes i una obligació de les 
administracions envers ells, constitucionalment garantida, sent un element essencial per a 
desenvolupar plenament la ciutadania democràtica, el creixement i la maduresa de la nostra 
societat.

286. No obstant això, ha estat una de les majors víctimes de l’acció del Govern del PP, atès a la mala 
combinació de prejudici ideològic i la manca de visió de l’enorme i transcendental oportunitat 
de futur que suposa la cultura per Mallorca.  

287. La cultura constitueix també un dels sectors d’oportunitat de desenvolupament més dinàmics i 
importants de Mallorca. El primer pas és prendre consciència d’aquesta potencialitat.

288. Devem doncs entendre la cultura des d’una doble dimensió: com a recurs i com a dret.

289. Al temps, la cultura ha de tenir el suport i protecció dels poders públics perquè la ciutadania 
tingui garantit el dret d’accés a aquesta, els creadors puguin impulsar el seu treball amb garanties 
i dignitat professional, i el patrimoni comú històric, cultural i artístic tingui el suport i protecció 
que necessita per a ser preservat com ben comuna per a la societat.

290. És imprescindible que a Mallorca existeixi una autèntica política de pacte per a la Cultura, que faci 
del diàleg la seva divisa, que sigui capaç de generar les sinergies necessàries amb les indústries 
culturals i creatives a través de polítiques culturals, que millori les condicions sociolaborals 
d’artistes i d’altres agents culturals que conformen el sector, els drets dels creadors, que ajudi 
a la xarxa de teatres, llibreries, centres culturals o galeries, i que garanteixi el dret efectiu de la 
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ciutadania d’accés a la cultura i que fomenti i estimuli el seu consum. S’ha d’impulsar la cultura 
especialment entre la gent més jove, infants i adolescents, han de tenir garantit l’accés a la 
cultura en les seves múltiples vessants, per això és clau el paper del teixit associatiu cultural 
implantat arreu de l’illa (grups de teatre amateus, Bandes i Escoles de Música, corals, etc...) que 
fan una funció imprescindible de foment de la cultura i educació de les joves generacions, 
que en un futur podran esdevenir creadors, artistes o aficionats i impulsors de la cultura arreu 
de l’illa, constituïnt un element de cultura de base que cal preservar. La cultura ha de ser una 
prioritat de país.

291. La cultura també és motor de canvi social i també garantia de preservar tradicions i costums, és 
per això que s’ha de treballar per aconseguir l’equilibri entre la innovació, la diversitat cultural, i 
les nostres arrels com a poble i societat, conjugant passat, present i futur en total sincronia.  

292. La igualtat és un valor a tenir present en les polítiques culturals, i per això hem de ser capaços de 
promoure la igualtat efectiva de gènere en la gestió i la promoció cultural, així com la necessària 
visibilització de la contribució de les dones al desenvolupament cultural.

293. Aquesta pandèmia ens ha demostrat que la cultura és necessària per a la nostra societat i a 
més, que és segura i motor econòmic a les nostres Illes, és per això que ha de ser tractada com 
un bé essencial. Així doncs la col·laboració públicoprivada s’haurà de tenir present també per 
garantir que la cultura estigui a l’abast de la ciutadania i el nostre compromís amb la cultura de 
Mallorca és absolut, amb l’objectiu clar de fomentar la cultura en totes les seves dimensions, 
donant oportunitats als creadors, protegint i promocionant el nostre patrimoni cultural i fent de 
la cultura un eix de progrés essencial per a la nostra societat.

294. 2.10.1. La conservació i promoció del patrimoni 

295. Mallorca es defineix a través del nostre patrimoni, material i immaterial, és per això que, 
hem de garantir la conservació del nostre patrimoni amb una major protecció. És primordial 
la intervenció de les institucions per a garantir la tasca de conservació, restauració i promoció 
del nostre patrimoni, col·laborant amb tots els agents implicats i els grups d’interès que fan 
referència als diferents elements. 

296. Cal tenir en compte que la promoció del patrimoni com a bé d’interès cultural ajudarà en la seva 
protecció i conservació, ja que donant difusió al patrimoni de l’Illa de Mallorca aconseguirem 
un doble objectiu, que aquest perduri en el temps i sigui reconegut com a element valuós per 
tota la societat. 

297. 2.10.2. La nostra llengua, patrimoni immaterial 

298. La nostra llengua, el català, és patrimoni immaterial de la nostra illa i ens permet preservar la 
nostra identitat cultural.
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299. A més, el català és i ha de ser instrument vehicular per garantir el procés d’integració i cohesió 
social a Mallorca. Per això hem de facilitar l’accés al seu aprenentatge, a les persones nouvingudes 
a l’illa a més de garantir el seu ús natural a totes les administracions i institucions, fomentant-ho 
amb polítiques lingüístiques actives que ampliïn els espais d’ús de la nostra llengua a Mallorca 
i garanteixin la seva conservació. 

300. Aquesta també es farà donant suport a totes aquelles entitats que fan de la defensa i promoció 
de la llengua i cultura de la nostra terra el seu principal objectiu, així com als creadors que la 
difonen en les seves diverses expressions:l’escriptura, el teatre o la música. S’han d’impulsar 
programes de suport a entitats i persones que treballin en aquesta vessant, en particular en el 
foment de la lectura i, per tant, de l’edició en català d’autores i autors mallorquins.

301. 2.10.3. La diversitat  cultural, garantia de bona convivència

302. L’article 2 de la declaració universal de la UNESCO sobre la diversitat cultural diu: “Les polítiques 
afavoreixen la inclusió i la participació de tots els ciutadans i ciutadanes garanteixen la cohesió 
social, la vitalitat de la societat civil i la pau. El pluralisme cultural constitueix la resposta política 
al fet de la diversitat cultural. Inseparable del seu context democràtic, el pluralisme cultural és 
propici a intercanvis culturals i al desenvolupament de les capacitats creadores que alimenten 
la vida pública”.

303. Així doncs, com a gestors institucionals hem de treballar per garantir la diversitat cultural, 
fomentant l’intercanvi cultural i el desenvolupament de les capacitats creadores per a que hi 
hagi una bona connexió entre tots els actors i es pugui garantir la bona convivència cultural i 
ciutadana.
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304. 3.1. El Consell de Mallorca com a referent de govern a l’illa i la 
col·laboració institucional 

305. L’experiència que tenim del funcionament dels Consells Insulars, des de la seva creació ara ja fa 
més de 40 anys, ens du a entendre aquesta institució amb una doble naturalesa: l’autonòmica 
i també la local. 

306. Els Consells Insulars son les institucions més pròximes als Ajuntaments i als ciutadans i ciutadanes 
d’aquestes illes. Són unes institucions amb àmplies competències, reconegudes a l’Estatut 
d’Autonomia, i que, en moltes ocasions, millor responen de la realitat i problemes del segle 
XXI. Podem afirmar que els Consells Insulars, i en particular el de Mallorca, han arribat a la seva 
maduresa política i per tant, han de tenir un paper clau per donar resposta als desafiaments que 
tenim com a societat. Per afrontar aquests reptes, de present i de futur, el Consell de Mallorca 
s’ha de convertir en una peça clau per assolir i dur endavant grans projectes que tinguin un 
impacte al conjunt de la nostra illa i la seva població. El lideratge del Consell de Mallorca en 
impulsar i alimentar grans propostes i projectes a nivell supramunicipal és important per poder 
transformar territorialment la nostra illa i també la nostra economia. La institució mallorquina ha 
de ser pionera i dur endavant les grans transformacions que necessita la nostra illa. No obstant, 
durant aquest procés no podem oblidar la crisi climàtica, la necessitat d’avançar en igualtat real 
entre homes i dones, la globalització, la transició digital i ecològica, l’organització del serveis 
públics i socials i la seva agilització, entre d’altres. 

307. L’objectiu que ens hem de fixar és dissenyar un Consell de Mallorca que sigui el vertader 
govern de la nostra illa, que estigui a l’altura d’una institució de govern amb competències 
autonòmiques, i que coordini i assisteixi a l’administració local. Aquesta ha de ser una de les 
nostres prioritats.

308. En aquest camí, la cohesió territorial, el diàleg, la responsabilitat compartida i la col·laboració i 
cooperació entre institucions esdevindran importants per poder transformar les nostres idees 
en projectes socials, pioneres i atractius, que també afectaran i afavoriran la dinamització 
econòmica de la nostra illa.

309. 3.1.1. La cooperació institucional com a eix vertebrador 

310. Després de la crisi sanitària, ha quedat més que demostrat que els Ajuntaments són les institucions 
que sempre són a la primera línia per rebre i aportar solucions als problemes i necessitats dels 
ciutadans i ciutadanes. La seva tasca ha estat impecable gràcies a la proximitat amb el ciutadà, 
a la lleialtat institucional i al compromís i entrega dels servidors públics. 

311. No obstant això, el gran número de competències que han anat assolint els Ajuntaments 
i la manca de recursos per fer-hi front, també ha mostrat les seves febleses. Per això, hem 
de ser capaços de minimitzar-les amb un Consell de Mallorca fort, proper i a disposició dels 
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ajuntaments, capaç de dotar de les eines necessàries a les entitats locals i donar-los suport en 
aquells recursos als quals no poden arribar. 

312. Les respostes que donen els batles, batlesses, regidors i regidores als ciutadans dels seus 
municipis és el primer i més pròxim esglaó on es plasmen les polítiques dels i les socialistes. 
Els ajuntaments i els representants polítics municipals, en relació a les competències pròpies 
i a l’execució de polítiques europees, estatals i autonòmiques, són els que sempre estan a 
disposició dels ciutadans i rendeixen comptes d’una forma continuada amb els ciutadans. 
Aquesta política de proximitat és la política real, la qual aporta solucions reals als problemes 
reals de les persones; l’administració que respon davant qualsevol realitat. 

313. Així doncs, el Consell de Mallorca s’ha convertit en un cooperador clau i un referent pels 
ajuntaments de la nostra illa, però és necessari reforçar i enfortir aquesta relació de col·laboració 
i cooperació entre les dues administracions. Els Consells Insulars són claus per minimitzar les 
debilitats detectades a les institucions municipals. Actualment els municipis tenen àmplies 
competències amb un número il·limitat de funcions. No tan sols són les institucions de funcions 
bàsiques que eren abans i d’execució de les polítiques supramunicipals, sinó que ara també fan 
front a altres problemes d’importància que afecten als seus ciutadans: cohesió social, transició 
ecològica, feminisme, polítiques de joventut, la dificultat d’accés a l’habitatge, la precarietat 
laboral, la dinamització econòmica, promoció turística, etc. Per això, els i les socialistes hem de 
saber reflectir els nostres projectes i valors als Ajuntaments i al Consell Insular i comptar amb un 
full de ruta compartit.

314. En el mateix sentit, cal destacar la importància de la coordinació i cooperació del Consell de 
Mallorca amb el Govern de les Illes Balears. Això especialment amb les competències que el 
Govern d’Espanya té com a referència el Govern de les Illes Balears; tot i que la realitat és que 
han estat assumides pel Consell Insular de Mallorca i aquest n’és el responsable de la seva gestió i 
execució. En aquests casos, és convenient articular mecanismes de cooperació sectorial estables 
entre el Govern i el Consell Insular de Mallorca. Així, el Consell de Mallorca, com a institució 
insular i govern de l’illa de Mallorca, també podrà tenir veu i força davant el Govern de l’Estat 
en aquelles competències que acaben tenint efecte damunt les seves polítiques. D’aquesta 
manera ens assegurem que les negociacions, peticions i/o qüestions que s’han de tractar amb 
l’administració estatal, sobre aquelles competències assumides pels Consells, s’ajusten als ideals 
i les polítiques que es duen a terme des del Consell.

315. Els Consells són el govern més proper al ciutadà, juntament amb els Ajuntaments i per això 
també és necessari que comparteixin projectes. Els Consells han d’impulsar aquells mecanismes 
que permetin donar suport a la correcta gestió institucional i administrativa, com ja s’ha fet 
en diverses ocasions a través de Consorcis, Agències, delegacions de competències i diàleg. 
S’han de seguir cercant mecanismes per assistir als Ajuntaments, especialment en relació amb 
aquelles competències que no es poden exercir d’una forma eficaç per falta de recursos humans 
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i materials, i a vegades, per la seva especificitat o especialització. Per això, cal repensar el suport 
que dóna i poden donar els Consells Insulars als Ajuntaments: la coordinació i col·laboració son 
imprescindibles per donar respostes als ciutadans i ciutadanes de les nostres illes. La gestió 
supramunicipal, l’assessorament tècnic en determinades matèries i l’execució en altres, és una 
forma d’afavorir i contribuir amb les necessitats dels ajuntaments. 

316. El diàleg polític, l’assoliment de reptes conjunts en diferents matèries, la gestió dels problemes 
actuals i inajornables i la capacitat de donar una resposta ràpida a qualsevol ciutadà o ciutadana, 
sempre des dels valors que ens representen com a socialistes i amb les persones al centre de 
les nostres polítiques, han de regir el funcionament d’aquestes dues institucions. La participació, 
connexió i comunicació amb els batles i batlesses –com l’Assemblea de batles i batlesses- i 
regidors i regidores enfortiran el nostre projecte. Seguint en aquesta línia, els socialistes hem 
d’impulsar grups de feina amb les persones representants de cada àrea de l’Ajuntament i les 
persones anàlogues al Consell Insular. Això farà possible que construïm el mateix camí, però 
més fort i capaç de fer front a qualsevol dificultat o canvi que es presenti.

317. Totes les propostes i accions dels representants polítics socialistes, a qualsevol de les institucions 
de les que es formi part, han d’anar encaminades a aconseguir una Mallorca més justa, més 
igualitària, més propera i més sostenible. I per això, els Ajuntaments i el Consell Insular de 
Mallorca han de fer una feina conjunta i anar amb la mateixa línia. 

318. 3.1.2 Més i millors competències per uns serveis públics de qualitat

319. Dotar de major autonomia als Consells Insulars i dels mecanismes necessaris per poder exercir 
aquesta autonomia és la reivindicació dels darrers anys. Actualment, els consells s’equiparen 
legalment a les diputacions provincials i funcionen d’una forma molt similar als ajuntaments. 
No obstant, la naturalesa dels consells insulars és doble: local i autonòmica, i requereix d’una 
reforma per a que aquestes institucions s’assemblin més a les institucions autonòmiques. La 
futura llei de Consells Insulars, la qual ja s’ha aprovat el projecte de llei el passat 20 de setembre 
de 2021, permetrà aprofundir en l’autonomia insular per gestionar els propis interessos i establir 
noves tècniques d’organització, funcionament i règim jurídic. 

320. El passat juliol el Govern d’Espanya va anunciar que modificarà la Llei de Bases del Règim 
Local per reconèixer la singularitat d’aquestes administracions i així puguin tenir més autonomia 
financera. Aquesta reforma tan necessària, i que té l’aprovació prevista per a principis del 2022, 
farà possible que els Consells Insulars puguin actuar com a vertaders governs de cada una de 
les illes, tal i com preveu l’Estatut d’Autonomia al seu article 61 quan exposa que els Consells 
Insulars son “les institucions de govern de cada una de les illes” i que exerceixen “el govern, 
l’administració i la representació” d’aquestes. 

321. Aquesta reforma farà possible la modernització i agilització dels Consells, que passarien a 
funcionar d’una forma semblant a les administracions autonòmiques. L’eficiència i l’eficàcia en 
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la gestió pública és una demanda creixent a la qual hem de fer front. 

322. Aquestes reformes també han d’enfortir als Consells i Ajuntaments, que han de ser capaços de 
prestar serveis públics de qualitat, fer una gestió pública eficaç i també respondre a la realitat social. 
S’han de convertir en administracions encara més properes al ciutadà, que simplifiquin els tràmits 
administratius, centrats i avançant en la modernització tecnològica sense obviar la bretxa digital. 

323. En aquest sentit, és important analitzar la capacitat de resposta que pot donar cada administració 
–Consells i Ajuntaments– i establir els mecanismes oportuns i de coordinació perquè les 
responsabilitats i serveis es reparteixin d’acord als recursos disponibles de cada institució i així 
poder gaudir d’uns serveis públics adequats a les necessitats dels ciutadans i ciutadanes.

324. Durant els darrers anys, les polítiques del PP han consistit en retallar els serveis públics i els 
recursos humans dels quals disposa l’Administració. La falta d’aquests recursos, especialment 
durant la pandèmia, ha deixat palès, més que mai, les conseqüències d’aquestes retallades, que 
han provocat una ruptura de l’estat del benestar i la prestació d’uns serveis públics de qualitat. 
En moltes ocasions, els ciutadans i ciutadanes s’han sentit abandonats per les administracions 
per l’incapacitat –a vegades per saturació dels serveis i/o recursos- de donar una resposta àgil 
davant els problemes plantejats. 

325. El text constitucional ja va establir que uns dels principis de l’Administració Pública és la 
desconcentració, entre molts altres. La desconcentració, tant funcional com orgànica, és una 
forma d’organització que ajuda a agilitzar l’activitat de l’administració. Això ha de dur a plantejar 
la necessitat de desconcentració dels serveis del Consell Insular de Mallorca i així, estiguin 
desplegats arreu del territori insular. Si aconseguim desconcentrar l’administració insular, i 
què no tan sols tingui presència física a Palma, aconseguirem un equilibri territorial de l’illa i 
aproparíem els serveis als ciutadans i ciutadanes. Hi ha municipis que, per la seva connexió 
de transport amb altres municipis propers, han anat assumint més serveis i enfortint el seu 
teixit empresarial. Ens hem de saber aprofitar d’això i dibuixar un mapa de serveis insulars molt 
més equilibrat i repartit pel territori. Aquesta nova distribució ens donarà l’oportunitat d’enfortir 
l’administració insular i el servei que prestem als mallorquins i mallorquines.

326. Totes les persones mereixem uns serveis públics de qualitat i forts que garanteixin l’estat de 
benestar, unes condicions de vida dignes, i que siguin capaços de combatre qualsevol dificultat 
que vagi sortint durant el trajecte vital de les persones.

327. 3.1.3 Una institució transparent i participativa governada des dels valors socialistes

328. La pandèmia de la COVID-19 ha marcat un abans i un després; un nou inici tant pels ciutadans i 
ciutadanes, com per les institucions i els partits que les governen. Davant aquesta nova situació 
post-covid i els reptes que presenta, haurem d’adaptar les nostres polítiques a les noves 
necessitats que han sorgit i que sorgiran.
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329. Hem de ser capaços d’avançar-nos a les necessitats que els i les mallorquines demanden. Hem 
d’analitzar des d’on partim, quina feina ens queda per fer i quines prioritats en marquem com 
a socialistes.

330. Els i les socialistes apostem per la transparència i per uns serveis públics de qualitat i accessibles per 
a tothom, per això les persones que estiguin al front d’aquestes institucions han d’implementar-
los i consolidar-los. Si és necessari, i per gaudir d’una major qualitat en la prestació del servei, es 
podrà recórrer a la col·laboració publico-privada, com per exemple s’ha fet altres vegades amb el 
tercer sector i amb la concertació de serveis. És important que el Consells i els Ajuntaments vigilin 
i, alhora, controlin l’actuació dels agents privats que participin en aquestes prestacions de serveis. 
No podem permetre que el sector privat tan sols tingui en compte els interessos econòmics, sinó 
que s’han de complir uns mínims per poder garantir als i les usuàries un tracte digne i valuós. 

331. El repte de retornar la il·lusió als nostres veïns i veïnes ha de ser uns dels nostres objectius 
principals. Hem de transmetre que la política i els polítics són necessaris per canviar i millorar 
la vida de les persones. La desafecció política està relacionada amb la sensació de falta de 
coneixement d’on van destinats els diners públics, la incapacitat d’entendre les decisions 
polítiques i les seves conseqüències, la sensació d’estar fora de la participació a l’hora de decidir 
qüestions que afecten a la ciutadania i que no es senten representats pels líders i els partits 
polítics del moment. 

332. Per combatre aquesta sensació estesa, resulta imprescindible aproximar-nos i senyalar el camí 
que seguim. Haurem d’explicar les nostres polítiques i els nostres valors des de la proximitat, 
amb processos participatius perquè els ciutadans vegin que les seves aportacions es fan realitat 
i què s’adonin que les decisions que prenem com a ciutadans i ciutadanes i com a socialistes 
tenen conseqüències positives a les seves vides.

333. Un espai de confiança i de participació és indispensable per recuperar la l’esperança i l’entusiasme 
perdut. La defensa dels interessos dels ciutadans i ciutadanes d’aquesta terra ha d’anar per 
davant, no deixant de costat l’interès general i la protecció de les persones més vulnerables. 

334. Les persones exigeixen que les institucions públiques siguin transparents i democràtiques i que 
rendeixin comptes, i així és i ha de seguir sent. Les activitats i els recursos públics han de poder 
ser fiscalitzats per qui ho vulgui fer, la informació pública ha d’estar a l’abast de tothom que 
desitgi tenir-ho. En aquest sentit, s’han de seguir potenciant aquells mecanismes i òrgans de 
participació, com per exemple s’ha fet amb el Consorci de la Serra de Tramuntana. En aquest punt 
és clau fomentar l’associacionisme, que fa possible la representació d’un determinat col·lectiu 
amb unes necessitats concretes i que, aquest col·lectiu es podrà bolcar amb més dedicació a la 
participació de les polítiques públiques i l’avaluació dels resultats.  

335. La digitalització esdevé imprescindible per millorar l’atenció i la qualitat dels serveis públics que 
presten les institucions a la ciutadania i per agilitzar la informació i la tramitació administrativa. Es 
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tracta d’una possibilitat més de relació amb l’Administració, cada vegada més estesa per resultar 
més eficaç i accessible. A través de la digitalització, la transparència i la informació pública és 
molt més fàcil de comunicar i d’actualitzar, així com també està a disposició de les persones en 
qualsevol moment que ho necessitin. 

336. L’illa de Mallorca ha de seguir avançant amb les aportacions i decisions dels mallorquins i 
mallorquines. Per això, la creació de més espais de participació i deliberació ciutadana és el 
punt de partida. Ha de ser l’illa que volem i fem tots i totes. Actualment disposem d’una xarxa 
d’aplicacions socials que ens han d’apropar a la ciutadania. La modernització digital ha de ser 
present en el nostre dia a dia i hem de ser capaços de fer arribar tota l’actualitat a la població. Això 
permetrà que els ciutadans i ciutadanes puguin fer aportacions i valoracions sobre les polítiques 
que es duen a terme i sobre aquelles que estan per implantar. La ciutadania, mitjançant aquestes 
eines, també pot formar part de les decisions que es prenen abans d’executar les polítiques 
públiques. Implicar als joves en aquests processos d’informació pública i de decisió és uns dels 
reptes i principals objectius que ens hem de fixar. Tan sols així, si el ciutadà es sent part de les 
decisions polítiques i veu que les seves aportacions son escoltades, serem capaços de recuperar 
aquesta desafecció política i sensació de descontent generalitzat. 

337. Combatre les informacions falses o opinions basades en aquestes, també és important. És un 
enorme desafiament el qual hem d’afrontar amb força i valentia i rebatre amb informació veraç 
i contrastada. És important traslladar a la ciutadania com son gestionats els recursos públics 
i per a què, perquè no puguin caure en les idees populistes i en la demagògia i en el clima 
de la crispació. La nova tecnologia permet estar connectat amb l’actualitat d’una forma casi 
imminent. Ens hem de saber aprofitar d’aquesta situació i els ciutadans i ciutadanes han de tenir 
la informació de primera mà, clara i provada.

338. 3.2. Un partit de majories i present a tot el territori

339. Les eleccions municipals, insulars i autonòmiques celebrades el maig de 2019 van situar el PSIB-
PSOE com a la força majoritària al conjunt de les nostres illes. En aquest sentit, Mallorca no va 
ser una excepció. Els i les socialistes vam aconseguir ser la candidatura més votada al Consell de 
Mallorca i a molts de municipis on, ara mateix, ocupam la batlia o som presents a l’equip de govern.

340. D’aquesta manera, els i les socialistes de Mallorca hem estat capaços d’articular un projecte 
il·lusionant i transformador allà on la nostra militància ha desenvolupat un paper clau i determinant 
per a la seva consecució. Si més no, aquesta tasca que veníem desenvolupant amb empeny, il·lusió 
i passió, també s’ha vist condicionada per la pandèmia de la Covid-19 i les seves conseqüències.
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341. Per tant, en aquesta ponència no només hem de plantejar el nostre posicionament polític com 
a Partit pels propers quatre anys. També hem d’aprofundir en com ens hem d’organitzar com 
a principal formació política a Mallorca, d’acord a la realitat imposada per la pandèmia, però 
sense deixar de banda els fonaments ideològics i els valors que ens caracteritzen com a partit 
polític amb més de 140 anys d’història.

342. 3.2.1. Una militància activa: participació, formació i informació

343. Els i les militants dels socialistes de Mallorca són l’eix que vertebra la nostra organització i la 
principal corretja de transmissió amb la societat que ens envolta. Per aquest motiu, la seva 
participació activa a la nostra organització resulta indispensable per mantenir el pols amb la 
ciutadania i conèixer els seus principals neguits. Aquest fet és el que ens nodreix com a Partit i 
ens permet estar a l’avantguarda de la polítiques que portam a terme. Ara bé, és cert que les 
mesures establertes per rompre la cadena de contagis de la Covid-19 han tengut un impacte 
considerable en les dinàmiques de les agrupacions locals pel que fa, sobretot, a les trobades 
presencials.

344. Si més no, aquesta situació ens ha abocat impulsar altres formes de comunicació a través de les 
noves tecnologies. Per tant, hem de ser capaços d’aprofitar totes aquelles eines virtuals que al 
llarg d’aquests mesos ens han permès mantenir reunions en formats diferents als tradicionals. 
S’han de convertir en una plataforma per a què la nostra militància pugui traslladar la seva 
opinió i el seu posicionament sobre els temes que consideri d’interès i ho faci d’una manera 
ràpida, fàcil i continuada. 

345. Per tot això, cal actuar per recuperar l’activitat de la nostra militància en el conjunt del nostre 
territori d’acord a les següents mesures:

346.  1. Recuperar en la mesura que ho permetin les restriccions establertes per les diferents 
administracions la presencialitat en les convocatòries de les agrupacions locals i dels 
òrgans insulars establerts.

347.  2. Establir un espai virtual de participació de la militància per poder vehicular les opinions 
i iniciatives que cregui oportunes.

348.  3. Impulsar processos de formació continus per afavorir que la nostra militància assumeixi 
una base sòlida de coneixements i especialització per poder accedir amb la major 
preparació possible a les institucions públiques i defensar amb fermesa els nostres valors 
i posicionaments.

349.  4. Dissenyar un espai per realitzar consultes a la militància sobre qüestions estratègiques 
d’acord al desenvolupament d’un reglament que permeti realitzar aquests processos amb 
totes les garanties.
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350. Altrament, totes aquestes iniciatives han d’anar de la mà d’una aposta clara per la informació, 
la transparència i la rendició de comptes per part de la direcció de la Federació Socialista de 
Mallorca. Resulta indispensable que tots aquells càrrecs públics, ja sigui des del govern o 
l’oposició, traslladin la seva acció política i la puguin explicar en el marc dels acords assumits pel 
Partit en aquesta ponència, en els nostres programes electorals o en la configuració d’acords 
amb d’altres formacions polítiques.

351. Finalment, cal fer menció a la figura dels i les simpatitzants. També tenen un paper destacat en 
la nostra organització política i es configuren com un element a tenir en compte per part de les 
agrupacions locals. Per això, hem d’afavorir els espais de participació i col·laboració oportuns 
per aquesta figura i, fins i tot, implicar-la en la presa de decisions d’alguns dels nostres processos 
interns.     

352. 3.2.2. La coordinació entre les agrupacions locals i les secretaries

353. Tal com ja s’ha esmentat, les agrupacions locals són l’eix que fonamenta el nostre Partit i, segons 
la seva activitat i funcionament, un reclam per atreure nous militants a la nostra organització. En 
aquest sentit, la seva estructura territorial respon a la realitat dels 53 municipis de Mallorca, on 
cal diferenciar Palma, com a gran ciutat; i els municipis majors de 20.000 habitants. Igualment, 
la distribució per comarques representa un element destacat en la pròpia dinamització de 
la nostra organització. Per això, cal reforçar les dinàmiques comarcals per afavorir una major 
coordinació entre les agrupacions que hi formen part. 

354. Davant d’aquest fet, la Federació Socialista de Mallorca haurà de tenir entre les seves prioritats 
el tractament d’aquesta realitat en totes les seves accions, però fonamentalment, en aquelles 
relatives a la dinamització, la formació i l’acció electoral. Altrament, la FSM elaborarà una 
estratègia específica per aquelles agrupacions que en el seu municipi es trobin a l’oposició o 
sense representació municipal amb l’objectiu que puguin mantenir una activitat constant.

355. Per la seva banda, el funcionament de les secretaries sectorials que formen part de l’Executiva 
de la Federació Socialista de Mallorca requereix d’un nou impuls. Han de tenir la capacitat de 
determinar el posicionament respectiu a cada una de les qüestions de la seva competència 
i plantejar iniciatives per traslladar tant al Consell de Mallorca, com als ajuntaments i a les 
agrupacions locals. Per això, es proposen les següents mesures:

356.  1. Ser referents en la definició dels nostres posicionaments polítics sectorials en l’àmbit 
territorial de Mallorca. 

357.  2. Impulsar els contactes oportuns amb totes aquelles entitats i associacions lligades a 
cada una de les diferents àrees per conèixer les seves reivindicacions, recollir les seves 
demandes i traslladar els nostres posicionaments.

358.  3. Participar activament en les dinàmiques de les agrupacions locals, organitzar actes i 
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reunions o trobades temàtiques, i mantenir actualitzada la informació respectiva a cada 
una de les diferents àrees. 

359.  4. Impulsar processos formatius de manera coordinada amb la Secretaria de Formació de 
la FSM i de les diferents agrupacions locals.

360.  5. Establir grups de treball d’entre 3 i 5 persones per impulsar cada una de les diferents 
àrees, dotar-les de contingut i establir un full de ruta que defineixi la seva activitat i les fites 
a assolir. 

361.  3.2.3. Comunicació i xarxes socials

362. En aquest punt cal destacar que en els darrers anys la nostra organització ha realitzat una aposta 
decidida per l’ús i la presència comunicativa. Els perfils de la Federació Socialista de Mallorca 
són actius constantment a les xarxes socials, oferint informació i traslladant la nostra activitat. 
Les xarxes socials són un bon espai per traslladar la nostra informació, compartir continguts i 
interactuar amb d’altres perfils, ja siguin propis o aliens a la nostra organització. 

363. De la mateixa manera, resulta indispensable que els membres de l’Executiva de la Federació 
Socialista de Mallorca també siguin presents en aquests espais i contribueixin a difondre la 
seva activitat, ja sigui orgànica o institucional, per mantenir la presència del Partit a les xarxes 
socials. En aquesta tasca també juguen un paper fonamental les agrupacions locals, encara que 
moltes d’elles no tenguin perfils creats o no siguin especialment actives. Per això, cal impulsar 
les següents mesures:

364.  1. Impulsar una estratègia de comunicació coordinada en xarxes socials mitjançant la 
constitució d’un grup de treball d’experts en aquesta matèria.

365.  2. L’elaboració d’una guia d’ús per a la formació de la militància i, especialment, un pla de 
formació en xarxes socials per a les agrupacions locals que els hi permeti crear els seus 
propis perfils i tenir-los actualitzats.

366.  3.  Una atenció especialitzada per la comunicació de les agrupacions locals, ja sigui a 
través de les xarxes o els instruments tradicionals, com les revistes o els fulletons en paper.

367.  4. Una aposta per l’homogeneïtat corporativa de tots els perfils de les agrupacions locals 
per identificar més clarament la imatge dels i les socialistes de Mallorca. 

368. Ara bé, això no ha d’impedir que es mantenguin els canals de comunicació interns amb la 
nostra militància, la qual, ha d’estar informada de les accions que porti a terme la Federació 
Socialista de Mallorca. Igualment, el nostre espai web ha d’oferir una informació actualitzada, 
de proximitat i l’abast de la ciutadania.    
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