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DEBAT POLÍTICA GENERAL 

 

DISCURS PRESIDENTA 

16.09.20 

 

Honorables consellers i conselleres 

Digníssimes autoritats 

Senyores i senyors 

Iniciem el primer debat de política general d’aquesta legislatura marcat 

per les circumstàncies difícils que mallorquines i mallorquins hem hagut 

de viure a causa de la pandèmia.  

M’heu de permetre, per tant, que, en primer lloc, doni tot el meu suport i 

acompanyament a les persones que han patit les conseqüències més 

dures de la malaltia i han perdut familiars i amics estimats.  

Tot el meu suport també a treballadors, autònoms, empresaris i famílies i 

un agraïment especial a servidors públics i professionals de tots els 

sectors que treballen sense descans pel benestar de tots els mallorquins i 

totes les mallorquines. Gràcies una vegada més per la vostra 

professionalitat, el vostre esforç i sacrifici. 

Comparec en el primer debat de política general d’aquesta legislatura, 

disposada a retre comptes del que hem fet i orgullosa de representar un 

govern progressista sorgit de la voluntat de continuar transformant  
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aquesta terra de tanta gent que va votar igualtat, drets i llibertat. 

Un govern amb tres sensibilitats, amb una missió compartida: treballar 

pel benestar de la ciutadania d’aquesta terra.  

Tot allò que ara us present aquí és fruit de la feina conjunta dels partits 

que estalonen aquest Govern: Podem, Més per Mallorca i PSIB PSOE. 

Una feina imprescindible per dur a bon port els Acords de Raixa. El nostre 

contracte de legislatura amb el poble de Mallorca. 

Una responsabilitat molt gran, que tenc l’honor d’encapçalar. Però que no 

exercim en solitari. Tots els membres d’aquesta corporació, els 33 

consellers i conselleres també en són copartícips, cadascun en el seu 

paper, al Govern i a l’oposició. Fent propostes i controlant l’acció de 

l’executiu.  

Un govern que, lluny de l’autocomplaença, ens exigim dia a dia fer 

realitat l’anhel d’una Mallorca més justa, més igualitària i més pròspera. 

D’una Mallorca més sostenible. 

És temps de fer balanç i mirar el futur. Avui venim a aquesta sala de plens 

a explicar què hem fet en poc més d’un any i quin camí volem recórrer a 

partir d’ara, exposar-ho al debat públic i a les aportacions de tots els 

grups polítics.  

Com sabeu, aquest debat s’hauria d’haver celebrat el mes d’abril, però la 

crisi sanitària provocada per la COVID ens va obligar a ajornar-lo. Hem 

cregut oportú fer-lo coincidir amb l’inici del nou curs polític, perquè la 

ciutadania necessita respostes i el nostre deure és donar-ne.  

Vivim la crisi sanitària, econòmica i social més important de les nostres  
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vides i els ciutadans ens exigeixen capacitat d’escoltar-los, eficàcia i 

agilitat a l’hora de solucionar els seus problemes.  

Afrontam aquest debat, doncs, com una cita clau i, per això, demano 

altesa de mires, que tots puguem contribuir a detectar i analitzar les 

fortaleses i les mancances del difícil escenari que ens toca gestionar i que 

siguem capaços d’abordar els reptes que tenim per davant des del diàleg 

i la responsabilitat compartida.  

//// 

Fa poc més d’un any, la ciutadania va donar la seva confiança a aquest 

Govern progressista amb un projecte per transformar Mallorca des de la 

sostenibilitat ambiental, econòmica i social recollit en els Acords de Raixa. 

Un full de ruta ambiciós per afrontar els principals reptes transformadors 

que Mallorca té per endavant: la cohesió social per no deixar ningú 

enrere; la igualtat real entre homes i dones; la transició digital per fer una 

economia més productiva i diversificada. També la transició ecològica, 

que preservi el medi ambient i el territori; el suport als municipis i la 

modernització del Consell.  

//// 

L’economista britànic del segle passat, John Maynard Keynes, va escriure  

«quan esperes que passi l’inevitable, succeeix l’impensat». 

L’inevitable era el canvi climàtic, les energies renovables, la digitalització… 

però va irrompre el coronavirus. La urgència es va imposar i ens hem 

bolcat a atendre una crisi sanitària, econòmica i social sense precedents. 

Aquesta crisi està servint per valorar els serveis públics i per mostrar la  
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importància de poder comptar amb els recursos suficients. Per això, 

necessitem institucions fortes capaces de mobilitzar recursos i posar-los a 

la disposició de la ciutadania.  

Els serveis públics són la salvaguarda de totes i tots, i sense la fortalesa i el 

reforç del nostre estat del benestar ens resulta molt difícil superar el cop.  

Vàrem fer un gran esforç per oferir a Mallorca un pla de reactivació 

econòmica i social per donar resposta a la urgència provocada per la 

pandèmia sense renunciar als objectius dels acords de Raixa.  

El vàrem presentar el 8 de maig passat, amb l’estat d’alarma encara 

vigent i pocs dies abans de l’inici de la desescalada cap a la nova 

normalitat.  

El Pla Mallorca Reacciona ha demostrat la capacitat de reacció i 

d’adaptació d’aquest Govern, que tan sols mes i mig després de la 

declaració de l’estat d’alarma, va ser capaç de redefinir les seves prioritats, 

reorientar el pressupost i presentar un pla útil i dotat econòmicament. 

Hem mobilitzat més de 100 milions d’euros per dur a terme més de 70 

accions destinades a protegir persones i empreses, a reforçar els 

municipis i a modernitzar el Consell. Totes les mesures estan activades i 

algunes d’elles, executades.  

//// 

Malgrat que la lluita contra la pandèmia ha mobilitzat una bona part dels 

nostres recursos i esforços polítics, hem pogut desenvolupar en aquest 

temps mesures importants incloses en els Acords de Raixa.  

I això és perquè moltes d’aquestes mesures suposaven també solucions  
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directes a les necessitats i urgències que ens plantejava l’emergència 

sanitària, econòmica i social.   

Com és públic, l’acord de Govern de coalició progressista inclou 133 

compromisos.  

Us anuncio que, en poc més d’un any de govern, hem activat el 76% 

d’aquests compromisos, 101 de 133, i preveim complir el 25% dels acords 

abans de final d’any.  

Això vol dir que en 17 mesos haurem aconseguit complir una quarta part 

dels acords de legislatura malgrat les circumstàncies absolutament 

extraordinàries d’aquests mesos passats i dels que tenim per davant.  

Ara fa poc més d’un any, en aquest mateixa sala de plens, em vaig 

comprometre a donar un nou impuls al Consell. Vaig dir que passaríem 

de les promeses als fets, dels projectes a les realitzacions. Avui 

demostrem que som un govern que decideix i actua, que procura fer el 

que diu i que té el propòsit ferm de servir Mallorca. 

//////// 

Abans de centrar-nos en el balanç de l’acció de govern, vull referir-me a 

la problemàtica de l’abús i explotació sexual de menors, una de les pitjors 

xacres que afecta la nostra societat.    

Al seu dia, arran d’un nou cas aparegut en els mitjans, vàrem informar 

públicament que ens els darrers tres anys havíem detectat i denunciat 

diversos casos que tenien com a víctimes infants i joves tutelats per 

l’IMAS. 

Vàrem reconèixer la gravetat dels fets i vàrem dir que tenim un problema  
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com a societat que ens obliga a tots a fer més. A nosaltres, els primers, 

com a responsables que som dels menors tutelats. Però també al Govern 

de les Illes Balears, a cossos i forces de seguretat i a totes les institucions 

implicades en la persecució dels agressors, que, no em cansaré de dir-ho, 

és on hem de posar el focus. 

Des de 2015 apliquem protocols de detecció. D’aquí que els casos que 

vàrem detectar i denunciar, acabassin sortint a la llum.  

Enguany hem incrementat el pressupost de menors en 1 milió i mig 

d’euros per establir una sèrie de mesures immediates en tres àmbits 

d’actuació: prevenció, acolliment familiar i millora de centres.  

Això ens permet reforçar el personal amb més educadors familiars i més 

psicòlegs per a la Unitat de Valoració de l’Abús Sexual de l’IMAS (UVASI). 

Augmentem el nombre de famílies d’acolliment i incrementem la 

formació i la capacitació de professionals.  

Fins ara hem actuat eficaçment a l’hora de detectar i denunciar els casos 

individuals, però necessitem millorar la visió de conjunt i ser capaços de 

tenir una mirada global del problema.  

Per això, hem creat la figura del responsable de casos d’abusos i 

explotació sexual infantil i adolescent que centralitzi la detecció i recepció 

d’aquest tipus de notificacions. 

És una de les novetats de la nova instrucció interna de l’IMAS que aplicam 

des del passat 15 de juliol i que actualitza i agilitza els procediments a 

seguir en aquests casos. 

A més, durant el mes d’octubre posarem en marxa el centre residencial  
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per a infants i adolescents víctimes d’explotació sexual. 

En tot moment, hem treballat coordinats amb Delegació del Govern, 

forces i cossos de seguretat de l’Estat, Ajuntament de Palma i amb la resta 

d’institucions i entitats implicades.  

Tal com vàrem anunciar, a final d’aquest mes presentarem públicament 

l’informe de conclusions de la comissió d’experts que té el nostre 

encàrrec d’analitzar els procediments actuals de l’IMAS i que inclou 

propostes de millora. 

Tenim coses a millorar i estic convençuda que la feina d’anàlisi duita a 

terme per la comissió d’experts no només ens ajudarà a fer-ho, sinó que 

serà una eina útil per combatre aquesta xacra social amb la implicació de 

tots els estaments implicats.  

Vull dir-vos una vegada més que els menors tutelats han estat i seran 

sempre una prioritat per al Consell que presideixo. No tingueu cap dubte 

que posarem els recursos i els mitjans que calguin per millorar les seves 

vides. 

///// 

Una de les prioritats d’aquest Govern és treballar per la cohesió social i 

reforçar la protecció dels col·lectius més vulnerables perquè ningú no 

quedi enrere.  

La crisi sanitària provocada per la pandèmia ha fet que redoblem els 

esforços per protegir les persones que més ho necessiten. 

I, en aquest sentit, vull fer un agraïment especial als més de 2.000  

professionals de l’IMAS que fan possible, amb el seu esforç i dedicació  
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diaris, que cap persona vulnerable no quedi enrere. 

Hem dedicat un esforç prioritari a les residències de gent gran, conscients 

que són un focus potencial d’expansió del virus per l’especial 

vulnerabilitat d’aquest col·lectiu. A més de centrar-nos en les residències i 

serveis de l’IMAS, també donam suport, transmetem informació i 

assessorim als altres serveis municipals, públics, concertats i privats que 

treballen amb la gent gran. 

Ja ens vàrem avançar a la declaració de l’estat d’alarma a l’hora d’aplicar 

protocols de màxima seguretat per enfortir la protecció a les residències i 

centres sociosanitaris propis. I tots tenen plans de contingència des de 

l’inici de la pandèmia, d’acord amb les directrius de la Conselleria de 

Salut. 

En tot moment, hem treballat de manera coordinada amb la Conselleria 

de Salut. Per això, vàrem hospitalitzar la novena planta de la residència 

de la Bonanova durant l’estat d’alarma.  

Allà vàrem acollir pacients de l’Hospital General i del Joan March i també 

d’altres residències per poder alleujar els hospitals.  

 

Cap padrí ni padrina no ha quedat sense atendre. Entenc que ha estat 

molt dur per a les famílies no poder mantenir el contacte amb els 

residents durant l’estat d’alarma. Sé que cap via telemàtica no pot 

substituir una besada o una carícia, però calien mesures restrictives per 

protegir-los de la pandèmia. Els padrins no han estat mai tots sols gràcies 

a la feina dels professionals i les famílies han estat informades en tot  
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moment de les mesures. 

Les residències públiques de gent gran gestionades pel Consell, La 

Bonanova, Llar d’Ancians i Oms-Sant Miquel de Palma, Huialfàs de sa 

Pobla i Bartomeu Quetglas de Felanitx, apleguen un total de 837 usuaris i 

1.022 treballadors.  

Totes elles sumen el 23% de les places residencials de Mallorca i, tot i així, 

hem tingut el 6% del total de contagis de les residències. Amb el 33% del 

total de professionals, hem tingut el 10% de contagis. Aquests dos 

percentatges mostren que la incidència del virus a les residències 

públiques de l’IMAS es mantenen en cotes baixes tant en la primera com 

en la segona onada. 

Lamentem profundament les 243 defuncions que ha deixat la COVID a 

Mallorca fins al moment. D’aquestes defuncions, 104 han estat a 

residències, amb una de les taxes de mortalitat més baixes d’Espanya 

entre els usuaris de residències. I de les 104 defuncions, 4 han estat a 

residències de l’IMAS.  

No ens consola, perquè darrere les xifres sempre hi ha persones i 

famílies, i cap percentatge no és bo mentre hagi una sola defunció.  

Però la baixa incidència dona valor a la gestió de les residències 

públiques de l’IMAS que, això no obstant, no defuig la responsabilitat 

d’inspecció de les privades, com demostra la intervenció de dues 

d’aquestes en col·laboració amb la Conselleria de Salut.   

 

En aquesta segona onada de la pandèmia, estam intensificant el treball  
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coordinat amb la Conselleria de Salut per frenar els contagis i protegir no 

només les persones usuàries de les residències públiques, concertades i 

privades, sinó també els col·lectius més vulnerables. 

Tal com vàrem fer en la primera onada, hem tornat a posar en marxa el 

calendari de cribratges massius a totes les residències de gent gran de la 

xarxa de Mallorca, que ens permetrà monitorar unes 6.500 persones 

entre usuaris i treballadors. Aquest cribratges seran periòdics.  

En els pròxims dies es faran també els cribratges a tots els usuaris en risc 

d’exclusió social i de persones amb discapacitat. 

A més, habilitem espais residencials nous per garantir aïllaments segurs 

dels casos positius que no requereixen hospitalitzacions i, així, preservar 

les residències del virus.  

De moment, habilitem una residència amb capacitat per acollir fins a 156 

usuaris positius procedents de tota la xarxa assistencial de gent gran de 

Mallorca.  

També habilitam un altre espai per atendre positius de la xarxa d’inclusió 

social i donar suport a tots els plans de contingència comunitària en què 

col·laborem amb altres administracions per contenir la COVID. 

Paral·lelament, actualitzem i intensificem la formació del personal propi i 

de residències. 

 

Hem d’insistir en la responsabilitat de complir els protocols sanitaris per 

trencar la cadena de contagis. Rentar-se les mans, dur la mascareta 

posada i mantenir la distància social salva vides.  
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I és que el virus continua entre nosaltres i hem de conviure amb ell amb 

responsabilitat individual i seguint les normes sanitàries. 

//// 

Les crisis ens donen l’oportunitat de reflexionar sobre com feim les coses 

en el present i com caldria fer-les en el futur. Tenim el convenciment que 

la pandèmia reforça la nostra aposta per un model d’atenció que permeti 

la cura de les persones dependents fonamentalment al voltant de ca 

seva.  

En aquest sentit, cal dir que no s’ha produït cap contagi entre el centenar 

de persones usuàries del Servei d’Atenció Integral a Domicili, el SAID.  

La implantació del servei a tots els municipis de Mallorca no té marxa 

enrere. Treballem en la primera ampliació, que ens permetrà atendre 250 

persones de 26 municipis. I el seguirem ampliant. 

No obstant això, continuem creant places residencials. En les pròximes 

setmanes, estarem en disposició de rebre més usuaris a la planta 9 de la 

Bonanova, que tindrà 60 places noves per a persones dependents.  

Hem iniciat la licitació de la reforma de la residència Miquel Mir d’Inca, 

amb 40 places de residència i 25 de centre de dia. I estam redactant els 

projectes de reforma de la Llar d’Ancians i de la planta 8 de la Bonanova, 

que sumen un total de 120 places.  

A més, cofinançem amb el Govern de les Illes Balears les residències de 

Marratxí i Son Martorell, de Palma, que sumen un total de 200 places.  

Durant el confinament, hem acollit 150 persones sense sostre als 

poliesportius de Sant Ferran i Son Moix, i a l’hipòdrom de Son Pardo.  
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Hem donat continuïtat al servei amb la posada en marxa de tres centres 

nous a Son Ribes, Ruberts i es Molinar, que s’afegeixen als centres de la 

Xarxa d’Inclusió Social.  

A més, ampliem el housing first en 60 places, un servei pioner a tot 

Espanya que reforça el nostre model d’atenció a les persones sense 

sostre per proporcionar-los una llar.  

Vull agrair públicament i de tot cor, la tasca importantíssima que duen a 

terme les més de 400 famílies que acullen infants i joves tutelats de 

l’IMAS. Són fonamentals per protegir-los i integrar-los i, per això, els hem 

augmentat en 500.000 euros les ajudes directes.  

En referència també a infants i adolescents, vull dir-vos que aquest 

trimestre iniciem el servei d’un centre juvenil nou de 12 places per a 

menors amb trastorns de conducta derivades d’addiccions.  

També hem augmentat la dotació de la renda mínima d’inserció. Se n’han 

beneficiat 1.370 usuaris, com a conseqüència de l’ampliació de perfils i de 

l’increment del nombre de sol·licituds. 

Hem resolt més de 4.700 telefonades de situacions d’emergència social. 

Són persones que han telefonat al número gratuït que l’IMAS va posar en 

marxa just al principi de l’estat d’alarma. Va ser un dels primers serveis 

d’emergència social que vàrem activar i el mantenim perquè ha 

demostrat que és d’una gran utilitat. 

Els ajuntaments són la institució més pròxima a la ciutadania i, com a tal, 

han estat els primers a viure de prop la urgència social provocada per la 

pandèmia.  
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Per això, una altra de les primeres mesures que vàrem prendre va ser 

destinar 3,6 milions d’euros a reforçar els serveis socials comunitaris 

municipals. 

Les entitats del tercer sector ja poden demanar les ajudes per comprar 

equips de protecció sanitària per al personal, una convocatòria dotada 

amb 500.000 euros. 

I hem acordat amb 22 entitats del tercer sector que treballen amb 

persones discapacitades el pagament íntegre dels serveis concertats, 

independentment que s’hagin fet de manera presencial o virtual a causa 

de la crisi de la COVID.  

L’acord ha permès mantenir uns 3.000 llocs de treball en un sector. El 

meu agraïment més sincer per la responsabilitat social, solidaritat i 

compromís cívic que demostren cada dia. 

A l’IMAS, cada persona importa, perquè tothom mereix una oportunitat, 

en especial, els més vulnerables.  

Som l’oportunitat per a les més d’11.000 persones grans que poden 

envellir amb dignitat gràcies al servei d’atenció domiciliària, als centres 

especialitzats i als programes d’atenció i suport psicosocial.  

Som l’oportunitat per a les més de 1.100 persones en risc d’exclusió social 

que poden desenvolupar el seu projecte de vida gràcies a les polítiques 

de treball i habitatge impulsades per la Xarxa d’Inclusió de l’IMAS. 

Som l’oportunitat per als més de 1.500 infants i joves en risc d’exclusió 

social que poden créixer en un entorn de normalitat gràcies als 

programes d’acolliment. 
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I som l’oportunitat per a les més de 4.100 persones amb discapacitat que 

poden desenvolupar-se personalment i professionalment en centres i 

programes especialitzats. 

Més de 2.000 persones entre professionals, voluntaris i personal 

d’entitats, treballen cada dia a l’IMAS per donar noves oportunitats als 

més vulnerables. De nou, gràcies infinites per la vostra feina. 

////// 

Fa una estona m’he referit a l’esforç que ha suposat per als usuaris de 

residències i les seves famílies protegir-los dels contagis.  

Un esforç que s’ha estès a tot el col·lectiu de gent gran, que ha hagut de 

deixar de banda temporalment activitats que els feien sortir de casa, 

relacionar-se amb membres de la seva associació de gent gran i 

mantenir-se actius.  

Hem intentat omplir el buit que ha deixat l’aturada de les activitats 

presencials als clubs de tercera edat elaborant un programa d’activitats 

en línia: video-receptes, lectures dramatitzades, sessions de ball en línia, 

d’activitat física o pilates, entre d’altres.  

A la nostra gent gran, els vull agrair la capacitat de sacrifici. El seu 

comportament exemplar en aquests temps difícils és tot un exemple per 

als qui venim darrere. 

I precisament per garantir els drets de la gent gran, us anuncio que el 

Consell de Mallorca impulsarà la Llei de gent gran, per assegurar-los una 

vida digna, independent i la participació activa dins la nostra societat. 

////// 



 

 

   
C/ del Palau Reial, 1 4t - 07001 Palma 

T 971173520 - f 971173720 

socialistes@conselldemallorca.net 

www.psib-psoe.org 

@grupsocialista 

 

 

El Pla Mallorca Reacciona inclou diverses ajudes per recuperar el lleure, la 

socialització dels infants i la conciliació després que la pandèmia hagi 

afectat les rutines socials i familiars. 

Un total de 464 famílies vinculades a l’IMAS i més de 10.000 familiars de 

diversos col·lectius professionals essencials han participat en el programa 

«Gaudeix l’illa», que ha servit també per retre homenatge a aquells que, 

durant la crisi sanitària, han treballat en primera línia per cuidar-nos a tots. 

Amb la iniciativa «Gaudeix l’estiu», més de 2.000 fills de famílies 

d’afectades per ERTO o en situació de vulnerabilitat s’han beneficiat de 

les ajudes concedides pel Consell de Mallorca per poder anar de colònies. 

I prop de 900 infants han gaudit de transport gratuït durant les activitats 

d’estiu a colònies, cursos o campaments gràcies a la iniciativa «Gaudeix la 

Serra». 

Uns 1.500 infants i joves han participat a l’Acampaesport, a la Colònia de 

Sant Pere, i als campaments de la Victòria, a Alcúdia, on han pogut gaudir 

de l’esport, el lleure i la natura amb les màximes condicions de seguretat.  

Les dificultats de les famílies per poder conciliar la vida personal, familiar i 

laboral s’han fet més paleses durant la pandèmia.  

Totes les àrees de la cura, tant dels infants com de les persones 

dependents, s’han vist afectades durant aquests mesos. En totes elles 

s’han detectat necessitats i aspectes en els quals cal avançar.  

Per això, el Consell de Mallorca participa activament, des del passat mes 

de juliol, a la Mesa de Conciliació de les Illes Balears. Un espai impulsat 

pel Govern de les Illes amb agents públics i privats per acordar un gran  
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pacte social cap a una societat més igualitària que harmonitzi la vida 

personal, familiar i laboral de tota la ciutadania.  

I entre tots aquests col·lectius, tenim un deute històric amb els infants de 

zero a tres anys de la nostra illa. No ha existit mai cap normativa que 

reguli, de forma explícita, tota l’oferta assistencial adreçada a aquesta 

etapa tan important de la vida de les nostres nines i nins. 

Per això, referm el compromís adquirit per tots els grups polítics en el 

darrer Ple d’aquest cambra per treballar plegats i aprovar, en els pròxims 

sis mesos, un reglament per als centres de 0-3 que tenen funció 

assistencial.  

////// 

El feminisme és un dels eixos transversals dels Acords de Raixa. 

Una vegada assumida la competència, el Consell és la institució de 

referència en la lluita per la igualtat real entre dones i homes.  

Per això, una de les primeres accions del Govern en aquest àmbit va ser la 

creació de la Comissió Sectorial per una Mallorca Lliure de Violència 

Masclista, òrgan nou integrat pels responsables d’Igualtat del Consell i de 

cadascun dels ajuntaments de Mallorca.  

La Comissió reforça la coordinació interinstitucional en un dels reptes 

transformadors més importants que tenim per fer. 

Moltes dones de Mallorca han patit una doble pandèmia: la de la COVID i 

la de la violència masclista. I, per això, hem ampliat el servei d’atenció 

psicològica a les dones víctimes, hem reforçat serveis i n’hem creat de 

nous. 
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Hem ampliat la xarxa d’habitatges d’acolliment amb 23 apartaments 

nous.  

Hem creat un servei nou, pioner a Espanya, per donar cobertura 

d’habitatge i acompanyament a dones en situació de prostitució amb 25 

apartaments. 

Aquests 48 apartaments ens han permès atendre 60 dones des de l’inici 

de l’estat d’alarma. 

Les crisis tenen cara de dona. Les dones són les més perjudicades per la 

càrrega de feina i de situacions de vulnerabilitat. Sobre aquesta qüestió, 

hem encarregat a la Universitat de les Illes Balears un estudi que 

presentarem en els pròxims mesos.  

La pandèmia ens ha fet avançar cap un model menys assistencial i que 

ofereixi habitatge i acompanyament, per ajudar les dones víctimes de 

violència masclista a ser més autònomes. Ja hem començat a crear una 

xarxa de pisos pont, perquè aquestes dones puguin fer el pas a la 

normalitat. 

///////  

La crisi sanitària i les mesures de confinament han posat en evidència, una 

vegada més, la necessitat de la cultura i la creativitat com a elements 

cohesionadors de la nostra societat.  

Però també ha fet palesa la seva fragilitat com a sector productiu que 

opera sovint en condicions econòmiques i laborals precàries. 

Per això, destinem en total més de 6 milions d’euros a donar suport al 

sector cultural, que inclou una línia extraordinària de 500.000 euros. No  
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hem aturat cap línia d’ajudes previstes per enguany i les hem agilitzades 

per ajudar de manera immediata empreses i autònoms del sector a 

mitigar els efectes de la pandèmia.  

A més, el Teatre Principal ha fet un pla de xoc, amb la implicació de 

l’Associació de Teatres Públics de les Illes Balears, per donar suport al 

sector de les arts escèniques. Inclou 23 espectacles i representa el major 

esforç en producció pròpia de la història del Teatre Principal. 

La cultura no s’ha aturat en cap moment.  

Durant el confinament hem garantit la difusió de la cultura a través d’una 

proposta variada d’activitats i espectacles en línia. 

I una vegada aixecat l’estat d’alarma, hem demostrat que la cultura és 

segura prenent les mesures sanitàries necessàries.  

La Fundació Mallorca Literària va reprendre l’activitat el mes de juny, amb 

el festival d’estiu «La lluna en vers», que acaba a final d’aquest mes. 

I durant la segona quinzena d’agost, més de 2.200 espectadors han 

seguit la primera edició del festival «Fila U» del Teatre Principal. 

El Teatre ha anat adaptant la cabuda a la normativa sanitària i ja ha reprès 

la programació, que compta amb més de 80 espectacles fins al juliol de 

2021. 

////// 

L’esport és una altra eina imprescindible de cohesió social que educa en 

valors i fomenta la igualtat i la convivència. 

Per això, acabem d’aprovar el Pla Insular d’Esports de Mallorca que  
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defineix per a l’illa un model esportiu clar i consensuat amb tot el teixit 

esportiu.  

El Pla preveu la creació del Consell Esportiu de Mallorca, un òrgan 

assessor format per representants del sector, incloent-hi els ajuntaments. 

El nostre compromís amb les federacions és ferm. Malgrat que l’activitat 

esportiva ha estat aturada uns mesos, els hem garantit el pagament 

previst de les aportacions per organitzar les competicions i activitats 

esportives per a joves en edat escolar. 

Coincidint amb l’etapa de confinament, vam posar en marxa el programa 

«Esport a casa»,  vídeos de sessions esportives i càpsules de salut i 

benestar fets per esportistes d’elit i personal tècnic de les federacions, als 

quals vull agrair, una vegada més, la col·laboració per educar en valors els 

nostres joves.  

Pel que fa al trot, estam treballant per millorar les instal·lacions dels 

hipòdroms de Son Pardo i Manacor.  

I us anuncio que, en les pròximes setmanes, donarem compliment a una 

demanda històrica del món del cavall amb la presentació pública del Pla 

de Dinamització del Turisme Eqüestre a Mallorca, que s’ha fet 

conjuntament entre l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca i la Fundació 

Mallorca Turisme, amb la implicació de tot el sector. 

També hem mantingut el nostre compromís amb el teixit associatiu 

juvenil de Mallorca. 17 entitats juvenils i prestadores de serveis a la 

joventut han rebut ajudes per cobrir despeses corrents en un any marcat 

per l’aturada de l’activitat durant l’estat d’alarma.  
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I, en aquest àmbit, vull dir-vos que, en els pròxims mesos, crearem una 

xarxa de tècnics de joventut que reforçaran els municipis i dotaran de 

cohesió i coherència les polítiques per al jovent a Mallorca. 

////  

L’economia mundial ha patit el pitjor cop en el darrer segle com a 

conseqüència del coronavirus. En el cas de Mallorca, l’impacte ha estat 

especialment contundent, perquè la pandèmia ha restringit la mobilitat i 

els contactes personals, dues condicions clau per al funcionament de la 

indústria turística, que, com sabeu, té un pes excepcional en la nostra 

economia. Venen temps durs: es preveu que el PIB caurà enguany al 

voltant d’un 30%, la caiguda més gran de la història. 

Hem redefinit el nostre pla estratègic en el marc de «NexMallorca», un 

espai de reflexió i debat que ha reunit més de 200 professionals del 

sector.  

I hem intensificat la promoció de Mallorca com a destinació segura, 

intel·ligent, sostenible i de qualitat, amb el nou lema «Mallorca enmig del 

Mediterrani». Perquè la Mallorca de sempre continua aquí, malgrat les 

adversitats. 

Hem fet la campanya #SeeyousoonMallorca, que ha obtingut més de 7,5 

milions de visualitzacions en els principals mercats emissors.  

Rafa Nadal, de manera desinteressada, ha estat el protagonista de la 

campanya publicitària adreçada al mercat nacional que hem dut a terme 

amb l’Ajuntament de Palma.  

Hem fet també una campanya de promoció de turisme interilles,  
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adreçada a Menorca, Eivissa i Formentera, amb el lema: «Pega un bot a 

l’altra millor illa del món».  

També una línia de co-màrqueting amb empreses del sector per un valor 

de 2 milions d’euros.  

Hem ajudat els ajuntaments a reforçar la difusió dels atractius d’interès 

turístic de proximitat. 

I seguim apostant per potenciar Mallorca com a experiència per a 

qualsevol època de l’any amb segments turístics com ara l’esportiu, 

cultural, gastronòmic, de congressos i turisme actiu, entre d’altres. 

Malauradament, els esforços del Govern de les Illes Balears per iniciar la 

temporada amb seguretat amb iniciatives pioneres, com el pla pilot amb 

Alemanya, i de tota la cadena de valor turística per obrir els establiments 

amb seguretat, s’han vist llastrats per la quarantena imposada pel Regne 

Unit i la recomanació d’Alemanya de no viatjar a Espanya, tret de les 

Canàries. 

Les restriccions imposades pels nostres principals mercats emissors fan 

que hàgim de donar pràcticament per acabada la temporada de sol i 

platja.   

Una temporada que ens ha castigat especialment i que, com sabeu, ha 

obligat a prendre mesures i a cercar solucions de futur per garantir la 

protecció d’empreses i de treballadors. Per això, defensem mantenir els 

expedients de regulació temporal d’ocupació el temps que sigui 

necessari.  

Ara més que mai, cal potenciar el motor de la nostra economia i treballar  
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amb la imprescindible col·laboració publico-privada, per posar en marxa 

la pròxima temporada amb totes les garanties de seguretat. 

Mallorca s’ha de reivindicar com una destinació segura. Hem estat pioners 

en l’aplicació de mesures de seguretat i encara que la COVID és present, 

treballem perquè no afecti Mallorca com a destinació.  

Mallorca no només està preparada per fer front a la pandèmia, sinó 

també per conviure amb ella.  

En aquest sentit, us avanç que la segona quinzena d’octubre celebrarem 

un fòrum internacional de seguretat en turisme, amb la presència 

d’experts i investigadors que aportaran coneixements, visions i 

experiències. 

La necessitat de garantir la seguretat no ens ha de fer perdre de vista tres 

altres elements clau per al futur del sector: qualitat, sostenibilitat i 

tecnologia. 

Mallorca ha de fer el trànsit de la qualitat a l’excel·lència. Generar més 

qualitat implica regular volum, mantenir la seguretat i generar confiança. 

Mallorca ha de garantir el desenvolupament sostenible de l’activitat 

turística. L’entrada aquesta mateixa setmana a l’Organització Mundial de 

Turisme i l’ingrés a la Xarxa d’Observatoris de Turisme Sostenible, prevista 

per al primer trimestre de 2021, ens ajudarà a avançar en aquest camí. 

Com també ens ajudarà ser la primera destinació europea amb la 

certificació de qualitat i excel·lència UNTWO.QUEST, que atorga 

l’Organització Mundial del Turisme. 

Mallorca ha de ser, per tant, una destinació segura, sostenible i de  
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qualitat. Però també intel·ligent. Una destinació preparada 

tecnològicament per poder prendre decisions estratègiques 

fonamentades en l’anàlisi de dades.   

I és que la digitalització és un dels vectors clau per millorar la qualitat i la 

competitivitat del model turístic. 

Una eina fonamental en aquest sentit serà la implantació definitiva del 

projecte «Smart Mallorca» durant el primer semestre del 2021. Suposarà 

un bot tecnològic decisiu per al Consell, tant per al funcionament intern 

com per als ajuntaments que vulguin emprar les eines implementades. I 

serà una eina útil per crear aplicacions que reforcin Mallorca com a 

destinació turística segura i intel·ligent. 

El Consell té clar que el futur del turisme a Mallorca passa per la millora 

del model i estam preparats per impulsar-la amb la col·laboració de la 

cadena de valor turística.  

Ara feim una passa endavant i amb el traspàs de la competència 

d’ordenació turística acordat en la darrera conferència de presidents, 

augmentarem la nostra capacitat d’autogovern i assumirem el lideratge 

de la gestió turística de Mallorca.  

//////   

Després de la crisi sanitària, vivim l’emergència econòmica i social. Són 

temps de resistir i reactivar l’economia per entrar al més aviat possible en 

el camí de la recuperació. 

En aquest sentit, centrem els nostres esforços en ajudar que autònoms i 

pimes puguin mantenir la seva activitat.  
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El 85% de les empreses de Mallorca tenen menys de 10 treballadors i hi 

ha 72.000 treballadors autònoms a Mallorca. Per això, el Consell ha 

col·laborat amb 2 milions d’euros en una nova línia de subvencions del 

Govern de les Illes Balears de la qual ja s’han beneficiat més de 4.000 

autònoms de Mallorca.  

Els 4 milions d’euros que hem aportat a ISBA permetran, en col·laboració 

amb el Govern, augmentar la liquiditat d’unes 300 pimes per un valor 

total de 24 milions d’euros. 

També hem obert, amb la col·laboració de la Cambra de Comerç, una 

línia d’ajudes de 800.000 euros perquè petites i mitjanes empreses, 

professionals i autònoms puguin cobrir despeses derivades de la crisi 

sanitària. 

Destinem més doblers que mai a la promoció econòmica del teixit 

empresarial i productiu. Hem augmentat fins a 1,2 milions d’euros la 

dotació per la convocatòria d’ajudes destinades a ajuntaments, 

associacions i federacions empresarials, entitats sense ànim de lucre, 

cooperatives i microempreses.  

En els pròxims mesos donarem un impuls al Pacte per l’economia social i 

solidària que vam signar recentment i que ha de contribuir a la 

diversificació econòmica des d’una mirada més humana i sostenible. 

També volem impulsar l’economia feminista a Mallorca i us avanç que 

tenim preparada la convocatòria d’una nova línia de microcrèdits per 

donar suport a dones emprenedores. 

//////// 
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La crisi sanitària ha demostrat una vegada més que l’agricultura, la pesca i 

els sector agroalimentari són sectors vitals per la nostra economia.  

I en aquest sentit vull transmetre un agraïment immens a la feina de 

pagesos, pescadors i indústria agroalimentària, un sector primari que no 

ha aturat i del qual ens sentim orgullosos.  

L'aportació del sector no sols és fonamental per a l’economia, sinó que 

encara serà més important en el futur si aconseguim reduir la 

dependència de l'exterior i lligar el nostre model de consum al producte 

local. 

Comprar producte de Mallorca és ajudar els nostres veïnats i els milers de 

famílies que hi ha darrere. Comprar producte d’aquí és ajudar a Mallorca.  

Per això, es posa en marxa la marca «Producte de Mallorca» amb 

l’objectiu de donar un impuls als productes locals, tant d’alimentació com 

d’artesania i de tot tipus de sectors industrials que tenguin el seu origen a 

l’illa. Volem utilitzar la força de la marca «Producte de Mallorca» per 

comercialitzar-lo com a segell propi. 

La plataforma digital creada per a la venda de producte de Mallorca 

durant la crisi provocada per la COVID ja ha rebut més de 40.000 visites.  

A més, hem destinat prop de 400.000 euros al sector artesà en promoció 

i en la millora dels mitjans de producció.   

/////// 

El Mallorca Reacciona és una pla implantat al territori a través dels 

municipis, que són els destinataris directes de gairebé la meitat del seu 

pressupost.  
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Una part important dels recursos mobilitzats per l’impuls de la 

sostenibilitat dels municipis són per al Pla d’Inversió Municipal (PIM) i el 

Pla d’Accions per a les Energies Sostenibles i el Clima (PAESC).  

Com em vaig comprometre amb tots els batles en les reunions que vam 

tenir a l’inici de la crisi sanitària, hem mantingut les inversions previstes en 

els dos plans per a dos anys amb un total de 23,5 milions d’euros.  

No quedem aquí. Acabem de signar un conveni amb el Govern a través 

del qual el mateix Govern, Consell i ajuntaments invertirem 33 milions 

d’euros en projectes per millorar la sostenibilitat dels municipis en 

aspectes com l’eficiència energètica, la xarxa d’aigua, la mobilitat 

sostenible i els espais urbans.   

Amb aquestes i altres mesures, invertim prop de 60 milions d’euros per 

reactivar l’economia de Mallorca i avançar en els objectius de l’Agenda 

2030.  

Una de les mesures que més han agraït els batles i batlesses és la que ens 

ha permès posar a disposició dels municipis un total de 20 agents de 

suport per assessorar i ajudar treballadors autònoms i empreses a tramitar 

ajudes relacionades amb la crisi de la COVID.  

Els agents han fet ja més de 2.600 visites i mantindrem el servei vista la 

seva utilitat. 

El treball amb els municipis ha estat sempre un eix fonamental en les 

polítiques del Consell de Mallorca. Ara mateix és imprescindible. Hem 

d’impulsar accions que incideixin clarament en l’àmbit local. L’anàlisi de 

les necessitats els hem de fer des de cada municipi amb el suport,  
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l’assessorament i l’acompanyament d’empreses i professionals.  

Per això, des del Consell treballarem en les polítiques actives d’ocupació, 

sobretot als municipis de menys de 20.000 habitants, per a posar en 

marxa el projecte Mallorca Activa. Mitjançant una plataforma en línia, 

oferirem formació a les persones desocupades, assessorament al sector 

empresarial i suport i formació als projectes d’emprenedoria que es 

vulguin iniciar en aquests municipis. 

A més, reforcem el suport als municipis amb l’ampliació del servei 

d’assistència tècnica, jurídica, econòmica i tecnològica mitjançant la 

integració del Consorci de Tecnologies de la Informació i de les 

Comunicacions de Mallorca, el TIC. 

//////// 

La societat que preserva el seu territori i el seu paisatge és una societat 

que mira cap al futur conservant les seves arrels per transmetre-les a les 

generacions que venen darrere.   

Per això la protecció del territori i el paisatge és un eix bàsic de les 

polítiques de sostenibilitat ambiental d’aquest Govern. 

L’any que ve celebrarem el desè aniversari de la declaració de la Serra de 

Tramuntana com a Patrimoni Mundial per la UNESCO en la categoria de 

Paisatge Cultural. Coincidint amb l’efemèride, us anuncio que el Consell 

de Mallorca impulsarà la llei de la Serra de Tramuntana per potenciar la 

seva preservació i governança. 
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Arribarem a aquesta cita important del calendari amb molta feina feta. Als 

acords de Raixa ens vam comprometre a fer de la serra de Tramuntana 

un dels principals reclams perquè el turisme de Mallorca sigui més 

sostenible. 

Per això. creem la marca «Serra de Tramuntana» que promocionarà i 

difondrà els productes agroalimentaris i el patrimoni natural i cultural de 

la Serra.  

Les obres del futur centre d’interpretació de Raixa estaran licitades a finals 

d’any i es preveu que el centre sigui una realitat abans que acabi la 

legislatura. 

Ja hem posat en marxa les Rutes Culturals per la Serra que permetran 

reactivar l’economia local, promoure visites a municipis i difondre els 

valors de la Serra.  

Dins el Mallorca Reacciona, hem creat una nova línia d’ajudes d’un milió 

d’euros destinada als ajuntaments per fomentar obres públiques 

destinades a la millora i l’embelliment d’accessos a pobles i espais 

emblemàtics de la Serra.  

Arran del cap de fibló del passat 29 d’agost, que va afectar especialment 

Banyalbufar, Valldemossa i Esporles, la nova línia inclourà una ajuda 

específica per a reparar danys en edificis públics i finques privades. 

A més de la llei de la gent gran i la llei de la Serra de Tramuntana, una 

altra de les iniciatives legislatives que impulsarem en els pròxims mesos 

serà la llei de paisatge.  

La setmana que ve es constituirà formalment l’Observatori del paisatge  
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del Consell de Mallorca que és un òrgan assessor de seguiment i d’impuls 

a la gestió de la nostra Estratègia del paisatge.  

Treballem en la revisió del Pla territorial de Mallorca per tal d’aprovar-lo 

abans de finals de 2021 i donar compliment al Decret llei 9/2020 de 

mesures urgents de protecció del territori de les Illes Balears.  

És important revisar i ordenar el creixement urbà dels nostres municipis i 

en aquest objectiu treballem conjuntament amb els ajuntaments.  

La revisió del Pla Territorial Insular establirà també les zones prioritàries 

per a la implantació d’energies renovables d’acord amb criteris 

d’integració paisatgística i protecció del territori.   

A més, en aquest darrer quadrimestre avançarem la feina per aprovar el 

nou reglament de desplegament de la Llei d’urbanisme, gràcies a un 

procés participatiu que ha inclòs a més de 60 professionals.  

Reforçem l’oficina de planificació territorial amb l’objectiu que quedin 

aprovats en aquesta legislatura els planejaments urbanístics dels 5 

municipis conveniats: Selva, Ariany, Lloret, Maria de la Salut i Estellencs.  

La protecció del territori i el paisatge requereix reforçar els mecanismes 

que fomentin la disciplina urbanística i incentivin el respecte per la 

legislació territorial.  

En els darrers tres anys i mig, l’activitat de l’Agència de Defensa del 

Territori ha provocat l’execució de 346 demolicions d’obres il·legals en sòl 

rústic.  

Enguany, l’ADT actuarà a 37 municipis de Mallorca una vegada 

s’incorporin Calvià i Consell. 
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El nou impuls que em vaig comprometre a donar a les polítiques del 

Consell en el meu discurs d’investidura ha permès aprovar definitivament 

el Pla d’Intervenció en l’Activitat Turística de Mallorca, el PIAT.  

Un document jurídicament sòlid i fruit del consens que permet a Mallorca 

ordenar l’activitat turística a tota l’illa. 

Amb el PIAT contenim el creixement de places turístiques establint un 

límit per fer més sostenible l’activitat turística. És un bon acord, útil per 

aquesta terra. 

//////// 

L’impuls de la transició energètica i la reducció de la generació de residus 

són vectors d’actuació imprescindibles per minvar els efectes de 

l’emergència climàtica. 

El desplegament de la Llei de residus de les Illes Balears i del Pla director 

sectorial de residus no perillosos és un dels grans objectius de la 

legislatura. Dins aquest desplegament, les plantes de compostatge hi fan 

un paper fonamental.  

Durant aquest trimestre engegarem els projectes bàsics per poder 

construir les 5 plantes de compostatge de Santa Margalida, Felanitx, 

Llucmajor, Calvià i Son Reus. Treballem perquè aquesta inversió de més 

de 70 milions d’euros sigui finançada pels fons europeus. 

Refermo el compromís de contenir la tarifa de gestió de residus malgrat 

la disminució de fems que està provocant la COVID.  

Ens les pròximes setmanes s’iniciaran les obres per a convertir els antics 

edificis de les porqueres de Galatzó en un refugi de muntanya que  
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afegirà un nou atractiu a la Ruta de Pedra en Sec. S’afegirà així a la 

renovada xarxa de refugis del Consell, que hem condicionat amb criteris 

d’eficiència energètica.   

Els Acords de Raixa marquen el camí per un model de carreteres allunyat 

de les grans obres. Té com a prioritat millorar i adequar la nostra xarxa de 

carreteres amb la mínima intervenció sobre el territori i fomentant la 

mobilitat sostenible. 

En poc més d’un any hem pogut acabar i posar a disposició de la 

ciutadania diversos projectes iniciats la passada legislatura, com ara l’accés 

a Lloseta des de la MA-13, el reforçament del ferm de l’entorn 

d’Establiments, el bulevard del Palau de Congressos de Palma i la 

instal·lació del contra incendis en el Túnel de Sóller, entre d’altres.   

Ja hem iniciat les obres de l’accés als polígons Son Llaüt de Santa Maria i 

el de Consell des de la MA-13. També les obres d’accés al polígon de 

Marratxí des de la mateixa autovia, així com els treballs d’accés a les 

urbanitzacions de Son Buc i Sa Cabana i el pas pel Torrent Gros.  

En les pròximes setmanes inaugurarem la variant d’Algaida i continuem 

amb la construcció del desdoblament Llucmajor-Campos. I d’aquí a uns 

mesos, iniciarem la construcció de dos projectes de mobilitat sostenible a 

Palma: el camí per a vianants del camí dels Reis a Son Espases i el vial 

cívic del camí Salart.  

Altres projectes que tenim previst iniciar aquest trimestre són la tanca 

mixta a la serra de Tramuntana i el condicionament de l’entrada sud del 

túnel de Sóller amb la retirada de la marquesina. També reforçarem el 

ferm de la carretera entre Sa Pobla i Alcúdia. 



 

 

   
C/ del Palau Reial, 1 4t - 07001 Palma 

T 971173520 - f 971173720 

socialistes@conselldemallorca.net 

www.psib-psoe.org 

@grupsocialista 

 

 

Altres dels nostres compromisos de Raixa és millorar la seguretat als 

túnels i adequar-los a la normativa vigent. En aquest sentit, abans de final 

d’any haurem dotat d'il·luminació el túnel del puig Fumat, a Formentor, 

que és l’únic túnel de l’illa que encara no disposava de llum artificial. 

També arreglarem l’estructura i la il·luminació del túnels de Peguera.   

Seguim fent feina per reforçar la seguretat de la xarxa viària i millorar els 

accessos al pobles. I en aquest sentit, mantenim el compromís de 

desenvolupar la Ronda Nord d’Inca i la Ronda Nord d’Artà, així com la 

ronda de s’Alqueria Blanca, l’ampliació de la carretera Ses Salines-Colònia 

de Sant Jordi i diversos projectes a Manacor. També les rotondes del 

polígon de Can Valero, Camp de Mar, Costitx i Raixa, entre d’altres. 

En dos mesos tindrem en funcionament la nova estació mòbil d’ITV a 

Calvià. Estarà dotada amb quatre línies d’inspecció que permetran 

augmentar en un 30% la capacitat inspectora de Mallorca.  

L’estació mòbil servirà per descongestionar la resta d’estacions de l’illa, 

que, com sabeu, pateixen una sobrecàrrega de feina arran del tancament 

del servei decretat per l’estat d’alarma, que ha provocat la re-

programació de més de 63.000 cites pendents de passar la inspecció. Ens 

permetrà reduir la llista d’espera per a la cita prèvia mentre arriba la 

posada en marxa de la cinquena estació a Calvià. 

///// 

Per tots els projectes que ara duim a terme i per tots els que hem de 

posar en marxa, necessitem un Consell de Mallorca més modern i més 

àgil. 



 

 

   
C/ del Palau Reial, 1 4t - 07001 Palma 

T 971173520 - f 971173720 

socialistes@conselldemallorca.net 

www.psib-psoe.org 

@grupsocialista 

 

 

Un Consell més proper i més eficient, capaç d’adaptar-se al ritme de la 

societat mallorquina i d’estar més a prop de la població. 

Si alguna cosa ha refermat la pandèmia és la importància de donar una 

resposta ràpida a les necessitats de la ciutadania. Tota crisi comporta una 

oportunitat i, en aquest sentit, la pandèmia ens fa accelerar la 

implementació de processos i rutines de feina de vital importància per a 

la modernització d’aquesta institució.    

Un element clau per aquesta modernització serà la nova llei de consells 

insulars. Hem fet un avanç important en la seva tramitació: aquesta 

setmana ja sortirà a informació pública i esperem que estigui aprovada 

per l’any 2021. Aquesta llei ens permetrà enfortir la vessant autonòmica 

del Consell i reforçar la institució. 

Feim les passes necessàries perquè l’Administració electrònica sigui una 

realitat plena el 2021. Posarem en marxa una plataforma de gestió que 

millorarà tant el funcionament de la institució com la seva relació amb la 

ciutadania, oferint a la fi la tramitació telemàtica i sense papers.  

Ben aviat tindrem regulat el teletreball al Consell de Mallorca, una eina 

de modernització que la pandèmia ha evidenciat com a imprescindible.  

En aquest punt, vull agrair de tot cor al personal del Consell de Mallorca 

el seu esforç i dedicació en benefici de tots. Són moments molt 

complicats i, segurament, ho continuaran sent. Us deman que no defalliu, 

perquè vos necessitem. El vostre exemple d’implicació i sacrifici ens 

encoratja a tots a continuar treballant en el nostre objectiu compartit, que 

és Mallorca.  
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M’heu de permetre que faci un reconeixement especial als equips 

d’emergències d’aquesta casa. Una vegada més han demostrat que 

sempre hi són. Cada dia, però sobretot quan la natura ens posa a prova. 

Fenòmens com la tempesta Glòria o el cap de fibló de fa unes setmanes 

ens han tornat a mostrar enguany com som de vulnerables i la 

importància de sentir-nos protegits, segurs i emparats pels serveis 

públics. Un altre pic, com sempre, el cos de Bombers de Mallorca hi ha 

tornat a ser. A ells els don les gràcies en nom de tots els mallorquins i 

mallorquines. 

/////// 

Gràcies a l’esforç de tothom hem pogut activar el 76% dels compromisos 

dels Acords de Raixa. 

El treball coordinat amb el Govern, els ajuntaments i els agents 

econòmics i socials ha marcat la gestió de la pandèmia. 

Tot coincidint amb els 4 mesos de la seva presentació, hem reunit 

recentment als agents econòmics i socials per fer el seguiment del 

Mallorca Reacciona, el pla per a la reactivació Econòmica i social de 

Mallorca que ha activat totes les seves mesures i que continua obert. 

Estenem la mà a tots aquells que vulguin sumar, col·laborar i aportar al 

bé col·lectiu. Així ho fem també amb l'estratègia de fons europeus, per 

aglutinar projectes i fer-los millors entre totes i tots. 

Aquests fons són molt importants per Mallorca per dos motius. Primer, 

perquè ens permet accedir a més recursos. Segon, perquè els eixos 

estratègics del Pla Mallorca Reacciona i de la nostra acció de govern  
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coincideixen amb els objectius de la Unió Europea i del Govern de les 

Illes Balears: reactivar-nos, millorant el model i sent més sostenibles. 

L'alineament del nostre full de ruta amb l'enfocament de la Comissió 

Europea i del Govern de les Illes Balears incentivarà, per tant, l'impuls de 

canvis estructurals a Mallorca al voltant de 4 eixos claus: cohesió social i 

territorial, igualtat, transició ecològica i transició digital. 

Perquè sostenibilitat social és treballar per la cohesió social que no deixa 

ningú enrere i garanteix la plena igualtat de la dona.  

Sostenibilitat econòmica és apostar per una economia diversificada a 

través de la digitalització.  

I la sostenibilitat ambiental passa per mitigar l’emergència climàtica, 

impulsar les energies renovables i preservar el territori i el paisatge.  

Són les transformacions necessàries que la pandèmia ha convertit en 

imprescindibles, no només per Mallorca, sinó pel món. 

Fem feina de la mà del Govern perquè Mallorca tengui la possibilitat 

d’accedir a part dels 140.000 milions d’euros que Espanya rebrà 

d'Europa. 

L'objectiu és activar l'economia com més aviat millor. I a llarg termini, 

transformar Mallorca per avançar cap a un model més sòlid, competitiu i 

innovador, i també més just, inclusiu i sostenible. 

Per això, necessitem recursos. I en aquest sentit, lament la derogació al 

Congrés del decret llei que permeti utilitzar els romanents i superàvits 

dels ajuntaments i Consells insulars. 
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Perdem l’oportunitat de poder disposar dels romanents de tresoreria 

acumulats, que a Mallorca són més de 500 milions d’euros. Aquests 

doblers seguiran al banc i generant interessos.  

I també perdem la possibilitat de disposar del fons de 5.000 milions 

d’euros que el Govern d’Espanya cedia a les entitats local. 

Celebro que amb un altre decret llei, el Govern d’Espanya hagi recuperat 

algunes de les mesures recollides a l’anterior, com ara la possibilitat 

d’utilitzar el superàvit de 2019 i la suspensió de la regla de despesa per 

l’any 2020. 

En el cas del Consell, ja hem utilitzat 21’5 milions d’euros del superàvit de 

2019 en la reactivació econòmica i social de Mallorca. 

Vull ser clara: la nova passa feta pel Govern d’Espanya és positiva, però 

insuficient. Necessitem alliberar els romanents totals i que es relaxin totes 

les regles fiscals mentre el país no es recuperi dels efectes econòmics i 

socials de la pandèmia.  

Aquesta reivindicació l’he mantinguda i la mantindré sempre.  

De la mateixa manera que mantenc la reivindicació davant el Govern de 

les Illes Balears que compleixi els compromisos signats el desembre de 

2018 que estableixen el pagament de les bestretes. 

////// 

He dit a l’inici de la meva intervenció que compareixia davant tots 

vosaltres per retre comptes de la gestió d’aquest Govern i per mirar el 

futur. 
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Tot i que ja m’he referit a algunes d’elles, voldria recordar-vos breument 

algunes de les fites de l’agenda del Govern que implementarem en els 

pròxims mesos.  

La primera ampliació del Servei Integral d’Atenció a Domicili, el SAID, ens 

permetrà atendre 250 persones dependents de 26 municipis. 

Seguirem invertint en infraestructures de dependència. Hem habilitat la 

planta 9 de la Bonanova i hem licitat les obres de la residencia Miquel Mir. 

Ampliarem els serveis de housing first per donar una solució habitacional 

a les persones sense sostre a Mallorca.  

Doblarem el pressupost de les ajudes econòmiques per a entitats del 

tercer sector que atenen persones en risc d’exclusió social.  

Crearem un centre residencial per a infants i adolescents víctimes 

d’explotació sexual i un nou centre per a joves amb trastorn de conducta 

derivades d’addicions. 

Reforçarem l’atenció a les dones víctimes de violències masclistes i 

apostarem per l’economia feminista amb microcrèdits per a dones 

emprenedores. 

Impulsarem les lleis de gent gran, paisatge i serra de Tramuntana. 

La cultura no s’atura i seguirem demostrant que és segura. I farem costat, 

més que mai, al sector i als nostres creadors. 

Treballarem perquè Mallorca sigui una destinació turística segura amb la 

col·laboració del sector.  

Elaborarem un reglament per als centres de 0-3 de caràcter assistencial. 
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Potenciarem al producte local i al sector primari amb la posada en marxa 

de la marca «Producte de Mallorca». 

Impulsarem la diversificació econòmica a través de l’economia circular i 

l’economia social. 

Refermarem l’aposta per la mobilitat sostenible i la millora de la xarxa 

secundària de carreteres 

Estarem al costat dels municipis amb més serveis i inversions. 

I potenciarem la capacitat d’autogovern de Consell de Mallorca amb 

l’aprovació de la llei dels Consells i el traspàs de ordenació turística. 

////// 

L’arribada de la COVID va canviar de cop les nostres prioritats 

immediates. 

Però des del primer moment hem tengut molt clar que només des de la 

unió i el diàleg podem lluitar contra la pandèmia.  

Gràcies al diàleg i el consens amb totes les institucions, partits polítics, 

agents econòmics i socials i sectors productius vam poder impulsar el pla 

Mallorca Reacciona, que contribueix a la reactivació econòmica i social de 

l’illa i que es manté obert. 

Un pla que s’incardina dins el Pla de reactivació i diversificació econòmica 

i social de les Illes Balears en què Govern, Consells i ajuntaments 

treballem plegats en les transformacions imprescindibles per aquesta 

terra. 

Del diàleg i la bona coordinació institucional va sortir també la signatura  
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de l’acord del Consell de Mallorca amb la FELIB per la reactivació 

econòmica i social de Mallorca.     

En el meu discurs d’investidura vaig oferir diàleg per aconseguir, entre 

tots, acords transcendentals per aquesta terra. 

En la meva compareixença del passat 16 d’abril per donar compte de les 

actuacions respecte la crisi del coronavirus, vaig proposar a totes les 

forces aquí representades un gran pacte de reconstrucció social i 

econòmica que permetés reiniciar el present i dissenyar el futur de la 

Mallorca que volem. 

Ara i aquí, amb el mateix esperit, torn a estendre la mà als partits, 

institucions i a tota la societat mallorquina per l’imprescindible diàleg, 

consens i voluntat d’acord per al bé comú.  

Us proposo guanyar el futur entre totes i tots.  

Han estat uns mesos molt durs per les mallorquines i els mallorquins. I 

encara ens queden uns mesos durs per endavant.  

Tingueu clar que ho superarem junts.  

Estic convençuda que ens en sortirem amb unitat, esforç i humilitat. 

I des de la humilitat vull dir-vos que tenc l’esperança que el viatge que va 

emprendre aquest Govern fa un any arribarà a bon port i que sabrem fer 

una Mallorca més justa i més pròspera.  

Perquè, parafrasejant Vaclav Havel, l’esperança no és la convicció que 

això que fem sortirà bé, sinó la certesa que té sentit.  

Coratge per tothom. Moltes gràcies. 


