DISCURS D’ INVESTIDURA DE LA CANDIDATA A LA PRESIDÈNCIA
DEL CONSELL DE MALLORCA
Presidenta del Govern, Honorables conselleres i consellers.
Batles i batlesses de Mallorca. Digníssimes autoritats. Ciutadans i
ciutadanes.
Em dirigesc a tots vostès com a candidata a la Presidència del
Consell de Mallorca per presentar-vos el programa de govern
que ens ha de guiar els propers quatre anys.
Ho faig des de la responsabilitat i des de la convicció. Des de la
seguretat de tenir un programa sòlid i consensuat, i des de la
il·lusió que suposa poder donar un nou impuls al canvi iniciat fa
quatre anys.
Ho faig des de la humilitat de saber-me una més d’una societat
compromesa i des de l'emoció de tenir l'oportunitat de presidir
el govern de l'illa que estim. De l'illa que estimam. L'illa que
entre tots hem de fer millor.
Per tot això, agraesc l'oportunitat de poder exposar, en aquest
saló de plens, les línies bàsiques d’un programa que segueixen
els ACORDS PER MALLORCA, el document consensuat per Unides
Podem, Mes per Mallorca i el Partit Socialista, i que vàrem signar
ahir.
Les eleccions del passat 26 de maig han donat pas a un
panorama polític fragmentat a Mallorca, amb 7 formacions
representades en aquest Consell.
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No és moment de les majories absolutes, és el moment dels
pactes. Així ho volen els ciutadans. I així ho hem fet, amb un
programa de progrés, en el que hi cap tothom.
No és la primera vegada que ho feim. Les forces d’esquerra
d’aquesta terra estam acostumats a debatre sobre les nostres
idees, i a arribar a acords que beneficien el conjunt de la nostra
societat. Ara, l’any 2019, ho hem tornat a fer.
Com a candidata a presidir el Consell de Mallorca assumesc
íntegrament els ACORDS DE RAIXA, com a el full de ruta per a
garantir la governabilitat i el progrés de la nostra illa pels pròxims
4 anys.
Si en 2015 la societat va demanar un canvi de rumb, ara ha fet un
clam de més progrés a Mallorca. Aquests darrers quatre anys
hem recuperat drets i serveis públics, hem fet més i millors
polítiques socials, i hem enfortit l’Estat del benestar.

Ara és el moment de donar un NOU IMPULS.
UN NOU IMPULS que ens ha de permetre ser més forts, més
valents, més autònoms. UN NOU IMPULS per fer un Consell més
útil i accessible, més proper a cada municipi i que sigui un
referent real de les polítiques que impulsam a Mallorca.
Aquest és el missatge de fons que recullen els ACORDS PER
MALLORCA. I també és el meu primer missatge que els vull
transmetre del nostre programa de Govern pel Consell.
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Justament el passat més d’abril, el Consell de Mallorca complia
els seus primers 40 anys de vida. En aquest temps és indubtable
que aquesta Institució ha guanyat pes i competències.
L’Estatut d’Autonomia de 1983 i la seva reforma de 2007 van fer
créixer el Consell de Mallorca, i també li van donar aquesta doble
naturalesa que el caracteritza:
d'una banda, és un ens de la comunitat autònoma amb àmplies
competències, i per un altre es una entitat local, dissenyada des
de i per la proximitat amb els municipis.
El Consell Insular és una institució bàsica del nostre autogovern.

Per tot això, avui em present davant tots vostès per
comprometre la meva lleialtat absoluta a la institució, a la gent
de la nostra illa i als principis que han marcat el
desenvolupament d’un Consell que ha de seguir guanyant
capacitat i proximitat per ser, encara més, el govern de tothom.

El Consell de Mallorca ha de treballar per aconseguir la Mallorca
que volem. La Mallorca que volem ha de ser sostenible
ambientalment, socialment i econòmicament.
Per això volem una Mallorca compromesa amb els Objectius de
desenvolupament Sostenible 2030 de la ONU. Que faci una passa
decidida i valenta en la lluita contra el canvi climàtic i la reducció
de residus.
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La Mallorca que volem és una illa que aposta una mobilitat més
racional, menys contaminant i més efectiva, que fomenti el
transport públic de qualitat i deixi de fer imprescindible el vehicle
particular.
La Mallorca que volem preserva territori i paisatge com un tresor
que cal transmetre de generació en generació. Si pensam en la
Serra de Tramuntana, patrimoni universal de la UNESCO, veurem
clar que la conservació del nostre llegat natural és en realitat
conservar la nostra ànima, les nostres arrels, i la clau de la nostra
riquesa.
La Mallorca que volem es preocupa per les persones, sempre en
el centre de totes les polítiques.
Una Mallorca que fa feina per reduir les desigualtat socials, i per
tenir cura de l’atenció de les persones que més ho necessiten,
menors, gent gran. Ningú ha de quedar enrere.
Una Mallorca que reparteixi millor la riquesa que genera, que
optimitizi de manera racional l’aportació del turisme a la nostra
economia, i que en moduli els seus impactes, laborals, socials o
ambientals que repercuteixen directament a la nostra societat.
Una Mallorca compromesa amb la cultura i els seus creadors,
facilitant la difusió de tota forma artística, per que pugui arribar
a tots els racons de l’illa

PER AIXÒ La Mallorca que volem reclama un Consell obert, més
viu i més eficient; sense duplicitats. Un Consell útil per als
ciutadans i les ciutadanes.
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Un Consell que es farà escoltar amb veu de dona. Amb polítiques
transversals que garanteixin la igualtat, i que faci del feminisme
un emblema inflexible en contra de les discriminacions i la
violència masclista.
Un Consell que s’ha de fer de la ma dels ajuntaments. Vull sentir
més forta la veu de batles i batlesses. Respectant la lleialtat
institucional i reforçant el vessant municipalista de la Institució.

Com diu Baltasar Porcel:
"I si encertes a mirar el món o qualsevol món amb ulls nous, el
cor torna a bategar anhelós",
Un cant a la il·lusió, a la passió per mirar sempre el món amb
l'ambició de millorar-lo.
Aquest és l'esperit que ens ha de moure. Ha arribat l 'hora de fer
una passa més. DE FER UN NOU IMPULS. De mirar amb ulls nous
i actuar amb energia renovada. Hem d’aplicar intel·ligència i
eficiència, per aconseguir un Consell veritablement més fort i
eficaç, que esdevingui un referent per a la ciutadania i que
serveixi a l’objectiu d’avançar cap a la sostenibilitat ambiental,
social i econòmica de Mallorca.

Avui tots i totes sabem que el futur de Mallorca ha de ser
sostenible, o senzillament, no hi haurà futur. Per tant hem
d’actuar de forma decidida des d’ara, per poder assolir els fruits
de la feina en els pròxims anys.
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Elaborarem un Pla de Transició energètica i canvi climàtic, que
ens ha de permetre que l’any 2028 un 50% de les energies que
emprem siguin obtingudes a través de fonts renovables.
Començarem per ca nostra. Edificis i centres públics dependents
del Consell equiparan plaques solars, i el parc mòbil de vehicles
serà elèctric.
És imprescindible que siguem perseverants en el camí cap a la
reducció dels fems que produïm: el millor residu és el que no es
produeix.
És el missatge que els nostres joves ens repeteixen cada dia. El
nou Pla Director de Residus posarà l’accent en els beneficis de
l’economia circular amb el reciclatge per bandera, i en una millor
gestió dels envasos.
Una feina coral que hem de fer plegats amb tots els ajuntaments
de Mallorca.

Administrar un territori finit com el de la nostra illa és un exercici
d’equilibri constant.
Un dels grans reptes als quals s’enfronta l’illa de Mallorca és
poder canviar el paradigma de la seva mobilitat.
Això ho volem fer d’acord amb el Pla de Mobilitat aprovat pel
Govern.
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El foment del transport públic, metro, tren i xarxa d’autobusos
interconnectats entre si, incidirà en la disminució del trànsit viari
a les nostres carreteres.
Amb aquesta base dissenyarem un nou model viari amb la
premissa de la mínima intervenció possible sobre el territori.
Vull deixar ben clar que els ACORDS DE RAIXA descarten la
construcció de noves grans infraestructures viàries, ja siguin vies
d’alta capacitat o desdoblaments.
El nostre compromís amb la sostenibilitat passa per unes
carreteres més segures i millor integrades dins del paisatge, amb
mesures de pacificació del trànsit als centres urbans, i espais
habilitats per vianants i ciclistes.
Cal afrontar la millora dels accessos a Palma, fet pel qual
assumim el compromís d’executar les obres del Tram 1 de la Via
Connectora, mentre descartam dur a terme el Tram 5.
La gestió de la política territorial i d’urbanisme també requereix
de sensibilitat ambiental, de precisió i de seny per a la seva
execució, a través de l’aprovació d’un nou Pla Territorial de
Mallorca.
En aquesta visió global del nostre territori no hi cap l’especulació
ni l’urbanisme a la carta. Per això la feina de l’Agència de
Defensa del Territori seguirà essent clau com a òrgan de
disciplina urbanística. L’ADT estarà oberta a tots els municipis
que encara no hi col·laboren, i en millorarem els seus sistemes
d’inspecció.
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En aquest punt compromet la total col·laboració del Consell amb
els ajuntaments, per seguir facilitant les revisions dels seus
planejaments urbanístics.
La manca d’habitatge a preus raonables és un dels principals
problemes de la nostra societat. Per això el Consell ajudarà els
municipis a destinar sol públic municipal per a la construcció de
nou habitatge social. El Consell de Mallorca no pot quedar de
braços plegats davant d’aquesta qüestió.
Com tampoc ho fa en matèria de serveis socials. El Consell és el
gran referent en la gestió de polítiques socials a la nostra illa.
Per això ampliarem el Servei d’Atenció Integral a persones
Dependents a tota Mallorca, que permetrà la gent gran pugui
envenllir en el seu entorn vital. D’aquesta manera reduirem les
llistes d’espera.
I això ho farem paral·lelament a la creació de noves places
residencials i de centres de dia a Mallorca.
D’igual manera actuarem en relació als menors, i joves i en
l’atenció als joves migrants sense referents familiars. Volem que
aquests menors tenguin les seves necessitats bàsiques cobertes,
i que es faciliti la seva integració en la nostra comunitat.

Ningú pot quedar enrere a la nostra societat.
I això té a veure amb la promoció d’un model econòmic
sostenible, que permeti crear llocs de feina de major qualitat i el
repartir més millor la riquesa que generam.
8

Des d’aquesta perspectiva econòmica i laboral, el turisme ha
generat històricament prosperitat a la nostra illa. I volem que així
es mantengui, tenint en compte els factors necessaris d’equilibri
que compensin la petjada ecològica que provoca.
Promourem un Pacte pel Turisme Sostenible, amb la implicació
de totes les institucions i agents socials i econòmics que hi tenen
a veure.
Volem incentivar una temporada turística més llarga, amb més
mesos d’activitat, que puguin garantir una major activitat laboral
de qualitat, i arribar a nous segments de mercat.
La promoció turística de Mallorca ha estat precisament una de
les noves competències assumides durant aquest passat mandat.
El nostre objectiu serà completar aquest procés de traspàs,
assolint també les competències en matèria d’ordenació
turística.
Un traspàs molt important per que permetrà que el Consell de
Mallorca tengui la gestió plena del fet turístic a la nostra illa.
D’altra banda, l’impuls del comerç de proximitat és també bàsic
per revitalitzar els centres històrics dels nostres pobles, i a la
vegada per servir d’aparador de producte local.
Per això des del Consell ens proposam donar suport als projectes
d’economia local, i defensarem aquestes iniciatives en front de
les grans superfícies.

El Consell de Mallorca té com a una de les seves fites aconseguir
fer de l’illa un lloc més viu, culte i creatiu.
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Promocionarem l’activitat cultural com a eina de cohesió social,
facilitarem la feina dels creadors, i ho canalitzarem a través del
nou Consell de les Arts i la Cultura.
El Museu de Mallorca s’ha de convertir en un referent per a
l’estudi de la història i la cultura de la nostra illa. Mentre que el
Teatre Principal tindrà un paper clau en la dinamització de les
arts escèniques i musicals a Mallorca.
Treballarem de manera decidida per que el Sindicat de Felanitx,
acabat d’adquirir, faci passes fermes per convertir-se en un gran
Centre Internacional d’Arts Plàstiques de referència.
L’accés a la cultura ha de ser universal, i per tant anuncii que
incrementarem els descomptes per activitats culturals per a
joves, persones a l’atur, amb discapacitat i gent gran.

La pràctica de l’esport també és element clau de cohesió social.
Per això reforçarem els programes esportius de foment i difusió
dels seus valors, augmentarem el suport a les federacions
esportives i desenvoluparem el protocol contra l’assetjament.
També vull destacar que el Consell ajudarà als esportistes que
hagin de desplaçar-se a la península per a la disputa de
competicions oficials.

Conselleres i consellers
El Consell de Mallorca tendrà veu i mirada de dona. El
feminisme, les polítiques d’igualtat i de defensa dels col·lectius
LGTBI seran presents a totes les polítiques que desplegarem.
Queda molta feina per fer, per resoldre desigualtats i
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discriminacions, que hem d’aconseguir desterrar del nostre dia a
dia.
La violència masclista i la LGTBI fòbia segueixen presents dins la
nostra societat. És necessari que des de les institucions plantem
cara a les actituds sexistes i discriminatòries. Les polítiques
d’habitatge, les de cultura, les de serveis socials o les
d’economia, tota l’acció política del Consell de Mallorca estarà
ben amarada de feminisme i igualtat, que es concretarà en un
nou pla insular d’igualtat, i l’impuls de les Estratègies Municipals
d’Igualtat.

Els ACORDS DE RAIXA posen el MUNICIPALISME en el centre de
totes les seves propostes.
Així, el Consell vertebrarà les seves polítiques de la ma dels 53
municipis de Mallorca.
Potenciarem l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca com a
òrgan consultiu i de decisió del Consell.
Per que el municipalisme forma part de l’ADN del Consell, com
també ho fa el seu vessant autonomista.
Un dels primers encàrrecs que assumim és el de proposar una
nova Llei de Consells insulars, que tingui en compte de manera
efectiva la doble vessant local i autonòmica dels governs
insulars.
Vull promoure un Consell més útil i eficient, més obert i més
modern. Cal promoure una vertadera transformació digital de la
Institució, aprofundir en la transparència i la rendició de
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comptes, i promoure els mecanismes de participació dels
ciutadans.
I ara vull fer una referència especial als treballadors públics del
Consell de Mallorca. Una peça clau pel funcionament del dia a
dia. I la pedra angular pel NOU IMPULS que ens proposam per
aquest procés de modernització de la Institució.
Per això em compromet accelerar els processos d’estabilitat
laboral i a reduir l’alta taxa de temporalitat.
Els quatre anys que ara comencen seran clau per aconseguir la
Mallorca que volem. La Mallorca per la qual ja hem treballat
plegats. Un fet que vull agrair especialment als membres del
anterior govern insular i al seu president, Miquel Ensenyat.
Les tres forces polítiques que hem pactat els ACORDS PER
MALLORCA , Unides Podem, Mes per Mallorca i PSIB-PSOE,
representam la majoria de la societat de l’illa, però no a tota.
Ara bé, el govern que em propòs encapçalar governarà per
tothom.
Sé que no tots pensem igual. Sé que hi ha moltes sensibilitats
diferents en aquesta societat plural. Però també sé que som
capaços d'arribar a acords.
Per això em compromet amb aquesta societat. Amb tota. I
només puc fer-ho d'una forma: oferint diàleg.
Diàleg per aconseguir, entre tots, acords en assumptes de país
com el turisme, la sostenibilitat ambiental i social o el model de
creixement.
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Diàleg entre institucions. Amb els ajuntaments, per descomptat,
però també amb el Govern de l'Estat i amb el Govern de les Illes
Balears: he estat part del Govern i sé que la presidenta Francina
Armengol seguirà compromesa amb la millora d'una illa que
estima i amb l'enfortiment d'una institució, el Consell, que va
presidir i que duu en el cor.
I tercer i el més important de tot: diàleg amb la societat
d'aquesta illa. Escoltarem a tothom, perquè això és el que hem
de fer abans de prendre decisions.
Escoltaré cada associació, cada col·lectiu, cada plataforma de
cada racó d'aquesta illa. Cada ciutadà i cada ciutadana.
Perquè les portes d'aquest Consell, que és de tothom, estaran
sempre obertes a tothom.
Així és com entenc que ha de ser la forma de governar. Amb
humilitat, amb tota la meva dedicació i amb la plena vocació de
servei al poble de Mallorca.

Un poble que mereix els millors serveis públics.
Que ha de tenir una economia diversa, capaç de donar sempre
oportunitats.
Un poble que estima les seves arrels i la seva natura i ens
reclama que les cuidem.
Un poble culte que vol més cultura.
Una Mallorca que ha votat igualtat, llibertat i drets.
Que demana altura de mires, consensos. Que mereix el millor del
seu Consell, que sigui la casa de tots i de totes.
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"Tu pots dir 'la meva barca'
però les veles sempre són del vent",
va escriure la poeta Tonina Canyelles.
La nostra és una Mallorca de tothom, moguda pel seu propi vent:
la força i el talent de la seva gent.
I jo, amb l’ajuda de tots, em compromet a guiar la barca per
cercar aquest vent, aquest talent, aquesta il·lusió de tothom.
Sempre.
Sense escatimar un esforç. Sense deixar de pensar cada dia en la
Mallorca que ens mou, la que tots i totes estimem. La Mallorca
de la gent, de la nostra gent. La meva gent.
Per això, us deman que feu suport a la meva candidatura per
presidir Mallorca, en aquest nou temps polític, apassionant i ple
de reptes.
Moltes gràcies.
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