
20è Congrés del PSM-Entesa Nacionalista
(Santa Maria del Camí, 12 de juny de 2010)

Discurs de presentació de l’informe de gestió del secretari general

Bon dia, companyes i companys.

El Pacte de govern signat el 2007 per PSOE, PSM (a través del BLOC) i UM, entre 
d’altres qüestions proposava establir  les bases d’un canvi de model territorial,  d’un 
canvi  de model  de mobilitat,  d’un canvi  de model  econòmic i  d’un canvi de model 
audiovisual. Crec que el BLOC-PSM ha estat la força política signant del Pacte que 
més esforços ha fet per dur a terme tots aquests compromisos. 

I ho hem fet a pesar de les grans dificultats que hem tengut aquests anys. Aquestes 
grans dificultats bàsicament són dues.

En primer lloc, aquesta legislatura s’ha vist molt marcada per la greu crisi econòmica 
internacional que encara estam visquent. 

Des del primer moment,  bona part  de l’acció de govern s’ha centrat  en fer  front a 
aquesta situació. Especialment pel que fa a les dificultats de les empreses per obtenir 
crèdits per continuar la seva tasca, així  com per les persones que es van quedant 
sense feina. Hem arribat a xifres rècord d’uns 90.000 aturats actualment. Així i tot, les 
Illes  Balears  han  aguantat  millor  que  altres  indrets.  També  s’ha  fet  una  tasca 
especialment important per fer front a les necessitats de les famílies i  persones en 
situacions de major risc social.

Evidentment,  a  més d’haver  de centrar  els  esforços  de  l’acció  govern  en  aquesta 
situació,  un  altre  efecte  col·lateral  de  la  crisi  econòmica  ha  estat  la  davallada 
d’ingressos públics, que han dificultat que el Pacte pogués dur endavant tots els seus 
projectes tal i com hagués estat desitjable.

Hem hagut de fer front també al dèficit públic, i ara recentment al pla de retallades d’en 
ZP, un pla i unes mesures que han arribat tard i malament.

En segon lloc,  l’actual  legislatura  també ha estat  marcada per  la  corrupció.  Per  la 
corrupció política generalitzada de la nefasta legislatura 2003-2007 del PP-UM d’en 
Matas i na Munar.  La legislatura dels grans projectes faraònics que han acabat en 
nyarros (com el metro submarí o el  Palma Arena),  dels grans “pilotassos” com les 
ARTs o Can Domenge (feliçment  desactivats),  i  que va desembocar  en l’esclat  de 
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nombrosos casos judicials de corrupció... al llarg de l’actual legislatura. 

I l’actual Pacte també s’ha vist afectat perquè algunes d’aquestes persones que no 
assumien  les  seves  responsabilitats  polítiques  ocupaven  càrrecs  d’importància  en 
aquesta legislatura: consellers del Govern com l’exconseller de Turisme, Miquel Nadal, 
o la pròpia expresidenta del Parlament, Maria Antònia Munar, per nomenar els dos 
casos més significatius. Fins i tot hem hagut de viure l’esclat d’un cas de corrupció 
d’aquesta mateixa legislatura, el cas Voltor, que afectava la gestió de l’INESTUR. En 
aquell moment es va produir la ruptura del Pacte amb UM, ja que aquest partit  no 
prenia  les  mesures  necessàries  per  fer  front  a  tots  els  casos  de  corrupció  que 
l’afectaven.

Des del PSM hem denunciat tots aquests casos, hem exigit responsabilitats polítiques 
al marge de les judicials, hem fet propostes concretes per la transparència i la bona 
gestió, i hem defensat que, en política, no tots som iguals.

Els fets que s’estan investigant son tan greus que és absolutament necessari que els 
partits afectats es regenerin completament. I també és necessari que tots els polítics, 
de  qualsevol  partit,  actuïn  (actuem)  amb  honradesa  i  amb  transparència.  Des  del 
BLOC-PSM hem donat suport a les iniciatives legislatives a favor de la transparència, 
hem publicat el patrimoni personal dels nostres càrrecs i hem proposat que els diputats 
imputats amb judici  oral  obert  puguin esser  suspesos cautelarment i  substituïts de 
manera temporal.

A  pesar  de  totes  aquestes  dificultats  produïdes  per  la  crisi  econòmica  i  per  la 
corrupció,  i  les  corresponents  crisis  institucionals,  el  balanç  de  feina  feta  és 
veritablement  important  en  diversos  camps.  Des  del  BLOC-PSM  hem  impulsat 
decididament  la  protecció  del  territori.  En  primer  lloc,  perquè  ens  importa  la 
preservació dels valors mediambientals i paisatgístics de Mallorca, valors en els quals, 
com a ecologistes i com a persones que estimam el nostre país, hi creim fermament. 
Però també perquè de la conservació del nostre territori i el nostre paisatge depèn el 
futur de la nostra economia i del  nostre turisme. Així,  per exemple,  bona part  dels 
indrets que la passada legislatura estaven amenaçats per projectes urbanístics i que 
eren objecte  de reivindicació  ciutadana,  ara  estan protegits:  ses  Fontanelles,  Cala 
Blanca, Monport, Cala Marçal, Son Real, es Guix, Cala Carbó, es Pujols... i un llarg 
etcètera.

Darrerament: es Guix, Son Bosc, Son Baco, el BIC Son Real... i l’eliminació de les 
polèmiques ARTs del Pla Territorial de Mallorca, els “pilotassos” urbanístics delirants 
dissenyats en despatxos tancats, durant el pacte PP-UM. I cal recordar que si hem 
pogut eliminar les ARTs és perquè fa uns mesos ens plantàrem quan el PSOE i UM 
ens volien endossar el “pacte de la llampuga”, aquell segons el qual UM tornava a fer 
bonda i retirava l’esmena-míssil de Son Baco a canvi d’urbanitzar sa Ràpita. Idò sí, 
hem pogut suprimir totes les ARTs polèmiques i hem llençat un missatge clar. Com va 
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dir l’altre dia na Joana Lluïsa Mascaró en el Consell, a partir d’ara hem de practicar un 
urbanisme transparent, i s’han d’haver acabat els canvis de cromos urbanístics.

D’altra banda, s’han posat les bases per al canvi cap a una mobilitat sostenible: s’han 
millorat les freqüències i les tarifes del transport públic per carretera, s’han millorat les 
freqüències i les tarifes del tren, s’ha començat a estendre la xarxa ferroviària, s’ha 
impulsat la intermodalitat, i els carrils bici...

També  s’ha  impulsat  el  canvi  de  model  econòmic.  Un  canvi  de  model  econòmic 
necessari, i que fa uns anys gairebé defensava en solitari el PSM, i que ara tothom se 
n’omple la boca. Un canvi de model cap a la qualitat, la sostenibilitat i la diversificació. 
Un model econòmic no basat en el creixement urbanístic i l’especulació immobiliària, 
sinó en el  valor  afegit,  la innovació i  la recerca. També un model turístic de futur, 
respectuós  amb  el  medi  ambient  i  que  impulsi  el  turisme  cultural,  esportiu, 
gastronòmic... i no basat en models obsolets del passat. Queda molt per fer: no basten 
les  bones  intencions.  Calen  projectes,  inversions  i  l’aposta  de  tots  els  sectors 
econòmics i públics.

Des dels governs en què participam també s’han impulsat importants mesures socials 
que garanteixen l’aplicació de la llei  de dependència o que garanteixen els serveis 
socials a tothom, així com també s’estan impulsant noves mesures per avançar en la 
igualtat entre homes i dones (ahir mateix es va aprovar el projecte de llei d’igualtat en 
el Consell de Govern), o en la carta de drets socials.

I també hem fet passes cap a un nou model audiovisual. Encara estam lluny de tenir 
aquest nou model. Però s’hi han fet passes o s’estan fent: una radiotelevisió pública en 
català, garantia de recepció de tots els canals en català a través de la TDT (tot i que 
encara no tenim el cent per cent que volem); s’ha començat a redactar una nova llei 
del sector audiovisual; hem defensat l’elecció del director general de la radiotelevisió 
de  les  Illes  Balears  amb  criteris  professionals  i  no   partidistes,  així  com  la 
internalització dels serveis informatius. Les passes fetes són insuficients, sobretot per 
l’actitud tant per part del PSOE com d’UM. I a l’ens públic de radiotelevisió de Mallorca, 
ens trobam amb una campanya vergonyosa del PP i d’UM contra la professional que el 
dirigeix,  simplement  perquè  es  fan  reportatges  sobre  els  casos de corrupció.  Una 
campanya que faria empegueir a qualsevol demòcrata de qualsevol país del món que 
cregui  en  això  que  en  diuen  llibertat  d’expressió,  i  llibertat  de  premsa.  Però  bé, 
afortunadament els canvis han començat i probablement no tendran marxa enrere.

A partir d’aquí, des del PSM-Entesa Nacionalista plantejam un model de país de futur, 
amb unes bases sòlides  que defensin  la  transparència  en la  gestió  pública.  Eixos 
d’aquest model de país seran el model territorial i de mobilitat sostenible i de protecció 
del territori i del qual el canvi de model econòmic n’ha d’esser una peça indispensable.

La participació ciutadana a través per exemple de les consultes populars ha d’esser 
una altre d’aquests eixos de futur. L’impuls en general al dret a decidir serà clau. El 
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nacionalisme a les Illes Balears necessita un nou impuls i el dret a decidir en la seva 
vessant de democràcia participativa i de dret dels pobles a prendre decisions sobre el 
seu futur n’ha d’esser una eina clau.

El dret a decidir ho pot esser damunt qüestions de sobirania, evidentment, però també 
damunt  altres  qüestions,  com les  econòmiques.  Per  exemple,  el  finançament  o  la 
cogestió aeroportuària.

Hem defensat la cogestió aeroportuària com una eina per decidir  sobre la principal 
porta d’entrada a les Illes Balears. La gestió dels nostres aeroports no es tracta només 
d’una qüestió econòmica, sinó també d’ordenació territorial i de model de país.

Per altra banda, hem viscut aquesta legislatura una reforma decebedora del sistema 
de finançament autonòmic per part del govern estatal. Tot i que amb el nou sistema 
poden millorar els recursos econòmics que arribin a les Illes Balears, seguirem pagant 
molt més del que rebem, seguirem amb una quota de solidaritat exagerada, i seguirem 
essent una de les comunitats autònomes més perjudicades.  El sistema ni tant sols 
garanteix completament que poguem arribar a la mitjana del finançament autonòmic. 
En el futur, l’únic sistema que podria esser bo per les Illes Balears seria el del concert 
econòmic. Aquesta ha de seguir essent una reivindicació de mínims de qualsevol força 
política que defensi la dignitat nacional del nostre país.

Una vegada fet un repàs de l’evolució política general,  i  del paper del PSM en els 
governs de Pacte en què participam, faré un balanç del que ha estat la feina feta des 
de l’Executiva. Hi caldria destacar les següents qüestions:

1.- POLÍTICA MUNICIPAL:

- Hem obtingut la batlia de Campos, després d’un intent de moció de censura i amb la 
renovació d’un pacte UM-Campos pel Canvi que es va rompre per la nostra actitud 
ferma davant les pretensions d’imposar el projecte de camp de golf de Son Baco.

- Hem sortit dels equips de govern de Pollença (per la defensa del camí de Ternelles) i 
de Sa Pobla (per criticar les polítiques dels Independents i PSOE, que es semblen a 
les del PP, per demagògiques i poc transparents).

- El nostre regidor de Sencelles va tornar al govern municipal, però un any després ha 
renunciat al càrrec.

- Hem cedit la batlia de Campanet al PSOE, seguint els acords postelectorals.

- Hem creat grup municipal propi a Mancor de la Vall i a Santanyí, després de rompre 
la coalició amb PSOE.

-  Tenim majoria  de govern  a Petra (absoluta),  Santa Maria  i  Esporles  (en total,  3 
municipis).
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- Tenim les batlies de Petra, Santa Maria, Esporles i Campos.

- Participam d’equips de govern a Andratx, Sóller, Palma, Consell, Campanet, Costitx, 
Campos, Ses Salines, Sant Llorenç i Capdepera (10 municipis).

-  Tenim  representants  a  l’oposició  a  Deià,  Pollença,  Marratxí,  Alaró,  Binissalem, 
Lloseta, Inca, Mancor,  Búger, Sa Pobla,  Llubí, Maria,  Montuïri,  Llucmajor,  Porreres, 
Santanyí, Sant Joan, Manacor i Artà (19 municipis).

- S’han fet  tres trobades de regidors amb institucions governades pel PSM (març i 
abril: equips de govern, maig: regidors en general).

- S’han proposat des del partit tota una sèrie de mocions municipals sobre temes molts 
diversos: corrupció, finançament, pla de retallades d’en ZP…

- S’ha impulsat i donat suport a la Plataforma de regidors per les consultes populars 
(Avançam), amb més de 100 regidors de tot el país.

- S’ha donat suport tècnic i jurídic als regidors i equips de govern des del partit, fins i 
tot aportant contactes amb missers.

2.- AGRUPACIONS:

-  S’ha  establert  la  comissió  d’implantació  territorial  de  l’Executiva,  formada  amb 5 
secretaris territorials titulars,  1 representant de la Federació de Palma, 2 secretaris 
territorials adjunts, i 1 coordinador d’implantació.

- S’ha refundat l’agrupació d’Algaida.

- Ja s’han triat caps de llista per al 2011 a Inca, Calvià, Deià i Pollença.

- S’han fet  contactes amb els partits independents de Sineu, Artà, Sant Joan, Son 
Servera, Sencelles, Sa Pobla i Vilafranca, per tal de constituir coalicions electorals o 
per resoldre situacions de conflicte.

- Palma ha renovat la seva Executiva mitjançant un congrés extraordinari.

- S’ha iniciat la identificació de votants a una desena d’agrupacions, en base al cens 
electoral.

- S’han fet trobades amb votants a Inca, i a Palma (Sant Jordi, Son Sardina, Génova-El 
Terreno, Palma-Llevant).

3.- ORGANITZACIÓ DEL PARTIT:

- S’han fet una vintena de trobades de direcció, en forma de sopar o reunió, amb més 
de 500 militants  i  simpatitzants  en dues tongades (primavera  i  tardor  2009)  per  a 
demanar opinió  sobre temes d’estratègia  del  partit:  com acostar-nos i  conèixer  els 
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votants, i la política de coalicions per 2011.

-  S’han  fet  una  enquesta  interna (amb unes  350  respostes),  i  una  assemblea  de 
militants  (a  Porreres)  per  a  decidir  les  condicions  de  negociació  de  cara   a  les 
coalicions per a 2011.

- S’ha dissenyat, i s’està portant a terme, un pla estratègic d’organització del partit i de 
com fer viable l’acostament als votants, que es va fer arribar a tota la militància.

- S’ha unificat i depurat la base de dades de militància del partit.

- S’ha dissenyat una base de dades de resultats electorals pròpia del PSM.

- S’ha integrat dins l’equip del partit un coordinador de projectes.

-  S’han  millorat  les  infraestructures:  renovació  parc  informàtic  i  de  telefonia,  nou 
mobiliari  i  instal·lacions  de la  seu del  PSM a Palma,  obertura i  dotació  de la  seu 
d’Inca...

4.- COMUNICACIÓ DEL PARTIT:

- S’ha contractat una persona més per l’equip de comunicació del partit (en total 3, 2 
per Mallorca i 1 per Palma).

- S’ha constituït l’equip de comunicació global amb els caps de premsa institucionals.

-  S’editen  els  butlletins  de notícies  Mallorca  Ara  i  Palma Ara,  de difusió  a  tota la 
militància i simpatitzants.

- S’ha modernitzat la comunicació del partit amb la renovació de la imatge de la web, 
l’ampliació i integració dels blogs del partit i l’impuls de la comunicació 2.0: sindicació 
RSS de  notícies,  creació  de  canals  de  youtube  i  presència  en  les  xarxes  socials 
facebook, twitter i flickr.

5.-  RELACIONS  EXTERIORS  (en  paraules  de  Magí  “més  de  20.000  km.  de 
contactes”)

- El PSM ha signat protocols de relació amb el Bloc Nacionalista Valencià i la Chunta 
Aragonesita.

- Hem consolidat velles amistats amb el BNG, EA, ICV i n'hem obert de noves amb 
Aralar, Nueva Canarias, Iniciativa del Poble Valencià, Reagrupament, Verds-Esquerra 
Ecologista del País Valencià i Unidá Nacionalista Asturiana. 

- També hem entrat, per primera vegada, a l'Executiva de l'Aliança lliure Europea. 

-  Tenim un  excel·lent  equip  de  relacions  polítiques  format  per  Toni  Trobat  i  Lucy 
Collyer (relacions europees) que ha conformat tot un seguit de relacions a nivell  de 
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partits, de les seves joventuts i d'Europa.

- A les eleccions europees, malgrat les complicitats amb BNG (sobretot), Aralar i CHA, 
les negociacions a Madrid i a Palma no varen fructificar davant el veto creuat d’ERC i 
Entesa. El resultat és que la Federació PSM-Entesa Nacionalista (tampoc Els Verds, 
per  solidaritat,  i  incompatibilitat  amb  la  candidatura  IU-ICV)  no  es  presentà  a  les 
eleccions, per a no fer mal a la coalició d’ALE per la que nosaltres apostàvem, però 
que al final no ens va poder integrar. 

-  I,  seguint  les indicacions aprovades per la militància en l’assemblea celebrada el 
passat mes de febrer a Porreres, hem arribat a un preacord electoral, que se sotmetrà 
a ratificació per part d’aquest congrés, entre el PSM, Iniciativa d’Esquerres i Els Verds.

En definitiva, pens que s’ha fet i s’està fent una bona feina. Pas a pas, el PSM s’està 
enfortint i s’està cohesionant internament, estam aplicant una nova metodologia per 
escoltar les demandes dels  nostres votants i  per implicar-los en el  projecte, estam 
recuperant  perfil  propi  en  els  municipis,  estam  consolidant  les  nostres  relacions 
diplomàtiques i estam liderant la reorganització de l’espai de l’esquerra nacionalista i 
ecologista a Mallorca, que es decanta cap a una nova coalició més coherent,  més 
estable, amb més credibilitat i amb més potencial de creixement que les coalicions en 
què hem participat fins ara.

I pel que fa a la nostra actuació dins els governs de Pacte, malgrat estar en minoria, i 
malgrat  les  dificultats  que  he  comentat  abans  (especialment  les  restriccions 
pressupostàries),  estam  complint  una  part  molt  important  dels  objectius  que  ens 
havíem marcat. 

Pens que el partit està en condicions d’encarar un nou cicle electoral, en el qual ens 
podem presentar davant la ciutadania com una alternativa sòlida, creïble i honesta tant 
a un PP desacreditat pels casos de corrupció com a un PSOE que es veurà arrossegat 
per  la  política  erràtica,  antisocial  i  neoliberal  del  Govern  espanyol  de  José  Luis 
Rodríguez Zapatero.

Moltes gràcies.
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