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Bon dia, companyes i companys. 

 

Agraïments als convidats presents: tant de partits germans de la Federació, altres 
partits nacionalistes i progressistes, entitats socials, sindicals i empresarials. 

Presentació de la nova Comissió Executiva. 

Encaram un any electoral. Com sabeu, el maig de 2011 hi haurà eleccions al 
Parlament, al Consell i als ajuntaments. I avui sortirem d’aquesta sala amb una part 
important de la feina feta.  

Tenim una nova Executiva, i un nou CDP, que dirigiran el partit en aquest any 
d’eleccions. També tenim definida una coalició, integrada per aquells partits que 
realment han cregut en l’esperit del BLOC, que és l’esperit de la cooperació política 
entre cultures polítiques complementàries, per fer precisament una Mallorca més 
democràtica, més justa, més social i més sostenible. La nova coalició PSM-
INICIATIVA-VERDS neix de la col·laboració entre el nacionalisme progressista 
representat pel PSM, l’ecologisme polític de matriu europea representat pels Verds i 
l’esquerra ecosocialista i federalista representada per Iniciativa d’Esquerres. Junts, 
com vaig dir ahir, podem presentar una oferta creïble, coherent i amb un gran camp 
per córrer. 

Una oferta electoral encapçalada pel PSM, capaç de fer front al bipartidisme 
empobridor, d’aquells que es tiren els trastos pel cap però després resulta que estan 
d’acord en tantes i tantes coses (en les propostes econòmiques neoliberals, en la 
sacrosanta unitat d’Espanya, en determinats projectes urbanitzadors...). 

L’objectiu del PSM és presentar una alternativa al regnat del bipartidisme i a 
l’hegemonia de la dreta, per formar majories de govern plurals, nacionalistes i 
progressistes. S’han d’acabar els temps de les majories absolutes. Els governs 
monocromàtics, que només ofereixen una escala de grisos, no són els que millor 
representen la riquesa de la societat del segle XXI. En un món cada vegada més 
complex i canviant, els actors socials i polítics que aporten un valor afegit, que 
representen els sectors més dinàmics i més conscients de la societat, estan cridats a 
jugar un paper cada vegada més determinant. Només cal veure el Regne Unit, el 
paradigma del sistema electoral majoritari. En les darreres eleccions, els ciutadans es 
varen expressar a favor d’un govern de coalició. 
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Els homes i les dones del PSM hem de ser conscients que, en aquest moment històric, 
la societat de Mallorca i de les Illes Balears ha de fer front a un doble repte. El nostre 
país viu una doble crisi: una forta crisi econòmica  i social, i una crisi de valors 
democràtics. I de totes dues hem de sortir . 

La crisi de valors democràtics està directament relacionada amb els nombrosos casos 
de corrupció política que s’han destapat al llarg d’aquesta legislatura. Aquests darrers 
dies han cobrat més importància la crisi econòmica i la deficient gestió d’aquesta per 
part del Govern espanyol, però això no ens han de fer oblidar els desastres comesos 
pels governs de la dreta a la passada legislatura. No hem de consentir que els 
responsables de la corrupció ara se’n surtin com si res no hagués passat. 

Des del PSM hem de fer els màxims esforços per regenerar les pràctiques polítiques a 
Mallorca i per desterrar aquelles males pràctiques que ens han duit a la situació actual, 
en què tants i tants ciutadans han sentit que li han traït la confiança, i s’han allunyat de 
la política. Per solucionar la crisi de valors democràtics, l’ún ic camí és fer de la 
democràcia el valor polític més important . 

Precisament el nostre nacionalisme, que és un nacionalisme radicalment democràtic (a 
diferència del nacionalisme espanyol), és el moviment polític més legitimat per 
reivindicar la democràcia com a valor central de la política en el nostre país. Com diu 
en Mateu Morro en el llibre El nacionalisme progressista a les Illes Balears,  de la 
Fundació Emili Darder, “el nacionalisme és l’expressió de la democràcia en un lloc 
concret, [que ha estat] privat històricament d’exercir-la”. 

No hem de tolerar la corrupció, cap corrupció, perq uè qui es corromp està 
atacant la democràcia, i qui ataca la democràcia es tà atacant el país . No ens han 
de fer creure que hi ha corruptes bons i dolents, ni corruptes “nostres” ni “dels altres”: 
tots els corruptes són una vergonya per al país! 

Davant les pràctiques corruptes, i per recuperar la confiança dels ciutadans i de les 
ciutadanes, hi hem de confrontar les pràctiques de radicalitat democràtica i de 
participació.  

Des del PSM consideram irrenunciable el dret del poble de les Illes Balears de decidir 
lliurement sobre tot allò que li afecti. Per això estam impulsant una llei de consultes, 
que reguli la  celebració de referèndums a les Illes Balears. 

Hem de donar l’enhorabona a la plataforma Avançam (que ha aconseguit que 8 
municipis de Mallorca ja hagin aprovat la moció a favor de les consultes). 

D’altra banda, pel que fa a la crisi econòmica, el Congrés que avui tancam amb èxit 
marca un punt d’inflexió important en el PSM. En aquests moments i ara més que mai, 
la prioritat del PSM és treballar per crear les con dicions per sortir de la greu crisi  
econòmica i social en què ens trobam.  La nostra tasca principal és lluitar contra 
l’atur i generar les condicions perquè l’economia de Mallorca i les Illes Balears tornin a 
generar riquesa, sempre amb respecte amb el nostre territori. 
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El pla de retallades d’en Zapatero és injust,  neoliberal, antieconòmic i va en contra 
dels sectors socials més dèbils. En la lluita contra la crisi, el Govern espanyol no s’ha 
atrevit a suprimir els ministeris amb competències transferides a les Comunitats 
Autònomes (Sanitat, Educació, Cultura, Habitatge, etc). Ni a la supressió de les 
Diputacions Provincials. En Zapatero no ha estat valent. No s’ha atrevit a retallar les 
milionàries despeses del Ministeri de Defensa (com ha fet Alemanya, per cert); ni s’ha 
atrevit a exigir més transparència i control als bancs, o a gravar els patrimonis 
milionaris o els capitals especulatius. Hem de pagar la crisi dels bancs tots... menys 
els banquers i els milionaris?  

Amb el pla de retallades d’en Zapatero, i ara amb una reforma laboral que pot retallar 
drets dels treballadors, el PSOE s’està allunyant de l’esquerra . 

El Govern espanyol ha preferit retallar la inversió en investigació, congelar les 
pensions o pujar els impostos que afecten especialment als que tenen menys renda. 
Però a més, en el cas de les Illes Balears això encara és més injust i perillós: estam 
aplicat retallades a la Comunitat Autònoma amb un pitjor finançament de tot l’Estat. 
Les Illes Balears som l’autonomia amb menys treballadors públics per habitant, i així i 
tot encara ens retallen. Doncs bé, nosaltres deim NO perquè encara ens fan falta 
metges, professors i altres professionals del secto r públic! 

És incomprensible que amb 90.000 aturats a Balears encara estem pagant, amb els 
nostres impostos, els treballadors públics i les infraestructures d’altres autonomies. 
Nosaltres també tenim moltes necessitats, en aquests temps tant difícils: les nostres 
empreses, gent gran, els emprenedors mallorquins, joves estudiants i aturats, 
necessiten ajudes del sector públic. Som el país més solidari del món: amb els nostres 
impostos pagam les necessitats de tots els altres, menys les pròpies. 

• I encara més: s’ha aturat el govern de ZP a reflexionar les conseqüències que 
tendrà la prohibició d’endeutament als ajuntaments? Nomès uns exemples que 
ens podem trobar a les Balears. Els projectes del Pla d’Obres i Serveis que es 
fan via endeutament plurianual dels consells i ajuntaments poden quedar ara 
enlaire. No nomès els projectes nous sinó fins i tot els projectes que ja estan en 
marxa.  

• Ara es de preveure que els ajuntaments no podran fer front a part dels serveis 
que presten als ciutadans. Serveis que en un percentatge significatiu no són 
competència municipal, però que els ajuntaments han d’acabar oferint. Això no 
ho podem acceptar, s’ha d’exigir al govern de ZP una rectificació de mesures 
com aquesta, que el que fan és escanyar literalment les corporacions locals. 
Així ho han entès significades dirigents del propi PSOE, a Mallorca (no sabem 
si això els ha generat algun problema o no, aquesta és una altra qüestió; en 
qualsevol cas, han tengut la valentia de dir el que pensaven, i esperam que es 
mantenguin fermes davant la direcció espanyola del seu partit i davant el 
Govern de l’Estat). 
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I l’alternativa del PP encara assusta més: retall de serveis públics, privatitzacions, 
rebaixa d’ingressos a l’Estat llevant imposts als que més capacitat tenen, precisament, 
i en definitiva fer trontollar l’Estat del benestar. 

 
• Per tant, el que ha de fer en aquests moments el Govern d’aquest país, el 

nostre Govern, és fer front a les adversitats i tenir la voluntat política i la 
capacitat suficient per aplicar un paquet de mesures propi, clarament 
progressista i pensat per donar resposta a les necessitats socials dels 
ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears (com el que s’ha aprovat en el 
darrer Consell de Govern). 
 

• Per una banda hem aprovat les mesures ZP: per responsabilitat de govern... i 
per imperatiu legal, com totes les comunitats autònomes hauran de fer, però... 

 
• A diferència del que no ha fet el Govern de ZP, aquí proposam la millora dels 

ingressos de la comunitat autònoma, fent èmfasi en la fiscalitat per les rendes 
més altes i en la fiscalitat mediambiental. I demanam a l’oposició que s’hi sumi. 

 
•  A diferència del que no ha fet el Govern espanyol, hem entrat en la 

racionalització de l’administració. Ja ho havíem fet i ara continuam incidint en 
aquest tema reduint més el sector públic i el nombre d’alts càrrecs de 
l’Administració. El futur immediat és clar: l’estructura autonòmica ha d’evitar 
duplicitats i s’ha d’aprimar en favor dels consells insulars. 

 
• A diferència del que s’ha fet a Madrid, hem afectat mínimament les inversions, 

que han d’esser un dels motor de la recuperació econòmica. Hem assegurat 
les inversions per a la millora del transport públic, les inversions 
mediambientals, i en infraestructures educatives i sanitàries. 

 

En definitiva, davant el panorama de les renúncies del PSOE i el PP, hi ha una 
alternativa. Existeixen solucions. Hem de ser la garantia i l’alternativa de tot allò a 
què PSOE, PP i en Zapatero han renunciat.  El PSM és la garantia de defensa de: 

1. Les millors polítiques socials, en especial en l’educació i la sanitat.  

2. La lluita contra l’excés de construcció que hi hagut a les Illes 

3. Un impuls per la sortida de la crisi.  

Entre altres coses, en aquest Congrés hem discutit i aprovat més de 80 mesures per 
sortir de la crisi. En vull citar només 10, per recordar que sí, que hi ha un camí, una 
alternativa, optimisme i solucions a aquesta crisi :  

1. Establiment d’un impost sobre les transaccions fina nceres internacionals 
(Taxa Tobin ). La recaptació d’aquesta Taxa, ha d’anar destinada a polítiques socials, 
a minvar el deute públic i a la cooperació internacional.  
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2. Revisar el Pacte d’Estabilitat de la UE,  que fixa limitacions estrictes de contenció 
de la despesa pública: el límits al dèficit públic s’ha d’establir en funció de barems com 
el suport a les inversions productives o a la garantía d’unes polítiques socials mínimes.  

3. Major transparència i regulació bancària. L’administració pública ha de participar 
en la gestió i dividends futurs de les entitats que s’han beneficiat de les ajudes al 
sector bancari del Govern Central. Cal limitar els salaris i el cobraments d’incentiu s 
dels alts directius del sector bancari i financer. 

4. Gravar als qui més tenen i als qui més guanyen.  Incrementar l’IRPF per a rendes 
superiors a 100.000 € i restablir l’impost que grava la tinença de patrimonis superiors a 
1,5 M. d’€.  

5. Pla de lluita contra el frau fiscal i l’economia su bmergida , que representa més 
d’un 23% del PIB. Cal incrementar els recursos humans i tècnics de l’Agència 
Tributària, en compte de reduir-los un 6% enguany com ha fet el Sr. Zapatero.  

6. Controls de qualitat a totes les parts i atributs d e l’oferta turística.  Reconversió 
de zones turístiques amb co-pagament del sector privat. 

7. Continuar el Pla d’Indústria impulsat pel PSM al Govern: ha de tenir més dotació 
financera per tal de donar suport a iniciatives com les incubadores d’empreses i els 
spin-offi. 

8. Aposta pel Clúster informàtic  i les activitats de programari destinat al turisme i 
potenciació de la indústria audiovisual .  

9. Quota de consum mínim de producció local i ecològic a. En escoles, residències 
de gent gran i hospitals. Incentius al sector de la restauració perquè a la carta de 
restaurants hi hagi un mínim de productes locals, agrícoles, ramaders i pesquers. 

10. Millorar el finançament autonòmic, insular i munici pal . Reclamar un sistema de 
finançament públic basat en la premissa que les rendes generades en un territori 
siguin gestionades des del propi territori, reservant-ne una part per a la solidaritat amb 
altres territoris menys afavorits. En altres paraules, el model de concert econòmic.  

 

Algunes d’aquestes mesures ja les estam aplicant al Govern. Vull fer un recordatori de 
la feina i de les fites que estam aconseguint des les institucions:  

- En Biel Vicens, per jo un dels millors consellers d el Govern, sense dubte,  i el 
seu equip estan posant les bases per un vertader canvi en la mobilitat: S’han millorat 
les freqüències i les tarifes del tren i del transport públic per carretera, s’ha començat a 
estendre la xarxa ferroviària, s’ha impulsat la intermodalitat, i els carrils bici,....  

 



 

20è Congrés del PSM-EN 
Discurs del secretari general (acte de cloenda) 

- La consellera més valenta d’aquest Govern és na Xis ca Vives.  Amb el seu equip, 
han lluitat contra els casos de corrupció més obscurs de l’anterior Govern del PP. A 
més, han elaborat un ambiciós Pla d’Indústria conjuntament amb al Conselleria 
d’Economia i Hisenda, i que ja està obtenint els primers resultats: amb poc temps, les 
activitats d’informació i comunicació (TIC)  ja representen gairebé un 6% de la nostra 
economia i han generat centenars de llocs de treballs per llicenciats i doctors.  

- Des de la conselleria de Cultura i Patrimoni Històric del Consell de Mallorca, primer 
na Joana Lluïsa Mascaró i després en Joan Font s’ha fet una gran feina per impulsar la 
cultura popular, la cultura en majúscules, la política lingüística i la protecció del 
patrimoni històric (només un exemple: s’han declarat 18 bens d’interès cultural, entre 
d’ells es Ruberts, Biniali, es Jonquet o son Real). 

- Gràcies a la nostra feina al Consell, al Govern i a l Parlament, hem protegit son 
Bosc, son Baco, ses Fontanelles, Cala Blanca, Monport, Cala Marçal, es Guix, cala 
Carbó, es Pujols, Muleta, l’eliminació dels “pilotassos” urbanístics de les ARTs ... i un 
llarg etcètera. 

- I a l’Ajuntament de Palma, gràcies a na Nanda Ramon, tenim la millor regidoria de 
Cultura, Patrimoni i Joventut que hi ha hagut mai e n els 30 anys de democràcia .  

A tots ells, moltes gràcies! 

Només falten 11 mesos per les eleccions Per això deman a tots els militants un 
esforç per sortir al carrer i explicar que existeix en solucions i alternatives al 
PSOE i al PP per sortir de la crisi. Enfront a les seves polítiques, mallorquinisme 
social . Aquesta és l’aposta del PSM: mallorquinisme polític i mallorquinisme social.  

Per acabar, cal adreçar un missatge a l’Estat espanyol i als partits centralistes: les 
coses i les estructures més rígides, són les que es  trenquen. Si les demandes que 
feim des de les Illes Balears no són escoltades per Madrid, si no volen que tinguem un 
reconeixement real de la nostra insularitat, si ens neguen sistemàticament un 
finançament just després d’anys de patir un constant espoli, o si la nostra capacitat 
d’influència sobre l’aeroport de Son Sant Joan és la mateixa que sobre l’aeroport de 
Tokyo o Sao Paulo... Ens hem de plantejar quin valor afegit representa per nosaltres 
pagar impostos i formar part d’Espanya. I hem de passar comptes amb els partits 
centralistes d’aquesta terra.  

Ens queda molta feina per fer treure aquest país endavant. Tot allò que som capaços 
d’imaginar, som capaços d’aconseguir. Per això vos deman, imaginació, somnis 
i feina!   

Visca Mallorca! 

                                                 
 


