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Debat de política general 2012 
 

Intervenció de Biel Barceló, portaveu del grup parlamentari PSM-
IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca 

 
Sr. President, vostè ha acabat citant Bertolt Brecht. Jo començaré també citant Brecht: 
“Quan la veritat és massa feble per esser defensada, s’ha de passar a l’atac”. Que 
és el que vostè ha fet avui matí, perquè no té altres arguments. 
 
Avui ens ha parlat del codi ètic del seu partit. Aquesta cambra està presidida per una 
persona imputada per acusacions de corrupció. Què hi farà, sr. Bauzá? Creu que és una 
bona imatge per a les Balears que aquest debat sigui presidit per algú imputat pel 
finançament il·legal del seu partit? És evident que no.  
 
Sr. President, en el debat d’investidura de fa un any i mig, vaig advertir de tot allò què 
volia fer vostè:  

-‐ Li vaig dir que volia fer desaparèixer la nostra llengua. 
-‐ Que volia recuperar projectes urbanístics que amenaçaven espais naturals. 
-‐ Que es preocuparia per arraconar la nostra llengua a les escoles, però no pels 

vertaders problemes de l’educació que, en canvi, empitjorarien: la manca de 
recursos i de mitjans per al professorat, l’atenció a la diversitat, les ràtios 
d’alumnes, el fracàs escolar... 

-‐ Que retallaria indiscriminadament serveis públics i socials, amb greus 
conseqüències per la nostra cohesió social. 

-‐ Li vaig dir que el passat del seu partit no l’avalava en la seva pretesa regeneració 
de la vida política. 

-‐ Que la manca de recursos econòmics pel maltractament del govern espanyol i per 
l’espoli fiscal que patim s’incrementaria. I que els ciutadans en pagarien les 
conseqüències. 

-‐ Que les seves promeses de crear ocupació i riquesa, incrementar la inversió en 
educació, mantenir serveis socials i sanitaris... i tot això fer-ho baixant imposts, 
era un bluf. Una equació d’impossible compliment. Una estafa electoral. 

-‐ Li vaig dir que l’únic que pretenia vostè era ser una simple corretja de transmissió 
de les polítiques que marqui el senyor Rajoy des de Madrid. 

 
Vostè em contestà a tot això, textualment, “que canviàs el meu estereotip”. Que jo l’havia 
acusat de coses que vostè no faria o ni tan sols havia plantejat. 
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Bé, per desgràcia per al país i per als ciutadans, un any i pico després, totes les meves 
afirmacions s’han confirmat. Ha complit totes i cadascuna de les negatives previsions que 
aleshores vaig pronosticar. I algunes les ha superades àmpliament. 
 
Va dir que volia menys lleis i més senzilles. Però ha entrat en una carrera d’aprovació de 
decrets lleis: ja en duu 19, i molts d’ells ja els ha modificat vàries vegades. 
 
Va dir que es comprometia amb el nostre teixit empresarial de micro, petites i mitjanes 
empreses... I, en canvi, vostè serà el responsable de la desaparició de centenars de 
petites empreses, tal i com l’han acusat les patronals de comerç. Avui matí ens ha dit que 
“s’ha de deixar que sigui el mercat que es reguli per sí mateix”. Digui el que realment vol 
dir. Perquè el que passa realment és que són les grans empreses les que escriuen les 
seves lleis liberalitzadores. 
 
Va dir que reforçaria i potenciaria la figura dels professors. I el que ha fet es acusar-los de 
manipular els alumnes i dictar lleis per perseguir-los. 
 
Va proposar un acord d’estat en educació, i no fa més que aprovar normatives sense 
consens. I que son qüestionades per tota la comunitat educativa, sense excepció: 
professors, pares, sindicats, patronals... Tothom. 
 
Va dir que reduiria les llistes d’espera sanitàries. I mai no havien estat tan disparades 
com ara. Si fóssim a juny de 2011 la llista d’espera d’intervenció quirúrgica de més de 
180 dies no tendria cap persona esperant. A juny de 2012 aquesta llista d’espera té 2.094 
persones. I vostè encara ha bravejat avui matí d’haver llevat 100M€ de Salut. És 
conscient de les greus conseqüències per la salut de les persones que tenen les seves 
decisions? 
 
Va dir que baixaria els imposts. Els ha pujat tots. I a més ho ha fet tard i malament. 
 
Va oferir pactes en seguretat jurídica i territori. I el que ha fet es fer lleis a mida, que 
permeten dur fems de fora per incinerar, autoritzar projectes urbanístics devora espais 
protegits com a sa Ràpita, o fer una llei turística que permet construir sense límit en sòl 
rústic. La seva seguretat jurídica és que alguns tenguin carta blanca per incomplir la llei. 
 
Va dir que seria implacable amb la corrupció, però encara no ha aclarit el finançament 
il·legal del seu partit a través d’Over Marketing. Li torn a demanar, com vaig fer la 
setmana passada sense que em contestàs: TORNARÀ ELS DOBLERS QUE EL SEU 
PARTIT HA ESTAFAT ALS CIUTADANS, SENYOR BAUZÁ? 
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Avui matí ha dit que “no fallarà a la societat”. Però ha consentit que consellers del seu 
Govern vagin de festa a Cabrera utilitzant recursos públics. Insultant als ciutadans als 
quals exigeixen austeritat. És conscient, sr. Bauzá, de la imatge que el seu govern 
d’homes està donant de xampany, llagosta i caceres? No n’estan empegueïts? 
 
Sr. Bauzá, vostè va dir al discurs d’investidura que dignificaria la política a les Illes. Idò, o 
els senyors Bosch, Company i Delgado parteixen dels seus càrrecs, o vostè serà 
responsable d’aquest malbaratament de recursos públics i de la mala imatge que 
transmeten dels mallorquins. 
 
Va dir que dignificaria la política a les Illes, i el primer que va fer quan va prendre 
possessió va ser mentir a la seva declaració d’activitats econòmiques i incomplir la llei 
d’incompatibilitats. Ja li vaig dir una vegada, i li torn a repetir. Sr. Bauzá, amb la llei amb 
la mà ha de triar: o els seus negocis o la presidència. 
 
Durant aquests mesos de govern, senyor Bauzá, només ha encertat quan ha rectificat: 
complements dels metges, pensions dels jubilats d’IB-Salut, tancament d’hospitals 
públics... Primer espenyen allò que funciona, i després quan ho arreglen encara es volen 
penjar la medalla. 
 
Això sí, mentre moltes famílies ho passen malament per arribar a final de mes i moltes 
empreses han de tancar, el seu Govern s’ha dedicat a les seves obsessions 
antimallorquines. 
 
Perquè el que sí ha fet tots aquests mesos, sr. Bauzá, és iniciar una croada en contra de 
la nostra llengua i la nostra cultura. Una croada com no havíem vist MAI en aquesta terra. 
De fet, devem ser L’ÚNIC PAÍS DEL MÓN EN QUÈ EL SEU PRESIDENT PERSEGUEIX 
LA LLENGUA I CULTURA PRÒPIES. 
 
La sortida de l’Institut Ramon Llull, que tant havia ajudat a què els creadors de Balears es 
donassin a conèixer internacionalment; el tancament de l’Espai Mallorca; la ruptura del 
consens de 26 anys de la llei de normalització lingüística; la ruptura del consens educatiu 
en l’ensenyament de la nostra llengua, amb l’excusa d’una falsa llibertat i amb la crítica 
de TOTA la comunitat educativa... en són els principals exemples, encara que no els 
únics. 
 
La seva fòbia al català, la llengua pròpia del país, ja resulta patètica. Esperpèntica. Les 
seves polítiques contra el mallorquí, l’eivissenc i el menorquí són impresentables.  
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Sr. Bauzá, només hi ha una realitat: a Balears difícilment trobarà persones que no 
sàpiguen parlar en castellà. Però sí que en trobarà moltes que no saben parlar en català. 
Aquesta és la realitat. 
 
Perquè digui’m, sr. president: en quin país del món es promou que els funcionaris siguin 
analfabets en la llengua del país? 
 
Les Illes Balears són plenes de gent competent en les dues llengües oficials. I vostè les 
insulta dient-los que no estan preparades, que prefereix aquelles persones que no saben 
la llengua pròpia. 
 
Els nostres recursos culturals són, segurament, allò més important i més rellevant que 
tenim per aportar al món. No només perquè és la nostra cultura i el nostre patrimoni, sinó 
perquè és una font de riquesa. I la cultura pròpia necessita tot el nostre suport. Ara en 
temps de crisi, encara més. Què no ho veu? 
 
I és per això que són necessaris els mitjans de comunicació públics en català, l’escola en 
català i el suport a tota la indústria cultural i creativa. La nostra cultura és viva i diversa. 
Té exponents que van des d’Antònia Font a la Sibil·la. Des de Maria del Mar Bonet a la 
rica cultura popular. D’Agustí Villaronga a Miquel Barceló. De  Ramon Llull a Baltasar 
Porcel. Sense oblidar tots els joves creadors. 
 
Però n’hi ha que voldrien veure desaparèixer aquesta cultura, i ja no se n’amaguen. Però, 
sr. Bauzá, topen amb una realitat que és més potent del que es pensen. Des del 1714 
gent com vostè, o com el ministre Wert, intenten fer-nos desaparèixer. I en canvi, la gent 
d’aquest país ha sortit massivament al carrer per demostrar-li que estima la seva llengua. 
Una llengua que ha rebut el suport de la majoria de pares i mares, que han optat per 
l’ensenyament en català pels seus fills. Això, que és pur sentit comú, vostès no ho poden 
consentir. Els molesta. 
 
Sr. Bauzá, rectifiqui, està segrestat pels sectors més radicals del seu partit, per aquells 
que volen espanyolitzar-nos, uniformitzar-nos, tant si volem com no. 
 
Perquè, sr. Bauzá, les seves obsessions ideològiques el fan perdre de vista quins son els 
vertaders problemes d’aquest país. Que no són el BOIB electrònic o canviar els avisos de 
sms a mail. 
 
Quins són els problemes dels ciutadans de les Illes Balears que vostè hauria d’enfrontar i 
no ho està fent? 
 



	  

	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  GRUP	  PARLAMENTARI 

5	  

	  

Més de 87.000 persones aturades el mes d’octubre, que en seran moltes més els 
pròxims mesos. El tancament d’empreses. La baixada en la quantitat i la qualitat dels 
serveis públics, fruit de les seves retallades. La pèrdua d’ingressos de gran part de la 
població (treballadors públics, autònoms, petits empresaris... tots en son perjudicats). I, 
sobretot, els qui ho han perdut tot, els qui han caigut en la pobresa: un de cada quatre 
ciutadans de Balears està en risc de pobresa, sr. president.  Fins i tot el Consell de 
Mallorca li ha demanat per unanimitat més recursos per la renda mínima d’inserció. Per 
pal·liar la situació desesperada de famílies que no tenen ingressos.  
 
I mentrestant, sr. president, vostè què ha fet, apart d’obsessionar-se amb el dèficit i 
contra el català? 
 
És cert que aquests problemes són comuns a tots els ciutadans de l’Estat o, fins i tot, de 
bona part de la Unió Europea. Però a ca nostra, sr. Bauzá, la situació és més delicada. 
No sé si n’és conscient, però aquí es donen uns agreujants que cal afrontar, si hi volem 
posar solucions: 
 
La caiguda de la renda per càpita dels ciutadans de les illes Balears és la més gran de 
totes les CCAA. Hem perdut més d’un 11% de renda entre 2000 i 2011. I si el càlcul es fa 
tenint en compte el poder de compra, la renda real dels ciutadans de Balears ja està per 
davall de la mitjana espanyola. Hem perdut un 15% de renda en els darrers 10 anys.  
 
La nostra renda per càpita baixa i baixa, sr. president. Una baixada d’un 15% en 10 anys 
és una barbaritat. És insostenible. Cada any que passa són més pobres. N’és conscient? 
Pensa fer-hi res? 
 
A més a més, els sous i les pensions que cobren els treballadors i pensionistes de 
Balears estan també per davall de la mitjana espanyola.  
 
Per què hem de tenir els pensionistes i els treballadors pitjor pagats d’Espanya, sr. 
president? 
 
Aquestes dades són molt significatives, perquè desmunten el concepte de solidaritat que 
aplica l’Estat espanyol. Si solidaritat és que els rics ajuden els pobres, per què als 
ciutadans de Balears, que ja som més pobres que la mitjana, se’ns continua exigint una 
solidaritat desmesurada? 
 
A pesar d’aquestes dades, aquesta terra segueix aportant al conjunt de l’Estat més del 
14% de tot el que produïm. Com ho pot justificar, sr. president? Som els qui més riquesa 
hem perdut els darrers 10 anys. Tenim bosses de pobresa que ja superen el 20% de la 
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nostra població. I estam condemnats a ser els qui aportam més a les arques de l’Estat. 
Quina explicació té? No hi ha cap justificació!  
 
Davant d’això, el qui ens representa a tots, està conforme amb aquesta situació. És 
intolerable. Vostè, senyor Bauzá, per molt que avui matí hagi xerrat d’injustícia, enlloc 
d’exigir al govern espanyol que ens tracti justament, va a Madrid a fer capades. És 
intolerable que posi la seva carrera política, els seus interessos personals dins el Partit 
Popular, per davant de les necessitats dels ciutadans als quals està obligat a defensar. 
 
I ho hem vist molt clarament amb els pressuposts generals del sr. Rajoy per a 2013. SÓN 
ELS COMPTES QUE MÉS ENS DISCRIMINEN DE TOTA LA HISTÒRIA RECENT, i que 
vostè no ha estat capaç d’esmenar. Estam d’enhorabona si rebem els doblers de 
carreteres que ens deuen. Però aquest és un deute del passat, que no canvia la realitat 
dels pressuposts de 2013. 
 
Perquè, ho hem de tenir clar, una part de la crisi que patim es deu als recursos que se’n 
van cap a l’Estat i no tornen. Som els qui generam més ingressos per habitant, i, en 
canvi, som una de les comunitats amb menys pressupost per habitant.  Com pot ser que 
els qui paguen més siguin els qui reben manco?   
 
I el fet que siguem els qui tenim manco pressupost per habitant té repercussió en els 
serveis públics. Perquè estam parlant que tenim manco metges, manco professors, 
manco bombers, manco prestacions socials...  I vostès encara les retallen. 
 
Perquè parlam que som la comunitat amb menor despesa per habitant en sanitat: estam 
a la coa de totes les comunitats autònomes, 300€ per habitant per davall de la mitjana. I 
vostès encara baixen més el pressupost de Salut per a 2013: el baixen en 58 milions d’€.  
 
És evident que les retallades en sanitat, educació, serveis socials... tenen unes 
conseqüències molt pitjors aquí, que ja tenim un 50% menys de pressupost i de personal. 
És evident per a tothom menys per a vostè, sr. Bauzá, que braveja de ser qui més i millor 
ha retallat de tota Espanya. Enlloc de plantar cara a Rajoy i exigir-li que pagui el que ens 
déu. Que ens pagui el que ens deu, sr. president. 
 
Perquè ens deuen 700 milions fins el 2011, segons els càlculs del propi sr. Aguiló, si 
descomptam els 333 M de carreteres, que ha anunciat que a la fi ens pagaran. Però no 
podem renunciar a tot el deute. Per què, carreteres sí i tren no? Per què aconseguim els 
doblers pel transport privat, i en canvi consentim que no ens donin el que estava previst 
per transport públic? No enganin a la gent, sr. Bauzá, el conveni de tren no és paper 
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banyat: és un conveni signat pel president i pel ministre, i publicat al BOE. El reclamin 
judicialment, com el conveni de carreteres! 
 
I a tot això hi hem d’afegir les inversions estatutàries de 2012 i 2013 que el govern de 
Rajoy tampoc no ens pagarà. Més de 600 milions d’€. 
 
Amb aquestes circumstàncies és evident que la millor garantia pel benestar social del 
nostre país seria tenir una hisenda pròpia. Una sobirania fiscal que ens permetés aplicar 
polítiques socials i econòmiques pròpies amb els recursos dels quals disposam. 
 
Perquè, sr. Bauzá, vostè no ha fet res per a la reactivació econòmica de les Illes. Al 
contrari, en els dos exercicis pressupostaris que l’hem patit, ha aturat totes les inversions, 
i ha consentit que l’Estat també aturi les inversions a Balears. 
 
Podem comparar el dèficit d’inversió pública a Balears amb les inversions de nous rics a 
la península: aeroports que ningú no utilitza, AVES milionaris sense passatgers... Per 
inversions en AVE hi ha més de 6.000 M d’€ pressupostats aquest 2012 a la península! I, 
en canvi, aquí tot aturat: el tren, la reforma de platja de Palma, les inversions en 
innovació, turisme, medi ambient... 
 
Ara despotriquen del tren, quan el que es va fer la passada legislatura fou desenvolupar 
el seu Pla de Transport, el pla de Transport de la senyora Cabrer, aprovat per unanimitat 
en aquesta cambra. Un pla que preveia el tren fins Artà, fins Alcúdia i fins a Santanyí. 
 
Però a vostè ja li va bé que l’Estat ens digui que no paga allò que es va comprometre.  
 
Sr. Bauzá, vostés digueren que el gran problema de la gestió anterior havia estat 
l’excessiu endeutament. Ho han repetit com un mantra durant mesos. També deien que 
s’havien de baixar els imposts, perquè això ajudaria a la reactivació econòmica. Avui matí 
ha tornat a parlar de l’endeutament. Dels imposts ja no. 
 
El balanç és que els seus missatges neoliberals han caigut per tots els costats. Madrid 
primer, i vostès després, pugen els imposts: IVA, IBI, taxes, cànons, nous tributs a 
empreses turístiques i comercials... Ara fins i tot cobraran als discapacitats i a les 
persones dependents. 
 
I de l’endeutament que tant ens retreu? En els dos exercicis pressupostaris que vostè ha 
presentat, han incrementat l’endeutament en el màxim que han pogut. 355 M per al 2012 
i 188 M per al 2013. 
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Fins i tot han acudit al fons de rescat autonòmic per 355 milions €. Pagant al Govern 
central prop d’un 6% d’interès d’uns doblers que són nostres, perquè l’Estat els ha 
recaptat aquí prèviament, i que ens costaran en 10 anys uns 132 milions d’€, només en 
interessos.  
 
De fet, el que està passant a nivell europeu amb els interessos és un escàndol. Els bancs 
europeus demanen crèdit al Banc Central Europeu, que els deixa un préstec a l’1% 
d’interès, gràcies al qual compren deute als estats cobrant uns interessos del 6%. Una 
milionada i un gran negoci pels bancs. Que els estats hagin cedit aquesta sobirania als 
mercats financers és una de les principals claus de la crisi. Hem de donar la raó a les 
veus que clamen que "no és una crisi, sinó una estafa". I vostès la fan possible aquesta 
estafa. 
 
Sr. Bauzá el 2013 només d’interessos pagarem 366 M d’€ als bancs. Què ens 
estalviaríem pagant l’1% d’interès si el Banc Central Europeu deixàs crèdit directament a 
les institucions? 
 
I si tenguéssim sobirania fiscal i no estiguéssim sotmesos a un vertader espoli fiscal per 
part de l’Estat, calculi el pressupost que podria tenir la comunitat autònoma per a l'any 
que ve.  
 
Potser no depèn de vostè, senyor Bauzá, però aquest és el model econòmic que 
defensen vostès, la seva ideologia i el seu partit.  Aquest sistema que ens posa en mans 
dels mercats, és el seu sistema, no el nostre. I hi ha països que han plantat cara. 
 
Vostès, que presumeixen de liberals, són els qui socialitzen les pèrdues dels bancs, però 
no els beneficis. Vostès són els qui volen salvar el seu gran economista Rodrigo Rato, 
que ens costarà 24.000 milions d’euros, i que ara el seu partit acaba de blindar perquè no 
hagi de donar comptes del que va fer... No hi ha doblers per sanitat, però n’hi ha per 
rescatar bancs. Rescats que ja ens han costat als ciutadans més de 60.000 milions d’€. 
 
Avui matí ens ha dit que hem de deixar que el mercat es reguli a sí mateix... però si un 
banc no pot pagar, se’l rescata. Si una família no pot pagar, se la treu de ca seva. SE LA 
TREU DE CA SEVA, SR. PRESIDENT. Davant els nostres ulls. 4.000 famílies en un any 
a les Illes Balears, i què ha fet vostè? Què feia per aquestes famílies mentre perdia el 
temps perseguint al català i als professors? Perquè avui matí no n’ha dit ni una paraula. 
 
No s’ha fet cap esforç per rescatar persones. S’ha deixat tirada a la gent que s’ha quedat 
sense recursos i veu com perd ca seva, sense que el govern hagi fet res durant mesos. 
Perquè la proposta de Rajoy per aturar desnonaments, novament ha generat frustració 



	  

	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  GRUP	  PARLAMENTARI 

9	  

	  

entre les famílies que pateixen. És una nova estafa, perquè 4.000 famílies desnonades a 
Balears no és cap sector marginal: és un problema creixent i que podria arribar a les 
5.000 famílies aquest 2012.  
 
Miri, la gent és comprensible i podria acceptar sacrificis fins que venguin temps millors... 
si no hi hagués doblers. Però doblers n’hi ha a palades per rescatar bancs. 
 
Aquí a Balears, sr. Bauzá, del pressupost per a 2013 destinarà quasi un de cada quatre € 
a pagar als bancs. Però com gosa dir que el 80% del pressupost és per sanitat i 
educació? No vulgui enganar als ciutadans. 
 
Sr. Bauzá, la seva retallada general i indiscriminada dels serveis públics i socials està 
provocant greus conseqüències a la nostra cohesió social. Hi ha milers de famílies que a 
Balears han entrat en perilloses espirals que aboquen a l’exclusió laboral i social. Que ja 
no reben prestació d’atur. O que han de tornar el seu pis hipotecat al banc i continuar 
pagant la hipoteca. Les seves retallades socials estan creant situacions duríssimes a 
milers de famílies.  
 
Per evitar això és necessari un Govern amb sensibilitat social. Per estar al costat de la 
gent hipotecada. De la gent que no té feina i en vol fer. Per estar amb la gent que ha de 
cuidar persones majors i no reduir el nombre de persones beneficiàries de la llei de 
dependència. S’ha de mantenir la despesa social per garantir la cohesió social. S’ha de 
millorar l’educació, la salut i els serveis socials. S’han de fer inversions en innovació i 
economia productiva. No hi ha cap altre camí per assegurar el desenvolupament d’una 
societat que no passi per tenir una població ben formada, amb bones prestacions 
sanitàries i cohesionada socialment.  
 
Necessitam un govern eficient, compromès amb els ciutadans que ho passen malament, 
amb una administració eficaç que respon a les necessitats de les persones i de les 
empreses. Un govern que presta serveis socials i no que les retalla. 
 
Un govern que sigui valent per modificar d’una vegada la legislació hipotecària davant el 
drama que estam vivint. Perquè la gent afectada per la crisi i que pateix desnonaments 
no hagi de continuar pagant la hipoteca la resta de la seva vida quan ja ha perdut ca 
seva. Necessitam un govern valent enlloc d’un govern que va amb pedaços calents per 
no molestar els bancs. Un govern que canviï situacions injustes, i no que les consenti. 
 
Perquè no podem permetre ni un dia més el drama de la gent que perd ca seva i que ha 
de continuar pagant la hipoteca la resta de la seva vida. 
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Senyor Bauzá, vostès són febles amb els forts i forts amb els dèbils. Si Rajoy no vol 
canviar aquestes lleis injustes a Espanya, faci-ho vostè aquí, desenvolupant les nostres 
competències en dret civil. Li farem una proposta en aquest sentit. 
 
I, sr. president, necessitam també un Govern que faci polítiques actives d’ocupació, i no 
un Govern que destrueix llocs de feina. 
 
A Balears hi ha 90.000 famílies angoixades i sense perspectives de futur perquè no tenen 
feina. Per tant, és una prioritat de tots tornar a generar ocupació i millorar la nostra 
economia en general.  
 
Però hi ha diferències en com ho volem aconseguir.  
 
No hi ha cap fórmula màgica per sortir de la crisi. Però hi ha horitzons i camins molt 
diferents. El nostre horitzó és un canvi de model econòmic que passa per canviar el 
model especulatiu que ha imperat a Balears, per anar cap al que podríem anomenar una 
economia intel·ligent.  
 
Hem d’anar cap a una economia basada en les idees, la creativitat, la innovació, la 
recerca i el coneixement. Hem d’anar cap a un model econòmic que no tuda recursos, 
que orienta la construcció cap a la rehabilitació i que és sostenible amb l’entorn. Un 
model que considera el turisme com a principal font de riquesa de tal manera que se 
n’aprofiti el conjunt de la societat i no reconvertint-lo en el nou motor de l’especulació 
urbanística com ha fet el seu govern amb la llei de turisme. 
 
I també una economia intel·ligent que impulsa les iniciatives d’economia verda i els 
projectes empresarials que introdueixen criteris d’eficiència en la gestió de l’energia, de 
l’aigua, els residus o al sector de la construcció. Perquè una economia intel·ligent no és 
aquella que importa residus de fora per convertir Mallorca en el femer d’Europa, com 
vostès han fet. 
 
I l’economia social també és economia intel·ligent. La Responsabilitat Social Corporativa, 
el tercer sector, les persones que cuiden gent gran, els serveis de proximitat per a les 
persones (centres de dia, escoletes...). I els hem d’impulsar encara més perquè és un 
sector que crea ocupació i qualitat de vida.  
 
Aquest és el model d’economia intel·ligent i els emprenedors als quals hem de donar 
suport. Aquest és el model que el seu govern té abandonat, sr. Bauzá. 
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El ministre d’Assumptes Exteriors d’Islàndia manifestà fa uns mesos: “si s’ha de treure 
alguna lliçó de la recuperació islandesa, és que l’austeritat, per sí sola, no funciona. Hem 
estimulat el creixement i hem garantit que l’estat del benestar quedàs intacte”. 
 
Sr. Bauzá, en prengui nota. Fins i tot els empresaris d’aquí li estan dient. El dia de la vaga 
general la gerent de la CAEB deia: “el món es mou, i apart d’estrènyer el cinturó, s’ha de 
fer inversió”. 
 
La seva recepta d’oferir únicament austeritat, suposa patiment pels més febles, pels qui 
més suport necessiten, per aquells que menys tenen. Patiment per moltes famílies. 
 
El país necessita un camí, la gent necessita tenir una esperança. Necessita un govern en 
el qual pugui confiar, un govern que escolti, que aconsegueixi consensos, que generi 
sinèrgies. Un govern que promogui la solidaritat i la cohesió, un govern que encomani 
compromís i esperança. 
 
Però el seu govern en lloc de donar llum, dona fum. És un govern que està completament 
desorientat i desacreditat. No té un full de ruta que ens dugui a una sortida, sinó una 
estratègia equivocada, que ens enfonsa cada dia una mica més. En una situació 
necessitada de solucions, vostès hi afegeixen problemes... Vostès són un problema. 
 
A la tragèdia Antígona de Sòfocles, HÈMON retreu el tirà CREONT: “Series un bon 
governant d'un país desert.” 
 
I vostè governa les Balears com Creont. Com si aquest fos un país desert, sense 
ciutadans que hi viuen, senten i pateixen, sense cultura pròpia, sense futur. Tancat al 
Consolat de Mar. 
 
Molta gent li va donar una oportunitat, sr. Bauzá. Es fiaren de vostè i de les seves 
promeses, i el votaren. El cregueren. Però tot ha resultat una estafa. El seu canvi, del 
qual ens parlava avui matí, és una estafa. 
 
Pel bé del país, rectifiqui sr. Bauzá. Rectifiqui o parteixi sr. Bauzá. Se’n vagi a regentar la 
farmàcia i deixi la presidència del Govern. Molta gent li ho agrairà, fins i tot dels qui l’han 
votat. Rectifiqui o se’n vagi, perquè així no podem continuar. 


