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DEBAT DE POLÍTICA GENERAL 2013 

 
 
Sres. conselleres, srs. consellers, sra. presidenta, 
 
Li ho diré clarament, sra. Salom, la seva gestió està marcada per tres trets fonamentals: la 
seva incapacitat, la seva submissió i la seva indiferència. 
 
La incapacitat per posar en marxa mesures que reactivin la nostra economia, i per trobar el 
finançament que li correspon a aquesta institució per poder fer front adequadament a les 
necessitats actuals. 
  
La submissió davant Bauzá i davant els qui manen a Madrid i a Brussel·les. Submissió a les 
polítiques fonamentalistes basades en l’austeritat radical, dictades per Rajoy, Merkel i la 
troika. Polítiques de misèria, seria més adequat dir, que vostè aplica a Mallorca sense sortir-se 
del guió. 
 
La indiferència davant el patiment que aquestes polítiques provoquen. El patiment de milers 
de persones que estan quedant en l’atur, perdent les seves cases i que estan sent abocades a 
l’exclusió social. 
 
Sra. Salom, vostè ha esdevingut una simple mà executora de les ordres que li dicten el sr. 
Bauzá i el sr. Rajoy. L’únic que li importa és complir les ordres. El seu esperit de servei és 
inqüestionable. Però de servei a la cúpula del seu partit, no de servei als mallorquins i 
mallorquines ni servei al bé comú. Vostè governa aplicant les polítiques agressives del PP de 
Bauzá i Rajoy, i en contra dels ciutadans de Mallorca. 
 
No li importa l’interès general. No li importen els ajuntaments d’aquesta terra, ni la cultura 
pròpia de Mallorca, ni el territori ni el medi ambient.  
 
Tampoc no li importen els consensos bàsics en què es fonamentava la convivència de la 
nostra societat: en matèria social, econòmica, territorial, cultural…  
 
Per això no li ha tremolat el pols a l’hora de rompre aquests consensos. No té cap interès en 
arribar a acords amb la societat civil de Mallorca, ni per suposat amb l’oposició en aquesta 
institució. 
 
Perquè ni tan sols li importa aquest Consell de Mallorca. A vostè el debat que tenim avui aquí 
li fa nosa, sra. Salom. N’hi ha prou havent-la escoltada avui matí amb el seu “cortar y pegar” 
del discurs de l’any passat. Per vostè, com manco se xerri dels desastres de la seva pèssima 
gestió, millor. I com manco espais tengui l’oposició per fiscalitzar la seva acció de govern, 
millor.  
 
Estic convençut que vostè seria feliç si pogués suprimir aquest plenari. Governar a cop de 
decret, això és el que voldria.  
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Vostè va quedar retratada el passat dimarts, a la Junta de Portaveus, quan no va voler 
consensuar, amb els grups de l’oposició, una data per aquest debat. Imposant amb un 
“perquè som la presidenta, tenc la competència i ho vull així” la data d’avui en contra del parer 
dels portaveus del Grup Socialista i de MÉS per Mallorca. Els seus tics autoritaris la delaten. 
 
Per cert, què s’ha fet d’aquella “comissió d’ètica” que havia de consensuar mesures 
importants per a la transparència i per lluitar contra la corrupció i les males pràctiques?  
 
Quan els consellers de MÉS per Mallorca hem plantejat propostes contundents per un 
funcionament més transparent i democràtic d’aquesta institució, el PP ha suspès sine die 
aquesta comissió.  
 
Estan quedant en evidència, sra. Salom. Aquesta comissió era una cortina de fum per desviar 
l’atenció dels casos de corrupció del PP. Del cas Gürtel, de Nóos, del sr. Bárcenas i dels 
sobres de doblers negres que pagava a la cúpula del seu partit.  
 
Sra. Salom, la gent que ho està passant malament, que està fent esforços titànics per arribar a 
finals de mes o que no hi arriben, lo darrer que vol són comissions d’ètica que no serveixen 
absolutament per res. La gent el que vol és que els seus impostos serveixin per resoldre els 
seus problemes. No per tapar els forats dels bancs i caixes que, aquests si que s’han passat 
de rosca i ningú els hi ha demanat responsabilitats, i no perquè se’ls enduguin en sobres 
corruptes, segellats o no, com els seus companys de files. I no facin espants, perquè la pudor 
arriba fins aquí. 
 
Tornant a la valoració de la seva gestió al capdavant d’aquesta institució, des de MÉS per 
Mallorca, constatam que el govern del Consell Insular no mou ni un dit per aturar els atacs 
que ens arriben des de Madrid (ofegament econòmic, objectius de dèficit inassumibles 
socialment, atacs a la democràcia i a l’autonomia municipal, negació dels fons estatutaris que 
ens corresponen, un augment de l’IVA que suposa una estocada mortal per sectors com ara el 
cultural, etc.). Ja ho ha dit vostè al seu discurs de l’any passat i també enguany “vaig aturar 
màquines”...i encara les hi té. 
 
No només això, sinó que el Consell encara ofega més els ciutadans, els ajuntaments i els 
sectors econòmics. I mentrestant, està venent Mallorca als especuladors del territori, als 
interessos particulars d'una empresa amb la qüestió de la importació de fems, i a les pressions 
de les grans superfícies, en detriment del petit comerç. 
 
Durant aquest darrer any, sra. Salom, ha tingut moltes ocasions en què hauria pogut exercir 
amb dignitat el seu càrrec de presidenta del Consell Insular, i demostrar la lleialtat a la 
ciutadania de Mallorca. En canvi ha optat per prioritzar la seva condició de dirigent del Partit 
Popular i de diputada del Grup Popular, seguint una disciplina de partit que ha anat en 
contra dels interessos dels mallorquins i mallorquines. 
 
Li posaré un exemple clar: vostè ha donat suport, en relació a l’ordenació del territori, a unes 
lleis de turisme  i de mesures urgents pel desenvolupament sostenible, que han deixat el 
Consell Insular i el Pla Territorial de Mallorca buit de competències, donant via lliure a que els 
seus amics es botin qualsevol normativa.  
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Un fet molt greu ha estat la modificació del Pla Territorial, per la porta de darrera, per construir 
un macrohotel il·legal a sa Ràpita. El procés està en els jutjats, i mostra, sra. Salom, fins on 
estan disposats arribar per donar privilegis a promotors hotelers a costa de fer malbé al 
territori i botant-se les normatives aprovades per consens.  
 
Aquest procés és la mostra més evident de la submissió de la sra. presidenta al Govern del sr. 
Bauzá, fins al punt de fregar la il·legalitat i posar en ridícul la institució. Recordam quan el 
Consell de Govern va aprovar l’interès autonòmic per al projecte de sa Ràpita. En aquell 
moment el conseller Delgado va afirmar que així agilitaven la tramitació i que no faria falta 
modificar cap normativa. I després, sra. presidenta, vostè va haver de fer el paperet de fer la 
feina bruta de modificar il·legalment el Pla Territorial de Mallorca simulant una correcció 
d'errors. Sra. Salom, vostès varen quedar en ridícul. 
 
Ara ens trobam amb una altra situació alarmant. En relació a ses Covetes, el procés judicial 
que ha durant tants d'anys, finalment (i afortunadament) ha conclòs amb una sentència que 
estableix que els apartaments il·legals s’han d'esbucar.  
 
Fins i tot han hagut de posar multes al batle perquè ho fes. Idò vostès, els del PP, des de 
l'ADU aproven un projecte de demolició que permet deixar els enderrocs allà mateix! 
Contradient els interessos del Consell que obliga a tots els ciutadans a dur els enderrocs a la 
pròpia concessionària de Mac Insular. Tot això sense prioritzar  l'impacte social i paisatgístic 
de repercussions considerables. Avui mateix, surt als mitjans de comunicació, una denúncia 
de la Guàrdia Civil a un constructor per una actuació semblant. 
 
Però bé, en matèria territorial el més greu és que ha aplanat el camí per tornar a una política 
de devastació del territori, trencant el consens social i polític aconseguit amb la darrera 
reforma del Pla Territorial. 
 
Més enllà de la seva política d’ordenació del territori, i en relació a la seva nefasta política 
mediambiental, el pitjor és que tot Europa se’n fa creus que vulguin fer de Mallorca el femer 
del continent.  
 
Sí, senyors del PP, li poden dir com vulguin. Combustible, residus urbans, flors romanials o el 
que sigui. Però la gent no és beneita, i sap que el que volen fer és dur fems d’arreu d’Europa a 
cremar a Mallorca. Crida molt l’atenció que Menorca i Mallorca siguin grans exportadores de 
biomassa a Itàlia per tal de generar energia elèctrica realment sostenible i que per altra banda 
nosaltres portem els seus residus per cremar aquí. El món a l’inrevés! 
 
En aquest tema, a més, la seva conducta i la de la seva consellera de Medi Ambient, davant la 
societat i l'oposició ha estat deplorable, plena de contradiccions i mentides. Ens ha negat 
informació, s’ha fet la sorda a les advertències de l'oposició i ens ha mentit en el ple i després 
ho ha hagut de rectificar, ha consentit amb les demandes dels beneficis d'una empresa en 
contra de fer feina a favor de la gent i , per norma, ha faltat al respecte a l'institució i ha preferit 
amagar la informació o informar primer als mitjans de comunicació abans que informar al Ple 
en temes tan importants com aquest. La sra. Soler ha fet més de relacions públiques de 
TIRME que de consellera. 
 
També ha ignorat el que li ha convingut del Pla Director Sectorial de Residus, que prohibeix 
específicament cremar fems de fora de les Illes Balears. 
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Tot això, a més, afegit a unes decisions precipitades i amb justificacions i estudis tècnics 
insuficients, superficials i poc justificats, que han conduït a una situació d'incertesa i 
preocupació ciutadana alarmant. Vostè amaga la seva incompetència parlant de primeres i 
segones fases. Això són vuits i nous i cartes que no lliguen! 
 
Solució de futur, dur fems de fora, sra. presidenta? Convertir Mallorca en el femer d’Europa?  
 
Una decisió valenta? La decisió valenta és modificar el contracte amb TIRME per posar la 
gestió dels residus al servei de l’interès general i no al servei dels interessos privats dels seus 
amics. Això és la decisió valenta! 
 
També amb els camins públics el PP ha fet una passa enrere des del Consell Insular. També 
ha trencat el consens amb el municipis. Fins ara des el Consell es donava suport tècnic en els 
catàlegs de camins de competència municipal. Ara està aturat. La ruta de pedra en sec, que 
podria donar una empenta forta a consolidar el sector turístic del senderisme a la serra de 
Tramuntana , també està aturada.  
 
La feina està feta però el PP no hi dona cap impuls. Pel que fa als expedients en marxa com 
la recuperació d'oficials de la carretera vella de Lluc a Pollença no hi ha voluntat política de fer 
complí la legalitat i finalitzar la tasca aprovada en el Ple de la institució. La plataforma de 
camins públics ha hagut de denunciar aquesta situació al defensor del poble i a nosaltres ens 
posen excuses. 
 
Un altre consens social que han trencat és el lingüístic. En aquest tema és evident que vostè 
s’ha limitat a executar, de manera entusiasta, els deliris de neofranquista engominat d’en 
Bauzá. Ho han fet sense manies, sense miraments, en contra del sentiment de la majoria de 
mallorquins, per als quals el respecte a la nostra llengua no va en contra de ningú.  
 
I no en parlem de la cultura. Han fet la retallada més gran que s'ha vist mai. El menyspreu als 
sectors culturals, i a la nostra cultura en general, ha estat majúscul. I no ho nega, sinó que ho 
reconeix obertament: diu que les ajudes a les entitats culturals s’han acabat. S’ha llevat la 
careta. La realitat pura i dura és que vostès donen subvencions a les entitats que els 
interessa. I la cultura, Sra. Salom, no els interessa. 
 
Tot el que els hi ha semblat que donava suport i protegia la nostra llengua, el català, ho han 
desmantellat.  
 
Han minvat, descarada i exageradament, la despesa desenvolupada pel Servei de 
Normalització Lingüística del Departament de Cultura i han suprimit tota subvenció que anas 
destinada a entitats com l’Obra Cultural Balear que han mantingut, històricament, un paper 
indispensable en defensa de la nostra llengua i la nostra cultura. 
 
Malgrat vostès la persones i la societat civil han aconseguit reaccionar. Dos exemples 
concrets que l’haurien de fer empegueir:  La setmana del Llibre en Català s’ha mantingut amb 
èxit i, avui mateix, les treballadores de l’antic Espai Mallorca i el Col·lectiu “Crits i Renous” 
posen en marxa un nou projecte semblant a Barcelona sense cap suport institucional. Demà 
també es trobarà una nova reacció de la societat civil que reclamarà la convocatòria del 
Consell Social de la Llengua Catalana. No menyspreí als enllaçats... també són Mallorca! 
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Sra. Salom, el seu govern té la responsabilitat de fer front a la greu crisi que patim. Què han 
fet vostès per estimular la nostra economia? Des de MÉS per Mallorca hem reclamat 
insistentment que el Consell doni suport al teixit empresarial, de petites i mitjanes empreses 
de Mallorca, perquè sigui un motor de creació de llocs de feina.    
 
Però no, vostè ha optat per no fer res. Ha deixat el petit comerç als peus dels cavalls de les 
grans superfícies. En un any han tancat prop de 3.000 comerços. El PP destrueix la regulació 
de la instal·lació de noves grans superfícies, i la conseqüència és que destrueix l'equilibri 
existent en el sector comercial. El petit comerç és una part molt important del nostre teixit 
empresarial, econòmic i social que dóna feina estable a milers de mallorquins, i dinamitza els 
nostres barris i pobles. 
 
El 98% del "teixit empresarial és micro, petita i mitjana empresa". "Liberalitzar" i donar carta 
blanca a l'entrada de grans operadors suposa un atac directe a la xarxa comercial de 
Mallorca. 
 
Però vostè no ha volgut escoltar el crit d'ajuda del petit comerç perquè s'elabori el Pla Director 
Sectorial d'Equipaments Comercials de Mallorca dels quals vostès en tenen la competència 
per a fer-ho. I això que les peticions s'han manifestat en totes les formules democràtiques 
possibles: peticions escrites del sector, manifestació al carrer, diverses mocions polítiques del 
nostre grup… Tot ha estat de bades.  
 
La presidenta s'ha fet la sorda, no ha mogut un dit pel petit comerç, ni s'ha assegut amb ells. I 
el que és més greu, ha donat suport al Parlament a un alliberament d'horaris comercials que 
només afavoreix les grans superfícies. 
 
Una agressió constant i condemna del PP al petit comerç i a les pimes de Mallorca que quan 
s'obri una nova gran superfície diu que "s'impulsa l'activitat econòmica" i es fomenta la 
"creació de llocs de treball". Això és dir mentides, no els importa els llocs de feina que es 
perden quan a la zona s'han de tancar els comerços que abans feien el mateix servei.  
 
El PP fa befa quan diu que tanquen per un excés d'oferta" i un "lògic procés de reconversió i 
adaptació, que es dirigeix a l'especialització". Sra. Salom, no utilitzar totes les eines al seu 
abast com és el Pla Director Sectorial Equipaments Comercials i "liberalitzar" l'entrada de 
grans operadors suposa l’enfonsament de la xarxa comercial de Balears que amb la crisi ja te 
difícil surar. 
 
Vostès s'omplen la boca que és la iniciativa privada que ha de crear ocupació. Però si no hi ha 
una regularització i unes normes clares, la iniciativa privada no funciona. Basta veure el gran 
exemple del que fa el sector de la banca i de la construcció. En un entorn desregularitzat 
gràcies al Sr. Aznar.  
 
Vostès preparen el camí perquè els seus amics facin el negoci i s’emportin els beneficis a 
Suïssa, i després ens obliguen a tots els ciutadans i ciutadanes a rescatant-los amb els 
nostres doblers. Tot això, a costa d'hipotecar el serveis públics i el nostre futur i el dels nostres 
fills. Amb això de la iniciativa privada, el PP diu “A” i després fa “B”. Una vergonya i una lliçó 
que no feim comptes oblidar. 
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La incapacitat que demostren per fer front a la crisi i per estimular l’economia és la mateixa 
incapacitat que fa que no trobin la manera d’aconseguir el finançament adequat perquè 
aquesta institució pugui prestar els serveis que li toquen.  
 
Sra. Salom, vostès han consentit que els impagaments i els incompliments dels compromisos 
del Govern balear amb el Consell Insular ofeguin als mallorquins i mallorquines, als proveïdors 
i als ajuntaments que en depenen.  
 
I pel que fa al “paripé” d'eliminar duplicitats, Sra. Salom, també li hem de dir que ja n'estem 
cansats. No aclareixen res i només fan comèdia. Ja li vàrem dir que no es tracta de duplicitats 
sinó que cadascú compleixi les seves competències i les defensi així com toca. 
 
Sra. presidenta, ni reclama el finançament adequat, ni defensa les competències d’aquesta 
institució, ni protegeix els ajuntaments de Mallorca. 
 
Perquè davant l’atac frontal a la democràcia i a l’autonomia municipal que representa la 
reforma de la llei local, impulsada pel Govern espanyol, esperàvem mes de vostè, Sra. 
presidenta. No hem escoltat, ni abans ni avui, cap referència o crit d'alarma de vostè quan 
molts d'altres càrrecs del PP amb responsabilitats locals, d’arreu de l'Estat, l'han criticat.  
 
Si té por de dir el que pensa aquest no és el seu lloc. Vostè hauria de ser la defensora de tots 
els ajuntaments de Mallorca. I també hauria de defensar aquesta institució, perquè si no es 
modifica l’avantprojecte la nova llei pertorbarà substancialment el funcionament d'aquest 
Consell Insular.  
 
Ara que vénen problemes importants per als ajuntaments i per a aquest Consell, espavili. 
Espavili, perquè si no, els seus la deixaran sense ajuntaments i sense Consell. I l’any qui ve 
no en tendra prou amb fer un “cortar y pegar” del seu discurs habitual. 
 
Sra., Presidenta, vostès es gastaran més de 100 milions d’euros amb una part del segon 
cinturó que avui és innecessari i inútil. Quina vergonya! Rescatin el Túnel de Sóller i el peatge 
a l’ombra de la Carretera de Manacor com els hem anant proposant un munt de vegades des 
del grup MÉS per Mallorca. Facin polítiques per les persones i no en contra de les persones.  
 
Que han de pensar els mallorquins i mallorquines que ho passen malament ? a que ve aquest 
interès per contractar obres faraòniques? Quins interessos hi ha al darrera? 1000 llocs de 
feina diuen que generaran aquestes carreteres...com els que havien de generar amb la 
importació del fems? 
 
Durant la meva intervenció m’he referit, en diverses ocasions, a la seva manca de voluntat per 
arribar a consensos o bé la seva nefasta aptitud per ajudar a trencar situacions ja 
consolidades. Aprofit ara per a referir-me a un col·lectiu humà i professional que forma part de 
la casa: els Bombers de Mallorca.  
 
Com vostè recordarà aquest ple va acordar, a proposta de MÉS per Mallorca, la unificació 
dels tres cossos de bombers existents a Mallorca. A dia d’avui no hem vist cap actuació ni cap 
indici de gestió iniciada pel seu govern. Pensa fer-ho? 
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Observam amb inquietud creixent com el seu partit, aquí I arreu de l’estat, es dedica de forma 
sistemàtica a menystenir i atacar als funcionaris i a l’administració pública en general. 
Consideram lamentable la seva actitud respecte a la gestió del conflicte laboral que es manté 
amb els Bombers de Mallorca. A parer nostre vostès obliden, amb una gran frivolitat, la 
dedicació i esforços de un col·lectiu humà que està vetllant per la integritat i seguretat del 
territori i dels ciutadans d’aquesta terra. Rectifiqui, sra. presidenta. 
 
Ser fonamentalistes de l’austeritat i no reclamar un bon finançament té unes conseqüències 
tràgiques: no poder donar resposta a la demanda de totes les persones vulnerables que ara 
necessiten del Consell, directament o mitjançant els nostres ajuntaments. L’austeritat màxima 
és incompatible amb estar al costat dels ciutadans. 
 
En referència als serveis socials a Mallorca podem afirmar que la dramàtica situació actual és 
la conseqüència, per una banda per les retallades que s’han dut a terme des del Govern 
espanyol, el Govern de les Illes Balears, l’Ajuntament de Palma i la congelació de serveis i 
partides des del Consell.  
 
Per altra banda ens trobam amb una situació totalment desbordada dels serveis socials, 
originada per la crisi, on acudeixen als serveis socials de cada cop més usuaris que fins ara 
podíem considerar d’un perfil normalitzat i que en l’actualitat i per manca d’ingressos es veuen 
obligats a acudir als serveis socials dels nostres pobles. 
 
En aquests sentit i en termes generals, s’han ajustat serveis i en alguns casos minvats, quan 
la realitat es que gairebé en dos anys s’han triplicat les demandes a les quals el Consell de 
Mallorca, i per conseqüència la majoria d’ajuntaments, no pot donar resposta.  
 
La majoria d’usuaris de serveis que ha tancat el Govern o l’Ajuntament de Palma han 
incrementat també les demandes als diferents recursos existents. Estam davant una situació 
per tant on els recursos socials del Consell de Mallorca no han augmentat proporcionalment a 
la realitat. Ans al contrari, s’han mantingut, i en alguns casos reduït. 
 
Són notables les dificultats de la Renda Mínima d’Inserció per poder atendre la demanda 
social existent. Ha augmentat el nombre de demandants, i el temps de resposta per part 
d´IMAS s’ha endarrerit. Per tant, des que entra una nova sol·licitud fins que aquesta es resol 
favorablement passa un més i mig, com a mínim. I també han disminuït els programes de 
formació de Renda Mínima.  
 
S’han reduït les ajudes econòmiques d’emergència. Han desaparegut les partides del Govern 
balear (Ajuts d'urgència social). I les de l’IMAS es mantenen congelades des de fa anys. Això, 
quan la situació actual és més greu que mai: cada vegada hi ha més persones que 
accedeixen als serveis socials quan, anteriorment no ho havien fet mai. Podem dir que el perfil 
de persona usuària de serveis socials ha canviat radicalment arran de la crisi, i, ara per ara, 
qualsevol persona és susceptible de ser usuari de serveis socials.   
 
L’any 2012 vostès varen reduir en un 10% l’aportació de l’IMAS pel Pla de Prestacions 
Bàsiques dels Ajuntaments. Enguany, gràcies a MÉS per Mallorca i a les esmenes 
presentades en el Parlament als pressuposts del Govern, aquesta partida ha augmentat, per 
primera vegada, al pressupost de l’Institut. Ara bé ens hauria d’aclarir com es que tècnics de 
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l’IMAS van diguent als Ajuntaments que la partida del 2013 del PPB es manté fora cap 
increment. 
 
La supressió de recursos, per part del Govern i de l’Ajuntament de Palma, ha tingut una 
repercussió directa sobre molts dels usuaris de serveis socials i sobre la majoria de famílies 
en situació de necessitat. 
 
S’han reduït serveis d’orientació laboral, tant de sindicats com del SOIB , així com cursos de 
formació ocupacional. Els programes de Mediació intercultural han desaparegut en la majoria 
de casos. 
 
Les retallades sanitàries afecten als usuaris sense permís de residència o que no cotitzen, ja 
que només poden accedir a urgències però no a seguiment mèdic ni a medicaments. Tampoc 
es poden obtenir medicaments que abans sí que eren subvencionats, i això ha fet que des de 
serveis socials d’atenció primària, centres escolars, centres de salut, es detectin situacions de 
persones que prescindeixen de la medicació per no disposar d’ingressos suficients quan en 
canvi, l’han de menester.  
 
S’han modificat els barems de la valoració del Grau i nivell del reconeixement de dependència 
i del sistema de prestacions. Així com també retràs en la aplicació del Pla Individual d'Atenció 
de la Dependència. 
 
Els professionals destinats als municipis per atendre les demandes de dependència, ja no 
estan autoritzats a fer-ho, es a dir, es torna a centralitzar el servei havent de derivar a Palma 
les tramitacions, com es feia inicialment. Quan fins a la data, eren els treballadors i 
treballadores socials de dependència els que ho gestionaven i, donaven una atenció integral. 
Actualment, tant sols es responsabilitzen de l’aplicació del PIA (Pla Individual d’Atenció). 
Minvant aquesta atenció, els primers perjudicats són les persones usuàries i, després els 
professionals d’atenció directe que han d’assumir aquesta funció fins ara desenvolupada pels 
professionals de Dependència.  
 
Es produeix un retard de més d’un any en el pagament als Ajuntaments que disposen de 
places conveniades de centres de dia i residències.  
 
Per tant, població que no ha estat mai atesa pels Serveis Socials, ara es troba en situació de 
risc d'exclusió social, i ja es comencen a atendre el que algú anomena “nous usuaris” de 
Serveis Socials: aquells amb capacitats, habilitats, recursos personals suficients, però que 
donada la situació del mercat laboral, es troben sense feina i molts d'ells ja han esgotat les 
prestacions públiques, i tenen per primer cop la urgència de cobrir les necessitats bàsiques, a 
més de sentir-se molt afectats emocionalment per patir una situació mai viscuda anteriorment. 
Acudeixen, per tant, per primera vegada als Serveis Socials arran de la crisi, per aquesta raó, 
són persones que no estan acostumades a utilitzar aquests serveis.  
 
Cal fer un referència especial a totes les dones, com a col·lectiu més vulnerable, que paga les 
conseqüències de la situació econòmica i social actual. La desigualat de gènere s’ha 
accentuat amb la crisi econòmica: més dones a l’atur, més dones cobrant salaris més baixos 
que els homes.  
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A més a més la repercussió de les retallades socials, en l’àmbit familiar, afecten, 
especialment, a les dones. Es de justícia reconèixer-ho i tenir-ho present especialment en un 
dia com avui el Dia Mundial de la Dona Treballadora. 
 
Amb tot, altres col·lectius en situació de risc –immigrants, gent major sense ingressos, 
discapacitats i menors– són encara molt més fràgils, i la seva necessitat és més pregona. I per 
aquests, quasi no hi ha recursos preventius, en alguns casos han minvat els que es destinen a 
la seva protecció. S’acaba actuant des de l’emergència i la urgència social. 
 
En els últims anys la qualitat de l'atenció social havia millorat molt. Avui tenim un major 
nombre de demandes i mes ciutadans acudeixen a Serveis Socials. I manco personal per 
poder atendre. Per tant, la qualitat dels Serveis és molt pitjor que fa cinc anys.  
 
Tot plegat incideix en una disminució de la qualitat: menor atenció i esperes més llargues, 
serveis socials desbordats, professionals que han d’abastar camps i àrees que no són de la 
seva competència, dificultats per fer una intervenció global i integral per manca d’efectius 
professionals. 
 
En resum, vostès han estat incapaços de cercar un finançament adequat per atendre les 
competències i les demandes reals del Consell de Mallorca. La qual cosa ha conduït a la 
institució a una total i absoluta inactivitat.  
 
Miri, Sra. Salom, fa temps que s'hauria d'haver plantat i dir prou. Vostè ha dit que ha vengut a 
“estirar el fil i estendre la mà”. Li dic que ha fet un bon descosit: social, cultural i 
mediambiental. Només ha estirat la mà cap als grossos. Donant privilegis als grans promotors.  
 
Pel que fa a la ideologia no havíem viscut mai, en democràcia, un desplegament ideològic tant 
reaccionari de la dreta política que es reclama centrista i moderada. Vostès han buidat, no tant 
sols un canterano, sinó també roperos de tres cossos i molt més! 
 
Els temps difícils que vivim fan necessari que als mallorquins i mallorquines ens defensi algú 
que tengui la voluntat política de posar peu fiter quan es vulneren els nostres drets. Que ens 
defensi quan som maltractats fiscalment; quan el Govern espanyol posa en perill el descompte 
de resident; quan, milers de famílies, són desnonades de les seves cases per que ni PP ni 
PSOE han tingut allò que es posar en Delgado al cap per canviar-ho. 
 
Necessitam algú capaç d’utilitzar totes les eines al seu abast per reclamar el que ens toca i 
per impulsar un creixement econòmic sostenible que ens permeti crear llocs de feina i sortir de 
la crisi. Cal un canvi radical de polítiques, Sra. Salom. La situació ja ens està passant factura, i 
ens està hipotecant el futur a llarg termini. 
 
L’esperança la trobam en fets com, per exemple, el que vaig conèixer ahir d’un infant de vuit 
anys que celebrava el seu aniversari. Sabeu que havia demanat? Idò que tots els regals que li 
fessin fossin menjar per destinar al programa d’aliments del seu poble.  
 
Això és la nostra esperança Sra. Presidenta el fet de que la gent, cada cop, és més solidaria, 
més compromesa i més conscient.  
 
Esperam que ho entengui, sra. presidenta. 


