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DEBAT DE L’ESTAT DE LA CIUTAT 
11 DE JUNY DE 2013 

 

Discurs del portaveu del grup municipal MÉS per Palma, Antoni Verger 

Sr Batle, 2 anys ja de mandat, i els ciutadans de Palma estan avui molt pitjor que fa dos 
anys, quan va prendre possessió. Aquesta és el resum de la trista realitat de Palma (i no la 
que acaba d'intentar explicar). La situació és dramàtica. Vivim a una ciutat amb 80.956 
aturats, on més de 20% de les famílies viu sota el llindar de la pobresa, amb 3 famílies 
perden cada dia el seu habitatge de mitjana, amb cada vegada més llistes d'espera d'atenció 
sanitària i amb ciutadans sense ni tan sols targeta, amb aules més massificades, amb manco 
treballadors socials als barris, amb menys busos de l'EMT circulant que fa dos anys, etc.  

I això no és fruit de cap maledicció divina Sr. Batle. Això és fruit d'una sèrie de decisions 
polítiques planificades i executades pel PP. A Madrid, al Consolat, i a aquest Ajuntament de 
Palma. Davant una catàstrofe econòmica originada per un descomunal forat de deute privat 
generat pels bancs, el PP, a tots els nivells, ha assumit dogmàticament que la “solució” 
passa per facilitar l'acomiadament i precaritzar les condicions dels treballadors, suprimir 
metges i infermeres, eliminar professores, deixar sense cuidadors les persones dependents, 
etc. O sigui, que per intentar tapar el forat generat per un grapat d'executius de sous 
milionaris i cap escrúpol el PP ha decidit carregar la factura als ciutadans en forma de 
pèrdua de drets, pèrdua de feina i desmantellament de serveis públics. I aquest programa de 
govern l'està aplicant el PP tant Madrid, com al Consolat com a Cort.  

I hi ha alternatives, Sr Isern. Això vostès ens ho volen emmascarar com una qüestió 
inevitable, com un càstig que els ciutadans hem d'assumir i patir perquè som culpables i 
“hem viscut per damunt les nostres possibilitats”. No és cert. Hi ha alternatives. Per què no 
es regulen els mercats financers? Per què no es prenen mesures legislatives que impedeixin 
que es torni a inflar la “bimbolla”? O per què no es pren com a opció estratègica la lluita 
contra els paradisos fiscals i les grans corporacions que tenen allà dipòsits? Els ciutadans 
també es demanen per què no es salvaguarden els dipòsits dels petits estalviadors però es 
deixa caure als bancs que han fet fallida, i amb ells als seus grans i poderosos accionistes? 
O dit d'una altra manera, per què “dimonis” hem de rescatar amb doblers públics als bancs i 
als seus grans i poderosos accionistes? O encara millor, per què no es persegueix als 
culpables de la catàstrofe que patim, banquers, polítics de l'establishment PPSOE de 
Madrid, directius banc d'Espanya, i altres estafadors varis? Escolti Sr. Batle, srs. del PP, això 
no és una crisi, és una estafa, en què els mateixos que l'han generada abocant llenya a la 
foguera de l'especulació immobiliària ara ens estan receptant una solució basada en que els 
ciutadans paguem la factura de la seva “festa” i el seu enriquiment. I el PP s'ha acollit 
entusiàsticament a aplicar aquesta medicina dictada per poders no democràtics. Aquesta és 
la veritat i la sap tothom.  

I a Palma també hi ha alternatives Sr. Batle. Per què ha ajustat i restringit tant els 
pressuposts fins al punt d'obtenir un romanent líquid de tresoreria positiu de 27 milions? Per 
què sent així hem negat 500.000 Euros d'ajudes econòmiques urgents a famílies en situació 
dramàtica? O per què hem enviat a l'atur durant aquests dos anys a 30 orientadors laborals, 
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a 37 treballadores d'escoletes municipals, a 26 educadors i 15 dinamitzadors juvenils, 
treballadors socials, educadors familiars, assistents de discapacitats, etc.? En total més de 
180 persones acomiadades, persones que  han deixat de prestar atenció a joves amb 
problemes, aturats de llarga durada, famílies desestructurades als barris i pobles de Palma. 
Per no parlar del desmantellament dels menjadors escolars, amb les dures conseqüències 
de nins que no mengen de manera mínimament adequada.  Sap el que pot representar això 
de perill potencial, de bomba de rellotgeria social? I tot això quan hi havia alternatives Sr. 
Batle.  

Més alternatives, per què no hem pujat l'IBI als immobles de gran valor, grans superfícies 
comercials, hosteleres, d'oficines, etc. enlloc de pujar-lo un 16% a  tothom? Sap perquè ho 
ha fet tot això, Sr. Isern, perquè vostè està aplicant amb total brutalitat el dogma assumit pel 
PP de que de la crisi s'ha de sortir castigant a la ciutadania, augmentant imposts no 
progressius, “retallant” despesa social i desmantellant serveis públics. I instal·lat en aquest 
dogmatisme no vol veure que hi ha alternatives. No digui que ho lamenta però que no té més 
remei perquè no és cert, Sr batle. No és cert.    

Perquè no anam per bon camí Sr. Batle. No me digui que milloren les dades de l'atur. La 
veritat és que la gent, o se'n va, o ja ni se registra. I els pocs llocs de feina que se creen són 
absolutament precaris, temporals i amb sous de misèria. No estafin més a la ciutadania Sr. 
Isern, allò cert és que les mesures del PP estan duent a tota una societat cap a 
l'empobriment, cap a l'atur de molts, i cap a l'explotació d'aquells que conserven el lloc de 
feina. Disminuir sous, augmentar jornades laborals, rebaixar pensions, deixar els ciutadans 
desprotegits en quant a drets i serveis essencials, no és en absolut sortir de la crisi, Sr Isern. 
Aquesta sortida de la crisi que vostès estan dissenyant ha instal·lat els ciutadans de Palma 
en la por i la desesperança. Tot això que estan fent els governs del PP per suposadament 
sortir de la crisi són en realitat mesures que estan acabant amb les classes mitges, 
depauperant fins a límits insostenibles les classes treballadores i finiquitant la cohesió social. 
No podem ni volem sortir així de la crisi Sr. Batle. Anam cap a una societat dual i ho pagarem 
molt car. Si seguim per aquest camí que estan marcant els governs i les polítiques del PP no 
li bastarà tenir la policia local de Palma bolcada en unitats reactives d'intervenció immediata i 
armada amb rifles llargs. Amb les decisions que estan prenent anam a marxes forçades cap 
a la conflictivitat social i l'empitjorament de la convivència als barris, anam cap a una ciutat 
que se pot convertir en inhabitable pels residents i que deixarà de ser atractiva per visitants o 
turistes. 

I en aquests dos anys, respecte aquest panorama devastador, que han pogut escoltar els 
ciutadans de Palma del seu batle? Res de res. Que no hi ha res a fer. Que tot és molt injust, 
que li sap greu però que les coses són així. Ah! I que el batle de Palma no és cap polític, que 
és un simple “gestor”. I que hem de confiar en la seva neutral i asèptica “gestió” per resoldre 
els problemes dels ciutadans. O sigui, que Mateu Isern, que va ser candidat d'un partit polític 
a unes eleccions polítiques i ocupa un càrrec totalment polític, com la batlia de Palma, 
resulta que no és polític!. Escolti Sr. Batle, a qui vol enganar? O és que realment s'engana a 
si mateix i no és gens conscient del que fa aquí i de quin és el paper del batle d'una ciutat 
com Palma, la capital del país, una ciutat de 420.000 habitants? Escolti Sr. Batle, vostè ni ha 
aprovat unes oposicions ni l'ha fitxat un “head hunter”, un caçador de talents, ni l'ha 
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seleccionat un departament de personal. O sí? No Sr Isern, ho admeti, és vostè un polític, 
amb dedicació temporal i limitada, si vol, amb això jo hi estic totalment d'acord amb vostè, 
però no negui la realitat ni intenti estafar a la ciutadania intentant fer creure una cosa que no 
és.   

Sense caure en un plantejament únicament d'oposició, li vull reconèixer els mèrit que pot 
tenir. És cert que comptam a Palma amb un batle sensat, amb alguna capacitat d'escoltar i 
rectificar. Malgrat hagi costat dos anys de reiterades mocions del nostre grup, és molt 
important que finalment l'Ajuntament hagi rectificat i s'hagi començat a posar a fer 
feina per ajudar a pal·liar el drama dels desnonaments a Palma, i també és positiu que 
després d'un any d'insistència de MÉS per Palma la Rambla deixàs de retre homenatge a 
Iñaki Urdangarin i Cristina de Borbó, o que després de dos anys perduts i de protestes 
veïnals Blanquerna torni ser peatonal, per exemple. Crec ben sincerament Sr. Batle, que pels 
ciutadans és millor una manera de fer com la seva que tenir al capdavant un il·luminat 
prepotent, radical i mediocre com José Ramón Bauzá. Estic convençut que és així i no hi ha 
cap problema en reconèixer-li. (També li he de dir que dissortadament és molt fàcil sortir ben 
parat de qualsevol comparació amb el Sr. Bauzá)  

Pens també honestament que des de MÉS per Palma hem combinat una oposició 
contundent i bel·ligerant, quan hem considerat que s'equivocaven, amb la formulació de 
propostes positives i viables, sempre actuant amb lleialtat i màxim respecte institucional i 
personal. Ja li deia l'any passat Sr. Isern, des del nostre grup hem centrat i seguirem centrant 
els esforços en  contribuir, des de la responsabilitat, a millorar les coses. Amb propostes 
positives per aprofitar els valors culturals de Palma per generar activitat econòmica, 
de turisme sostenible, d'economia verda, rehabilitació, etc. Estam ben convençuts els 
ciutadans ni volen ni es mereixen que a l'Ajuntament perdem el temps amb discussions 
estèrils i avorrides del tipus “i tu més”.  

Ara bé, Sr. Batle, també l'adverteisc molt seriosament. No tolerarem que vostè 
s'amagui darrera l'argument de que és un simple “gestor” i intenti justificar així la 
pressa de decisions polítiques completament equivocades i, a damunt, pretengui 
evitar qualsevol discussió perquè són decisions les úniques possibles! No és legítim, 
Sr Isern, esgrimir que un és un simple gestor que pren les decisions de manera asèptica i 
neutral, quan realment s'amaguen darrera opcions i interessos polítics molt evidents. No 
vulgui confondre ni enganar a la ciutadania. Vostè prioritza, vostè pren opcions polítiques, en 
funció de la seva ideologia i dels dogmes i interessos assumits pel seu partit. I no és lícit que 
vostè vulgui fer creure que fa gestió i no política. No és així Sr. Batle.       

Sr batle, és gestió a una ciutat amb 80.956 aturats començar la legislatura acomiadant 36 
orientadors laborals? Vostè va optar per disminuir els recursos que destina aquest 
Ajuntament a ocupació i se va voler centrar únicament en ajudar “emprenedors”. I ni això 
senyor batle. Els resultats de Palma Activa són molt decebedors des de qualsevol 
perspectiva. No és estrany si l'ajuda que ofereixen als emprenedors no contempla línies de 
crèdit, el principal problema que tenen per engegar projectes. Contestant una moció de MÉS 
per Palma que proposava implementar amb urgència un Pla municipal d'Ocupació Juvenil, la 
senyora Crespí va reconèixer que ella tenia un Pla però que hi havia accions que no se 
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duien a terme per manca de recursos! Com pot ser Sr. Batle, que un Ajuntament amb un 
pressupost de 360 milions d'Euros, no se trobin els recursos necessaris per actuar amb tots 
els mitjans i tota les eines possibles contra la principal xacra de la nostra ciutat, l'atur. 
Aquesta manca de recursos reconeguda per la Sra Crespí és gestió, és política o 
simplement indolència davant sense dubte el principal problema de Palma? No serà que 
vostè i el senyor Martínez, imbuïts de dogmatisme neoliberal, s'han excedit un poc amb 
l'ajust dels pressuposts?  

Per cert, en plena crisi d'accés a l'habitatge, on moltes famílies no poden pagar les 
hipoteques ni lloguers de mercat i són desnonades, també és gestió llevar 700.000 Euros del 
pressupost d'habitatge i deixar congelat i paralitzat l'únic programa municipal que podia 
pal·liar la situació oferint lloguers a preus assequibles? No, sr. Batle, això no és gestió, això 
és prioritzar malament, això és prendre decisions en base a valoracions polítiques 
equivocades. Des del primer dia ho denunciam amb tots els mitjans i de fet s'han vist forçats 
a rectificar.      

Una altra pregunta, és bona gestió suprimir freqüències de l'EMT sense comptar ni tan 
sols amb un simple informe justificatiu de per què se retallen unes línies i no d'altres? 
Ha passat un mes d'ençà que han aplicat el retall en les freqüències i encara no han estat 
capaços de justificar-ho? És bona gestió prendre la decisió de retallar les freqüències sense 
informar als usuaris amb una mínima antelació i no consultar-ho absolutament amb ningú? 
Ni associacions de veïns, ni cap entitat, amb ningú. De fet han hagut de rectificar algunes 
decisions quan ja s'estaven aplicant perquè han plogut les protestes. Realment pensa que se 
pot actuar així i seguir invocant que vostès el que fan és gestionar? Vaja gestió! Tenen els 
autobusos aturats a les cotxeres i els usuaris esperant més temps a les parades i més 
massificats dins els vehicles. Me sap greu dir-li, però gestionant així el transport públic és 
evident que vostè no és usuari de l'EMT Sr. Isern.  

Per una altra banda, té alguna cosa a veure amb la bona gestió optar per edificar un 
autèntic “bodrio” a Es Jonquet i afectar greument els valors arquitectònics i 
patrimonials del barri? Tothom els ha dit que amb el seu Avanç de PERI estan cometent 
una autèntica aberració, arquitectes, ARCA, veïnats, etc. però vostès segueixen defensant el 
seu projecte, que és també el de les constructores propietàries dels terrenys. Per què Sr. 
Batle? És una qüestió de gestió? I per què afirmen que no basta amb ciutat de 770.000 
habitants i segueixen defensant que Palma ha de créixer encara més requalificant i 
urbanitzant sòl rústic? No, vostès estan executant una determinada opció ideològica i política 
en favor del desenvolupisme urbanístic sense límits Sr. Isern. Tant amb es Jonquet com amb 
el creixement de Palma hi ha alternatives. Però vostès insisteixen en executar la mateixa 
opció que en bona part ens ha duit a la catàstrofe actual. Serà possible que no hagin après 
res del que ha passat els darrers 15 anys? Serà possible que siguin tan dogmàtics? O és 
que defensen aferrissadament determinats interessos? No, no és simple gestió Sr. Batle, no 
ens vulgui fer combregar amb rodes de molí.       

Més exemples, resulta que ara mateix vostès estan “gestionant” la construcció de 174.000 
m2 de noves grans superfícies comercials a Palma. Ahir mateix varen aprovar amb presses, i 
inclús temeritat, la construcció d'un nou centre comercial al Coll den Rebassa de 76.000 m2. 
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A una ciutat sumida en una profunda crisi econòmica, amb un sector comerç agonitzant, 
sobretot a les barriades (2.000 comerços han tancat els darrers anys), s'està gestant el cop 
definitiu per moltes petites economies familiars que no podran aguantar més. I vostès, 
impertèrrits, segueixen “gestionant” el desenvolupament d'aquests 174.000 m2 sense 
fer absolutament res per evitar la ruïna de molts comerciants. I afegeixen la declaració 
de ZGAT del centre per permetre obrir els diumenges a grans superfícies. I els seus 
companys del Govern liberalitzen horaris, festius, etc. Això també deu ser “gestió” Sr. Isern, 
però “gestió” sempre en favor dels grossos i en contra dels petits, “gestió” en favor d'un 
model comercial anglosaxó, amb zones comercials a la perifèria de la ciutat i concentració de 
poder i doblers en poques mans. La seva gestió en canvi va en contra de tenir uns carrers i 
barris vius, de ciutat mediterrània, amb molts petits empresaris oferint productes a la 
ciutadania. No Sr. Batle, vostès no fan pura i simple gestió asèptica, vostès exerceixen 
opcions polítiques, en favor de determinats interessos i en detriment d'altres.    

El que estan fent en contra de la nostra llengua i cultura m'imagin que no s'atrevirà a 
qualificar-ho de gestió Sr. Batle. És evident que vostès estan exercint una opció política 
castellanista i antimallorquina. L'ús del català ha retrocedit en aquest Ajuntament un 20% 
d'ençà que vostè és batle. L'Ajuntament de Palma ha posat punt i final al consens en favor 
de la protecció i discriminació positiva de la nostra llengua, que es troba en una clara posició 
d'inferioritat i desavantatge a nivell social que vostès volen augmentar. Fins i tot s'han quedat 
sense escriptors als Premis Ciutat de Palma, una cosa que no havia passat mai. Això no és 
gestió Sr. Batle, això és sectarisme i radicalisme de la pitjor espècie. 

La “mobilitat no és de dretes ni d'esquerres” va dir vostè mateix en un intent de tornar a 
donar verosimilitud a la teoria de que la gestió és asèptica i neutral i que les opcions 
polítiques no tenen sentit. I resulta que dirigeix un Ajuntament que dona carpetada definitiva 
a un projecte de Tramvia que tots els estudis tècnics de mobilitat consideraven necessari des 
de finals dels 90's per connectar el centre de Palma amb els barris del Llevant (Molinar, Coll 
de'n Rebassa, Ca'n Pastilla) i  S'Arenal. I la seva primera acció “de gestió” com a batle és la 
destrucció del carril bici d'Avingudes, una arteria vital per la mobilitat no motoritzada, sense 
cap contemplació ni cap estudi tècnic que ho justificàs. Això no és gestió neutral Sr. Isern. 
Queda clar que la mobilitat sostenible, la que cerca pacificar la ciutat, millorar la qualitat dels 
espais urbans i disminuir contaminació i renous, és a Palma patrimoni exclusiu de l'esquerra. 
El patrimoni del PP en aquesta matèria és provincianisme ranci i sectarisme. Sí, Sr. 
Isern, la mobilitat sostenible a Palma és d'esquerres.    

També és eminentment ideològica i poc neutral la seva opció per disminuir la policia 
de barri i destinar més efectius a les unitats d'intervenció immediata, reactives, més de 
repressió del delicte, en detriment de la feina policial de vetllar pel compliment de les 
ordenances, la prevenció i la bona convivència als barris.      

Malgrat des de MÉS per Palma rebutjam que vostè s'escudi darrera el concepte gestió per 
intentar emmascarar el que són opcions clarament polítiques, això no vol dir que pensem 
que no és important cercar l'excel·lència en la gestió de l'administració pública. Evidentment 
coincideisc amb vostè en la importància d'això. És essencial gestionar bé. Totalment cert. 
Ara bé, realment vol dir que vostès poden bravejar de gestió?!  
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Tots els projectes estratègics de la ciutat, Palau de Congressos, rehabilitació de la 
Platja de Palma, GESA, façana marítima, Lluís Sitjar, es troben dins la paràlisi més 
absoluta. Mentre vostè reparteix somriures i bones paraules, la ciutadania observa una 
incapacitat absoluta en la gestió, sí en la gestió, de l'Ajuntament.  

Les obres del Palau de Congressos aturades un any i ara la “gran solució” de gestió que 
han trobat serà convertir els 35 milions d'euros que es deuen a la constructora en deute 
bancari. Vaja capacitat de gestió, així qualsevol! Gestionar vol dir que paguin els ciutadans 
durant anys una aberració de projecte que cap empresa privada s'ha volgut arriscar a 
finançar malgrat vostès anuncien la bona nova i una rendibilitat màxima. A la vista de la 
fugida del grup Barceló, de dos concursos deserts, no és hora ja d'assumir el fracàs i de 
posar totes les alternatives damunt la taula? La alternativa més barata, sense dubte, és el 
desmuntatge del Palau i recuperar l'espai per la ciutat. Amb 12 milions s'acabaria per sempre 
el problema, deixaríem de dilapidar més i més doblers i no hipotecarien durant anys un espai 
tan important com la façana marítima de la ciutat.  

Tampoc veuen cap capacitat de gestió els ciutadans amb GESA, abandonada i en 
degradació constant, ni s'avança gens ni mica en desembossar la trista realitat del Lluís 
Sitjar. Com van les negociacions amb el Mallorca i els copropietaris? Per què no s'avança en 
la permuta entre Son Moix i el Lluís Sitjar? On és la gestió Sr. Batle? Ja fa dos anys i els 
problemes només s'enquisten. Igual que al Camp Redó, en que vostès descartaren el 
projecte de rehabilitació integral de la passada legislatura i anunciaren una gran operació 
urbanística que...s'ha demostrat impossible. Tal com nosaltres varem advertir. Resultat, 
segueixen deixant podrir la situació social al Camp Redó, i a damunt s'estan arriscant a 
haver de retornar 1,5 milions d'Euros de fons europeus per no haver seguit amb el projecte 
Urban de rehabilitació i no construir un centre socio-assistencial. Tot paràlisi, incapacitat i 
frustració ciutadana.  

I que me'n diu de la seva gestió a la Platja de Palma? Resulta que consisteix en aconseguir 
0 Euros d'inversió estatal, paràlisi del Pla urbanístic a causa dels desencontres entre 
l'Ajuntament i el Govern (el vertader duo pimpinela, Carlos Delgado i Álvaro Gijón), i deixar 
que els hotelers se botin totes les normatives urbanístiques per edificar més alçades, més 
volums, i omplir els pocs espais lliures que queden a la zona amb nous hotels, megacasinos, 
etc. Extraordinari balanç de gestió, sí senyor. Punt i final a qualsevol planificació, règim 
d'excepcionalitat urbanística, més densitat, menys espais lliures. En definitiva, decisions 
preses “sin complejos” i que malgrat puguin significar ara renovacions d'alguns hotels, 
hipotecaran fatalment a mig i llarg termini el futur de la zona. Deuen ser coses de la “bons 
gestió” incomprensibles per una majoria de ciutadans.  

No Sr. Isern, no en poden presumir gens de capacitat de gestió. Gens.      

I no me digui que no hi ha doblers Sr.Batle! Tots som conscients que els ingressos de 
l'administració estan baixant de manera important, però vostè també hauria de ser conscient 
que els dos darrers anys l'Estat ha invertit en AVE's 10.800 milions d'Euros, i segueix 
sufragant els costos d'uns sistema aberrant amb més de 50 aeroports quan Alemanya en té 
28. I seguim pagant un exèrcit desproporcionat, amb un deute acumulat en armament de 
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35.000 milions d'Euros, despesa d'Ambaixades, etc. Aquests illes, aquest país, pateix un 
dèficit fiscal d'un 14% del PIB, 3.000 milions d'Euros d'imposts dels ciutadans que se'n 
van a Madrid i no tornen i vostè, com a líder polític, com a batle d'una ciutat que se 
veu greument perjudicada per aquesta situació objectiva, no ho pot obviar i ho ha de 
denunciar. I ho ha de reivindicar. Ni tan sols s'ha pronunciat sobre l'espoli fiscal, ni per 
descomptat l'hem sentit reivindicar les inversions de la Llei de Capitalitat.  

També, sense anar tan enfora, sí que hi ha doblers (150 milions!) per fer unes obres inútils 
de 2n Cinturó.  

I tornant a l'Ajuntament, li he de dir que vostès han demostrat poca diligència i capacitat de 
gestió per aconseguir estalvis amb les adjudicacions dels contractes de l'ORA i del 
manteniment de l'EMT. En ambdós casos, empreses amb bones valoracions tècniques han 
vist com les seves ofertes no resultaven adjudicatàries malgrat eren molt més econòmiques 
per l'Ajuntament. La raó? Fórmules de valoració dels concursos que assignen molt més valor 
a qüestions no objectivables que a la part econòmica. En total, el pressupost d'aquest 
Ajuntament tendrà 2 milions menys anuals per incapacitat evident de gestió. És així de 
clar i dur. Per tant, no me digui que no hi ha doblers ni que vostès fan una excel·lent gestió. 
Perquè quan se descendeix als casos concrets, és evident que no és així.      

Ja per acabar, escolti Sr. Batle, no me pot negar que vivim uns moments crítics, en que molts 
ciutadans estan en processos de caure dins un autèntic abisme. Poders no democràtics 
(grans corporacions, banca internacional, agències de qualificació, etc.) empenyen tota una 
societat cap a un profund pou d'empobriment, pèrdua de drets i ruptura de la cohesió social. 
I el batle de la ciutat de Palma vol convèncer als seus conciutadans de que els problemes 
s'arreglen simplement amb gestió?! No vulgui tornar estafar a la ciutadania Sr. Batle, ja ha 
bastat amb les seves promeses electorals totalment incomplides.  

Ara més que mai el que se necessita és política en majúscules. Polítics honestos, 
valents, capaços de plantar cara als poderosos a tots els nivells, i amb un compromís 
absolut amb l'interès general. Polítics capaços d'invertir les prioritats i ser capaços 
d'estar al costat de les persones que ho estan passant més malament.  

Per això és per nosaltres tan important haver aconseguit, malgrat sigui després de quasi dos 
anys (la nostra primera proposició relativa als desnonaments data de setembre de 2011!), 
que l'equip de govern de l'Ajuntament de Palma s'hagi posat a fer feina per donar suport a 
les persones amenaçades per un procés d'execució hipotecària. I el més important, que això 
ja hagi donat algun fruit com la marxa enrere dels 16 desnonaments de Son Gotleu la 
setmana passada. Aquest és el camí que ha de seguir, ara més que mai, la política. 
Enfrontar-se als poderosos i estar al costat dels més dèbils.  

Com també varem estar molt satisfets que després d'un any de defensar-ho en solitari, 
finalment l'equip de govern assumís la moció de MÉS per Palma de restaurar la dignitat de la 
ciutadania i retirar la placa que dedicava un dels espais més emblemàtics de la nostra ciutat 
a Iñaki Urdangarin i Cristina de Borbó. Aquest és també un bon símbol de com necessitam 
en aquests moments una política que defensi la dignitat dels ciutadans i que faci front als 
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poderosos.  

Tant l'acord relatiu a Palma lliure de desnonaments com el de La Rambla marquen el camí. 
S'han aconseguit gràcies a la feina d'oposició política del meu grup i gràcies a la capacitat 
política d'un batle que en aquests casos concrets ha estat a l'alçada. En qualsevol cas, s'han 
aconseguit gràcies a la política, de la bona, política en majúscules, la que volen i necessiten 
els nostres ciutadans.  

Llàstima que siguin accions tan aïllades dins un context de greu involució social i 
democràtica. S'està concentrant el poder en cada vegada menys mans tant a nivell global 
com local. Els governs se comporten com a titelles de poders no democràtics i imposen 
decisions completament al marge dels sentiments i interessos de la gent. A l'Estat espanyol 
el PP impulsa una Llei de reforma de l'Administració local per buidar de competències els 
Ajuntaments i transferir-les a entitats supramunicipals, més llunyanes, més distants dels 
ciutadans i dels seus problemes. Estam anant en direcció completament contrària a la que 
hauríem d'anar. Necessitam una política de proximitat, al costat i servei de la gent. Els 
ciutadans volen una democràcia veritablement participativa i recuperar el dret a decidir sobre 
tot el que els afecta. Vostè, que presumeix de política moderna, me vol dir Sr. Batle quins 
mecanismes democràtics tenen els ciutadans de Palma per oposar-se a les seves decisions i 
reaccionar contra els seus incompliments de programa electoral? Jo li contest. Cap. 
Presentar una iniciativa legislativa popular significa haver de presentar 38.000 signatures 
que l'avalin. La celebració de consultes populars és també inviable sense la voluntat de 
l'equip de govern. Als ciutadans només els queda la possibilitat d'anar a votar cada 4 anys. 
És això política moderna? És política moderna tancar 16 casals de barri i impedir a les 
Associacions de Veïns seguir gestionant els casals que no s'han tancat malgrat molt d'ells 
eren exemple d'eficiència, foment de la integració social i autogestió? No Sr. Batle. 

En definitiva, en aquests moments crítics necessitam radicalitat democràtica, 
participació ciutadana i polítics valents amb un compromís irreductible amb l'interès 
general. Només amb política podrem escapar-nos de la falsa sortida de la crisi que 
han dissenyat per nosaltres els poderosos d'aquest món. La política és la manera que 
tenen de defensar-se les famílies amenaçades per un desnonament, els petits comerciants 
forçats a haver de tancar, els jubilats amb pensions de misèria obligats a haver d'avançar els 
doblers dels medicaments, o els estudiants i mestres forçats a fer classes sense mitjans a 
aules massificades, etc. La política és una arma al servei dels ciutadans contra l'abús i la 
injustícia. No la menyspreï Sr. Batle, rectifiqui i actuï a l'alçada de les greus circumstàncies 
que ens ha tocat viure.   

Des de MÉS per Palma li seguirem recordant sempre que vostè és un polític, i que la 
ciutadania espera que exerceixi el seu poder en favor dels interessos de la gent.  

Moltes gràcies.  


