
Intervenció de Pere Muñoz Perugorria, portaveu del PSM 
Debat sobre l’Estat de la Ciutat  
Ple de 28 de juny de 2005 
 

 
Moltes gràcies senyora Bennàssar. Senyores regidores i senyors regidors, iniciï 
aquest debat des de la més absoluta voluntat de que sigui profitós. Parlaré clar i 
sincerament, però amb la contundència que l’actual situació pens que requereix. 
Es diu que les persones de cada vegada parlen menys i que, en general, quan la 
gent s’atreveix a dir la veritat a la cara ja és gairebé massa tard. Esper, batlessa, 
que no sigui massa tard. En qualsevol cas anem a veure si les ciutadanes i 
ciutadans de Palma viuen ara millor que fa dos anys, que és el temps que vostè 
dur asseguda en aquesta cadira. 
 
Començaré, amb el permís del Sr. Grosske, i agraint-li la referència al PSM a la 
seva intervenció, amb marxisme pur i dur, però no de Karl Marx sinó de’n 
Groucho Marx. 
 
La política és l’art de cercar-se problemes, de trobar-los on sigui, de 
diagnosticar-los incorrectament i d’aplicar les solucions equivocades. Aquesta 
frase de Groucho Marx sembla que va ser escrita per definir el govern de Catalina 
Cirer a l’Ajuntament de Palma aquests darrers dos anys: la política del PP a 
Palma ha estat l’art de cercar-se problemes, de trobar-los on sigui, de 
diagnosticar-los incorrectament i d’aplicar les solucions equivocades. I això és 
així perquè durant aquest temps a Palma hem constatat tres elements essencials 
de la gestió pública: primer, que ha minvat la democràcia; segon, que no hi ha 
govern municipal; i, tercer, que no hi ha projecte de ciutat. Però anem per parts. 
 
Començarem per la minva de la democràcia. Deia Pierre de Coubertain que allò 
important és participar, això és per tot així llevat de a Palma. A Palma l’important 
és no participar perquè qui participa rep. “… tenc la idea clara de ser la batlessa 
de tots, dels que el 25 de maig varen dipositar la confiança amb mi i el meu 
equip i la de la resta de ciutadans…” aquestes eren paraules de na Catalina Cirer 
al seu discurs d’investidura. Se’n recorda, batlessa? Només fa dos anys. I amb 
què ha acabat aquesta voluntat de ser la batlessa de tots, aquesta voluntat de 
consens i de diàleg? 
 
Plataforma Salvem La Real, Plataforma Segon Cinturó, Plataforma Gasoducte no, 
Plataforma de Son Gotleu, Plataforma del Parc de ses Vies, de Can Tàpera, de 
Corea, etc. La batlessa de tots? Vostè, senyora Cirer, ha tengut l’habilitat 
d’aconseguir que es creassin més plataformes i grups de contesta a les seves 
polítiques ara que en tota la història de Ciutat.  
 
Per què creu vostè que existeixen totes aquestes plataformes? Pot ser perquè se 
senten agredits, poc escoltats, menyspreats, tal vegada? El problema crec que és 
molt de fons, batlessa, i li ho intentaré explicar. A Palma de cada dia creix més el 
nombre de persones que se senten vulnerables i indefenses, però no davant una 
majoria absoluta elegida democràticament. Se senten vulnerables davant una 
majoria que exerceix el poder de manera arbitrària i discrecional. Els exemples 
són molts: els ciutadans de La Real se’n varen anar a dormir amb un solar rústic 
anomenat Son Espases i s’aixecaren amb un hospital; els ciutadans de Son 
Sardina berenaven pensant que Son Aversó era rústic i sopaven amb tres golfs i 



dos hotels de més de 600 places. Això és seguretat jurídica? Això no és 
vulnerabilitat? Vostès, senyora Cirer, en el moment que semblava que teníem la 
batlessa més simpàtica i dialogant del món mundial, han fet pols els instruments 
de control i fiscalització del poder a partir de la modificació dels reglaments que 
han exclòs l’oposició, Sra. batlessa, vostès han tret els pares, els representants 
dels pares del Patronat d’Escoletes d’Infants, han tret els sindicats, han tret els 
partits polítics, han tret els professors, com exemple. Els canvis que han fet 
vostès a partir de la Llei de Grans Ciutats, de la seva particular aplicació de la 
mateixa ha estat un dels cops més durs que s’ha donat a la democràcia els 
darrers anys. Després nos ens digui en el seu discurs d’avui matí que els partits 
de l’oposició són representants dels ciutadans, perquè tanmateix no ens hi tracta 
com a representants de ciutadans i tampoc parli de que l’Ajuntament és 
l’administració més propera als ciutadans, perquè els ciutadans crec que no 
senten que l’Ajuntament sigui la seva administració més propera. 
 
A més, senyora batlessa ha seguit al peu de la lletra aquella frase del poeta  Paul 
Valéry que deia “la política era l’art d’evitar que la gent participi en els afers que 
realment l’interessen”. Per sort encara no ho ha aconseguit, tot i que ho ha 
intentant de bon de veres! Què pensen vostès que legitima el poder, senyores i 
senyors del Partit Popular? Només el resultat electoral? El poder no queda 
legitimat pel seu simple exercici, el poder queda legitimat quan existeix la 
permanent possibilitat de posar-lo en qüestió i de disputar-lo. Vostès han donat 
mostres que no volen que, com a autoritats, els ciutadans que no estan d’acord 
amb les seves polítiques els mirin de front i no temin estar subjectes al seu judici 
capritxós (recordi sinó quina és la seva actitud quan els ciutadans venen al Ple). 
A vostès ja no els basta en dur a terme accions contra els ciutadans, no, no. 
Vostès, a més, se senten molestos quan aquests ciutadans disputen la seva 
política i s’hi oposen. 
 
Uns ciutadans que se senten vulnerables, perden la seva llibertat i sense llibertat 
no hi ha democràcia. I em creguin, membres del Partit Popular, pens que són 
bastant incoherents. Vostès, com a liberals, defensen la llibertat de mercat a les 
seves cotes superiors, la llibertat de fer contractes de qualsevol tipus, la llibertat 
dels propietaris per tancar camins, però ai! quan parlam de llibertats col·lectives, 
de llibertat enfront el poder, de llibertat per mostrar la disconformitat davant una 
o una altra política, això ja no els va bé.  
 
Senyora Cirer, les lleis l’han revestida a vostè d’autoritat com a batlessa, però 
aquestes mateixes lleis donen drets i llibertat als ciutadans. Si vostè no els 
respecta perd tota la legitimitat per demanar que la respectin.  
 
Avui, batlessa, a la nostra ciutat sobreviu un teixit associatiu a pesar de 
l’Ajuntament. La persecució que vostès fan del moviment veïnal, des de sa 
Calatrava fins a la Real és una vergonya total i absoluta que només dóna mostra 
d’un menyspreu cap a la societat civil organitzada. Bé, perdoni el menyspreu no 
és cap a tota la societat civil, no, no. Hi ha una gran part de la societat civil que 
té una bona influència dins l’Ajuntament i ara ja introdueix la segona constatació 
de la seva política: a Palma no hi ha govern municipal. 
 
Per acabar, amb el tema de la participació, vostès han dut a terme el projecte del 
Parc de ses Estacions sense reunir la mesa de diàleg que va aprovar aquest Ple. 
Vostès, que han parlat avui matí també aquí sobre la participació, no varen voler 



fer un referèndum a la Real per decidir si volien o no volien un hospital a Son 
Espases, vostès han dut a terme un confrontació permanent amb el moviment 
associatiu, ara me venen al cap moltes ocasions en que ha existit aquesta 
confrontació però sens dubte la més clamorosa de tota la democràcia va ser dia 
19 d’agost de l’any passat a Sant Bernat. 
 
Anem per parts. Deia que no hi havia govern municipal. No ho dic jo, ho diu el 
psicòleg que vostè va contractar, senyora Cirer: a aquest equip de govern li falta 
lideratge. És una evidència que o parlen poc entre vostès o directament no 
s’entenen. Això no em preocuparia gaire si no tengués una repercussió directa 
sobre la ciutadania, però en té. Vostè, batlessa, sembla que no coordina el seu 
equip, que no dirigeix, que cada regidoria fa el que vol i que en el millor dels 
casos quan vostè s’entera ja és massa tard. A això se li diu inoperància, 
ineficàcia, manca de capacitat, triï el que vulgui. 
 
Deia un soci seu, el Sr. Piqué, parlant del president Maragall una cosa que jo li 
atribuiré a vostè. Deia ell Maragall i jo diré Catalina Cirer. Catalina Cirer és una 
mala presidenta, en aquest cas és una mala batlessa, que en lloc de governar fa 
de reina mare, però, elles, les reines mares acostumen a callar. Frase de’n Piqué. 
 
Però si no hi ha govern municipal, qui governa a Palma? Que no se’n surten 
també ho deu pensar en Jaume Matas. Crec que el President Matas veu amb 
llàstima que, a vostès, Palma els ve grossa, que no fan contents ni els seus i que 
necessiten ajuda. De fet, es fixin qui està liderant, fins i tot prescindint de 
l’Ajuntament, els principals projectes a Palma: canvi d’ubicació del recinte firal, el 
Govern; palau de congressos, el Govern; vies del tren, el Govern; metro, el 
Govern; hospital a Son Espases, el Govern. I vostès, convidats de pedra!  
Senyora Cirer, no li sap greu? No li sap greu que el Govern d’en Jaume Matas 
prescindeixi de vostès? No li sap greu que mentre el seu regidor de Circulació 
deia que el metro a Palma era inviable, el senyor Matas presentàs als mitjans de 
comunicació el mateix metro?  
 
A mi me’n sap, de greu. Crec que és just que el Govern de les Illes Balears faci 
inversions a Palma, però sempre a partir de les directrius de l’Ajuntament. Em 
pens, senyora Cirer, que per devers el Consolat no se’n fien de les seves 
directrius. Al igual que vostès no se’n fien dels seus antics companys a 
l’Ajuntament. Perquè vull aprofitar l’ocasió per recordar que l’equip Cirer ha 
tomat moltes de les iniciatives que havia posat en marxa el batle Fageda, com si 
es tractàs d’un membre d’un altre partit. Vostès han romput el consens allà on hi 
era: al Parc de les Estacions, al nou hospital a Son Dureta, al recinte firal, a la 
façana marítima, etc. Vostès s’han carregat la feina que va fer en Joan Fageda 
per arribar a consensos. No ens estranya, idò, que dins el seu propi partit hi hagi 
tanta gent descontenta de la seva gestió. 
 
Bé, seguim cercant resposta a la pregunta de qui governa a Palma. Ja en tenim 
una: el govern de Jaume Matas preocupats per la ineficàcia. 
 
Governa algú més? Sí, sí, clar que sí. Governen uns que sí que en tenen 
d’influència, no són com els veïnats, aquests sí que en tenen d’influència sobre el 
Partit Popular arreu de Mallorca, governen uns que sí que són escoltats, governen 
uns amb els quals les institucions públiques dirigides pel PP ja no és que arribin a 
consensos, és que fan el que ells volen. Governen els promotors. Pensi, batlessa, 



en les entrades a Palma venint de l’aeroport, venint del port amb un cartells 
lluminosos que diguessin: Palma, la ciutat dels promotors. I si li quedàs lloc al 
cartell podria posar: Palma, la ciutat dels promotors. Campi qui pugui. Quedaria 
guapo, no? 
 
Idò no és un tema per fer broma. La cosa és ben seriosa. Aquí, senyora Cirer, 
varen quedar tant esclatats amb el tancament de la pedrera –iniciativa ben justa, 
per la qual el PSM havia lluitat molt de temps i per la qual hem de felicitar al 
senyor de Santos—que ja no han fet res més per controlar els especuladors. 
 
El seu regidor d’Urbanisme va semblar el Capitán Trueno quan anunciava mà 
dura contra les piscines il·legals – devers 400-, contra els comerços sense 
llicència – deia que el 50% dels comerços de Palma no tenien llicència- I què s’ha 
fet? Jo li diré: han tengut amb l’ai en el cor els comerciants i ciutadans mentre 
que els grans especuladors feien el que volien. Per què no ens enganyem el seu 
pla d’ordenació urbana no és el que tenim tots els partits polítics i ciutadans, no 
és el pla aprovat  aquí l’any 1998. Vostès en manegen un altre de PGOU! No sé si 
també forma part de la famosa reunió que hi va haver a un restaurant de Madrid, 
però està clar que el PP ha decidit un futur urbanístic per Palma que encara no ha 
compartit ni amb la resta de partits polítics ni amb els ciutadans. 
 
I aquí ja entraré a la tercera constatació: no hi ha projecte de ciutat o no el 
coneix ningú més que vostès.  
 
Quan he batejat Palma com a la ciutat dels promotors –terme que no és meu, 
sinó de Sir Peter Hall- és perquè és ben evident que en els casos de Son Sardina, 
de La Real, de Corea, de la carretera de Valldemossa, etc. qui marca la pauta, 
qui dissenya l’urbanisme, qui gestiona el futur de la ciutat són els promotors 
privats i els especuladors. Parlin clar, per favor, i diguin a tothom que vostès han 
decidit que la ciutat creixi per La Real, per Son Sardina, per la carretera de 
Valldemossa i per la de Manacor fins a Son Ferriol. I diguin també que l’hospital o 
el segon cinturó només són excuses per urbanitzar. Ho diguin, tothom li agrairà 
perquè el sentiment de desprotecció que tenen els ciutadans avui no pot 
continuar. 
 
Expliquin que abans de dir públicament que l’hospital es faria Son Espases, o que 
abans de decidir públicament per on passaria el segon cinturó, els especuladors 
ja havien fet les seves accions de compra–venda, com ho sabien? Ho sap vostè 
com ho sabien ells abans? 
 
El nostre projecte de ciutat comença per canviar la manera de governar. Ja he 
parlat de democràcia, però em deixi que afegeixi alguns punts importants. Per 
començar vostès tracten la gent com si fossin iogurts que caduquen. Per a vostès 
la gent caduca cada quatre anys, després de les eleccions deixen de tenir interès. 
Des del PSM creiem que s’haurien de veure els ciutadans com a components d’un 
grup humà amb tradicions i identitat i no només com a éssers quantificables. 
 
Pens que hem de revisar seriosament el procediment de presa de decisions 
públiques. Hem de ser conscients i hem de ser humils, tots, no només vostès, 
nosaltres també, tots, i hem de saber que la seva majoria, que vostès 
argumenten contínuament, no els dóna dret a fer absolutament el que vulguin, 
vostès varen tenir 70.500 vots a les eleccions sobre un cens de 273.000 i sobre 



uns ciutadans que són objecte de les seves polítiques de 360.000. Per tant la 
seva majoria absoluta es redueix a no arriba a un 20% dels ciutadans de Palma. 
Per tant  tots siguem humils, tots siguem conscients que aquells que ens paguen, 
i pels quals estam obligats a fer feina, desconfien molt de la nostra feina, de la 
feina de tots i, per això, la nostra legitimitat és ben reduïdeta.  
 
La democràcia representativa ha esdevingut insuficient, jo crec que és evident 
senyora batlessa, i si no fan res per canviar les seves maneres d’actuar arribarà 
un moment que no anirà a votar absolutament ningú. 
 
D’altra banda un dels temes que ens preocupen de la seva gestió és com està 
avançant l’urbanisme a la nostra ciutat. Ja hem fet un comentari sobre la ciutat 
dels promotors i sobre els plans urbanístics que posen en perill Palma, però 
encara podríem afegir moltes més coses. 
 
M’agradaria saber, batlessa, quina visió té vostè de l’urbanisme. A Palma, el 
mercat decideix i l’Ajuntament gestiona l’autorització dels promotors. Palma ha 
entrat a una roda d’un consum desmesurat de recursos, de territori, de mobilitat 
privada i d’energia. I a l’any 1974 el Club de Roma ja va fer un famós informe 
que parlava que s’estaven exhaurint les nostres reserves i els nostres recursos 
naturals. I vostès, trenta anys després, encara no s’han temut. Trenta anys i  
vostès han deixat de controlar el creixement urbà i han passat a fomentar aquest 
creixement sigui com sigui. 
 
Senyora Cirer, no creu vostè que és possible millorar la qualitat de vida dels 
ciutadans sense dilapidar  el territori?  Es fixi que ja no perd  temps demanant-li 
que millori el medi ambient, només li deman que no l’espanyi més! No creu vostè 
que és possible mantenir un equilibri entre ciutat i entorn rural? S’imagini una 
ciutat delimitada, enrevoltada d’un entorn rural, amb alguns nuclis de població 
històrics, de tal manera que els nostres ciutadans per anar a zones naturals ho 
puguin fer pràcticament dins la ciutat mateix. Estaria bé això, no? Idò això ho 
tenim! Per què ho volen destruir? Per què volen acabar amb unes potencialitats 
enormes que té la nostra ciutat i que ben dirigides farien augmentar molt la 
qualitat de vida dels seus ciutadans?  
 
No li sembla, senyora batlessa, que és una bestiesa gastar-se més de 3.000 
milions de pessetes al Parc de sa Riera per construir una zona verda quan estan 
liquidant les zones verdes naturals que tenim en aquests moments a Son 
Sardina, a la Real, a Sant Jordi, a Son Ferriol o es Coll i que no hem de fer res 
més que mantenir-les? 
 
Ah, clar no hi pensava, que són tres mil milions per a un gran especulador? Res, 
no? Però, evidentment la destrucció del nostre entorn rural i el nostre patrimoni 
sí que és decisiu per als ciutadans i per al PSM. Vostès estan creant risc i 
incertesa. I, sobretot, han oblidat un principi bàsic a l’hora de presidir des de 
l’escala d’una finca fins l’Ajuntament de Palma, el principi de precaució. Si vostès 
seguissin el principi de precaució que no és més que tenir seny i sentit comú 
generarien més confiança entre els ciutadans, més protecció, més garanties a la 
totalitat dels ciutadans. 
 
Créixer, créixer i créixer sense mesura. Però no és possible créixer bé? Clar que 
és possible, possible i desitjable! A tot el món llevat de  Palma el que s’està fent 



és reutilitzar intensivament les zones ja urbanitzades i controlar l’ús del sòl. 
Com? Per exemple, treguin a la llum els 40.000 habitatges buits que tenim a 
Ciutat! Una de les alternatives bàsiques és reutilitzar! S’informi i veurà que això 
és el que s’està fet per tot arreu. 
 
Un altre dels errors estratègics que no s’ha de cometre i que vostès han comès 
és el fet d’intentar deslligar el patrimoni social del patrimoni urbà. És a dir fer 
urbanisme prescindint de la població. Això ho volen fer a Corea on el 70% dels 
qui hi viuen en aquests moments quedaran sense casa quan vostès duguin a 
terme el seu projecte per Corea, ho varen fer a sa Gerreria, ho faran a Son 
Sardina i allà on els ciutadans no els plantin cara. Li demani sinó al seu regidor 
d’Urbanisme que encara me continua espantant lo posat que està maldament li 
estiguin dient veritats com un temple. De fet sempre me recorda una frase d’en 
Manuel Fraga que va dir del Sr. Rajoy, va dir, “el Sr. Rajoy, jo diria el Sr. De 
Santos, és un bon candidat perquè no s’excita mai”. I el Sr. De Santos no s’excita 
mai, diguis el que li diguis encara que estiguis posant a damunt la taula temes 
importantíssims. No és nou, però. Això que vostès fan a Palma ja s’ha fet a 
centres històrics com Marais (París), Kreuzberg (Berlin) o Notting Hill (Londres), 
amb la crítica de tots els urbanistes concienciats socialment. 
 
Canviï, senyora Cirer i adapti el nostre discurs així com vulgui. Palma no només 
són objectes arquitectònics i formes geomètriques, Palma no només és un camp 
per construir. Tenim una percepció de la ciutat a partir dels ciutadans, dels seus 
desitjos, emocions, sentiments, adhesions a entorns determinats, etc. És possible 
governar a partir d’aquesta premissa li ho assegur. 
 
Deixin la seva política de crear dins ciutat allò que s’anomenen no-llocs. Entorns, 
o llocs on la seva identitat ha estat destruïda, on la memòria s’ha perdut, on el 
temps no existeix, on hi ha desarrelament, on hi ha destrucció de la ciutat 
viscuda... Això pot passar als no-llocs com els aeroports o les autopistes, però no 
a la plaça Espanya, no a Santa Eulàlia no al Parc de les Estacions no al Terreno o 
amb el color dels nostres taxis o a la Real o a tantes altres bandes. No continuïn 
amb el procés de desidentificació de la ciutat que va iniciar l’aquí present senyor 
Rodríguez. Nosaltres tenim tradicions arquitectòniques i dissenys urbans propis 
que han estat fruit d’una lenta adaptació a la ciutat, a les nostres condicions 
climàtiques, a les nostres condicions espacials, a les nostres condicions culturals. 
Aprofitin aquests dissenys i no en duguin de fora. No fa molt vaig parlar amb una 
padrineta que havia viscut sempre a la plaça d’Espanya i em va dir que ja no li 
quedava res. Que vostès havien destruït la seva memòria, allà on passejava, allà 
on es va enamorar, o allà on va criar els seus fills. Em va dir que vostès li havien 
robat la memòria i tanmateix no per aportar cap millora a llocs com per exemple 
la plaça d’Espanya. No ens continuï robant la memòria perquè quan la memòria 
es perd una part de nosaltres es mor. 
 
No sé si el que fan ho fan conscientment o és molt pitjor. De vegades em fa la 
sensació que vostès són un grupet que van cap a un precipici, però que hi van 
xiulant, feliços, sense importar-los el futur perquè vostès ja no hi seran per patir-
ne les conseqüències. 
 
Pel que fa als serveis públics, allò que l’Ajuntament ha d’oferir als ciutadans, 
pens que estan patint una inadaptació brutal. Han creat districtes que no 
responen a cap estructura de barri. L’oficina de districte dels ciutadans de la 



Soledat és a Son Ferriol, el casal dels joves que viuen a la plaça de Toros és 
devora la plaça de les Columnes, només tenim cincs escoletes, pensem que l’any 
37, o 36, es va fer la primera escoleta municipal a Palma i en aquest moment en 
tenim 5, de l’any 37 a ara 5 escoletes. Tenim el nombre de biblioteques i l’estat 
de les biblioteques pitjor de tot l’Estat, una persona de Son Sardina que vol 
carregar la targeta ciutadana ha d’anar a Palma, a sa Garriga, sa Casablanca, 
Establiments i a Son Rapinya no tenen aigües netes i brutes, el transport públic 
no respon a les necessitats, des de l’Ajuntament en lloc de crear noves 
centralitats es continua concentrant tot al centre de Palma, els serveis socials 
milloren però són tantes les necessitats, avui matí ens deia que havíem d’acollir 
als immigrants, molt bé, estam d’acord però com? Amb els actuals serveis 
socials? Sense mediadors culturals? Més mediadors culturals, més mediadors 
culturals, més educadors de carrers, més educadors de carrers, això és el que 
hem de menester. 
 
A Pere Garau, el problema de Pere Garau, que ara sembla que tothom s’ha 
mogut pels problemes de Pere Garau, el que està passant a Pere Garau avui 
passa allà però pot passar a moltes altres bandes i això ho podem aturar, i sé, la 
Sra. Ferrando en aquest cas té voluntat d’aturar-ho, però hem de menester 
mitjans i és una prioritat, ha de ser una prioritat de l’equip de govern, i si no ho 
vol ser, no ho consideren que és prioritari és que a això no li donen valor i serà 
fruit de grans conflictivitats en el futur. 
 
La circulació, és una cosa també espectacular, tenim un Pla de Mobilitat, que s’ha 
fet amb el Pla de Mobilitat? Està allà aturat, s’han fet alguns aparcaments per 
facilitar que la gent entri amb el cotxe al centre de Palma, aquesta és la funció 
bàsica dels aparcaments que s’han fet fins ara, s’ha pujat l’ORA, ha parlat avui la 
batlessa com a gran cosa de l’autobús que anirà o que va al Mallorca, els 
autobusos van al Mallorca però no van a Son Llàtzer. 
 
Sanitat, tema de la sanitat de Palma, ja ho ha dit el Sr. Grosske, ha parlat de la 
Real, la Real és un tema patrimonial importantíssim, la Real és un tema de 
destrucció del patrimoni que hem parlat aquí en moltes ocasions, de tudada de 
doblers, de moltes altres coses, d’urbanització futura però també és un problema 
sanitari el tema de Son Dureta. Vostès al final el que han fet és un greu atemptat 
contra els drets dels ciutadans de Palma de disposar d’un hospital nou ja. Si 
s’hagués acceptat fer el nou hospital a Son Dureta, avui ja tendríem una part del 
nou hospital a Son Dureta. (Diu la Sra. Bennàssar: Sr. Muñoz ha d’anar acabant). 
Que m’ha dit 5 minuts? (Respon la Sra. Bennàssar: li queden 5 minuts) Per tant, 
hem de començar a parlar també de la sanitat. 
 
Manteniment, miri a vostè que els hi agrada fer, que tenen tan d’interès de fer 
camps de golf, jo li diré un lloc on poden fer camps de golf, al carrer Francesc 
Manuel de los Herreros de Palma, allà al carrer Francesc Manuel de los Herreros 
que és un carrer relativament petit hi ha 25 forats, faci el golf allà, ho arregli, 
perquè jo crec que els ciutadans pensen que en el futur hi haurà un golf perquè 
s’hi fa tants d’anys que aquí hi ha forats i ningú els arregla, 25 eh, em vaig 
passejar l’altre dia i els vàrem comptar, vostè em dirà té molt de temps per 
comptar els forats. Bé, és que una de les obligacions del regidors pens que és 
passejar-se per la ciutat i comptar aquests forats, per ventura vostè no hi passa 
per allà . 
 



Família, vostè és una persona que ens parla de la família, que ens ha parlat  en 
diverses ocasions, de la família, de les nines, però i que s’ha fet per a la família? 
Què ha fet vostè per les mares que viuen totes soles i tenen infants al seu 
càrrec? Què ha fet vostè per a les famílies que tenen persones majors al seu 
càrrec? Què ha fet per a les escoletes? Ja ho hem dit, de l’any 36, 5. L’any 36 es 
va fer la primera. Què han fet per a la família, vostès? Absolutament res, és que 
al final parlem i no parlem de polítiques concretes, parlem de grans declaracions i 
després de 2 anys alguna cosa concreta hauríem de tenir. 
 
Fins i tot Sra. Cirer, vostè està permetent que es creïn grans nuclis de població, 
en el futur faltaran escoles, faltaran centres de salut, hi haurà inexistència de 
serveis culturals, etc. No tenen planificació de ciutat.  
 
Tenim, batlessa, una ciutat on hi ha davallat la qualitat de vida i on els ciutadans 
viuen pitjor que fa 2 anys.  
 
Però també tenim unes potencialitats enormes que en lloc d’aprofitar-les vostè 
les malbarata. 
 
Tenim un patrimoni que ens enriqueix culturalment i que pot constituir un 
important atractiu turístic. I vostès que fan? Antoni Maura, Bastió d’en Berard, la 
Real…El destrueixen. 
 
Tenim una cultura i una llengua que ens fa singulars, però vostès aposten per la 
uniformitat. Estam passant una de les sequeres de política cultural i lingüística 
més importants dels darrers anys, Ciutat de Palma, llengua a la EMT, són alguns 
exemples. 
 
Tenim un entorn rural magnífic, envejable i, ja hem dit el que fan vostès, aposten 
per urbanitzar-lo. 
 
Tenim una activitat comercial importantíssima i vostès contribueixen a la seva 
destrucció creant grans superfícies comercials i no fent en absolut cap tipus 
d’urbanisme comercial. 
 
Tenim un centre històric i vostès l’estan deixant que mori per inactivitat. Miri el 
que fan a Santiago de Compostela i el que fan a València i aprengui alguna cosa. 
 
Tenim una façana marítima única i vostès no tenen cap projecte global per ella. 
L’Autoritat Portuària fa absolutament el que vol, amplia ports, està ampliant el 
port i nosaltres no hem dit cap paraula ni una. 
 
Tenim un litoral magnífic, i que fan vostès, hi aboquen aigües residuals. 
Diumenge passat encara s’estava  abocant a la Ciutat Jardí. 
 
Tenim una gent, un teixit associatiu que potenciat faria que tenguessim una 
societat molt més cohesionada. Vostès lluny d’ajudar-lo, el menyspreen 
contínuament. 
Vostè, senyora Cirer, podria ser la batlessa d’una ciutat ideal i sembla que està 
capficada en no ser-ho. Realment no ho entenc. 
 



Per acabar, només un prec, ja acab: no faci pus promeses perquè tanmateix no 
les complirà. 
 
Va prometre un gran parc central a Jacint Verdaguer i farà un gran carrer amb un 
gran nombre de cotxes. 
 
Va prometre desmantellar Sant Joan de Déu i incorporar els terrenys a Es 
Carnatge i tampoc ho farà. 
 
Varen prometre habitatges accessibles i en aquests moments els habitatges són 
els més cars de tota la història i a on és més difícil trobar pis. 
 
Va prometre potenciar òrgans de participació i l’ha eliminada a la participació. 
 
Va prometre qualitat de vida i la gent parteix de Palma. Es fixi, Palma augmenta 
en el padró de nombre d’habitants però en canvi no augmenta proporcionalment 
el nombre de cotitzants a la Seguretat Social, què està passant? No augmenta 
com augmenta a altres bandes, què passa? Què la gent que cotitza a la 
Seguretat Social amb uns nivells determinats se’n va de la ciutat a viure a zones 
molt més tranquil·les. Qualque cosa ens passa. 
 
Va prometre que milloraria el dia a dia, el dia a dia s’ha oblidat. 
 
Va prometre alternatives de l’oci i del consum pels joves, casals de joves, no 
n’hem vist cap. 
 
Pus promeses, Sra. batlessa per acabar, i pus tudar doblers que sembla que els 
hi sobren. 
 
Ha tudat 1.500 milions de ptes. al Parc de les Estacions, 23.000 milions a Son 
Espases, 50 milions a Antoni Maura amb una excavació que al final no varen 
acabar, varen contractar durant 3 anys 10 arquitectes per fer el Pla 
d’Equipaments Urbans i l’han deixat arraconat. 
 
I una cosa ens resta. Al seu discurs d’investidura ens va dir que era la primera 
dona i que volia facilitar a altres dones la igualtat de drets. Com a mínim ens 
podíem esperar que fes alguna cosa per avançar en aquest àmbit i fer de Palma 
una ciutat de les dones o, si més no, una ciutat on no s’ignoràs el tema de 
gènere. Polítiques per compatibilitzar la vida laboral amb la familiar, zero; 
presència ambiental en femení: plaques de carrers, elements simbòlics, etc., 
zero; espais urbans factibles per a que les dones s’hi puguin desenvolupar, zero; 
pla municipal de la dona, zero; assemblea de dones, zero. El discurs d’investidura 
va ser molt emotiu ens parlà, com no podia ser d’altra manera, de la família, de 
la seva família, però a partir del discurs no ha fet absolutament res per fer que 
Palma no sigui un espai sexista. 
 
Res més, batlessa, aquesta és la nostra opinió sobre l’estat de la ciutat i ens 
consta que és compartida per molta altra gent. Ara només espera sentir solucions 
i veure-les posar en pràctica perquè el futur que se’ns presenta és ben 
preocupant per nosaltres i, sobretot, per a les generacions futures. No continuï 
hipotecant el nostre futur. I per favor, en el seu discurs de rèplica no ens faci una 
lletania com avui matí on només faltava resar ora pronobis després de cada una 



de les seves realitzacions i per favor no ens parli si ha posat 4 faroles o n’han 
posades 10, o si estant pintant o si estant arreglant la tapia del convent de Santa 
Magdalena o si la Policia té una pàgina web o en té 3. Anem a parlar dels 
problemes reals de la ciutat. Moltes gràcies. 
 


