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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSEL L 
INSULAR DE MALLORCA  

 

DEBAT DE POLÍTICA GENERAL DEL CONSELL DE MALLORCA. 
 

A les les dotze hores hores i quinze minuts del dia nou de gener de dos mil sis es 
reuneix, en sessió extraordinària del Plenari del Consell Insular de Mallorca, amb els 
assistents que a continuació es relacionen:  

Hble. Sra. Presidenta: Maria Antònia Munar Riutort. 

Hbles. Srs. Consellers: Antoni Alemany Cladera, Celestí Alomar Mateu, Antoni Alorda 
Villarrubias, Miquel Amengual Guasp, Maria Binimelis Amengual, Cosme Bonet 
Bonet, Rafael Bosch Sans, Bàrbara Maria Bujosa Picornell, Miquel Càneves Vanrell, 
Francesc Cañellas Alemany, Caterina Canyelles Marquès, Sara Codina Trenzano, 
Antonio Coll Real, Andreu Crespí Plaza, Dolça Mulet Dezcallar, Miquel Munar 
Cardell, Miquel Nadal Buades, Andreu Obrador Gornals, Gaspar Oliver Mut, Eduardo 
Puche Castillejo, Francesc Quetglas Rosanes, Aina Sebastiana Rado Ferrando, M. 
Francisca Ramón Pérez de Rada, Margalida Rosselló Pons, Fernando Rubio Aguiló, 
Manuel Suárez Salvà, Catalina Sureda Fons, Maria Magdalena Tugores Bautista, 
Bartomeu Vallori Perelló, Carlos Luis Veramendi Mestre. 

Hbles. Srs. Consellers que excusen l'assistència: Joan Font Rosselló i Carme Feliu 
Álvarez de Sotomayor. 

També hi assistiren els Hbles. Srs. Consellers Executius: Miquel A. Flaquer Terrasa, 
Antoni Pascual Ribot, Miquel Riera Servera, Bartomeu Vicens Mir, Miquel Angel 
Borràs Llabrés, Francesc Buils Huguet. El Sr. Antonio Serra Torres, president de 
l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, i el Sr. Nicolau Tous Palmer, 
president de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca.  

Secretari General: Sr. Bartomeu Tous Aymar. 

Interventora General: Sra. Elena Montejo Fuentes. 

La presidenta obre la reunió del Ple extraordinari del Consell de Mallorca de debat 
sobre la política general, de conformitat al que disposa l’art. 71 del Reglament Orgànic 
del Consell de Mallorca. 

 
Seguidament dóna la paraula a la Sra. Dolça Mulet (UM), que serà la moderadora de 
l’acte. 
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La moderadora dóna la paraula a la presidenta del Consell de Mallorca, Hble. Sra. 
Maria Antònia Munar i Riutort. 

 
La presidenta del Consell de Mallorca pronuncia el següent discurs:  

 
 “Honorables, Excel·lentíssimes, Il·lustríssimes autoritats que ens acompanyen, mitjans 
de comunicació, gent que ens segueix mitjançant la radio i la televisió, representants del 
món i la societat mallorquina; empresaris, entitats financeres que avui ens acompanyen, 
diputades i diputats, siau tots benvinguts al debat de política general del Consell de 
Mallorca. 
 
Em permetin en primer lloc una llicència que és la d’agrair, la de donar les gràcies a 
totes les persones que, durant el mes de la meva hospitalització, mostraren interès per 
l’evolució del postoperatori, tot desitjant-me una ràpida recuperació. Com que és 
impossible tornar tots els missatges i totes les telefonades ho faig avui aquí des 
d’aquesta tribunal. A tots moltíssimes de gràcies.  
 
Els vostres desitjos s’han complit i aquí em teniu totalment recuperada o això esper i 
amb un desig molt gran de continuar fent feina i donant-ho tot per Mallorca. 
 
Donant-ho tot com a presidenta d’aquest govern, el Govern de Mallorca, que fa coses 
positives, moltes coses positives, per a Mallorca i pels mallorquins. I les feim “a la 
mallorquina”. Al llarg d’aquest debat vos intentaré explicar el que això significa. 
 
Perquè el dia a dia de tots els mallorquins i mallorquines és el nostre dia a dia i al 
Consell de Mallorca treballam perquè la vida quotidiana sigui la que ells volen i cada 
dia sigui millor. 
 
Ens preocupam de sabre quines són les seves inquietuds perquè és la millor manera de 
cercar bones solucions. 
 
Perquè des del Consell de Mallorca ho tenim clar, les persones són per nosaltres el més 
important i és per totes i cada una d’elles que des d’aquí feim feina. 
 
Triangle vital 
 
S’ha dit que hi ha un triangle vital a la vida de les persones que és el triangle vital 
d’aquest Consell de Mallorca, s’ha dit que l’economia, el territori i la societat 
constitueixen un eix, un triangle vital per a qualsevol persona. 
 
L’activitat empresarial i laboral ens proporciona el benestar i la qualitat de vida que 
gaudim. Així, el Consell de Mallorca té una especial atenció en promocionar el nostre 
producte turístic amb tots els elements importants i diferenciadors, sense oblidar, 
evidentment, altres sectors productius com la moda i el disseny, és a dir, aquells temes 
que tenen molt de valor afegit perquè crec que tots som molt conscients que a Mallorca 
no poden competir en quantitat, hem de competir en qualitat i  també en els productes 
agrícoles, ramaders, pesquers. Llavors explicarem els motius d’aquesta filosofia. 
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Al territori hi vivim i hi tenim les nostres empreses, hi trobam els referents de la 
memòria individual i col·lectiva, hi passejam, circulam o hi feim esport... I és també un 
dels principals reclams turístics pel seu alt valor natural. Amb el Pla territorial, hem 
assegurat el futur de Mallorca i amb el Pla de carreteres hem millorat, i fet segura, la 
comunicació i la mobilitat dels mallorquins i visitants. 
 
La societat és tot això i més. La cultura, l’educació, la sanitat, les relacions entre les 
persones, l’atenció social als necessitats... també hi treballam. Amb una prioritat: la 
llengua pròpia i les nostres tradicions. Volem que tothom que vengui sàpiga on arriba i 
tengui oportunitat de sentir-se mallorquí. 
 
Equilibri i futur 
 
I és l’equilibri del tres factors allò que ens dóna futur. 
 
Una economia que malbaratés el territori i provoqués alteracions socials inassumibles 
no seria una bona economia per Mallorca,  tal vegada en un moment determinat ens 
donaria  grans beneficis i creixeríem molt amb producte interior brut, però tots sabem 
que no seria bo. Com tampoc seria bo una dràstica política de protecció territorial 
perquè la nostra economia se’n veuria ressentida. 
 
Aquest és el nostre dia a dia: cercar l’equilibri que faci més fàcil el dia a dia de tots, que 
doni futur al dia a dia dels mallorquins i mallorquines. 
 
Estam millor 
 
A l’anterior Debat de Mallorca, vaig relacionar cent solucions. 
 
Avui en podria relacionar més de cent, però, no ho faré perquè crec que aquest debat, a 
mitja legislatura, ens ha de servir per reflexionar i analitzar entre tots quina és la 
situació, per escoltar a tothom i per enviar els missatges en positiu de cap a la 
ciutadania. 
  
Són moltes les coses que hem fet. I puc afirmar que Mallorca, en molts aspectes, està 
millor que un any enrera. 
 
Aquesta valoració positiva, però, no ens ha de fer en cap moment baixar la guàrdia, hem 
de continuar fent feina dia a dia i trobant solucions als problemes que ens estan sorgint, 
i també de la mateixa manera que no hem de ser en excés optimistes tampoc hem de ser 
en excés pessimistes i no hem de dir que si tenim qualque problema hem de fer un 
caramull del mateix, i no donar-li sortida.  
 
Bona gestió 
 
S’ha dit, que a cada dia li és suficient la seva tasca, tot volent expressar que l’eficiència 
de gestió es basa en la capacitat de donar solució ràpida als problemes diaris. 
 
I el Govern de Mallorca ho ha fet i “a la mallorquina”. 
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Certament, però, aquesta gestió diària s’ha d’emmarcar en un Pla general d’actuació. 
Perquè la solució del dia a dia no és eficient si no es té aquest Pla general, i d’aquí la 
importància de tenir un Pla general, sabre cap a on volen anar i com hi volem anar i a 
partir d’aquí donar aquestes solucions puntuals i dia a dia. 
  
Acurada administració 
 
Un pla general de gestió que es basa en una acurada administració dels fons públics. 
Dels doblers de tots. 
 
El Consell de Mallorca ha estat una administració pionera en molts de camps de la 
gestió pública, sempre pensant en els ciutadans. 
 
En aquesta línia, aprovàrem els pressupostos per l’exercici 2006 el mes de setembre, un 
mes abans que l’any passat, facilitant així la planificació d’ajuntaments, associacions i 
particulars de cara a les seves futures actuacions. 
 
També vàrem ser la primera institució en elaborar, ja pel 2005, el Pla estratègic de 
subvencions amb la finalitat de dotar de transparència i seguretat amb la concessió 
d’aquest tipus d’ajuts tan necessaris per als ajuntaments, les entitats i els particulars. 
Som la institució més transparent en matèria de donar ajuts i  subvencions, la única 
institució que tot allò que dóna i reparteix surt publicat en els butlletins per públic 
coneixent de tots i cada un dels ciutadans.  

 
Hem superat amb èxit el primer informe emès per la Sindicatura de Comptes que ha 
servit no només per supervisar el correcte funcionament de la institució, sinó per establir 
un procediment adequat per tal d’atendre les sol·licituds i el requeriments de 
documentació i d’informació relatius als futurs informes de fiscalització. 
 
Tot això, és just que es reconegui, és també mèrit del cos funcionarial i personal 
contractat, gràcies a una dedicació i professionalitat excepcional poden dir que som una 
de les institucions que millor funciona amb aquesta matèria i el Consell que millor ho ha 
fet dels tres, a tots moltíssimes gràcies perquè ens donau seguretat i tranquil·litat. 
 
No voldria acabar aquesta menció a la part tal vegada més poc coneguda, encara que 
primordial, del dia a dia del Consell de Mallorca sense referir-me a algunes xifres 
concretes. Allò que se’n diuen les grans xifres. 
 
El pressupost consolidat –és a dir, el conjunt dels departaments propis i els organismes 
autònoms, l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca i l’Institut de l’Esport 
Hípic de Mallorca- ha augmentat un 17% passant de poc més de 238 milions d’euros a 
gairebé 278,5. 
 
Això suposa que l’any 2006 el Consell de Mallorca pot gastar 360 € en millorar la 
qualitat de vida de cada mallorquí a través de totes les seves actuacions. 
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Hem reduït l’endeutament, en un moment en que les institucions pareix que totes duen 
una carrera per sabre quina és la que més endeutada està, hem reduït l’endeutament en 
un 9% passant de 22 milions d’euros a l’any 2005 a 20 milions l’any 2006. Hem volgut 
dur aquella filosofia de l’administració d’un bon pare de família perquè creiem que és 
important i perquè creiem que hem de deixar el Consell de Mallorca en una bona 
situació. 
 
Només un 7% del capítol d’ingressos prové de l’endeutament. També en aquest camp 
som pioners. Són nivells totalment assumibles uns nivells òptims en comparació a 
qualsevol altra institució, suposen 26€ per habitant una quantitat realment minsa. 
 
No volem que la gestió de l’actual Govern de Mallorca hipotequi a qualsevol altre que 
ens pugui succeir.  
 
Queda clar que el Govern que presidesc ha establert les línies bàsiques d’actuació i, a 
més, ha pres decisions. 
 
No ens passam la legislatura dient allò que hauríem de fer, sense fer res. Sabem què s’ha 
de fer i ho feim. 
 
Mallorca necessita tenir la seguretat que el seu Govern sap on va i com hi va. I Mallorca 
pot estar tranquil·la i segura que té un Govern que sap a on va i com hi ha d’anar i que 
any rera any millora la qualitat de vida de tots i cada un dels ciutadans. 
 
Basta fer una ullada a com actua el Govern de Mallorca: quines decisions es prenen i 
quines actuacions es realitzen. 
 
Sempre pensant en Mallorca. 
 
Sempre dins el triangle vital: economia, territori i societat. 
 
Parlem d’economia. 
 
Tots i cada un de nosaltres representam opcions polítiques concretes i tots i cada un de 
nosaltres podem veure les coses de manera diferent. Podem llançar els missatges que 
vulguem de cara a treure un rèdit electoral. Però crec que hem de ser conscients del que 
som i del que representam tots i cada un dels que estam asseguts aquí, crec que hem de 
ser conscients de la importància de les decisions que es prenguin que, en cap moment, 
per aconseguir vots poden ésser inconscients. 
 
És el futur de tots, ens votin o no, allò que està en joc. És per això que crec que quan 
parlam d’economia hem de parlar tots i cada un de nosaltres amb la serietat que aquest 
tema requereix. 
 
Lògicament, parlant d’economia, hi ha diferents models arreu del món. Uns han 
fracassat, els altres es mantenen i creen riquesa. 
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Han fracassat aquells que anul·laven la iniciativa privada i es sustentaven en un 
dirigisme i intervencionisme gairebé malaltís. Paradoxalment, en nom del benestar 
individual, consagraven un model comunitari que, s’ha demostrat, impedia el benestar 
de les persones. Aquest models estan obsolets i passats de moda i no condueixen enlloc. 
 
També han fracassat aquells que, per damunt del benestar col·lectiu, és a dir del de tots, 
ho deixaven tot a la iniciativa privada d’uns pocs provocant una desigualtat no només 
econòmica sinó de capacitat real d’exercir els més elementals drets humans. També han 
fracassat tots aquells que en un moment determinat es basaven en l’autoritarisme i les 
dictadures. Podríem dir que els dos extrems són perniciosos per una societat com la 
nostra. Crec que la moderació i un adequat tractament de les peculiaritats de tots i cada 
un del indrets, com no, en aquest cas del nostre, allò que realment és positiu per una 
societat  i un model d’economia que no pot ésser comparable amb altres comunitats, 
perquè la nostra no és igual, per exemple, que la Valenciana on el territori té un altre 
valor, sinó que precisament nosaltres hem de valorar el nostre model econòmic pensant 
en el que és positiu d’aquell model adaptat a la nostra realitat i a la nostra peculiaritat. 
És així que realment aconseguirem tenir aquest futur econòmic positiu per a tots i cada 
un dels mallorquins i mallorquines, però l’acció de govern implica sabre que és allò 
possible i el que no és possible en tots i cada un dels indrets, també el que és realment o 
no productiu.  
 
Així, el Govern que presidesc ha posat les bases i ha actuat de tal manera que sigui 
possible afirmar que tenim futur. 
 
El nostre sector econòmic té una dependència gairebé exclusiva de l’activitat turística. 
Sé que és una obvietat que aporta poc, però em permetin que insisteixi perquè a vegades 
sembla que no tothom ho té tan clar. 
 
En el marc de les nostres competències, hem apostat per una diversificació del nostre 
producte turístic. Sense obviar el turisme de masses, hem treballat perquè Mallorca 
sigui coneguda també per altres atractius, participant a fires i jornades tècniques a molts 
d’indrets. 
 
Ciutats com Manchester, Glasgow, París, Milà, Moscou, València, Londres, Cannes, 
Berlín o Madrid han comptat, a les seves fires, amb la presència d’un estand informatiu 
de Mallorca com a destinació turística. Som conscients de la importància que té el nom 
de Mallorca arreu del món, que és conegut, reconegut i estimat per tots aquells que en 
un moment determinat han d’escollir les seves vacances. I això ho sap tot el món del 
turisme que és més atractiu el nom de Mallorca que el que pugui tenir Balears, en tota la 
importància d’aquest nom i tot el fet de que un i altre no han de ser en cap moment 
incompatibles. 
 
No tot ha estat sortir fora. Dia 14 de juliol inauguràvem, a la terminal d’arribades de 
l’aeroport de Son Sant Joan, el Sistema d’Informació Audiovisual amb vuit pantalles 
que ofereixen constantment imatges i informació turística de Mallorca, així com vuit 
terminals d’ordinador constantment connectats a la xarxa que permeten d’accedir al 
portal web d'informació turística infomallorca.net i a les planes web del Consell de 
Mallorca i d’AENA. 
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En l’àmbit de la informació turística, s’han subscrit acords amb nombrosos ajuntaments, 
tots amb una mateixa idea: donar a conèixer aquesta Mallorca que tant té per oferir a 
aquells que ens visiten. Hem millorat les instal·lacions o les hem creades noves, també 
hem ajudat a  realitzar fulletons a ajuntaments tant turístics com és: Pollença, Alcúdia, 
Artà, Banyalbufar, Búger, Andratx, Sóller, Sineu, Maria de la Salut, Alaró, Porreres, 
Mancomunitat Nord. 
 
I hem fet una gran tasca de recuperació i de protecció del nostre patrimoni, peça clau 
per a la consolidació de la memòria col·lectiva, però pensant que també pugui ser un 
element més d’aquest producte turístic diversificat i de qualitat.  
És fàcil que trobin indrets que puguin fer hotels més nous que Mallorca, és molt fàcil 
que trobin altres indrets que també puguin oferir sol i platja, però sí que és difícil que 
tinguin la possibilitat d’oferir el que tenim a Mallorca, que és un passat i un patrimoni 
que realment són molt atractius i de cada dia més per un turisme que cerca fets 
diferencials. 
 
No és fàcil, ho sabem, però els fruits arribaran, no ho dubtin. Perquè si bé és cert que 
una imatge no es canvia d’avui per demà, que és necessari fer-hi feina, estem 
convençuts que si la continuem fent any rera any, la imatge de Mallorca millorarà. 
 
I, a més, i molt important, hem treballat amb diàleg i amb consens, d’acord amb els 
sectors implicats. No volem fer coses des de l’Administració en contra dels sectors sinó 
que volem fer feina juntament amb els sectors, tots junts, perquè és la millor manera 
d’entendre tots els pros i tots els contres i de no equivocar-se. 
 
Com també hem apostat per una decidida promoció dels productes agrícoles, ramaders i 
pesquers. Per la seva importància en l’estructura econòmica del país, per ser un element 
clar i precís de la nostra manera de ser i, també, per la seva aportació a la marca 
Mallorca. 
 
Pensem en tantes i tantes destinacions turístiques que tenen com a base la seva 
gastronomia, que tenint els productes de la terra que tenim, la quantitat de restaurants 
que tenim. Perquè no Mallorca un destí també de qualitat gastronòmica? 
 
Avui en dia, tot restaurant que s’apreciï té una bona carta de vins mallorquins o una 
assortida mostra de cuina mallorquina. 
 
Totes les fires de productes mallorquins són un èxit i un revulsiu perquè cada vegada 
siguin més els expositors, senyal clara que és una promoció efectiva i que fa que els 
mallorquins i mallorquines optin, cada vegada més, per adquirir productes d’aquí. 
 
Per no parlar de campanyes tan i tan importants i que ens han donat a conèixer a tot 
Espanya, a tot Europa, en revistes especialitzades. Com són les campanyes de productes 
mallorquins Bo Boníssim,  la Nit del Vi  i el premi a la millor carta de vins de Mallorca, 
la Fira Internacional de Tapes TAPALMA, les Mostres de Cuina de Palma o Calvià,  o 
les fires de la llampuga, l’esclatasang o del caragol, són exemples d’aquest especial 
compromís del Consell de Mallorca amb els productes d’aquí. 
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La veritat és que tot som molt conscients que fa ara deu o quinze anys ningú s’hauria 
imaginat que aquí tenguéssim la quantitat de vinyes que tenim, que ningú s’hagués 
pensat poder veure tan verda Mallorca el mes d’agost, que ningú s’hagués pensat poder 
trobar tantes cartes que tenguéssin tants de vins de la nostra terra. Això ha estat possible 
gràcies a que els mallorquins hi hem cregut i a les institucions com el Consell de 
Mallorca, duem molt d’anys fent feina amb aquesta matèria i això que en un moment 
determinat hem pogut escoltar com deien “és impossible que a Mallorca tenguem bons 
vins”, segur que molt de vosaltres ho heu escoltat. O que molta gent deia que mai 
podrien ser competents tenint com hi ha vins de la Rioja.  
 
Avui en dia ningú ho discuteix que tenim productes de qualitat, avui en tot cas diuen 
que el producte d’aquí són un poc més cars que els productes que venen de fora. 
L’avantatge que tenim és que no hi ha perquè abaixar preus perquè els productes es 
venen tots d’una manera de cada dia millor i, és per això que s’obren noves bodegues. 
Doncs el mateix que dèiem fa anys amb els vins, avui ho podem dir de moltes altres 
coses, ja saben que aquells que són pioners, capdavanters en moltes ocasions reben els 
atacs o fins i tot en moltes ocasions han de rebre les burles o els migs somriures, però al 
final si un és constant i té les idees clares el temps acaba donant la raó.  
 
Però aquesta tasca positiva i orientada cap a la nostra economia no és un compartiment 
estanc. 
 
No ho pot ser. Res és aïllat en el dia a dia dels mallorquins. 
 
Les actuacions al territori són també actuacions en l’àmbit econòmic, perquè Mallorca 
és un tot. 
 
Feim carreteres, diu el nostre eslògan que aquests dies omple tanques i mitjans de 
comunicació. 
 
Fer carreteres és facilitar el transport, la mobilitat, dels residents i dels visitants. La 
imatge de Mallorca millora quan ofereixes una xarxa viària ràpida i segura, sense que 
això signifiqui perdre encant, perquè som conscients del que vivim a Mallorca. 
 
Són projectes d’excel·lència tècnica fets amb el cor, amb sentiment i amb consens. 
 
Pensats per donar seguretat, per facilitar la mobilitat, per donar sortides als nostres 
empresaris, ... respectant el nostre patrimoni i amb el menor consum de territori. 
 
Fent carreteres la nostra economia millora. I la nostra societat progressa. 
 
Sé que alguns, per aquesta necessitat de treure rèdit electoral a gairebé tot, segueixen 
criticant el Pla de carreteres. És criticable sens dubte i cadascú de nosaltres, cada partit 
polític, cada ciutadà determinat, faria el seu Pla de carreteres i segurament no seria el 
mateix si li venia de prop o d’alluny, si era un que utilitzava la carretera d’Alcúdia o si 
era un que utilitzava la de Manacor. Tots som conscients de que l’important és que els 
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plans tenguin un  consens majoritari, que la major part de la societat estigui d’acord 
amb ells. 
 
Pens que és el moment de deixar ben clar que una cosa és aprovar un  Pla i l’altre és dur 
endavant projectes propis concrets. 
 
“Per les seves obres els coneixereu”, mai més ben dit. 
 
El Consell de Mallorca va complint els seus objectius. 
 
Durant l’any 2005 hem posat en servei la meitat del desdoblament de la carretera 
Mallorca quinze (Ma-15), de Palma a Manacor. 
 
Per cert, és un detall, però ens agrada que les carreteres es diguin Mallorca i no 
Comarcals, que sona a “de províncies”. 
 
Ara, ja es pot arribar a Montuïri amb 28 km totalment operatius i amb gran satisfacció 
per a tots els que hi circulen, tots i cada un d’aquells que passen per aquesta carretera, 
que van al poble del costat, però també que passen Manacor i que arriben a Son Servera, 
Artà o Capdepera. No he trobat a ningú que no em doni l’enhorabona per aquesta 
carretera, tots n’estan molt satisfets. 
 
El mateix que la connexió amb l’autovia de Llucmajor, rotonda de s’Aranjasa inclosa, la 
qual cosa suposa, també, una millora en els accessos a Palma que tenen avui per avui 
una gran necessitat d’obra. 
 
El desdoblament fins a Manacor serà una realitat durant el 2006, donant solució a un 
conflicte crònic i aportant benestar als usuaris. 
 
També les obres de l’accés a Muro i la millora i condicionament de la carretera de sa 
Pobla a Alcúdia es troben en fase avançada, i la veritat és que pensam que tenen el 
vistiplau de la majoria dels ciutadans d’aquesta illa. 
 
La construcció de rotondes a Pollença, a Artà, a Porreres, les millores de la seguretat al 
túnel de Son Vic a Peguera i al túnel de Sóller són una prova més de la capacitat i bona 
gestió d’aquest Govern de Mallorca. 
 
Com també el manteniment permanentment, de 40 equips de treball, amb personal i  
maquinària altament qualificats, que resolen tots els problemes diaris perquè Mallorca 
tengui unes carreteres netes, ben senyalitzades amb els pannells d’informació i, cada 
vegada més, més segures. 
 
En definitiva, treballam per aconseguir reduir, amb l’ajuda de tots, el nombre 
d’accidents a les nostres carreteres, per dotar-les d’una capacitat suficient i adequada a 
les necessitats dels usuaris, sense oblidar-nos que són un element més del nostre 
paisatge i que, per tant, hi han d’estar totalment integrades. 
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Seguint amb el territori, la posada en marxa del Pla territorial, i el seu primer any de 
vigència, és una fita cabdal pel futur de Mallorca. 
 
També se n’havia parlat durant molts anys. Però ha estat l’actual Govern de Mallorca, 
gràcies a la majoria que el sustenta, que l’ha aprovat i l’ha gestionat. 
 
Potser alguns dirien que s’hauria de fer abans, alguns tal vegada haurien volgut altres 
solucions, i alguns poden pensar que per ser tan exigents com varen ser a un moment 
determinat doncs no va ser possible aprovar-ho amb ells.  
 
Però vull dir que ara tenim un Pla territorial, i aquest Pla territorial té un ampli consens 
de la nostra societat, i que aquest Pla és molt bo per la economia de la nostra illa. 
 
Perquè s’ha acabat no poder planificar inversions o creixements, sense la seguretat, 
sense la garantia que dona tenir un Pla. Sens dubte el mateix que en carreteres, com en 
tantes altres coses, no és el del Partit Popular, ni és el Pla d’Unió Mallorquina, ni és el 
Pla del PSOE, ni és el Pla d’en tal i en tal altra. Perquè cadascú faria el seu Pla i donaria 
importància a uns temes o a uns altres. Si una família que són quatre de vegades en 
temes molt més senzills no es posen d’acord. Òbviament, també és cert, que el més 
important és tenir les coses clares, tenir una bases, un Pla que doni garantia i seguretat 
com ara tenim. 
Amb el Pla territorial de Mallorca hem aconseguit que se sàpiga, durant els quinze anys, 
què es pot fer i què no es pot fer. És a dir que no hi hagi arbitrarietats, que tot no 
depengui del polític de torn, i jo crec que això és bo per Mallorca i és bo per la nostra 
economia.   
 
I aquesta nova situació territorial i urbanística es tradueix en xifres concretes com per 
exemple els set municipis que ja tenen aprovades inicialment les adaptacions dels seus 
Plans Generals d’Ordenació Urbana o tots aquells que l’estan elaborant, així com les 
adaptacions del seu Catàleg de Patrimoni a les directrius que emanen del Pla territorial. 
 
La major seguretat jurídica existent d’ençà que es va aprovar inicialment el Pla 
territorial i l’increment de protecció del territori que implica, s’han reflectit també en 
una progressiva reducció de les sol·licituds per a edificar habitatges en sòl rústic. I és 
que, com vostès saben, la inseguretat genera i produeix una agilització, en moltes 
ocasions absurda, de fer les coses: segons qui vengui, segons qui entri no em deixarà 
construir. Hem passat de 750 sol·licituds al 2001 a 279 al 2004. L’any 2005 tampoc no 
s’arribarà a les 300. Però això no és només el tema del sòl rústic, el no voler construir 
de forma compulsiva en el mateix, el que produeix la tranquil·litat d’un Pla territorial.  
 
Tenir normes clares, com el Pla territorial, permet ser més estricte en la disciplina. 
 
I el Govern de Mallorca vol ser estricte perquè valoram el territori com a component 
essencial del nostre país. Perquè no ens pareix bé que hi hagi gent que compleixi les 
normatives i altres que se les salti a la torera. 
 
Aquests darrers anys s’ha incrementat molt l’activitat del Servei de Disciplina 
Urbanística. Ja sé que em diran que és insuficient, que hi ha molt més per fer, però s’han 
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donat les primeres passes i difícilment un pot tenir disciplina urbanística si no es té una 
norma molt clara i no sap tots i cada un dels ajuntaments i el Consell de cap a on es va. 
Ha crescut el nombre d’expedients tramitats, de sancions i d’ordres de demolició. 
 
Així com també s’han adoptat diversos acords d’execució subsidiària de demolicions 
d’edificacions il·legals – demolicions que farà el Consell de Mallorca – que suposa 
iniciar una actuació de restitució de la legalitat sense precedents a Mallorca. 
 
Però no tot han de ser normes urbanístiques i disciplina - totalment necessàries en un 
país de limitat territori com el nostre- també és precís fer que aquest territori ens digui 
coses, ens transmeti allò que generacions de mallorquins hi han anat deixant. Els 
referents de la nostra memòria col·lectiva. 
 
S’està fent un  gran esforç en la protecció del nostre Patrimoni. Perquè en tenguin una 
aproximació convé recordar que del 1994 al 2003 només es declararen 37 Béns 
d’Interès Cultural. Una xifra que contrasta amb els 332 Béns d’Interès Cultural que es 
duen tramitats des del 2003 per l’actual Govern de Mallorca. Deu vegades més de BIC 
només en dos anys! Per molt que els de sempre diguin que és poc, la veritat és que jo 
crec que s’ha fet un esforç, un esforç molt important en tot el que fa referència a 
Patrimoni. 
 
S’han restaurant sis molins de vent, tres molins fariners, s’ha de destacar la restauració 
d’un molí de veles a Ariany. També sínies, tafones, i tots aquells elements que s’han 
incorporat als projectes de carreteres que ens fan ben present el nostre patrimoni.  
 
Una actuació important, en aquesta aposta d’optimitzar la gestió, és la Ruta de Pedra en 
Sec des de Son Amer fins a Tossals Verds. Actualment ja hi ha obert més d’un 50% del 
total de la Ruta i perfectament senyalitzats 65 Km, la qual cosa representa un increment 
del 20% respecte a 2004. 
 
Es tracta d’una travessia de senderisme de punta a punta de la Serra de Tramuntana, una 
nova possibilitat de fer excursions i conèixer la naturalesa i el paisatge, un nou atractiu 
pel turisme, un nou exemple de compromís del Govern de Mallorca amb el nostre 
patrimoni, complementat amb una gestió adequada dels refugis de muntanya i per la 
propera ruta d’Artà a Lluc. 
 
Mallorca el seu territori i el seu patrimoni, està més protegida que mai, sense que això 
signifiqui que no es pugui créixer. Sempre en equilibri, sempre de manera sostenible, 
sempre com necessita Mallorca. 
 
Un equilibri i un creixement sostenible que ha de tenir molt en compte el tema dels 
residus que produeix la nostra activitat diària. Un residus que es produeixen en gran 
quantitat a la nostra illa. 
 
S’imaginen que passaria si no poguéssim eliminar les tones de residus que produïm? 
 
On els posaríem? Quants abocadors hauríem de mantenir per llevar-los de la vista? Quin 
turisme vendria amb una Mallorca plena de fems? 
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El Govern de Mallorca fa tot el possible per conscienciar als ciutadans de la necessitat 
de reciclar. 
 
Són molts els doblers que invertim cada any perquè la gent sigui conscient de la 
importància de tractar de forma adient els residus. Són molt de recursos que invertim 
amb infrastructures i jo crec, vull ser optimista, que comencen a donar fruit, un fruit 
positiu i que cada dia la gent és més conscient d’aquesta necessitat i que especialment la 
gent més jove, aquells que ens succeeixin, els nostres fills, els nostres néts, ens donaran 
exemple de com s’han de tractar. Però també vull ser conscient i vos vull dir que els 
mallorquins i les mallorquines hem d’estar tranquils i hem d’estar orgullosos i satisfets 
de com es tracten els residus a la nostra illa. 
 
Som, dins l’Estat Espanyol, els que més recuperam selectivament i els que més 
reciclam. Els darrers estudis de l’INE així  ens ho confirmen. Anem pel bon camí però 
no ens podem relaxar. 
 
Som capdavanters amb iniciatives en el tractament dels residus, com per exemple el 
Servei públic de gestió de residus de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics, 
que ha de permetre, a través d’un tractament específic, retornar-los al mercat de la 
construcció evitant l’ús d’àrids naturals i, en conseqüència, evitant el consum de 
recursos naturals de les nostres muntanyes. També amb aquesta matèria som 
capdavanters, som els primers i n’hem d’estar satisfets i orgullosos. 
 
Una altra vegada ens avançam i eliminam els abocaments incontrolats a Mallorca. 
S’havia acabat amb els abocadors incontrolats del que són els fems domèstics, però en 
aquest moments hi ha a molt indrets de Mallorca fems de demolicions d’obres i de 
construccions a partir d’enguany tampoc els veurem i millorarem la qualitat de vida i 
millorarem el paisatge. 
 
Però mentre no s’aconsegueixi una dràstica disminució dels residus o un millor triatge 
en origen, els haurem de cremar. 
 
El nostre objectiu és l’abocament zero per l’any 2010. El discurs contrari a la 
incineració està esgotat. La mateixa Unió Europea exigeix cremar abans que abocar. I 
amb els grans avenços tecnològics la por a les dioxines no deixa de ser un conte per a 
infants. 
 
Hem apostat, d’acord amb la Unió Europea, per un model de gestió dels residus centrat 
en la valoració. És a dir volem donar valor als fems que produïm, valor material quan 
els reciclam i valor energètic quan els cremam. El residu és un recurs que hem 
d’aprofitar. 
 
El Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca, exemple per a Europa, acompleix amb 
rigor la seva funció i ho seguirà fent, adaptant-se a les necessitats d’una Mallorca neta i 
natural.  
 
I les necessitats d’un creixement sostenible i respectuós amb el medi natural. 
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Creixement sí, perquè és imprescindible créixer. Hem de perdre la por a dir les coses pel 
seu nom. 
 
Qualsevol creixement? No! Només aquell que, com deia al començament, mantengui 
l’equilibri del nostre triangle vital. 
 
Un triangle en el que els aspectes socials ocupen el tercer vèrtex. 
 
Una societat, com la mallorquina, orgullosa de ser com és i que vol, amb tot el dret, no 
deixar de ser-ho. 
 
Una societat, com la mallorquina, que com qualsevol altra té problemàtiques que des del 
Govern de Mallorca són objecte d’un tractament intensiu. 
 
Ho deia al principi de la meva intervenció: les persones requereixen tota la nostra 
atenció. 
 
El temps ha demostrat que la creació de l’Institut de Serveis Socials i Esportius de 
Mallorca fou un encert, els resultats així ho avalen. 
 
Els serveis socials municipals estan millor finançats amb un 20% d’increment, 
disposant de 328€ per usuari front els 252€ que tenien a l’any 2003. 
 
Els nostres serveis socials estan més descentralitzats i apropats al ciutadà, amb noves 
seus a Inca i reforç a Manacor, i un augment del cost de personal de 360.000€. 
 
En el cas dels discapacitats, s’ha eliminat la llista d’espera a centre de dia i centre 
ocupacional amb 228 places més, de tal manera que ens acostam a la igualtat 
d’oportunitat ja que cap família té perquè deixar d’anar a fer feina pel fet de tenir un fill 
discapacitat. 
 
Així cap discapacitat ha d’estar impedit de desenvolupar les seves habilitats 
ocupacionals. 
 
D’altra banda cap persona en situació o risc d’exclusió social ha d’estar impedida de 
rehabilitar-se socialment. S’ha reestructurat la xarxa d’atenció, consensuada amb tot el 
sector, incorporant a Projecte Home i Zaqueo amb centres de toxicomanies i de baixa 
exigència. Perquè no basta que des de les institucions es facin normatives, aquestes 
normatives han d’estar adaptades a les necessitats dels seus usuaris, que tenen uns 
criteris, en moltes ocasions, ben diferent al que tenim els que estam assegut en aquest 
lloc. 
 
En quant als menors, hem duplicat l’aportació per a la seva protecció i s’ha superat la 
barrera de 200 infants en acolliment per famílies cangur. Les famílies cangur com 
vostès saben és un tema nou que va començar al Consell de Mallorca, que té el suport 
d’institucions privades i que facilita la integració dels nins que tenen alguna dificultat a 
la seva família. 
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En aquests moments cap nin ha d’estar impedit pel seu normal desenvolupament igual 
que qualsevol altre. Qualsevol nin que tengui un problema ha de tenir una família que 
l’acollí com si fos la seva pròpia i això és possible gràcies a l’Institut i al Consell de 
Mallorca. 
 
Hem contribuït al major repte de la història en creació d’infrastructures de serveis 
socials i de recursos assistèncials, amb consorcis per a residències de majors, fins i tot 
una especialitzada en Alzeimer. 
 
Tot això complementat amb activitats per la promoció de la salut dels majors amb més 
de 11.000 assistents, la millora de les infrastructures dels clubs socials per valor de 
284.000€. o les inversions en petits equipaments i petites obres per import de 440.000€. 
 
A ningú no se li escapa que, en els darrers anys, Mallorca ha sofert un creixement 
demogràfic espectacular. Les xifres oficials parlen d’un increment del 35% de la 
població.  
 
Fa poc, de fet tres anys, vaig tenir ocasió de comentar aquest fenomen migratori alertant 
de la problemàtica associada. 
 
Les veus de sempre, només interessades en, repetesc, treure rèdits electorals instantanis 
em varen dir de tot, tret de guapa. 
 
La realitat, en canvi, és caparruda, i ara ens trobam amb que molta de la problemàtica 
anunciada s’ha fet patent. 
 
Fins i tot, segons una recent enquesta, més del 50% de la població pensa que hi ha 
massa immigrants. 
 
El Govern de Mallorca té ben present, de fet li ha tengut sempre, que només amb una 
assenyada política d’agregació és possible contrarestar els possible perjudicis d’aquest 
allau de nouvinguts. 
 
No es tracta, evidentment, de qüestionar els drets dels immigrants, ni de si han de tenir 
garantits els estàndards bàsics vitals. Això ningú no ho posa en dubte. 
 
Es tracta de fer compatible el nostre creixement amb el manteniment de la nostra 
manera de viure. Un altre cop, l’equilibri. 
 
Ser mallorquí de naixement, ja ho he dit en altres ocasió, és un simple tret biogràfic i no 
té cap mèrit. Sentir-se mallorquí és una opció personal que es necessita fomentar. 
 
Estimar aquesta terra, conèixer els seus costums i tradicions, assumir la seva història i 
defensar la seva llengua pròpia és una actitud que no està lligada al lloc de naixença. 
 
El Govern de Mallorca treballa positivament en aquesta línia. I s’estan aconseguint 
resultats que fan presagiar una resolució dels conflictes. Perquè aquells que venen de 
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nou, si realment els hi donam la possibilitat, també els hi agrada viure com vivim a 
Mallorca, viure amb la mateixa qualitat de vida, amb la mateixa tranquil·litat, amb la 
mateixa seguretat. 
 
Davant polítiques sectorialitzants que enforteixen les posicions més intransigents, amb 
missatges electoralistes, una vegada més, és convenient contraposar polítiques 
d’intercanvi, d’obertura, de coneixement. Sense imposicions antipàtiques i amb 
comprensió, molta comprensió!, per les dues parts. 
 
Crec estar en condicions de dir que no és bo que cap formació política actuï de manera 
irresponsable i que, per quatre vots, deixi d’explicar ben fort que si volem tenir futur 
hem de participar tots, absolutament tots, en aquest projecte col·lectiu que és Mallorca. 
 
I Mallorca, agradi o no, té una identitat que ens dóna força. 
 
Té una manera de veure i fer les coses que no es pot capgirar. Només els fanàtics de la 
globalització i els nostàlgics de que tot temps passat fou millor, doncs poden opinar  de 
forma diferent.  
 
La nostra llengua és positiu donar-la a conèixer,  fomentar-la, no ens podem creure que 
s’estigui morint, o que no serveix per res. Aquells que ho diuen poden estar ben segurs 
que van molt errats. 
 
Una llengua que ha estat sotmesa de generació en generació, una llengua que ens ha 
permès des de temps immemorials, una transmissió oral, una llengua que ha sobreviscut 
a Decrets de Nova Planta, una llengua que ha sobreviscut a 40 anys d’un dictador, una 
llengua que ha sobreviscut a que se’ns posessin multes, en aquesta terra fa 30 anys, per 
xerrar en mallorquí.  
Doncs com pot ésser que una llengua que ha sobreviscut a tot això i a corrents 
migratòries molt més importants dels anys 50, 60  es mori?  
 
Seria absurd, seria realment d’una manca de capacitat de tot i cada dels que vivim a 
aquesta terra, que jo no puc pensar que això sigui així. 
 
La nostra llengua té futur, i tendrà el futur que tots i cada un de nosaltres li volguem 
donar. Hem tengut tant d’insignes escriptors i tantes persones que l’han abanderada. 
 
Tenir dues llengües oficials implica que tots els mallorquins i mallorquines, 
absolutament tots, han de conèixer-les. A les dues. Fomentar qualsevol dubte sobre això 
és una irresponsabilitat. 
 
Ara bé les administracions no ho podem fer tot. La col·laboració i implicació de la 
ciutadania és essencial. 
 
Els mallorquins tenim dret a xerrar en mallorquí i ho hem de fer, col·laborant així que 
cada vegada més el seu ús social augmenti, també entre els mallorquins més recents. 
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En qualsevol cas, els mallorquins i mallorquines podem tenir la seguretat que el Govern 
de Mallorca que presidesc seguirà amb moderació, consens i diàleg, però també amb 
fermesa, fent una bona gestió perquè d’aquí molts d’anys ser mallorquí segueixi essent 
el que ha estat. 
 
Amb consens i unanimitat, hem aconseguit crear la Ràdio i Televisió de Mallorca per 
consolidar la nostra llengua i la nostra manera de ser. 
 
Una empresa pública de compromís amb Mallorca, amb allò que som. Amb programes 
fets aquí, amb gent d’aquí i per a la gent d’aquí. 
 
Amb la nostra llengua, evidentment! 
 
Perquè gastar doblers en un mitjà públic només té sentit si persegueix enfortir la nostra 
identitat i ajudar a la normalització lingüística, com instrument col·laborador a aquesta 
gran tasca, que tot just ara comentava, de fer que el nous mallorquins coneguin i estimin 
la nostra realitat com a poble. No tendria sentit que el Consell de Mallorca volgués fer 
una televisió en competència amb la televisió de la comunitat, amb competència amb 
TV1 i Tele 5, no és lògic ni per tema econòmic, ni per raó de ser, no tendria sentit. 
La nostra televisió té uns objectius que poden ser o no compartits, però que 
majoritàriament per tots els grups polítics d’aquesta cambra des del PP, PSOE, PSM, 
EU, Els Verds vàrem entendre que la nostra televisió havia de tenir un objectiu, diferent 
de altres televisions, perquè aquesta és la del Govern de Mallorca,  i no entrar en 
competència amb ningú, simplement tendrem una televisió amb uns objectius concrets i 
amb una pluralitat.  
 
Seguirem fent propostes i seguirem actuant. Donarem solucions als problemes i a les 
inquietuds de tothom perquè volem que els mallorquins segueixin essent emprenedors, 
productius, amants de les tradicions, respectuosos amb el patrimoni històric i natural i 
fidels a una llengua i a una manera de viure. 
 
Tot això en un marc de benestar i qualitat de vida. 
 
Amb tot allò que he relatat fins ara queda suficientment clar que el Consell de Mallorca 
fa moltes coses i molt positives per Mallorca. 
 
I el grau de coneixement que els ciutadans tenen del Govern de Mallorca creix dia a dia. 
 
Des de que la Llei de Consells, com a desenvolupament de l’Estatut d’Autonomia de 
1983, va entrar en vigor l’any 2000, la presència de la primera institució de Mallorca 
s’ha fet més patent, en la Mallorca real, la de tots. 
 
Som el vertader Govern de Mallorca, i ho demostram cada dia. 
 
La relació d’actuacions, com deia al començament, podria ser llarga. De fet podria ser 
més llarga que l’any passat. Però ja he dit que no en faria cap nova llista. 
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Però em permetin, a la recta final d’aquesta intervenció, recordar un dels apartats més 
importants i tal vegada més desconeguts del Govern de Mallorca. Són uns plans dels 
que ens sentim tots molt satisfets i molt orgullosos: el Pla d’obres i serveis. 
 
Posar a l’abast dels mallorquines i mallorquines els serveis bàsics és imprescindible per 
poder parlar de qualitat de vida i benestar, i gràcies al finançament de les inversions 
que, any rera any, el Consell de Mallorca realitza a través del Pla d’obres i serveis, 
avançam cap a cap poble sense aigua potable, clavegueram, enllumenat, polisportiu, ... 
 
Volem assegurar la prestació integral i adequada dels serveis de competència municipal 
als ciutadans. I qui fa possible que els ajuntaments puguin accedir a totes aquestes coses 
és, precisament, el Consell de Mallorca. 
 
Per això, durant aquest any el Consell de Mallorca subvencionarà 133 projectes 
municipals en els quals aportarà 10,5 milions d’euros. 
 
També, a més d’aquests projectes de serveis bàsics, mantenim importants línies de 
subvenció, línies de subvenció que van a totes i cada una d’aquelles necessitats bàsiques 
dels nostres municipis, com pot ésser el tema de les biblioteques, arxius i museus 
municipals per tal que la riquesa cultural i patrimonial dels pobles de Mallorca segueixi 
ben viva i present. 
 
Vull acabar agraint a tots els que heu fet possible poder presentar aquest balanç tan 
positiu. Principalment als consellers executius i a tots els seus equips de feina. També al 
Partit Popular pel seu suport responsable. Com no, als grup més crítics pel seu 
entusiasta seguiment de la nostra actuació i que ens fa ser més estrictes. A tots moltes 
gràcies. 
 
Afegesc encara un desig: m’agradaria que aquest any 2006 sigui l’any de l’enfortiment 
de les nostres institucions, i que puguem comptar amb un Estatut d’Autonomia que ens 
permeti avançar cap a l’autogovern amb més competències i amb una gestió més directa 
dels nostres impostos. 
 
Amb més doblers tendrem a les nostres mans més solucions definitives per sanitat, 
educació, transport, medi ambient, ... 
 
És per això que és tan important que en el nou Estatut per Mallorca s’estableixi un 
finançament just i solidari. 
 
Per tu ets Mallorca i perquè t’ho mereixes. 
 
Perquè... Mallorca ets tu!” 
 
La  Sra. Dolça Mulet, moderadora de l’acte, suspèn la reunió quan són les 13'28 hores 
Anuncia que es reprendrà la sessió a les 17 hores. 
 
Es reprèn la sessió a les 17 hores. 
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La Sra. Mulet dóna l’ús de la paraula al Sr. Rubio (PP). 
 
El Sr. Rubio (PP) pronuncia el següent discurs: 
 
“Moltes gràcies Sra. Presidenta, Honorables Conselleres i Consellers: 
 
En primer lloc vull que les meves primeres paraules siguin per manifestar en nom de tot 
el meu Grup la nostra satisfacció, per la seva recuperació, Sra. Presidenta, i per la seva 
reincorporació a la vida institucional del Consell de Mallorca. Sincerament i de tot cor li 
donam la benvinguda. 
 
Ens trobem ja al tercer debat de política general del Consell de Mallorca, fent balanç de 
la gestió realitzada durant l’any 2005, i recapitulant tot el que aquest Consell ha fet des 
del començament de la legislatura. 
 
Vostè aquest matí ha fet esment de moltes de les actuacions que l’equip de Govern ha 
anat desenvolupant enguany, volem donar-li l’enhorabona i recolzar el seu discurs 
perquè darrera de les seves paraules hi ha fets i acció política, del dia a dia que tots 
podem palpar. 
 
El seu no ha estat un discurs buit, tampoc ha estat idíl·lic e irreal. Ens ha agradat el 
realisme amb el qual s’han afrontat els problemes i la constatació d’una sèrie de 
solucions que ja gaudeixen els ciutadans. Aquest any, ha estat un any d’obres públiques 
i de grans inversions, de l’aplicació de nous ordenaments jurídics, un any sensible amb 
la protecció, sensible amb la societat i amb els més desfavorits. Ha estat un any 
plenament efectiu en el que s’han combinat tots els instruments polítics per donar una 
vertadera resposta social. I totes aquestes eines han estat posades en marxa inspirades 
baix un principi fonamental: el compromís polític. En primer lloc compromís amb els 
mallorquins, ells són l'autèntic objectiu d’aquest Consell; compromís amb les 
institucions, amb una coordinació i una col·laboració que és  imprescindible, i també 
compromís entre partits, a la fi són aquests els qui representen als ciutadans i la seva 
ideologia, compromís que es fa necessari si el que realment volem és treure les 
polítiques endavant, sense partidismes ni revenges polítiques. 
 
Pacte PP-UM 
 
Vull fer esment del nostre pacte entre el Partit Popular i la seva formació. 
Sra. Presidenta volem manifestar la nostra satisfacció per la fortalesa i la bona salut del 
nostre pacte polític. Aquest any hem demostrat que per nosaltres el més important és 
l'interès general i el compliment d’un acord global que beneficia als mallorquins i al 
conjunt de les quatre illes en general. 
 
Hem demostrat que els obstacles del camí no s’han simplement de botar, sinó que s’han 
de resoldre. I hem donat a conèixer que cap problema particular o local podrà posar en 
risc un acord de govern que beneficia a milers de persones que mereixen unes 
institucions solvents.  
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Els partits polítics som organitzacions actives i dinàmiques, integrades per moltes 
persones que poden, davant certes qüestions, pensar de manera diferent. Això forma 
part de la vida democràtica i s’ha d’entendre.  
 
Però el que realment importa és quan una organització política és capaç de prendre 
decisions responsables, amb maduresa democràtica i tenint com a únic objectiu als 
ciutadans. Sra. Presidenta, hem demostrat que aquesta ha estat la línia del nostre partit i 
li comunicam que serà la mateixa línia que ens comprometem a dur endavant fins al 
final d’aquesta legislatura. 
 
Quan un ha de posar damunt la balança el que és bo i el que és dolent es troba, en aquest 
cas, que el que és positiu pesa infinitament més, i que hem de continuar per aquest camí. 
 
Jo, si li sembla bé, avui faré esment de tot el que és positiu d’aquesta gestió, que és 
moltíssim, ja que per xerrar del que resta tenim en teòria una oposició, que estic segur 
farà molt bé el seu paper. 
 
Carreteres i infraestructures 
 
Sra. Munar li deia que aquest ha estat l’any de les infrastructures per Mallorca. I és que 
els ciutadans ja gaudeixen de les conseqüències d’aquell Pla director sectorial de 
carreteres que aprovarem PP i UM a aquesta sala de Plens, sí, aquell Pla que alguns 
deien que fèiem massa via amb aprovar. Gràcies a aquesta via enguany el Govern balear 
ha inaugurat el tercer carril de l’autovia d’Inca, l’autovia Palma-Llucmajor, la variant de 
Llucmajor, la variant d’Inca, la variant de Manacor, la variant de San Llorenç i a punt 
està de fer-ho amb l’autovia de Inca cap a sa Pobla, la Universitat, l'autovia de Sta. 
Ponça i Andratx. Això ja no són intencions, són fets. 
 
Igualment aquest estiu el seu Departament d’Obres Públiques va inaugurar el primer 
tram de la carretera de Manacor fins a Algaida, i recentment ha quedat inaugurat el de 
Algaida fins a Montuïri. A més de les millores que el Consell ha fet per tot arreu i que 
facilita les comunicacions entre els municipis de Mallorca. Com és el cas de la variant 
de Pollença, la millora de la carretera de Sant Joan, eliminació de punts negres per 
evitar accidents, així com vàries rotondes per una millor distribució del trànsit, 
desdoblament de sa Pobla fins Alcúdia. 
 
El nostre pacte per les carreteres, respon a la deficiència històrica que patia la nostra illa 
i a la manca de seguretat. Encara són desgraciadament moltíssimes les morts que es 
produeixen per accident, sobretot de gent molt jove, majoritàriament menors de 30 anys, 
fet que ens dóna més raons per reforçar aquesta política i apostar de manera clara per la 
seguretat de les persones. 
 
Des del PP veiem com un fet molt positiu i amb molt d’optimisme, que per primera 
vegada sigui el Consell, la institució que vagi a negociar directament amb Madrid un 
nou conveni de carreteres per tenir més infraestructures a Mallorca. El Consell és el 
vertader gestor de les carreteres mallorquines, del qual esperam un paper negociador 
magnífic i uns bons resultats amb inversions concretes. 
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Des del PP demanam, com ho ferem al nostre programa electoral, un segon cinturó a 
Palma i un tercer carril a la via de cintura, esperant que la negociació del nou conveni 
sigui del tot profitosa per a tots. 
 
Ordenació del Territori 
 
En el principi del meu discurs feia referència a que enguany ha començat l’aplicació 
d’un nou ordenament jurídic. I les conseqüències d’aquesta nova realitat pel nostre 
territori, ja es poden veure amb l’adaptació que poc a poc van fent els ajuntaments de 
les seves normes i planejament, al que és la gran norma d’ordenació que aprovàrem al 
Consell de Mallorca, el PTM, amb el suport del seu partit i del nostre. 
 
I és que estam aconseguint l’execució d’un instrument d’ordenació territorial que és 
referent per a tota la societat, i per a tots els sectors mallorquins. Instrument que fa 
compatible el desenvolupament econòmic de l’illa, i la protecció tant del nostre medi 
ambient com dels nostres valors patrimonials. 
 
I ja que xerram de patrimoni, vull destacar que aquesta legislatura amb un pacte UM-PP 
és precisament quan més patrimoni s’ha protegit a Mallorca, molt més que quan els que 
ara ho reivindiquen tant, i fan molt bé, governaven en aquesta institució. El que jo hem 
deman és, com és que ara estan tan preocupats i no ho feren quan eren al Govern?. 
Els qui usen el patrimoni únicament com excusa perquè no es facin infrastructures amb 
intencionalitat clarament política, demostren que estimen molt poc el patrimoni de 
Mallorca. 
 
La realitat no pot ser més clara, el Departament d’Ordenació del Territori d’aquesta 
legislatura ha incoat més expedients de BIC que mai. I no tan sols s’han incoat sinó que 
ja s’han declarats BIC emblemàtics com el del Monestir de la Real, les Torres del 
Temple, Escars de Campos… 332 BIC. Sra. Presidenta això si és estimar el patrimoni i 
la resta són històries. 
 
Estam demostrant que és perfectament compatible la protecció d’aquells entorns amb 
valors medi ambientals o patrimonials, i la creació de noves infraestructures modernes i 
capdavanteres, que milloraran les prestacions socials als ciutadans; com és el cas del 
nou hospital de referència per Mallorca, hospital que serà una realitat gràcies a 
l’enteniment institucional i a les bones relacions entre el seu departament i la 
Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears.  
 
El procés d’adaptació de les normes municipals al PTM ha de comptar amb totes les 
garanties, i amb els suport de totes les institucions públiques que puguin donar facilitats 
als ajuntament per aquesta tasca normativa.  
 
Per això veiem molt necessari que complint sempre amb la Llei de Patrimoni, es donin 
facilitats als ajuntaments perque aquests puguin fer els seus catàlegs de béns 
patrimonials, ben fets, amb tranquil·litat i sense les pressions d’uns terminis que per 
ventura són massa exigents. 
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Des del Partit Popular volem manifestar que és necessari el compliment, en tot cas, dels 
procediments administratius i de les lleis. 
 
En una matèria tan complicada com és l’urbanisme, és fàcil que es puguin donar certes 
irregularitats les quals, encara que no són desitjables, poden ser reparades per actes o 
normes posteriors, tal i com es regula en el mateix procediment administratiu, i que està 
contemplat en la mateixa Llei. 
 
Però crec que és de justícia diferenciar que no totes aquestes irregularitats són iguals: no 
té res a veure aquella irregularitat que es fa per un lucre d’interessos personals, que 
aquell vici procedimental convalidable, amb una finalitat merament social. 
 
Des del PP volem encoratjar a tots els batles de Mallorca a que apostin per polítiques 
actives com els habitatges socials i ajudin a aquelles persones que vertaderament ho 
necessiten. 
 
El que és important en definitiva és que a Mallorca, es facin habitatges socials dignes ja 
que és un dret constitucional de tots. No ens hem d’enganyar, el que importarà realment 
als ciutadans és que al 2007, centenars de noves famílies podran gaudir de casa seva per 
viure amb tranquil·litat i qualitat de vida. Volem donar l’enhorabona als ajuntaments, 
com per exemple l’Ajuntament d'Inca i a tots aquells que apostin decididament per a 
aquesta sensible  tasca social.  
 
Cooperació local i residus 
 
El que per nosaltres ha de ser un gran repte pel futur és la política de residus. Volem 
destacar molt positivament l’aprovació d'un nou Pla real pel tractament dels diferents 
residus de la nostra illa. 
 
Una de les tasques més difícils i costoses és el de la recollida selectiva i el tractament de 
residus pel seu reciclatge. Aquesta política no només és complicada per les inversions 
que s’han de menester, sinó perquè poc a poc hem de mentalitzar a la nostra societat, i 
és aquest un procés prou lent. Però amb això no podem deixar de banda una altra 
qüestió que és cabdal, i és que mentre tant a Son Reus hi ha una muntanya de fems que 
ja fa quasi 50 m d’alçada i que demana una altra sortida per l’eliminació de tots aquests 
residus, el que no podem consentir és que mentre implantem la recollida selectiva la 
brutor ens caigui damunt, està clar que així no haurem aclarit res. 
 
El més important és que els polítics actuem amb seny, al final és el que ens demanam 
els ciutadans, i no que es tregui la política de residus després que t’hagin de cessar del 
càrrec o coses per l’estil. 
 
Donam suport a la política de residus d’aquest Consell per convenciment polític propi, 
perquè la millor política que de moment es coneix és la que en aquest moments s’està 
posant en pràctica, i en aquest sentit crec que el Departament de Cooperació Local està 
fent una extraordinària i puntera política amb aquest tema. 
  
Cultura 
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Vostè també ha fet esment de la creació de la nova Ràdio i Televisió de Mallorca, la 
televisió que estarà gestionada per aquest Consell. 
Crec que estam davant un nou model audiovisual Illes Balears, amb la creació d’IB3. 
Completar aquest model TV als consells insulars. Independència, objectivitat, pluralitat, 
com instrument de cohesió territorial i cultural.  
 
Política social i l’Institut 
 
Sra. Presidenta, la gran sorpresa d’aquesta legislatura ha estat l’Institut de Serveis 
Socials i Esportius de Mallorca. I és que enfora han quedat les reaccions d’aquell primer 
plenari en què aprovàrem aquest organisme en començar la legislatura. El 2005 ha estat 
sense cap dubte, l’any de la consolidació de l’Institut per a tota Mallorca. Els resultats 
han estat més satisfactoris encara dels que fins i tot nosaltres mateixos esperàvem, i és 
avui quan tots reconeixen el gran èxit i encert de la creació d’aquest organisme públic 
dedicat en exclusiva a serveis de tots els ciutadans, volem donar des del grup del PP 
l’enhorabona al seu president, Sr. Antoni Serra, per aquesta magnifica gestió i a tot el 
seu equip.  
Associacions, entitats de tot tipus, col·lectius, sindicats, ajuntaments, persones físiques 
amb noms i llinatges, són els destinataris directes d’aquesta gran tasca social que 
l’Institut desplega per tot arreu. Avui no queda cap municipi en tota l’Illa a on l’Institut 
no hagi donat suport amb la seva gestió activa, i el que és més important, amb 
independència del seu color polític. 
 
I és que l’Institut no entén d’ideologies polítiques, sinó de persones, de totes elles, i de 
les seves circumstàncies socials que les envolten, per tal d’actuar amb conseqüència 
segons les seves necessitats. 
 
Són ja més de 1700 les persones que es dediquen a fer possible que l’Institut pugui 
treure endavant aquest gran repte social. Treballadors d’aquesta casa que al seu moment 
varen sentir una natural preocupació, com a conseqüència d’haver-se creat un organisme 
nou o per les transferències de l’IBAS. La realitat no ha pogut ser més positiva. S’ha 
aconseguit un acord amb els sindicats que vull qualificar d’històric i sense precedents, 
amb una pau laboral basada en el respecte de totes les condicions de feina, i la millora 
de les mateixes, acords com la constitució d’una nova mesa de negociació sectorial, 
homologació de tots els treballadors (Govern i Consell), canvis salarials en els 
complements específics i de destí, creació del complement de turnicitat, equiparació de 
les categories laborals de les distintes residències i equiparació retributiva per altres 
categories. 
 
I és que per nosaltres és imprescindible que el nostre personal es trobi en la millor 
situació, si volem donar un eficient servei al ciutadà.  
 
Deia Sra. Presidenta, que aquest any ha estat un any d’arrelament i consolidació de 
l’Institut. L’any passat li anunciarem totes unes dades de gestió, que no només han estat 
consolidades sinó que a més a més hem augmentant. 
 
L’Institut ha incrementat en més d’un 26% la despesa per usuari al seu pressupost. 
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Pel que fa a l’àrea de menors, hem millorat els espais i incrementat l’acció concertada a 
200 places. S’ha impulsat l’acolliment de les famílies cangur, l’acolliment temporal i 
que cap nin de zero a quatre anys estigui a una llar. Hem de destacar un important 
augment pressupostari del 98% pel que fa a les inversions de places concertades, perquè 
es pugui arribar al 2008 a un total de 70 Euros (front dels 30 anteriors), per plaça 
concertada. S’han implantat equips territorials a Inca i a Manacor. 
 
Pel que fa als sense sostre hem donat atenció individualitzada separant a les persones 
que tenen qualque dependència dels que no la tenen, i el reconeixement dels 
“Irreductibles” com a fet diferencial. Per això hem creat “El Sostre I” com a centre de 
gestió directa de l’Institut, amb l’assessorament de l’associació Zaqueo. Ca l’Ardiaca 
també es reestructura passant a ser “El Sostre II” amb la col·laboració de Projecte 
Home, per aquells sense sostre que tinguin problemes de drogodependència. 
 
Hem invertit 4,7 milions d’euros en els nostres discapacitats, destacant la creació de 228 
noves places concertades destinades a la seves atencions específiques. 
 
Sra. Presidenta, de les dotze residències projectades gràcies al consorci entre l’Institut i 
el Govern, nou ja estan en fase de construcció. Els nostres majors gaudiran de 1400 
places residencials en total i es potencia el Servei d'assistència domiciliària per aquells 
que poden estar a casa seva. 
 
A tots aquells que afirmen que no s’està fent res, els hi dic que ens marcàrem com a 
repte prioritari el Pla de prestacions socials bàsiques i el Servei d’ajuda a domicili. 
Aquest ha de ser el gran repte pel futur. Per això destinam un total de set milions 
d’euros per aquests programes, finançament que anirà als municipis, i que suposarà un 
augment del 20% del pressupost. Volem que aquest sigui l’any de les polítiques socials 
dels ajuntaments. 
 
Es dóna prioritat a la gestió de la prestació econòmica de la Renda mínima d’inserció, i 
es donarà atenció al tractament per a persones drogodependents, així com a la prevenció 
en el consum de drogues i ajudes a famílies en situació de risc. 
 
Igualtat d'oportunitats hem d’estar més sensibilitzats que mai, desgraciadament aquestes 
festes s’han conclòs amb la mort d’una víctima d’aquestes agressions domèstiques. Les 
institucions hem de tenir més que mai el compromís d’ajudar a aquestes persones, 
sobretot dones, que estan en aquesta situació de risc i amb aquesta amenaça continua i 
constant. Tots els nostres respectes a la família d’aquesta dona que desgraciadament ha 
acabat en la seva mort. 
 
Tal com vostè ha dit al seu discurs la immigració és un altre gran repte pel futur. Amb 
l'augment espectacular de la nostra població, les institucions han d'estar ben implicades 
en els processos d’integració social d'aquells que venen de fora. Per això consideram 
molt encertat la creació de nous organismes públics específics per la immigració. 
 
Recordar que gran part de les polítiques esportives de Mallorca són gestionades per 
l’ISSEM, que fa un important esforç per la salut dels nostres esportistes infantils i 
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juvenils, així com el gran numero d'activitats esportives dutes a terme en molts de 
centres esportius, destacant per exemple el polisportiu San Ferran, on s’han fet 
moltíssimes concentracions esportives. 
 
Vull fer menció al gran projecte que és la construcció del velòdrom que serà fruit de 
l'esforç de diferents institucions. 
 
La volem felicitar per la gestió seva, del seu govern, i jo vull també felicitar al 
consellers del PP pel seu esforç tan important i per fer possible que tots aquests fets 
siguin una realitat. 
 
Enhorabona a tots.” 
 
La presidenta del Consell de Mallorca agraeix la intervenció del Sr. Rubio i li respon 
que està agraïda per les seves paraules de benvinguda, recorda que quan un ha passat 
per moments de salut difícils el més important és superar-los. Vol recordar especialment 
a la gent malalta i la importància que té gaudir de bona salut.  
Dóna les gràcies també al suport del seu Grup i a la feina feta en equip, sobretot als 
consellers executius, directors insulars i secretaris tècnics. 
 
Considera que el discurs que ha fet ha estat real i que saben el que volen i com arribar-
hi. Pensa que els plans s’han de fer per executar-los i no parlar-ne contínuament. Creu 
que s’ha de donar solucions als problemes de la ciutadania. 
 
El Sr. Rubio diu que el pacte ha donat estabilitat i que s’han fet moltes coses positives, 
ella hi està completament d’acord. Comenta que en alguns moments hi ha hagut alguns 
problemes, ja que els partits estan format per persones i aquestes tenen cada una un 
matís concret de la realitat, considera que les diferències s’han de superar i que les 
friccions són inevitables. 
 
Pensa que és un avantatge que el portaveu del Partit Popular sigui jove i que per tant no 
tengui cap tipus de ressentiment històric i li augura un bon futur polític ja que té un bon 
talant i es troba al partit per convicció. 
Comenta que el Sr. Rubio ha fet un llistat molt exhaustiu de les carreteres realitzades  de 
les quals som competents, que a ella li agradaria rebre més recursos econòmics tant del 
Govern balear com del central. 
 
Considera que amb la creació i modificació de carreteres s’ha aconseguit una 
tranquil·litat i seguretat molt important per a la ciutadania. Afirma que intentarà 
defensar el Pla de carreteres a Madrid, encara que no té gaires esperances, creu que el 
Govern central veu tot l’Estat amb una visió de conjunt i que per ells Mallorca no 
representa gaire vots i per tant no cal realitzar actuacions. Pensa que hem de ser els 
mallorquins que ens hem de defensar a Madrid amb un diputat propi de les Illes, ja que 
els partits centralistes no ho faran. 
 
Pel que fa a la política de Patrimoni, creu que s’ha realitzat una bona gestió i que s’han 
declarat més Béns d’Interès Cultural que mai, sense per això aturar la creació de noves 
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infraestructures. Un exemple serien els aparcaments, ja que són necessaris i es podem 
realitzar deixant visible els jaciments perquè la gent en pugui gaudir. 
 
Sobre la ubicació d’hospital afirma que la competència és del Govern balear i 
l’Ajuntament de Palma i si s’han posat d’acord ella no té res a dir. Per altra banda 
considera que el CIM ha protegit com cal La Real amb 200 metres. I que és la millor 
protecció que s’ha fet mai a Mallorca, ni la Seu ni l’Almudaina hi estan tant.  
 
En referència al Pla de residus creu que s’ha fet tot el possible per incentivar la recollida 
selectiva, però que cada dia som més el que produïm i per tant és necessària la segona 
línia d’incineració per tal de donar més seguretat i fer desaparèixer la muntanya de fems 
de Son Reus. Afirma que incinerar no costa doblers, el que si en costa és la realització 
de la recollida selectiva i el tractament, considera que una forma de millorar 
l’ecosistema seria tractar els residus i convertir-los amb recursos. 
 
Dóna l’enhorabona a l’ISSEM i a l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca (IEHM) per 
les tasques realitzades. Destaca la feina feta a l’IEHM que ha aconseguit un finançament 
per al trot i unes instal·lacions dignes. De l’ISSEM diu que és molt important no 
duplicar recursos per tal d’optimitzar les actuacions i que ha estat positiu l’anivellació 
salarial del seu personal per així treballar més a gust. 
 
Pel que fa a l’esport destaca l’acord institucional entre el Govern balear, l’Ajuntament 
de Palma i el Consell per la creació de la nova voltadora. 
 
El Sr. Rubio agraeix a la presidenta les paraules. Reivindica també la millora 
d’inversions per part de l’Estat, però comenta que el panorama nacional no és receptiu. 
Explica que recentment el Senat va aprovar un descompte pel transport interinsular i un 
plus pels funcionaris amb els vots del PP, però que en el Congrés de Diputats el PSOE 
va frenar el tema. 
  
Creu que la negociació dels consells amb l’Estat per les inversions en carreteres és una 
bona opció i està d’acord en què sigui un representant d’UM que vagi a negociar a 
Madrid per tal d’aconseguir unes millors inversions. 
 
Sobre el Pla d’obres i serveis comenta que és una ajuda molt important pels ajuntaments 
millorar les seves infraestructures, que el repartiment ha estat igualitari i que és una de 
les actuacions més destacades del Consell de Mallorca. 
 
Pel que fa a la política social, creu que s’ha escoltat a la societat i que el CIM  ha resolt 
la majoria de les necessitats aconseguint una millora del finançament municipal, un 
tractament de menors normalitzat, una humanització del tracte de les persones amb 
problemes socials a més d’una homologació de personal. 
També han dut a terme la descentralització dels serveis a Inca, Manacor, Calvià i Palma, 
entre d’altres, i ha millorat el servei fent-lo més proper. 
Per acabar, considera que la política social que s’ha realitzat ha estat encertada i que ara 
s’han de consolidar totes aquestes actuacions continuant en la mateixa línia. 
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Intervé la presidenta del Consell. Considera que és un bon moment per aconseguir 
consens i demanar, mitjançant la reforma de l’Estatut, un bon finançament que sigui just 
i solidari.  
 
Sobre les negociacions amb Madrid en matèria de carreteres no és gaire optimista, degut 
a la mala experiència en anteriors legislatures, així i tot diu que ho intentaran amb totes 
les forces. 
 
Afirma que el Consell de Mallorca no és partidista i que hi ha igualtat d’oportunitats per 
a tots els municipis, els que han sortin més beneficiats no han estat els governats per 
UM, sinó els que encara no complien les necessitats bàsiques del municipi, com ha estat 
el cas de Campos amb la xarxa d’aigua potable. 
 
Creu igual que el Sr. Rubio que les polítiques dutes en matèria social han estat realistes i 
de consens a l’igual que el Pla d’obres i servei i també la nova televisió de Mallorca. 
 
 
Intervé el Sr. Crespí (PSOE). Manifesta la seva alegria per la recuperació de la 
presidenta. 
En primer lloc, declara que Mallorca no és com diu la Sra. Munar, ja que avui dia tenim 
molts de problemes, que basta amb fullejar els diaris per trobar notícies tan preocupants 
com per exemple: un mort amb un accident de trànsit a l’autopista o els maltractaments 
de menors a Manacor. Creu que per resoldre i millorar aquesta societat cal primer  
analitzar i diagnosticar el que succeeix i desprès cercar la millor solució. Un altre 
problema dins el propi Consell és la sala de Plens, la qual està obsoleta i com ja ha 
comentat el seu Grup en altres ocasions, disposa d’un espai molt reduït i incòmode, a 
més avui el faristol per fer els parlaments té unes dimensions reduïdes i insuficients. 
 
D’altra banda, comenta que la Sra. Munar sempre és feliç. Ho era ara fa vuit anys quan 
va compartit pacte amb els que ara formen l’oposició i ho és a l’actual legislatura amb 
un altre soci de govern ben diferent. 
El Sr. Crespí recorda que el grup Popular va dur fins al Tribunal Constitucional al CIM 
per la Llei de Consells i que ara ha quedat a l’oblit, continua explicant que fruit d’aquest 
pacte de govern actual ha estat la modificació del Pla de carreteres i que la presidenta no 
hi estava del tot d’acord. Creu també que el PTM hauria d’ordenar com cal el territori i 
que pareix que de moment no ha resolt gaires problemes, tan sols s’han començat a 
executar les Àrees de Reconversió Territorial (ART), però la resta d’actuacions sembla 
que costa dur-les endavant. 
Per altra banda, sobre els problemes del nou pacte de govern, el Sr. Crespí creu que la 
cessió de l’ISSEM al PP no ha fet més que donar al Govern balear mitjançant un 
conveni les competències en matèria social i que discrepa amb les prioritats i amb el 
tractament igualitari que s’aplica. Considera que en el cas de les subvencions es veu 
clarament com la Federació de Persones Majors té un conveni signat per una suma molt 
important de doblers, molt superior al d'altres associacions. Tampoc creu indicat 
l’import total que es destina a activitats d’oci i lleure, sobretot classes de ball, ja que 
encara que les trobi interessants, considera que abans tenen prioritat les necessitats 
bàsiques d’alguns col·lectius les quals no estan del tot cobertes, com per exemple 
l’ajuda domiciliària. 
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Tot seguit, passa a referir-se al tema de la duplicitat, creu que la presidenta fa promoció 
turística que no és de la seva competència, i demana a aquesta que negociï amb el 
Govern balear aquesta tasca  per així exercitar-la correctament. 
 
Sobre el tema de la immigració, creu que el gran nombre de persones vingudes per fer 
feina s'ha de tenir en compte i han de rebre el mateix tracta que els mallorquins, pensa 
que s’hauria d’aconseguir que aquest col·lectiu tengués el descompte de resident en el 
transport aeri, ja que viuen i cotitzen aquí. Pel que sembla, un estudi recent de 
professors de la UIB explica que Mallorca arribarà a tres milions d’habitants i que això 
suposarà un creixement desmesurat i una baixada de la qualitat de vida, ja que els 
serveis quedaran obsolets. Ell considera que per créixer correctament s'ha de fer en 
mesura per tal de no desequilibrar l'estructura econòmica i social. 
 
Pel que fa a l’habitatge, comenta que si s’hagués recollit en el PTM l’ús del sòl, ara no 
hi hauria tants de problemes com hi ha per aconseguir un habitatge, sobretot els joves. 
Creu que algunes administracions han presentar propostes no gaire encertades per 
aconseguir hipoteques més bones de pagar però amb un termini massa gran. Demana a 
la Sra. Munar que miri de solucionar aquest problema fent pressió si cal a altres 
organismes.  
 
En matèria d’educació considera que el CIM realitza una bona feina amb la UNED des 
de fa molt d’anys i que a més s’ha creat el Consell Escolar de Mallorca, el qual va 
aconseguir consens per a la creació encara que no pel nomenament dels seus membres, 
així i tot considera que la presidenta hauria de realitzar més actuacions. Proposa millorar 
la situació escolar de nins amb problemes mitjançant un conveni entre el Departament 
d’Educació i els Serveis Socials, una altra actuació seria presentar una línia de beques 
pels estudiants de Mallorca per poder anar a l’estranger i millorar els estudis, i en darrer 
lloc proposa la formació de joves a les empreses. 
 
En relació al patrimoni, creu que s’han declarat elements que no tenen cap amenaça 
física i considera no era necessària la seva declaració. Diu que no és pot comparar la 
Real amb la Balanguera, pensa que s’ha de progressar en la defensa del patrimoni 
evolucionant amb infrastructures que permetin protegir i millorar l'entorn. 
 
Sobre el tema dels residus demana a la presidenta que intenti aconseguir un pacte amb 
l’Ajuntament de Palma perquè realitzi la recollida selectiva com cal, ja que cremar no és 
la solució i que si altres municipis la realitzen correctament Palma també ho pot fer. 
Afirma que la nova línia de la incineradora la pagaran els ciutadans i que per tant es 
reflectirà a la taxa de residus municipals. 
 
Pel que fa al model econòmic creu que no s’aplica el PTM sobre ordenació del territori i 
que el Consell de Mallorca té unes competències atorgades pel Ple del Parlament, des de 
l’any 2001, per a la creació de Plans directors sectorials i que no utilitza aquests 
instruments. Afirma que el deute de la institució s’ha d’explicar com cal, l’any passat 
era de vint-i-dos milions d’euros i enguany serà de vint milions d’euros més, dels quals 
es preveuen tornar onze milions d’euros, és a dir, tenim un dèficit financer de nou 
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milions d’euros que a més podrà ser incrementat  per al manteniment de les noves 
infraestructures en carreteres. 
 
La presidenta agraeix el talant positiu del Sr. Crespí, però comenta que és tan divertit 
com a caòtic, ja que va d’un extrem a l’altre i amb moltes contradiccions. 
Comenta que la felicitat és una qüestió hormonal ja que unes substàncies anomenades 
endorfines produeixen aquesta sensació de sentir-se bé. 
 
Respon al Sr. Crespí que diagnosticar és una especialitat de l’esquerra i que tenen molta 
experiència encara que no arriben mai a resoldre els problemes. 
Considera que el Sr. Crespí és contradictori, ja que pensa que no s’ha de créixer 
desmesuradament però el Ministre d’Interior socialista vol que l’aeroport de Palma 
s’ampliï per rebre 30 milions de visitants. 
 
Sobre el problema de la sala de Plens creu que és una dificultat menor i que de moment 
no han trobat la solució adient per respectar la sala i situar millor els consellers. 
 
Una altra contradicció és en matèria de turisme ja que ell diu que demani aquesta 
competència al Govern però a la vegada que tan sols compleixi les seves competències. 
La Sra. Munar explica que la competència de turisme és de la CAIB i que per això es té 
un conveni, encara que també és vera que l'economia de l'illa depèn en gran part del 
turisme i que per això el Consell no pot estar al marge. Comenta que la competència en 
promoció turística si és del CIM i és el que fa l'equip de govern:  acudir a una sèrie de 
fires minoritàries per promoure el turisme de qualitat en llocs rurals, camps de golf, etc. 
 
La Sra. Munar afirma que les competències sobre habitatge són de l'Estat i del Govern 
balear, que l'equip de govern ha escoltat els ajuntaments i ho ha reflectit al PTM. Així i 
tot creu que tots els mallorquins han de tenir un habitatge i que hi ha polítiques 
encertades per facilitar la compra de cases i que s'han de lloar i no criticar. 
 
Sobre el tema de la Llei dels Consells respon que és cert que el PP va interposar un 
recurs però també és cert que el Govern central va rectificat la Llei de règim local 
basant-se en aspectes de la Llei dels Consells. Demana al Sr. Crespí per què ara que els 
socialistes governen a Madrid no retiren el recurs. 
 
Una contradicció més és en matèria de carreteres, la presidenta enumera moltíssimes de 
les obres realitzades, sobretot  en desdoblaments i rotondes. Comenta que l'any 2005 es 
varen asfaltar 180 Km però que, si l'anterior govern de la CAIB hagués transferit al 
Consell també les carreteres que venien de l'Estat, l'actuació del CIM encara hauria estat 
superior. 
 
Per altra banda, la presidenta considera que el PTM dóna seguretat a la ciutadania i que 
ja feia massa anys que se'n parlava i no es feia res. Pensa que l'oposició va tenir 
l'oportunitat a l'anterior legislatura d'aprovar-ho al seu gust i no ho va fer. Afirma que 
està orgullosa del Pla, que aquest dóna tranquil·litat a la gent i evita moltes edificacions 
a sòl rústic. També destaca que alguns municipis ja s'han adaptat a aquesta norma. 
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Sobre la gestió de residus assenyala que la nostra illa és capdavantera, i que tenim un 
Pla modèlic, fins i tot venen de diferents parts d'Europa per veure les nostres 
instal·lacions. 
 
Pel que fa al patrimoni, considera que la declaració de BIC és una manera de preservar 
el patrimoni i que abans era una pràctica poc habitual. Dóna xifres: del 1999 al 2003 es 
declararen 26 BIC; del 2003 al 2004 es declararen 192 BIC i l'any 2005 es declararen 
240 BIC. Per tant les xifres demostren que s'ha fet molta feina i que s'han augmentat les 
partides pressupostàries. També considera que la taxa sobre la construcció a sòl rústic 
servirà per preservar l'entorn i limitar les construccions. 
Creu que la protecció de la Balanguera és fa més per donar-la a conèixer i té més un 
valor espiritual,  diferent al d'un monument. 
 
Contesta al Sr. Crespí que va errat que sobre l'execució de les ART del PTM, ja que 
encara no s'han executat perquè són molt exigents i complexes i s'està negociant amb els 
propietaris perquè tenguin algun benefici per l'esbucament dels hotels. 
Considera una altra contradicció que el Govern de Madrid no hagi volgut fer cap 
aportació econòmica per tal de reconvertir una zona tan important com és S'Arenal. 
 
En referència a l'UNED creu que és un model d'ensenyament molt apropiat pels adults 
que treballen i no poden assistir a classes, però recorda que va estar en perill de 
desaparèixer i que ella la va salvar.   
 
En matèria social, considera també que el Sr. Crespí es contradiu, ja que l'ISSEM 
realitza moltíssimes tasques però està clar que desgràcies sempre n'hi ha. Afirma que a 
Manacor s'ha actuat i a més com a acusació particular. Creu que és bo ajuntar esforços 
per tal de millorar la qualitat del servei, i que és molt important que la gent gran balli i 
faci activitats de lleure ja que d'aquesta forma s'obliden d'anar tan sovint al metge, fan 
relacions socials i eviten les depressions.  
Afirma que la Federació de Persones Majors té una subvenció molt elevada però que 
aglutina 220 associacions i 73.000 associats i que l'altre federació, que és socialista, tan 
sols té set associacions i 800 socis. 
 
Per que fa al descompte aeri creu que després que tan de parlar encara no s'ha 
aconseguit res, que seria millor enlloc d'aconseguir un descompte fer un quantitat fixa, 
ja que després les companyies pugen els preus del vols i l'operació queda pràcticament 
sense efecte. 
 
 
El Sr. Crespí respon a la presidenta que diu veritats a mitges i que el tema de les 
activitats de la gent gran és un problema de prioritats com ja ha dit abans. Diu que ell 
està d'acord en fer promoció turística, promoció de l'habitatge, i educació per tal de 
millorar les condicions dels mallorquins i la seva qualitat de vida. 
 
Pel que fa al solar de Can Domenge, considera que el plec de condicions que s'ha 
presentat tan sols estableix el preu del solar però no el preu final de l'habitatge, fins i tot 
el Col·legi d'Arquitectes troba que aquest plec no és gaire afortunat. A més assenyala 
que dóna molta importància al projecte tècnic però que en el tribunal de la comissió que 
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ha d'avaluar el projecte sols apareix un tècnic, amb l'agravant que el seu suplent pot 
tenir qualsevol titulació, basta que li delegui. 
 
Per altra banda creu que la presidència no exerceix les competències d'ordenació de 
territori, ja que hauria pogut evitar que el nou hospital se situes a Son Espases, atès que 
és el lloc més impropi per aquesta infrastructura. 
 
Pel que fa al turisme, creu que s'hauria de demanar la competència al govern com tenen 
els altres consells insulars i així poder dur totes les actuacions de promoció turística de 
la nostra illa. 
 
Sobre el patrimoni reitera els seus arguments sobre la manca de necessitat de protegir 
tots els béns ja que ho considera un abús, pensa que tan sols els que tenen un perill real 
de destrucció s'han de protegir. Per això no creu que fos necessari protegir la Col·lecció 
de quadres de Can March, ja que és ben segur que els propietaris no la deixaran perdre. 
També pensa que no és pot comparar la Seu amb la Real, ja que estan situades a entorn 
ben diferents. Assenyala que la ciutadania té la impressió que el Consell de Mallorca no 
actua quan es duen a terme determinades agressions o que no hi ha arriba a temps. 
 
Tot seguit comenta que dels dos pactes de govern que ha presidit la Sra. Munar el que 
va tenir amb el PSOE va ser molt millor que l'actual amb el PP, ja que aquest segon no 
té el reconeixement social per la quantitat de formigó que s'ha posat a la illa. Creu que 
l'acceptació de la carretera Inca-Manacor ha estat un preu molt alt del pacte. Pensa que 
hauria de corregir les actuacions del govern de Mallorca i per començar demana la 
modificació del Reglament orgànic i la creació de la Comissió de Seguiment del PTM. 
 
La presidenta comenta al Sr. Crespí i li agraeix el to amable i distes de la intervenció.  
 
Sobre el tema del Reglament orgànic comenta que no tenen cap problema amb el Partit 
Socialista, que el desacord està amb el PSM i EU-Els Verds, així i tot pensa que el 
Reglament és un instrument de la cambra i que no convé modificar-ho contínuament, ja 
que la seva durada és de quatre anys. 
 
La presidenta torna ha explicar que no té gaires esperances amb les negociacions amb 
Madrid, ja que el diferent color polític als governs d'aquí i de Madrid ha fet impossible 
una entesa, creu que s'arribaria a millores, tan sols amb un diputat propi al Congrés, 
com en el cas de Canàries. 
 
Pel que fa al tema social creu que el Sr. Crespí es continua contradient, ja que ho vol fer 
tot, continuar amb els balls i atendre les necessitat bàsiques socials. Creu que la feina 
que realitza l' ISSEM és l'adequada i a més el pressupost s'ha ampliat un 20 %. Per altra 
banda comenta que l'Estat ha congelat fins i tot la pujada de l'IPC per a les ajudes 
domiciliàries. 
 
Sobre informació turística repeteix que el que fa el Consell de Mallorca és donar 
informació i que si no es va acceptar la transferència era perquè no venia ben dotada. 
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En referència a Can Domenge, considera que els habitatges de protecció oficial no són 
el seu model i que no creu necessari continuar amb el model de la Pantera Rosa a Calvià 
o de Corea a Palma. Pensa que els mallorquins han de poder triar el lloc on viuran en 
funció a la família, la feina i els serveis. Tanmateix d'ara endavant amb la nova Llei 
estatal hi haurà l'obligació de construir un vint-i-cinc per cent d'habitatges de protecció 
oficial. Creu que és molt important la passa que fa el Consell de Mallorca amb la venda 
del solar de Can Domenge per construir 600 habitatges i així contribuir a millorar 
aquesta problemàtica a Palma. 
 
Per acabar comenta sobre el tema de l'hospital, que el més l'important és que es faci i 
així millorar la sanitat de Mallorca, que les competències de Sanitat no són del Consell i 
per tant no s'ha d'interferir amb la tasca de les altres administracions. Assenyala que s'ha 
fet el mateix que es va fer amb l'hospital de Son Llàtzer i que en aquell moment no hi va 
haver cap inconvenient. 
 
Conclou agraint novament el tarannà del Sr. Crespí amb les intervencions. 
 
El Sr. Nadal (UM) pronuncia el següent discurs: 
 
"Senyora presidenta, senyores i senyors consellers, 
 
Celebram avui el debat d’orientació de la política general del Consell de Mallorca. 
 
Un debat com aquest, que es celebra cada any, serveix per avaluar allò que s’ha fet des 
de l’anterior debat de política general. 
 
Una avaluació de la que es desprenen crítiques i es constaten encerts i, sobretot, de la 
que s’extreuen conclusions de cara al futur més immediat de la nostra Institució. 
 
Però jo, avui, vull començar manifestant que, si bé aquest debat anual és molt útil i té 
gran importància, pot arribar a ser també un debat una mica injust. 
 
I m’explicaré. 
 
En els darrers anys, des del Consell de Mallorca s’han fet passes decisives per la nostra 
terra. Passes que no es poden avaluar ni contemplar en breus terminis de temps. 
 
Passes que exigeixen que passi més temps que un any per poder valorar-les en la seva 
justa mesura. 
 
Podem posar nombrosos exemples dels diferents Departaments de la nostra institució. 
 
D’uns anys ençà, el Consell de Mallorca s’ha enfortit, ha assumit noves competències i 
responsabilitats i les ha gestionat amb èxit. 
 
Tots hem estat testimonis d’aquest creixement. Hem passat de tenir una institució 
desconeguda pels ciutadans i amb escasses competències, a tenir una institució forta, 
protagonista de la gestió dels assumptes públics, coneguda i valorada pels mallorquins. 
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I gran part d’aquest èxit es deu, sense dubte, a la Llei de Consells, promoguda 
decididament per Unió Mallorquina i que va permetre que els Consells fossin allò que 
havien de ser, els veritables governs de cada una de les Illes. 
 
Aquests canvis, aquest enfortiment del Consell de Mallorca, aquesta enorme projecció 
de futur que ja ningú podrà aturar, tenen un denominador comú. I aquest denominador 
comú és la seva Presidència. 
 
Per tant, avui no podem, des d’Unió Mallorquina, fer una altra cosa que renovar el 
nostre suport i la nostra satisfacció per aquesta gestió valenta que ha fet del Consell de 
Mallorca l’hereu indiscutible del Gran i General Consell. 
 
Per tant, per damunt dels debats anuals d’orientació de la política general, el nostre 
suport i la nostra satisfacció per la seva gestió neixen d’observar què érem i que som. I 
el resultat és excel·lent. 
 
Volem ressaltar, a més a més, que l’èxit de la seva gestió no beneficia tan sols al propi 
Consell de Mallorca i aquelles competències que li són pròpies. 
 
El Consell de Mallorca, cada dia més protagonista en la gestió dels assumptes públics, 
afavoreix i possibilita que altres institucions puguin dur endavant els seus projectes, les 
seves iniciatives. Avui un exemple és que tenim la possibilitat de negociar nous 
convenis com els de carreteres amb Madrid. 
 
Així, el Consell de Mallorca s’ha convertit en un dels pilars centrals de la nostra política 
autonòmica i també de la nostra política municipal, participant molt activament dels 
èxits que altres institucions es fan seus. 
 
Aquest paper vertebrador de la nostra societat, aquesta funció de fer possibles les 
solucions que els ciutadans reclamam de les institucions, és un altre motiu de satisfacció 
per a Unió Mallorquina i un altre motiu per manifestar amb tota claredat que Unió 
Mallorquina manté el seu compromís amb el govern del Consell de Mallorca. 
 
Hem dit, fins ara, que amb els anys, i amb el comú denominador de la seva Presidència, 
el Consell de Mallorca s’ha fet una institució forta, decisiva i amb enorme projecció de 
futur. 
 
I enguany s’ha tornat a donar una nova passa d’incalculable valor pel Consell i per tota 
Mallorca. 
 
Enguany s’ha iniciat el camí de la Televisió de Mallorca. 
 
Vull dir que la Televisió de Mallorca neix amb el suport unànime d’aquest Ple. I vull 
aprofitar aquest moment per agrair a tots els consellers de totes les forces polítiques 
aquesta mostra de compromís per Mallorca. 
 



 33

Ha estat possible la unanimitat per a la seva posada en marxa, pel nomenament 
d’aquells que han de ser els responsables del seu funcionament. 
 
Ara és imprescindible mantenir aquesta unanimitat en el seu funcionament, en la seva 
evolució, en el seu futur. Perquè aquesta televisió és, i ha de ser sempre, la televisió de 
tots els mallorquins i mallorquines. 
 
Una televisió que se farà en la nostra llengua, que serà vehicle d’expressió de la nostra 
cultura i que afavorirà allò que Unió Mallorquina considera essencial, l’extensió de l’ús 
social de la nostra llengua i la difusió de la nostra cultura. 
 
Una televisió que serà plural, perquè la Televisió de Mallorca és de tots i estarà feta 
entre tots. 
 
Una televisió que permetrà mantenir la màxima proximitat amb els ciutadans, amb els 
pobles i barris, amb informació propera que farà que les persones sentin aquesta 
televisió com pròpia. 
 
Una televisió que assegurarà la pervivència d’altres televisions que havien estat 
condemnades a la desaparició, televisions que feien de la informació local la seva raó 
d’existir i que havien quedat excloses del repartiment de freqüències. 
 
La Televisió de Mallorca, el Consell de Mallorca, assegurarà la pervivència d’aquesta 
informació local tan important per als nostres ciutadans. 
 
Aquests són tan sols algunes notes que ressalten la importància de la Televisió de 
Mallorca. 
 
També, com hem dit abans, serà el pas del temps què ens demostrarà com aquesta 
iniciativa suposa un punt d’inflexió extraordinari per al Consell i per a Mallorca. 
 
Per tant, des d’Unió Mallorquina hem d’expressar, com ho hem fet en altres ocasions, el 
nostre complet suport amb el present i amb el futur de la Televisió de Mallorca. 
 
Podríem detallar projectes, iniciatives que han estat promogudes en aquest passat 
exercici i desgranar la nostra opinió de cada una d’elles. 
 
Però crec que la seva intervenció ha estat un recull perfecte de tot allò que nosaltres 
voldríem dir. Per tant, no m’estendré més. 
 
Vull acabar, però, donant l’enhorabona a tots els treballadors d’aquesta casa. 
 
Ells són, en gran mesura, els responsables dels èxits dels que avui parlam. És evident 
que sense ells no podríem dur endavant cap iniciativa ni cap proposta, i que ells són el 
cor i l’ànima del Consell de Mallorca. 
 
Vull donar aquesta enhorabona als treballadors del Consell de Mallorca perquè crec que 
avui hem de recordar també que algunes persones, algunes actituds, per interessos 
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partidistes o econòmics, posen en entredit la seva tasca amb l’únic objectiu de fer mal a 
un o altre partit polític. 
 
Algunes actituds s’entesten en promoure la difamació, en qüestionar l’honor i la dignitat 
de les persones, a les quals se’ls hi nega el dret a la presumpció d’innocència i el dret a 
defensar-se. 
 
Des d’Unió Mallorquina volem avui renovar el nostre compromís amb els treballadors 
del Consell de Mallorca, el nostre compromís amb aquesta institució, el nostre 
compromís amb el sistema democràtic i amb els drets fonamentals de les persones. 
 
Aquells que, per les raons que siguin, no respecten aquests principis essencials d’un 
sistema democràtic de dret, no han de tenir cap dubte. Es trobaran davant Unió 
Mallorquina. 
 
Unió Mallorquina, per tant, dóna suport a la seva tasca, senyora presidenta. 
 
Suport a la tasca que s’ha dut a terme enguany, però especialment, i com hem dit, suport 
complet i màxima satisfacció per la tasca dels darrers anys, que han fet del Consell de 
Mallorca una institució consolidada i protagonista de la vida política d'aquestes Illes. 
 
Però especialment Unió Mallorquina vol manifestar el seu suport i el seu compromís 
amb el futur del Consell de Mallorca. 
 
El Consell de Mallorca té un passat i un present que avui analitzam en aquest debat. 
 
Però el Consell de Mallorca, sobretot, és una institució de futur. I en aquest futur Unió 
Mallorquina seguirà demostrant el seu compromís amb Mallorca. 
 
Senyora presidenta segueixi vostè governant a la mallorquina. 
 
Moltes gràcies. " 
 
La presidenta agraeix les paraules de suport del Sr. Nadal, considera que totes les 
tasques que ha nomenat han estat fruït d'un gran equip de govern del qual ell forma part 
i del que n'és responsable. Destaca també la feina realitzada pels funcionaris que en un 
moment donat es va posar en entredit.  
 
Comenta que el govern del Consell del Mallorca és el resultat del desenvolupament de 
l'Estatut d'Autonomia i que, gràcies a aquest es va fer possible la creació de la Llei de 
Consells Insulars que ha permès així crear l'estructura necessària (consellers executius, 
directors i secretaris tècnics) per exercir correctament totes les competències i 
aconseguir, per tant, una millor qualitat de vida. Reitera que les competències tal sols 
s'han d'assumir si venen amb els recursos apropiats i que per això a vegades s'han de 
rebutjar. 
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Sobre el PTM comenta que fa vint anys que se'n parlava, però que no s'havia fet, i que 
gràcies a aquest Pla, s'ha fet un Pla de carreteres i d'altres substancials per millorar la 
qualitat de vida de la ciutadania. 
 
Continua la seva intervenció assegurant que sap què vol Mallorca, i recorda que la 
institució té un passat, l'antic Gran i General Consell que fa 700 anys ja gaudia 
d'autogovern, i un futur i que necessita totes les eines per aconseguir aquest millor 
govern de Mallorca. 
 
Pel que fa a la mallorquinitat creu que és una manera d'entendre la vida i que la 
campanya de "Mallorca ets tu"  té l'objectiu d'integrar a tots els mallorquins nascuts o 
venguts a l'illa i donar a conèixer la nostra llengua, la cultura i el patrimoni. Reconeix 
que la campanya ha estat criticada però comenta que fins i tot a Alemanya s'ha fet una 
campanya amb un eslògan molt similar per millorar la relació entre els seus ciutadans. 
 
Diu que la Televisió de Mallorca serà una televisió de proximitat i molt nostre, que 
també serà una eina per a la integració social i la divulgació de la nostra cultura pròpia. 
Assegura que avui dia hi ha moltes televisions però que aquesta serà la més propera i 
ens donarà informació dels nostres pobles, per tot això considera que serà un instrument 
molt positiu per a la nostra societat. 
 
Per acabar, reitera l'agraïment al Sr. Nadal per la seva intervenció i el seu suport. 
 
El Sr. Alorda (PSM) pronuncia el següent discurs: 
 
"Sra. Presidenta, senyores conselleres, senyors consellers, molts d’anys a tots. I, en 
primer lloc, naturalment, Sra. Munar, vós desig salut, molta salut, que és molt 
important. I enhorabona per la recuperació que heu tengut. 
 
Ara del discurs, Sra. Munar, del discurs, esperàvem més. Políticament, hagués bastat dir 
“sense novetats en el front”. Perquè som allà mateix i, al nostre parer, el moment 
demana un canvi. Una aposta amb més coratge.  
 
Avui, per desgràcia nostra, l’element polític clau a Mallorca és el mateix que fa deu 
anys, que fa vint anys: l’hegemonia del PP i la implantació del seu model, que, per dir-
ho en paraules vostres: “sap bé on va i com s’hi ha d’anar”. És un model de dretes, de 
destrucció territorial, de despersonalització i castellanització progressiva de Mallorca, 
plagat d’escàndols de corrupció i fraus de tot tipus. Un model que ara, com en els 80, té 
el suport d’UM. Això és el que hi ha. 
 
Mentrestant, el país canvia a marxes forçades: canvia la seva fesomia, canvia la gent, 
canvia tot. Vertiginosament. I les polítiques públiques, les polítiques del PP (o de PP-
UM), en comptes de contribuir a la racionalitat d’aquest canvi, amb sentit de país, s’hi 
han abocat. O, millor, s’hi han desbocat, amb entusiasme, amb fruïció. I vós mos deis 
que “mai havien estat tant bé”. I que si un és mallorquí tot està arreglat. 
 
No vull negar que tants de canvis també creen oportunitats. És cert. Però els riscos són 
molts i, per això, s’han de gestionar amb una exquisida sensibilitat social. Vivim 
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situacions de desestructuració i desarrelament, de desatenció social, de massificació, de 
precarietat laboral, d’inseguretat ciutadana, de saqueig del paisatge. Amb l’amenaça 
contínua d’una crisi econòmica. Parafrasejant Malthus, els avanços (que naturalment 
n’hi ha, no en faltaria d’altra) es produeixen en progressió aritmètica, però els canvis ho 
fan en progressió geomètrica. 
 
Amb tantes estamenejades, no sabem si en quedarà res de Mallorca. Sra. Munar: Si, per 
millorar un quadrat, el toques tant que deixa de tenir quatre costats, deixa de ser  un 
quadrat. Ben igual, amb aquest girar Mallorca damunt davall, potser arribarà que no 
sabrem ni qui som, ni recordem què hem estat. 
 
Vós no n’heu fet ni una sola referència, però jo vull recordar que la situació del Govern 
de l’Estat obri escletxes de negociació. Però estam badant. I és que el PP no és soci per 
a aquest envit.  
 
Sra. Munar, vós ho dic per si no vos n’heu temut: el PP s’ha proposat arrasar amb les 
diferències d’identitat política dins l’Estat espanyol. Amb un motllo castellanista i 
centralista. Quan els ajudau per guanys a curt termini, per minúcies, els aplanau el camí 
a llarg termini. Un partit que s’afirma nacionalista no pot donar suport al PP d’avui. És 
injustificable.  
 
Sra. Munar, el paper dels col·laboracionistes és ben trist. I, a la llarga, de cap profit. És 
hora que UM se’n temi que és l’únic partit en tot l’Estat que dóna suport al PP (bé, tret, 
potser, de les Falanges). I és hora de rectificar.  
 
Amb una paraula, cal un canvi de govern. Aquesta és la nostra aposta i aquest és el 
nostre oferiment.  
 
I sí, ja ho sé. Com que l’he escoltat, ja veig que se’n riuran de la meva ingenuïtat. Com 
si no m’hagués temut que la sintonia d’interessos amb el PP és de ciment armat... I no 
ho dic com a metàfora: no debades encimentar i asfaltar és el bessó del pacte.  
 
I, tanmateix, hauran de convenir que hi va haver un moment que es va apuntar una 
remota possibilitat de reacció. Va ser en ple estiu, arran dels fets de Calvià. Durant uns 
dies, sigui per despit d’una crisi conjugal en el matrimoni PP-UM, sigui per escrúpols 
ideològics o per lucidesa estratègica, UM va fer gestos de marcar territori. Fins i tot va 
parèixer que podríem Salvar La Real!  
 
I el que és cert és que, malgrat la situació privilegiada del trànsfuga Thomas i els seus 
amics, a Calvià no ha passat res. I, Vós, Sra. Munar heu renovat aquí, solemnement, el 
vostre vot de fidelitat al PP. De fidelitat i de vassallatge. 
 
Mentrestant, el secretari general d’Unió Mallorquina diu que el PP es dedica a comprar 
la gent d’UM. Però no hi fa res. Res de res. Per què? 
 
N’hi ha que diuen que tot s’explica per càrrecs i negocis. I és cert que un pacte 
progressista i nacionalista no ofereix tants de càrrecs a UM... És ben cert. Sobretot, 
sobretot, perquè el model que proposam, d’aprofundiment democràtic, no pot assumir 
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que un partit amb tres consellers monopolitzi el govern de Mallorca. Perquè és un 
despropòsit (en òptica en diuen una aberració). I veig que, per a l’actual direcció d’UM, 
això suposa un inconvenient.  
 
Però els càrrecs és el més decisiu per a UM? Tant, que hi han quedat atrapats? Sense 
marge de reacció política? El Consell, i la seva Presidència, són el premi-parany per a 
no fer nosa? Per fer les polítiques del PP?   
 
Des del PSM volem pensar que no. Que si UM és capaç d’actuar des de l’anàlisi 
política, i s’oblida d’interessos estranys, la reacció no només és possible, sinó gairebé 
indefugible. 
 
De fet, iniciatives recents com la Televisió de Mallorca (que pot ser una aposta potent), 
o un major èmfasi en el suport a la literatura en català, són detalls que aplaudim. Tot i 
que són això, detalls. D’entrada perquè UM ens en fa una de freda i dues de gelades. 
Però, sobretot, perquè són petits oasis en el vast desert de les polítiques del PP, que és 
qui realment marca l’ordre del dia i el calendari. A Calvià. I a Mallorca. Al cap i a la fi, 
i com més va més, en els temes polítics rellevants, UM just posa el llaç en el paquet. I, 
si convé, surt a la foto. Per fotos sí que no estan. De fet, la institució s’hi mira més en 
les festes de palau, que a participar del guió de govern. 
 
Resultat: El PP fa la gran política i el Consell fa gestió, còctels i cursos de macramé. 
 
Ho remarc per mostrar la inconsistència d’un dels arguments pel pacte: la majoria 
absoluta del PP en el Parlament. És un fals motiu. Si és que parlam de política, i no de 
càrrecs. Va ser el 95 quan el Consell va donar un salt qualitatiu cap al protagonisme 
polític. Precisament quan el que ens unia era la consciència que calia plantar cara a les 
polítiques del PP, que llavor també tenia majoria absoluta. En aquells anys, el Consell, 
amb molt més pocs mitjans que ara, sense Llei de Consells, marcava línia. Molta gent 
se’n va començar a témer que existia. Ara, sumats amb el Consell de Menorca, tendríem 
unes possibilitats immenses de lideratge i d’influència que se tuden per un seguidisme 
dòcil. I reaccionari.  
 
El Consell de Menorca sí és el govern dels menorquins. El Consell de Mallorca no hi ha 
reeixit. 
 
Desnacionalitzar Mallorca.- 
 
Un altre dels principals arguments per pactar amb el PP, també ha desaparegut. Els seus 
socis, Sra. Munar, ja no governen a Madrid. Afortunadament. Crec que tots els que 
defensam que Mallorca no és La Rioja, férem un alè. Bé, tots, potser tret d’UM, que 
trobava que era bo que el PP governàs aquí i a Madrid. Per tot. Mai he entès que aquest 
fos un bon motiu. Sobretot amb el senyor Aznar al davant! Francament, Sra. Munar, 
més que raons per acostar-s’hi, n’hi havia per arrancar a córrer.  
 
En qualsevol cas, ara, segons la seva teoria, pareix que hauria de canviar de socis. Tot i 
que, reconeguem-ho, qui gira cada vegada que bufa el vent, no pot servir de nord a 
ningú.  
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L’ofensiva uniformadora d’Aznar va ser terrible. Una guerra sense quarter i amb ordre 
de no fer presoners. Encara ara, des de l’oposició, el seu soci, Sra. Munar, ha fet de 
l’antinacionalisme, sobretot de l’anticatalanisme, el seu principal eix polític. Han arribat 
a dir que l’Estatut de Catalunya estava auspiciat per ETA. I barrabassades d’aquest estil, 
que cerquen dividir i crispar la societat. I que ja han alçurat l’exèrcit. L’exèrcit, Sra. 
Munar, l’exèrcit. 
 
De totes maneres, el PP d’aquí es va resituant, no per mor d’UM, i, desgraciadament, 
tampoc per mor d’aquest Consell, sinó pel context estatal. Però, tanmateix, el PP no 
canvia el seu objectiu final i, de fet, mentre tothom s’espavila, nosaltres no tenim ni 
projecte d’Estatut... 
 
D’altra banda, tampoc podem estar satisfets de les polítiques de Zapatero. Molt de 
talante i pocs pressuposts. I així no anam. El tarannà és molt important, molt. Però no 
en mengen. 
 
Espanya segueix essent un problema. El dèficit fiscal és d’espoli: 3.000 milions d’euros 
anuals és una sagnia insuportable. I, tal i com era de preveure, ja afecta la nostra 
competitivitat, no només el nostre nivell de benestar, sinó també el creixement 
econòmic. El nostre futur. En acabar-se el temps de vaques grasses, o tenim les claus 
dels magatzems de blat, o no seran només les vaques les que aniran magres. 
 
Això ens obliga a fer pinya. Tots. Davant la nostra fermesa, Madrid haurà de cedir. Si hi 
anam entregats, és normal que se’n riguin i la seva actitud davant Madrid d'avui m'ha 
donat la impressió d'entreguisme. Però, què fa el Consell per l’autogovern? per 
l’Estatut? pel finançament? pel reconeixement nacional? No res. Donar suport al PP. 
Hem vist avui que no és res gaire prioritari pel seu govern.  
 
I si rellegim el pacte de govern entre PP i UM no ens pot venir de nou. No hi trobaran 
cap compromís en autogovern o sobre identitat. I allà on no n’hi ha, que no n’hi cerquin. 
El que sí hi ha són autopistes, urbanitzacions i camps de golf.  
 
El model territorial.  El model de país. 
 
I el pacte es va complint. Ja han aprovat el Pla de carreteres i el Pla territorial, ara ve el 
Pla de residus. Les conseqüències són coneixedores: una nova empenta constructora i el 
reviscolament de projectes antics. No debades PP-UM gestaren el model en el segle 
passat.  
 
Mentrestant, molta gent demana aturar la urbanització del litoral, fins i tot entre el sector 
hoteler (com fa vint anys). Gent que diu que hi ha massa oferta, massa segones 
residències, massa creixement demogràfic, massa massificació. I que tots ets masses fan 
mal. Com s'ho explica amb aquest Pla territorial tan meravellós? Tanta gent i tantes 
reaccions polítiques? 
 
Per mostra, Calvià. Ara (ho recordin), govern PP-UM. O PP-UM i cia. Què ens 
proposen? Més urbanitzacions, enfonsar fragates a un parc natural, parcs temàtics, 
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camps de golf, o recuperar l’antic projecte de construir la zona humida de sa Marina. 
Farem un altre foc per apagar l’incendi... Qui vota a favor? PP, UM i PSOE. Ja ho 
diuen: “No hi ha temps que no torn”. 
 
L’estiu passat, en plena crisi de Calvià, el conseller Vicens deia que el PP volia 
convertir Mallorca en una segona Marbella. El que no deia és que ho faria aplicant el 
Pla territorial d’aquest Consell. Aquest Pla del que vós tant bravejau, Sra. Munar. De 
fet, quan en el debat de política general, l’oposició criticava la política territorial del PP, 
Matas va respondre que no en volia parlar “per respecte institucional”, ja que és 
competència dels consells. És clar que no és ben bé així, però té mica de raó. Així que, 
Sra. Munar, no aclarim qui són en Gil i Gil i en Julián Muñoz d’aquí. Potser el més just 
és un per hom: “Tanto monta, monta tanto, el PP como Uemé”. 
 
En tot cas, som el 2006 i necessitam altres receptes. No malmetin el paisatge, no digui 
només que tenim les millors platges. També tenim molts de pecats. No saturem ni 
banalitzem la nostra oferta, convertint-la en un decorat de multinacional, tot inclòs. Per 
què volen baratar personalitat pròpia, el nostre atractiu, per empelts anodins de cultures 
forasteres?  
 
Calen esforços per mantenir l’activitat industrial. Crisis com la de Yanko i Majorica no 
ens poden deixar indiferents. Cal comprometre-s’hi, assumint la dificultat i el joc de les 
deslocalitzacions. I, sobretot, ens cal un pacte d’Estat en defensa de l’activitat turística. 
En resum: afavorir l’economia productiva en comptes de fer de l’especulació el motor 
econòmic.  
 
Però què ens proposa el Consell? Més hotels en sòl rústic amb l’excusa de camps de 
golf. Noves urbanitzacions en el litoral, per exemple, 4.000 places a sa Ràpita. O un 
poble nou a Marratxí, que ja en té un bon grapat de nuclis. Jo estic d'acord amb vostè 
Sra. Munar: hi ha moltes coses en les que no importa fer tanta diagnosi. El Consell s'han 
gastat milions de pessetes en fer diagnosi del Pla territorial i de les Directrius 
d'Ordenació del Territori, jo crec que deu ser el terreny més estudiat del món. El que 
noltros volem és que aturin el creixement. Jo no sé quin diagnosi han fet, però les 
receptes que li han receptat a Mallorca l'atuparan perquè havien de menester un règim i 
vostè li recepta greixos.  
 
Afortunadament, la mobilització popular ha aturat projectes. Molts. El darrer el del port 
esportiu de s’Estanyol. Respecte del qual, aquest Ple no es va voler pronunciar. No 
guanyam la guerra, però sí qualque batalla. I la mobilització assoleix rècords històrics. 
Les banderes tenen noms: Cala Blanca, Muleta, Es Crever, Regana, L’Ullal-Cala Carbó, 
sa Ràpita. Com també el segon cinturó, la Real o el Parc de les Vies. 
 
Totes les batalles que guanyem, seran en benefici de tots. Les que perdem, seran en 
benefici d’uns quants. 
 
Un altre tema que va a més és el tancament de camins i, en general, la privatització de 
tots els espais. No s’entén que el Pla territorial no hi entri quan hi ha tantes polèmiques 
en els accessos a la mar o sobre l’ús dels camins. 
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D’altra banda, cal un augment en la protecció d’espais naturals i del sòl rústic. El camp 
es va convertint en un suburbi de Ciutat. I no es dóna prou suport als pagesos.  
 
Mentrestant, el Consell abandona relacions amb els representants agraris (Unió de 
Pagesos, UCABAL, ASAJA). I els substitueix per una estructura clientelar d’amics i 
coneguts als quals repartir subvencions... fins i tot per condicionar un despatx 
particular! Un despatx. El muntatge de Fora Vila, Sra. Munar, té delicte. I fa pena.  
 
Residus. 
 
I ara tramiten el Pla de residus. La incineració torna a ser una panacea. Vostè ja s'enriu 
de les dioxines. I fins i tot les cendres són boníssimes, però el Govern diu que són 
tòxiques. Crec que convendrà aclarir-ho. Crec que també valdrà la pena reconèixer el 
mèrit de la mobilització que va superar un grapat de sedassos tècnics a les dioxines que 
havia de plantejar la incineradora d'antuvi i que era la única cosa que es podia fer, la 
única, només incinerar, perquè es recorden les coses selectivament. Amb la recollida 
selectiva, en canvi, tot són problemes. Sobretot per a la matèria orgànica. Encara no han 
començat, Sra. Munar!  
 
Carreteres. 
 
També ja veim les destrosses del Pla d’autopistes del Consell. Autopistes en cor, mos 
diu. I ha dit: “que ocupen el mínim de territori”. Ho ha dit? La d’Inca-sa Pobla, per 
exemple? Per favor, Sra. Munar. El desdoblament Palma-Manacor és un bon model, 
però no les autopistes continentals del seu Pla. Per paga, amb els 1.000 milions de 
pessetes que pot costar cada quilòmetre d’autopista podríem fer una mala fi 
d’actuacions... I amb la majoria, tots hi estaríem d’acord. I, naturalment, per fer 
transport públic. Pel tren. 
 
Ara, amb l’oferta de Madrid de negociar un conveni de carreteres, tenim una gran 
oportunitat. Per què no provam de posar-nos d’acord? Per què no comencen eliminant 
l’autopista d’Inca a Manacor del Pla de carreteres? Una autopista absolutament 
innecessària i que no demana ningú. Per què la mantenen? Sempre hi ha un perquè. O el 
diuen clarament, o el mos hem d’imaginar. Per exemple, els interessos del segon cinturó 
sí que són clars. 
 
Patrimoni. 
 
Però la voracitat de les obres públiques no només transforma el territori, sinó que fins i 
tot arrasa el patrimoni. Ja ho diu la dita: Per on passa el cavall del PP-UM no hi torna 
créixer l’herba.  
 
Les obres en carreteres han tomat edificis protegits per equivocació i han fet malbé béns 
declarats d’interès cultural. O podem parlar del pont àrab d’Antoni Maura. O el cas 
vergonyós del Pont del Tren: El màxim responsable del patrimoni de Mallorca, que 
n’estava ben advertit, ens diu que, mentre el tomaven, dormia com un tronc. Una 
impertinència que li suposaria el cessament fulminant en qualsevol país seriós. “Dormia 
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com un tronc” –ens entima. I deu ser ver. Perquè, Sra. Munar, per segons què, dormen 
molt; per segons què només bequen. Ara, per segons què... tenen els ulls ben espolsats.  
 
I ens parla de sensibilitat? Només la mobilització popular ha aconseguit l’èxit pírric 
d’obrir una informació prèvia. És el món a l’inrevés: Els ciutadans demanant que 
tenguin cura del patrimoni i l’autoritat patrimonial contestant que no hi ha per tant. Que 
total són quatre pedres. Què ha de pensar el qui tengui un talaiot dins ca seva?: que té 
una nosa? que en pot fer paret seca?  
 
Això sí, fan moltes declaracions de BIC. Moltes proteccions formals. Les aplaudim. 
Però, a la pràctica, el patrimoni va desapareixent o s’afecta l’entorn sense cap mirament. 
Sense cap escrúpol. És el cas de La Real. Un autèntic frau. Clar que hi ha d'haver 
hospitals, Sra. Munar. L'hospital ja podria estar en marxa, però hem de triar on. 
Patrimoni també en volem. Podem fer compatible una cosa amb l'altra, però no ens 
digui que està protegit quan estan desgraciant l'entorn. La protecció del patrimoni, Sra. 
Munar, no és per riure-se’n de la gent. Quan la gent demana les coses sap perquè la 
demana i per tant crec que no és correcte enriure-se'n amb una declaració formal. 
 
Els exemples es multipliquen: de què serveix protegir les torres de defensa si ens cauen? 
I això que són uns esplèndids miradors. 
 
És cert que la riquesa patrimonial és gran i és difícil arribar per tot. En som conscients. 
Però no oblidam que, amb els 1.000 milions de pessetes que costa cada quilòmetre 
d’autopista, es poden arreglar molts de monuments. O, per això, demanam plans i 
prioritats, en comptes de seleccionar projectes per simpaties polítiques. 
 
El clientelisme. 
 
Perquè, precisament, quan hi ha tantes necessitats, és quan més greu sap veure com 
s’utilitzen els doblers per muntar una xarxa clientelar mitjançant societat civil fictícia, 
que és el que fan amb ACIDEP. Deixant de banda gent que fa anys que es mou en la 
defensa del patrimoni i la cultura.  
 
Vostè ens parla de transparència, quan, en realitat, fomenta el servilisme civil i castiga 
el voluntariat de ver, el que generosament aporta temps de lleure per causes dignes. 
S’han creat entitats amb gent d’UM que no tenen més activitat ni ingressos que els que 
hi destina el Consell. Els casos de l’associació cultural de Campos, d’ACIDEP, multitud 
de contractes d’assessorament i de serveis (inexplicats per inexplicables), o el 
mcarthisme en la gestió de personal... són pràctiques inacceptables.  
 
Però l’actuació clientelar no és exclusiva d’UM. També l’Institut fa molts de parts i 
quarts. Qui coneix el món de les associacions de la tercera edat, o de veïns, sap quanta 
politiqueria s'hi ha volgut introduir. O la diferència de tracte entre uns ajuntaments i 
d’altres segons el color polític. La diferència entre els meus i els que no són dels meus. 
Un llenguatge mesquí que ens rebaixa a tots com a societat.  
 
La cohesió social.  
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Mentrestant, a Mallorca les necessitats socials augmenten a un ritme continuat: les 
demandes d’ajuda a domicili, d’escoletes i guarderies. Les necessitats familiars, dels 
discapacitats, dels menors. L’habitatge, la greu problemàtica de drogues, el drama de la 
violència de gènere, la pobresa. Tantes coses.  
 
El debat no el volem tant sobre allò que fan, com sobre el que no fan i haurien de fer.  
 
Tenim unes pensions molt baixes i a molta de gent li costa arribar a final de mes. Els 
estudis socials avalen que baixam en el rànquing de benestar. Cal que la riquesa que 
crea el país arribi a tothom: amb feina digna, estable, amb serveis públics. Amb qualitat 
de vida. I el Consell fa ben poca cosa. 
 
Crec que avui amb les intervencions hem tornat aclarir quina és la diferència entre la 
dreta i l'esquerra. La dreta confon benestar social amb beneficència. Però “La caritat –
Sra. Munar, Sr. Serra- La caritat no pot substituir mai la justícia”. Per cert, la frase no és 
de Marx, si no de Sant Agustí. 
 
Cada dia és més difícil trobar una casa on viure. Els preus estan desbaratats. Però el 
Consell no en vol sentir parlar. Ni com a autoritat urbanística, ni com a responsable 
social, ni tan sols com a propietari de terrenys en el centre de Palma. És incomprensible 
que tot un Pla Territorial se’n renti les mans. Com ho és que el Consell vengui solars 
seus per 5.000 milions de pessetes, sense cap consideració social, i en una operació es-
can-da-lo-sa, Sra. Munar, amb tota la pinta d’estar feta a mida per a un pelotazo. Per què 
no juguen amb els preus de venda si diu que no vol jugar amb l'especulació? Taxi, 
jugui, com a mínim ho valori... 
 
Mentrestant, dediquen 30.000 tristos euros a un problema com la violència domèstica. 
30.000 euros. Una misèria. I es limiten a transferir-los a la Fundació. Cap iniciativa 
pròpia. Com si no fos cosa nostra. 
 
Esperam amb interès la llei per compensar la dependència que anuncia el Govern de 
l’Estat. Però el PP ja diu que, per aplicar-la aquí, Madrid ha de posar doblers. Com 
quedam? No bravegen que les necessitats ja estan bastant cobertes? Que ja estaven fent 
molt? I és clar que no! Són milers i milers els illencs que viuen situacions de 
dependència, gent que ha de cuidar familiars amb ben poc suport. I clar que s’han de 
menester doblers.  
 
Sempre tornam allà mateix. Perquè les polítiques socials necessiten recursos i Mallorca 
va molt enrera en serveis públics. En educació, en sanitat. Però si, com proposa el PSM, 
i aquí coincidim amb Unió Mallorquina, ens quedàssim els recursos que generam, 
podríem esser ben generosos amb solidaritat amb tot el món, que ho hem de ser, i 
encara podríem pujar les pensions. Encara podríem pujar les pensions.  
 
I podríem afrontar amb més garanties els reptes que genera el gran nombre 
d’immigrants que arriben, fruit del model econòmic dels darrers anys. El seu model, 
Sra. Munar, el seu model. Per cert, seria interessant aclarir qui fa electoralisme, el qui 
alarma sobre el perill dels immigrants, segur que ho fa només per respecte i no pretén 
fer electoralisme? Avui què és el que pot dur vots? Perquè vostè acusa de fer vots als 
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que demanam prudència, als que demanam seny, als que tractam el tema amb 
tranquil·litat i no exabruptes. Sí Sra. Munar, sí. Vostè vagi dient segons quins 
exabruptes i veurem on ens trobarem. 
 
En qualsevol cas, no és cert que davant el fenomen de la immigració, facin polítiques 
rellevants, proporcionals a la magnitud del desafiament. No hi ha tan sols un esforç per 
places de mediadors culturals. I ara lliuren el lideratge polític, ho ha dit el Sr. Rubio, a 
una Conselleria d’Immigració que fomenta lligams clientelars i no convida a una 
veritable integració. Al contrari, envia el missatge que la nostra cultura és del tot 
prescindible. Aquest és un tema clau pel nostre futur, perquè és ben cert. O tots ens 
sentim mallorquins o no tenim futur, perquè un país existeix mentre hi ha gent que s'hi 
sent, si no passa a ser un nom damunt un plànol. 
 
On és el Consell en aquest debat? En tots els debats socials? Tret de qualque exabrupte 
de la presidenta. Tenim les competències. Però és el Govern el que fa les polítiques.  
 
També ens calen polítiques públiques per garantir treball, formació, però vostès 
eliminen les OLOAS.  
 
Però, què podem dir a un govern que no té ni Conselleria de Benestar Social? Ningú 
arreu del món exclou la política social del govern. Només vostè, Sra. Munar. Això no 
ho fa ningú que es digui de dretes i ho fa vostè que es diu de centro. 
 
Hauria de parlar més dels problemes del dia a dia, de l’esport, de cultura i joventut. De 
la inqualificable gestió de la Sra. Mulet. De les estades a hotels... O de la insuficiència 
de la política municipalista, tant necessària com insuficient. Però he d’anar acabant.  
 
Política lingüística.-  
 
I ho vull fer com he començat. Amb una proposta d’entesa per canviar de polítiques. Per 
exemple, en favor de la llengua del país. Que ho ha de menester, Sra. Munar. 
 
I el Consell mantén una actitud diferent respecte de la llengua catalana que la del PP i el 
Govern. Però no basta. No compensa. Ni de lluny. Davant els missatges demolidors del 
PP, o hi dius prou, o te’n fas còmplice. I vostè al final, el Consell, dóna suport a les 
polítiques del PP perquè està pactat. 
 
I, de fet, el Consell, amb l’excusa de boicotejar les propostes de l’oposició, o per 
lleialtat extrema al PP, s’ha negat a tot un seguit d’iniciatives en favor de la llengua. 
Fins i tot, les ha protagonitzat. Com la trifulca de la Sra. Mulet insultant tot el 
departament de Filologia Catalana de la UIB. Un absurd que vostè, Sra. Munar, ha 
beneït. O no volen tocar l’Estatut al respecte. O fins i tot han retirat ajudes a la premsa 
en català, perseguint l’Associació de Premsa Forana, obcecats per crear filomunarisme a 
qualsevol preu. A tancar boques, en què sigui posant-hi un panet dedins. Una obsessió 
nefasta per fer país. I n’hi ha més exemples. Massa exemples.  
 
Tanta sort que han reaccionat davant el tancament de les televisions locals que havia 
perpetrat el PP! Enhorabona i el nostre suport. És importantíssim garantir la llibertat 
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d’expressió, la llibertat de crítica i la pluralitat informativa. Però els mitjans del Consell 
no responen a  aquestes premisses. La pàgina web, els seus suplements de propaganda, 
la ràdio, l’ús de les instal·lacions de la Casa, tot plegat respon a l’estil del culte al líder i 
l’autobombo, amb un festival de fotos presidencials més propi d’altres latituds i d’altres 
cultures polítiques.  
 
El dèficit democràtic. 
 
Canviïn aquesta manera d’actuar. Deixin de perseguir la participació i la discrepància. 
Hem de sofrir que a cada debat ens parlin de consens, diàleg i transparència, quan en 
aquest Consell no hi ha un trist lloc on dialogar de res. Ni amb els grups polítics, ni amb 
els ciutadans. Són bons per rebre’ls a una copa de cava, o com a espectadors. Però que 
no venguin amb problemes i reivindicacions!  
A la presidenta li molesta que la qüestionin. Vol ser de mel i sucre. I tanta dolçor no és 
sana. El control del govern per part de l’oposició i de l’opinió pública és sagrat en 
democràcia. Però, aquí, mentre el Consell creix, PP i UM imposen un Reglament que 
retalla la possibilitat de fer propostes i de control.  
 
Sra. Munar. Canviïn les formes i canviïn les polítiques. Veure com enterren Mallorca 
davall el ciment i l’asfalt fa cruixir l’ànima. I ho troba poc! És que no queden mai 
assaciats? 
 
El principi d’any és temps propici als bons propòsits. Quan un surt també d'un tràngol 
com vostè apuntava, també ho veu amb uns altres ulls i crec que això també té una cosa 
positiva. Avui és el primer dia del que queda de legislatura. I del que ens queda de vida. 
Com a individus, i com a país. Sra. Munar, havent-la escoltada el matí i avui horabaixa 
hi confiï poc, però encara la vull animar, sortiu a la rèplica assumint aquest compromís 
de canvi i des de posicions nacionalistes, des de realment una necessitat imperiosa de 
Mallorca de canviar les polítiques que s'estan duent a terme amb el PP i jo, 
personalment, honestament, crec que Mallorca ho agrairà. Moltes gràcies." 
 
La presidenta del Consell comença la seva rèplica. Diu al Sr. Alorda que necessita 
endorfines perquè és una persona negativa. Assenyala que, amb les afirmacions que ha 
fet respecte al PP a l'inici de la seva intervenció, ha insultat a gairebé la meitat dels 
mallorquins que van votar aquest partit. Pensa que es pot estar en desacord amb la seva 
política i manifestar-ho, però de cap manera es pot estar en contra de la democràcia, que 
no és un sistema perfecte ni infal·lible, però és el millor dels que es coneixen, ja que la 
ciutadania elegeix i per tant s'ha de respectar la seva tria. Considera que amb acusacions 
com les que fa el Sr. Alorda no es poden fer adeptes i que el PSM convenç bastant poc 
perquè ja fa molts anys que fa un discurs negatiu i catastrofista. Observa que a Mallorca 
es viu molt bé i que la majoria de ciutadans està satisfet del lloc on viu. Així mateix 
indica que molta gent, com demostren les urnes, està d'acord amb polítiques que el PSM 
diu que són nefastes i considera que cada partit ha d'assumir els èxits i fracassos. Ella és 
molt conscient dels resultats que va obtenir i per això no pot fer única i exclusivament la 
política d'UM, perquè és un partit minoritari i afirma que ja li agradaria que la 
ciutadania mallorquina estàs més d'acord en una política d'aquí sense haver de dependre 
d'altres interessos, però que de cap manera s'atreviria a insultar als ciutadans que no han 
votat la seva opció.  
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Tot seguit comenta que el Sr. Alorda pretén demostrar que el PP vol acabar amb UM. 
Indica que tots els partits volen la majoria absoluta i recorda que uns mesos abans, a 
Calvià, algun membre del PP es va voler saltar la decisió del poble i va voler comprar 
un regidor d'UM però el PP, amb la seva actuació, va fer que es mantinguessin els 
resultats que havien sortit de les urnes, és a dir, que no tingués majoria absoluta. Per tot 
això, assenyala, Unió Mallorquina va considerar que no s'havia de rompre el pacte a 
nivell de l'illa. 
 
Observa que el Sr. Alorda diu que el PP marca la política i deixa a UM la feina de 
gestió. Opina que gestionar les competències és molt important, que s'han d'exercir bé i 
no mesclar-les i que els ciutadans no volen que es diguin mitges veritats o que es 
confonguin les competències de les diferents institucions, ja que si es fa així, és la 
millor manera per fer que la gent no entengui res. Assenyala que, quan el Sr. Alorda 
parla de la carretera que passa per Inca i Sa Pobla, sap que no l'ha feta el Consell, però 
ho diu per si cola i la gent responsabilitza a UM. D'altra banda pensa que aquesta 
carretera mereix tots els seus respectes, ja que la fan els que van ser votats 
majoritàriament. 
 
Assenyala que el PSM és el partit del no. Recorda que l'any 1995 es va signar un pacte 
il·lusionant, que va obtenir resultats positius i d'altres de negatiu, i acusa al PSM de ser 
la part més incordiant, del pacte i del Govern (i puntualitza que UM no formava part del 
Govern), perquè no permetia que cap partit sortís del Parlament amb alguna cosa 
guanyada. També diu que cap partit dels que constituïa el Govern es fiava de l'altre i 
que això era especialment accentuat en el cas del PSM, que creu que té un problema 
d'identitat que el fan voler ser més que qualsevol altre partit (més socialista que el 
PSOE, més verd que els Verds, més republicà que ERC...), de manera que, volent 
assegurar tots els vots, els acaba perdent tots perquè la ciutadania no els té definits. 
Indica que davant aquesta situació el PSM, enlloc d'agafar un camí que hauria de ser de 
suport a moltes iniciatives del Consell en favor de la llengua, de la cultura, de la 
història, ...arremet en contra i dóna la culpa a UM de què el PP sigui un partit 
espanyolista, cosa que, d'altra banda, considera lògica, ja que és un partit d'àmbit estatal. 
Ella, en canvi, pensa que el PSM té molta culpa que el PP obtengui tants de vots, perquè 
amb la política de llengua que du es crea polèmica innecessària sobre aquest tema i 
l'únic beneficiat és el PP. Pensa que la millor manera que la llengua perduri en el temps 
és que s'ensenyi i que no hi hagi cap jove que no la conegui i diu que això ja està 
garantit. Creu que el PSM no en fomenta l'ús, no anima a que els estudiants l'estimin, 
més aviat considera que amb la política que duen a terme s'aconsegueix que molts 
estudiants l'avorreixin perquè es basa en suspendre, en aprendre normes i més normes i 
excepcions i més excepcions i no en valorar l'ús de la llengua, ni en fer que la gent s'hi 
sàpiga expressar. Tot seguit fa referència a la polèmica entre la consellera de Cultura i la 
UIB sobre les lectures dels estudiants de batxillerat i considera que és impresentable que 
no s'inclogui cap obra d'un autor mallorquí. 
 
A continuació parla del tema de les subvencions a les diverses associacions i assenyala 
que el PSM estava acostumat a que totes les subvencions fossin per a entitats en sintonia 
amb ells i que no assimila massa bé el fet que UM doni ajudes i subvencions a totes les 
entitats i que existeixi una societat civil aliena aquell partit. Indica que el Consell és la 
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institució més transparent perquè disposa d'un reglament de subvencions i és publica 
cada passa en el BOIB. 
 
Pel que fa al tema de protecció del territori assenyala que protegeixen tot el que poden 
dintre del que marca la seguretat jurídica. Recorda que el PSM, quan governava, va fer 
una moratòria i que s'han perdut tots els plets perquè en el seu moment es va fer 
malament, botant-se la seguretat jurídica. 
 
Referent al tema de la Real pensa que hi ha persones que es manifestaven perquè 
estaven convençudes que el fet de fer l'hospital a son Espases afectaria al patrimoni, 
però també creu que hi havia molta gent que estava manipulant aquesta situació, perquè 
ningú havia protestat quan a la Real s'havien fet altres actuacions que també es podien 
considerar com atemptat contra el patrimoni. Opina que es volia utilitzar la protecció del 
patrimoni per impedir la construcció d'un hospital decidit per l'autoritat competent. Diu 
que des del Consell no es podia fer un abús de dret i que el que és important és que hi 
hagi instal·lacions sanitàries. 
 
Pel que fa al tema de la llengua assenyala que s'han fet moltes coses: creació d'una 
Direcció Insular de Política Lingüística, creació dels premis literaris més ben dotats de 
tots els països de parla catalana, es té una xarxa de biblioteques repartides per tota l'illa, 
es dóna suport a la premsa de la Part Forana, han evitat que desapareguin les cadenes 
locals amb la creació de la Ràdio i Televisió de Mallorca,... Pensa que seria bo que el 
PSM se sumàs per fer més coses cara al futur. 
 
Sobre els temes de reciclatge i recollida selectiva declara que Mallorca és capdavantera 
i les coses s'estan fent molt bé. 
 
Tot seguit declara que en el que sí estan d'acord PSM i UM és en el fet de demanar més 
finançament i considerar que la institució no està prou ben dotada i no arriben les 
transferències necessàries i suficients. Pensa que s'hi hauria de posar remei, i recorda 
que, quan amb el PSM governaven en el Consell i UM donava suport al Govern, aquest 
partit no va acceptar la proposta de presentar-se conjuntament a les eleccions generals. 
Considera que és paradoxal que, amb aquest precedents, ara el PSM proposi un canvi de 
govern a Mallorca i dubte del que està dient. 
 
Així mateix pensa que el PSM crea alarmisme i demana que no creï desconcert en els 
que escolten. Indica que una cosa és el que es parla i l'altra el que es fa i recorda que 
quan el PSM estava en el poder es feien més construccions en rústic que ara. Pensa que 
el PSM ja va tenir l'oportunitat de fer coses i no les van fer precisament bé. Aconsella 
que rectifiquin i modifiquin moltes actituds que no són bones pel territori, ni per la 
llengua ni per la cultura perquè moltes vegades voler-ho tot vol dir quedar-se sense res i 
creu que aquest és el cas del PSM. 
 
El Sr. Alorda (PSM) inicia la seva rèplica assenyalant que no sap si té prou endorfines, 
però que li dol veure el que passa en el país, que per ser nacionalista a Mallorca s'ha de 
tenir coratge i si ha fet algun excés ha estat per abundantia cordis. De passada afirma 
que és demòcrata fins al moll de l'os i des de fa molt de temps.  
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Considera que no és cap insult dir que un partit polític té unes polítiques clares i que 
UM està donant suport al model que proposa. 
 
Als comentaris de que el PSM està en crisi respon que, certament, mai ha tingut vuit 
diputats, que tampoc ha estat sempre en el govern, que tampoc ha presidit mai el 
Consell i recorda que ell la va votar, la qual cosa va suposar un cost important 
d'oportunitat pel seu partit, però que a nivell de vots estan à la paige i que el PSM no ha 
renunciat a la S de les seves sigles, encara que se'ls hi recomanàs perquè, els hi deien, el 
mallorquinisme era de dretes. Diu que sembla que la Sra. Munar vol que al PSM li 
vagin malament les coses. Ell, per contra, desitja que a UM les coses li vagin molt bé, 
per tal que duguin a la pràctica el seu ideari, no perquè facin d'escolanets del Partit 
Popular. 
 
Referent al clientelisme creu que confon la societat civil real amb una altra societat civil 
fictícia que es crea i dirigeix des d'un despatx i considera prepotent que afirmi que ho 
seguirà fent. 
 
Pel que fa a la televisió es congratula que s'hagi arribat a un consens. 
 
Lamenta que no hagi fet referència als temes socials, que no hagi dit res respecte a Can 
Domenge i el per què no han plantejat habitatges socials o que no hagi mencionat la 
immigració. 
 
Pel que fa al tema de llengua observa que la negativitat del seu discurs sobre aquesta 
qüestió depèn de com es miri. Assenyala que si el que es vol és únicament la 
pervivència del català o que es tenguin productes culturals de qualitat, s'està en bon 
camí, però que si el que es pretén és que el català sigui la llengua de trobada, 
d'identificació nacional o que no hagi mallorquins més mallorquins, creu que s'està molt 
enrera i que la situació real és que hi ha dues o més comunitats lingüístiques que viuen 
d'esquenes una de l'altra, amb la diferència que a Mallorca es pot viure fàcilment sense 
conèixer el català, però no sense conèixer el castellà i quan ells demanen que s'iguali 
aquesta situació se'ls acusa de tremendistes.  
 
Prossegueix la seva intervenció i diu a la presidenta que si parlen d'insultar ella ha 
insultat a tot el sistema educatiu. Indica que hi ha decisions que les han de prendre els 
tècnics i afirma que no entén perquè acusa al PSM de tenir al sistema educatiu, perquè 
ells no prenen decisions, que en tot cas donar les instruccions pertinents correspon al 
conseller Fiol. Assenyala que a ell també l'hi agradaria que hi hagués un autor mallorquí 
i recorda que altres anys, a les lectures obligatòries en català del batxillerat, no hi havia 
hagut cap autor mallorquí i no havia passat res, també diu que a les lectures obligatòries 
en castellà no hi ha autors mallorquins i mai s'ha criticat aquesta situació. Pensa que 
UM utilitza això per voltar cap a l'anticatalanisme i li dol que siguin ells que ho faci 
perquè pensa que en aquests temes es necessiten mútuament i que és absurd que hagin 
tractat al departament de Filologia Catalana de la Universitat de les Illes Balears com ho 
han fet. Aprofita per informar-la que quan fa cites del Bon Jesús o de Juli Cèsar ho pot 
fer en català, perquè no eren castellans. 
 



 48

Pel que fa a la política territorial, diu que si la llengua és l'ànima del país, el territori n'és 
el cos i s'ha de cuidar, ja que certament el paisatge influeix en l'ànima, per bé i per mal i 
assenyala que a Mallorca n'hi ha dels dos tipus. Recorda que Mallorca viu de l'atractiu 
del seu cos i considera un error que el Pla territorial, fent una comparació amb les 
dietes, enlloc de receptar frugalitat i dieta, recomani greixos i, seguint amb les 
comparacions que feia la presidenta, diu que si el Pla territorial és una bicicleta que no 
es pot aturar puntualitza que la bicicleta es dirigeix cap a un barranc i el resultat serà 
que es rompran un parell de costelles. 
 
Pel que fa a les desclassificacions, mostra un vídeo, que indica que desconeixia, i pensa 
que es va segrestar i diu que en ell la presidenta braveja de les desclassificacions que 
s'havien fet fins el punt que pareixia que qui les havia fet era UM. Afirma que ell està 
orgullós de les desclassificacions que es van fer el 1998-99 i que la presidenta engana a 
la gent quan diu que els jutges assenyalen que no es poden protegir. Diu que no es podia 
protegir així com es feia perquè el PP ho havia prohibit. Ell ho deia a la tribuna del 
Parlament l'any 1998 i el PP li deia que no era vera, que es podia fer, que tinguessin el 
coratge de fer-ho. Però des de el 2000-2001 tenen una sentència que diu que abans no es 
podia fer, però ara sí, que es pot convalidar i observa que el jutge s'entretén a dir tot el 
que es pot fer. Demana a la Sra. Munar si ha llegit la sentència i li recorda que els 
consellers d'Ordenació del Territori a aquella legislatura eren De Lacy i Melià. Aprofita 
per dir que a aquella legislatura UM va vetar més coses que ells i moltes coses no 
avançaven per culpa d'aquest partit, que, a més donava les culpes als altres partits. 
Observa que ja van constatar la gran sintonia que hi havia entre PP i UM en matèria de 
territori i polítiques socials i que li sap greu que aquesta sintonia també es doni en temes 
nacionals. 
 
A continuació parla de camins i els recorda que Manacor demana que actuïn.  
 
Pel que fa a temes de residus pensa que el fet de permetre que es tudin inversions 
milmilionàries a Son Reus es deu a que no hi creuen. 
 
Pel que fa a carreteres diu que les volen, però no les autopistes. Indica que aquest tema i 
el de la Real demostra que han lliurat el poder al PP. Pel que fa a la Real assenyala que 
l'entorn és molt important. Recorda que el Consell és la màxima autoritat patrimonial i 
la màxima autoritat urbanística de Mallorca i per tant pot intervenir en aquestes 
qüestions i, encara que no fos així pensa que, si el Consell és el govern de Mallorca no 
ho és només per poder tenir consellers executius, sinó que ha de parlar de tots els temes 
que afecten a Mallorca i no únicament limitar-se a exercir les competències que té. Pel 
que fa al tema de les autopistes diu que es fan perquè 19 consellers, no 16, ho van 
aprovar i li recorda que gairebé la meitat de la població va votar en contra. 
 
Està d'acord en què la gestió és important, però que en la situació d'un món globalitzat i 
dins un país que no acaba d'estimar a Mallorca, és necessari fer alta política perquè és 
imprescindible tenir a Mallorca en el món. 
 
Creu que una altra mostra del lliurament d'UM al PP és l'Institut, que és un òrgan més 
del Govern balear.  
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Pensa que el més important de tot el que està passant és el PP i el seu model amb un 
projecte a llarg termini d'aniquilació de la mallorquinitat com a identitat política 
diferenciada i que únicament hi quedaran elements folklòrics i culturals fossilitzats. 
Assenyala que a Catalunya i a Euskadi ja ho saben i que a Mallorca qui n'hauria de ser 
conscient és el PSM i UM, però aquest darrer, en canvi, dóna suport al PP en el tema de 
l'Estatut i en la fórmula Camps. Així mateix creu que és preocupant que també es doni 
suport al PP en el tema Bitel. Creu que tot això és degut, en part a que es tracta de les 
mateixes polítiques i, en part, per avarícia. Finalment li diu que ja que ella dóna 
consells, ell també n'hi donarà un: si PP i UM són el mateix, la ciutadania votarà PP. 
Indica, fent un símil amb la França de la Segona Guerra Mundial, que en aquests 
moments es necessita resistència i no col·laboracionistes. 
 
Acaba la seva intervenció afirmant que en aquests moments està en joc l'ànima de 
Mallorca i que si les persones que poden no fan alguna cosa, el PP canviarà l'ànima, de 
manera democràtica, però ho farà i es demana de què serveix guanyar el Consell si es 
perd l'ànima. 
 
La presidenta inicia la seva contrarèplica. Agraeix el consell i indica que és conscient 
que si els votants han d'elegir entre PP i UM sempre aniran a favor del partit més gran 
però que confia en què els votants, que creu que són assenyats i estimen allò mallorquí, 
valorin la necessitat de l'existència d'un partit centrat i moderat que pot pactar amb el PP 
o amb els partits de l'esquerra. Pensa que ells no ho deuen fer tan malament quan a cada 
legislatura incrementen el número de vots, fins el punt que s'han convertit en la tercera 
força de l'illa, front al descens que ha experimentat el PSM, per la qual cosa creu que 
aquest partit no està massa legitimat per donar consells. Assenyala també que pels 
partits polítics minoritaris és més difícil fer arribar el missatge a la població, però que 
estan treballant amb honestedat i claredat i sense voler enganar perquè sap que en algun 
moment les mentires es giren en contra, encara que ella es pot equivocar en el que 
pensa. 
 
Pel que fa a la qüestió del compostatge i del reciclatge rebat al Sr. Alorda que l'equip de 
govern fa tot el possible per implantar la recollida selectiva, el reciclatge i el 
compostatge. Indica que, en canvi, cap dels municipis que governa el PSM duen a terme 
polítiques de reciclatge i de compostatge i considera que primer haurien de posar ordre a 
ca seva i donar exemple amb els fets. 
 
Pel que fa al Pont des Tren defensa les paraules del conseller executiu de Territori i 
recorda que el PSM durant vuit anys va ser responsable de Patrimoni en el Consell i 
considera que si haguessin fet la feina ben feta i haguessin declarat el Pont com a Bé 
d'Interès Cultural no l'haurien esbocat. 
 
Referent al tema de protecció del territori diu que és un tema recurrent en el PSM, però 
que l'únic partit que ha dut a terme accions per protegir ha estat UM i que el Sr. Alorda 
mescla les diverses moratòries i l'acusa que totes les que es van dur a terme per 
recomanació del PSM han ocasionat problemes perquè aquest partit es pren la llei a la 
lleugera i només saben fer projectes. 
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Considera que parlar de balcanització és molt fort i recorda que en els Balcans hi va 
haver una guerra civil on va ser necessària la intervenció de la ONU i pensa que parlar 
en aquests termes és crear una alarma social innecessària. 
 
Referent al tema de la llengua assenyala que no ha volgut insultar a ningú, però que 
voldria recomanar als professors de secundària que en el proper curs hi hagués al menys 
una lectura d'un autor mallorquí. A continuació parla de l'assignatura del català i 
demana que no es tergiversin les seves paraules perquè ella creu que no ha de ser cap 
"maria", però tampoc s'ha de fer que sigui una assignatura odiada per la majoria 
d'alumnes i creu que el fet d'exigir que els alumnes de batxillerat tenguin un 7 per 
obtenir el certificat C és un greuge quan a Catalunya, quan acaben la ESO, ja tenen 
aquest certificat. Pensa que si els alumnes tenen el nivell han de tenir el certificat i si no 
el tenen se'ls ha de suspendre, però que no s'han d'afegir plusos. Aquestes 
consideracions les fa extensives a la Junta Avaluadora de Català i considera que aquí se 
és més catalanista que a Catalunya. Creu que aquesta situació pot respondre a una 
estratègia del PSM per col·locar als seus afiliats, molts dels quals són llicenciats en 
Filologia Catalana, i pot ser per això les acusacions que fan a UM les fan perquè és el 
que històricament ha fet el PSM i dubten del que puguin fer els altres, ja que ells ho han 
practicat prèviament. 
 
Diu que sap que res del que faci Unió Mallorquina satisfarà al PSM, que intentarà 
ridiculitzar tot el que fan, però també sap que creuen que qui du una bona política en 
matèria de llengua, de cultura i de tradicions és UM i que fins i tot persones que abans 
creien en el projecte del PSM ho han reconegut així. 
 
Per acabar comenta el que ha dit el Sr. Alorda sobre el que va succeir a Calvià i a les 
afirmacions que ha fet referents a que el PP es volia menjar a UM i li recorda que, a 
l'anterior legislatura, a Sineu, el PSM va comprar a una regidora del PP per fer-se amb 
la batlia, que ocupava un batle d'Unió Mallorquina. Sentencia que aquesta és la realitat 
del PSM i que és ben palpable i patent. 
 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) pronuncia el següent discurs: 
 
"Senyora presidenta, consellers i conselleres 
 
Ens trobam a més de la meitat de la legislatura i en el tercer debat i discurs sobre l'estat 
de Mallorca i a més ja és ben tard. Però és ben hora, tot i així, de fer balanç de la tasca 
del govern i institucional del CIM. El balanç que feim de les seves polítiques tan des del 
govern de Mallorca com des de la seva tasca de presidenta de la institució és molt 
negativa i molt preocupant pel present i futur dels ciutadans. 
 
La destrucció del territori i l'estil prepotent de governar són i han estat fins ara els trets 
d'identitat d'un govern fruit del pacte PP i UM que ens té esgarrifats per la seva gran 
entesa en dos assumptes bàsics: la forma d'entendre la democràcia i la necessitat de 
destruir el territori amb un model de "fuita cap endavant", sense reflexió ni anàlisi a mig 
i llarg termini, sols per mantenir-se en el poder i beneficiar-se. Això sí, amb una gran 
dosi de doble moral i doble llenguatge. 
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D'una banda hi trobam la seva manca d'ètica democràtica: una cosa és el que es diu i 
una altra el que es fa. Sempre que hem sentit un discurs seu, hem sentit frases fetes tals 
com "la democràcia no és sols anar a votar cada quatre anys", o "el CIM està obert a 
tots". Nosaltres compartim aquestes frases, però la realitat que practica no és aquesta, 
més bé tot el contrari, ens trobam amb una forta involució democràtica i una manca 
d'eficàcia d'aquesta institució que res té a veure amb l'esperit amb el qual es va aprovar 
la Llei de Consells en el 2001 amb la intenció de fer del CIM el vertader govern de 
Mallorca ni del seu discurs d'avui. 
 
Una institució que vostè ha volgut centrar en la seva persona com a quasi bé única 
representant, amb el clar objectiu de donar el missatge a la ciutadania que na Maria 
Antònia Munar és el CIM, és Mallorca. Així evita fer la diferenciació entre govern i la 
institució amb representació de totes les forces polítiques elegides pels ciutadans. Això 
no interessa. Basta veure la pàgina web del CIM on sols apareix vostè i el seu govern 
però cap referència als grups polítics representats en el CIM ni a la tasca realitzada per 
l'oposició. Senzillament no existim, una gran part dels mallorquins són ignorats. Això és 
una forma clara de manca de respecte a la representació dels ciutadans de Mallorca. 
 
En els grups de l'oposició se'ns tracta de forma prepotent, ofensiva, fins i tot insultant 
tant en la forma com en el contingut per part del govern PP-UM, la qual cosa dificulta el 
debat seriós, divers, profund sobre qualsevol tema que ens preocupa com a representants 
dels ciutadans d'aquesta terra, i desvirtua la importància d'un espai de debat polític que 
hauria de ser un bon exemple de salut democràtica per a tota la ciutadania. 
 
La majoria PP-UM se sent còmode desacreditant i desvirtuant el debat polític. Així 
vostè ens va imposar un reglament de funcionament intern que la tasca de l'oposició 
queda reduïda, en el cas del meu Grup, a presentar una moció i una pregunta al Ple 
mensual. Això és tot. 
 
Tampoc hi ha comissions de seguiment de temes cabdals pels ciutadans ni està previst 
crear-ne cap. La comissió de seguiment del Pla territorial de Mallorca no s'ha arribat a 
reunir mai. Tampoc sabem quan s'iniciarà la comissió d'anàlisi i propostes per reduir la 
sinistralitat a les carreteres aprovada per unanimitat en el plenari de setembre, i a 
proposta del nostre Grup. Res de res, l'oposició ens adonam de moltes coses quan veim, 
llegim o escoltam els mitjans de comunicació. 
 
Nosaltres voldríem Sra. Munar que restablís l'esperit democràtic d'aquesta institució i 
aplicàs els plantejaments fets a la moció que vostès varen presentar en el darrer plenari. 
 
La involució democràtica no és sols respecte a la representativitat institucional, sinó 
sobretot respecte a la participació ciutadana. Es una institució d'esquenes a la ciutadania 
o, millor dit, dels ciutadans que no pensen com vostès. La representativitat de les 
organitzacions socials no importa, importa si ets dels meus o no. És la vella dinàmica 
del pensament únic, ets dels meus o estàs en contra meva. Però com que això no és 
políticament correcte ho intenten maquillar amb una gran campanya de "Mallorca ets 
tu". Si qualsevol ciutadà s'acosta al CIM per reclamar, protestar, parlar, debatre, opinar 
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diferent... o s'afilia a UM o no serà ben rebut. I desprès ens ha de repetir en el seu 
discurs que a vostè no els interessa els vots. Això és cinisme. 
 
O davant conflictes apareguts, com Son Espases a la Real, l'esbucament del Pont des 
Tren a Palma, o el projecte de golf de Son Real a Santa Margalida, o l'obertura dels 
camins públics a Manacor, entre d'altres, el CIM es manté al marge i evita les seves 
responsabilitats competencials i polítiques, derivant-les a les altres administracions o 
s'amaga en només complir tràmits. 
 
Vostè ha creat una institució poc transparent i amb poca credibilitat, i ha instaurat un 
sistema poc transparent en la concessió de subvencions utilitzant la institució per a 
finalitats partidistes i creant una xarxa clientelar al seu servei. Cada any es redueix més 
l'import global de les subvencions que es donen de forma reglada i transparent, i es 
donen més subvencions a dit, o sigui, a criteri subjectiu del que governa. Però 
mentrestant els pressupostos dedicats a subvencions augmenten. 
 
Així hem assistit, amb gran sorpresa com entitats, amb una llarga trajectòria social o 
cultural han quedat sense ajuts del CIM en detriment d'altres de recent creació i sense 
cap trajectòria rellevant, concretament deu d'aquestes, estan dirigides per militants i 
dirigents d'UM. Nosaltres li demanaríem, Sra. Munar que vostè que té la responsabilitat 
i el deure de restituir la credibilitat d'aquesta institució actuï clarament, obri una 
comissió d'investigació sobre aquests assumptes i precisament actuï amb transparència i 
amb criteris objectius i igualitaris per a tots i assegurant una bona gestió dels doblers 
públics, i no utilitzar la institució i la seva responsabilitat per fer clientelisme polític. 
 
També hem de dir que no és vera que només sigui UM qui utilitza aquesta institució per 
fer clientelisme polític. També el PP a través de l'ISSEM entra en aquest sistema, com 
una manera d'entendre que quan es governa és per fer això: és per ajudar en els meus, 
no per, precisament, anar a criteris objectius on tothom pugui participar de la mateixa 
manera. Si creuen en l'ètica política i en els principis democràtics, com deim, facin això. 
 
En el seu mandat actual aquesta institució també ha tingut un involució competencial 
important. 
 
Vostè ha estat una gran defensora de més competències pels consells insulars, però 
curiosament sols en aquest darrer any hem assistit a una pèrdua de competències, o en la 
incapacitat per assumir-les, o sigui, a un retrocés en el procés d'augment competencial 
pel Consell de Mallorca. Precisament quan ens trobem en un debat institucional, 
autonòmic i estatal sobre la necessitat de la reforma de l'estatut d'autonomia i de la 
descentralització institucional, per la qual cosa ja han llançat una campanya publicitària. 
 
Podem començar per les competències d'àmbit social, les quals ha abandonat totalment 
des del primer dia de legislatura a través de l'ISSEM que cada vegada depèn més del 
Govern de les Illes Balears. 
 
A l'altre gran bloc competencial d'ordenació del territori, hem assistit a un "deixar fer" 
constant. Segons la llei de transferències d'ordenació del territori dels consells 2/2001, 
tot allò referit a pedreres i camps de golf és competència dels consells. El govern del 
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CIM no fa res en tema de pedreres quan aquesta activitat extractiva té un altíssim 
impacte ambiental, paisatgístic i territorial sobre el sòl rústic. No fan res ni pensen fer-
ho, però admeten sense immutar-se que es doni l'interès general de devuit pedreres a 
Mallorca, quatre d'elles dins zones protegides per la LEN, a través de la Llei 
d'acompanyament del Parlament. El govern és qui actua i fa les feines sobre una qüestió 
tan important per l'ordenació territorial atribuint-se una competència que és del Consell. 
 
En el tema de camps de golf succeeix el mateix. El CIM ha de fer el Pla director 
sectorial de camps de golf. No ho fa ni ho pensa fer. Mentre dóna interessos generals 
per més camps de golf amb l'excusa de l'existència de la Llei de camps de golf del 88. 
Però tampoc la vol canviar o ni la vol derogar. Senzillament actua amb passivitat i jo 
diria que les competències els hi molesten. 
 
És cert que manté els mateixos objectius amb els seus socis del PP i s'hi troba molt 
còmode. Ara bé, la manca de coordinació entre els dos governs és constant i va en 
perjudici dels ciutadans de Mallorca i crea molta confusió. No es coordinen en quasi res, 
exemples alguns. En la modificació del Pla de residus, el CIM passa del Govern i a la 
inversa, ara resulta que el Govern presenta una al·legació al Pla (fora de termini ). Com 
és possible això entre dues administracions que la majoria política és la mateixa i tenen 
competències compartides? Improvisen o juguen al ca i el moix? 
 
Tampoc amb el tema de caça, del qual també en podríem parlar molt, ja que resulta que 
la competència és del Govern però el Consell Insular exerceix amb escreix no només les 
competències sinó que més del 70% de les subvencions del programa d'ajudes 
"Mallorca és natural" van als caçadors. I nosaltres ens demanam per què passa això? Per 
què la caça és molt important per Mallorca o perquè el col·lectiu de caçadors és molt 
gran i els volen tenir contents per que els votin? No ho sabem. 
 
Tampoc es coordinen lleis. Podríem parlar de moltes coses que han passat en el 
Parlament que tenen efectes directes sobre Mallorca que ni s'ha parlat ni el Consell ha 
dit, nosaltres entenem, ni la més mínima, mentre es reclamen competències al Govern 
central. 
 
Però Sra. Munar, el que nosaltres no compartim és el seu anàlisi sobre la situació de 
Mallorca, i les polítiques que vostè i el seu soci el Sr. Matas apliquen en aquesta terra. 
Aquesta legislatura passarà a la història com l'etapa, fins ara, més destructiva per 
Mallorca, on l'activisme del ciment i la grava ha estat el seu motor. 
 
Vostès han tancat els ulls a la realitat i ens destrueixen el territori amb la força i la 
rapidesa d'una gran apisonadora. Això no té tornada enrera i vostès ho saben, i per això 
han accelerat al màxim. Mallorca agonitza i vostès són els responsables, i són vostès 
que hauran de retre comptes amb els ciutadans i amb les properes generacions. 
 
L'acció política del govern del CIM està basada en les grans infrastructures de carreteres 
i autopistes i per fer del sector de la construcció pública o privada el motor actual de 
l'activitat econòmica a Mallorca. El negoci i l'especulació urbanística com eixos claus, 
sense valorar les conseqüències d'aquest model a curt, mig i llarg termini. 
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L'aposta per la construcció d'obra pública es fa per activar aquest sector econòmic i el 
seu volum de negoci, a més això permet augmentar els indicadors macroeconòmics, tals 
com el PIB que el govern situa per aquest any en un 2'5 %. Així donaran un missatge 
positiu als ciutadans per les properes eleccions. Això no és cert, però és igual. 
 
Això és "pa per avui i fam per demà" i vostès ho saben, pensen construir infinitament a 
un territori limitat com Mallorca? i quan s'acabi l'obra pública, què faran amb els 
treballadors, amb la gent, quines altres activitats econòmiques s'incentiven per que hi 
hagi futur per les noves generacions en aquesta terra? Nosaltres no deim Sra. Munar que 
no es faci res, tot el contrari. El que passa és que vostès deixen en mans del mercat la 
dinàmica i ja ho veurem!!.....Com sempre passivitat absoluta i "deixar fer". Sra. Munar 
això és la seva  mallorquinitat? No ho sabem. 
 
Vostè avui ens ha parlat molt de l'activitat turística, la qual és la base de l'economia 
illenca. Però la realitat és que el creixement econòmic actual es basa en el sector de la 
construcció, el qual preveu un increment d'un 3%, mentre que l'activitat industrial no 
arriba a l'1'5%, i el sector serveis, basat en l'activitat turística i l'activitat econòmica més 
important de l'illa està estancat. Esper s'hagi llegit qualque informe fet per 
"L'Observatori per a la Sostenibilitat" depenent del MIMAM o l'estudi del Centre de 
Recerca Econòmica el qual coincideix amb el diagnòstic d'EXCELTUR, que diuen 
clarament que si no posen fre a aquesta activitat del sector de la construcció, idò, es 
preveu un colapse econòmic i ambiental. No ho deim nosaltres, ho diu molta gent, ho 
diuen molts d'experts, molts d'estudis: no es pot anar d'aquesta manera tan accelerada. 
Demanam prudència, demanam que hagi, evidentment, polítiques de contenció del 
creixement perquè si no tenim una situació difícil, i això no és ser negatius, és ser 
realista. La política precisament és afrontar els problemes, no deixar que passin les 
coses. Això és fer política: afrontar-los. 
 
Un mercat laboral sobredimensionat on el treball en precari augmenta dia a dia. La 
situació econòmica d'una part important de les famílies esdevé cada dia més difícil, i 
més d'un 30% de les famílies mallorquines tenen dificultats per arribar a finals de mes. 
Davant aquesta realitat, on es troben els impulsos per incentivar la diversificació 
econòmica amb criteris de sostenibilitat des del Consell?. Nosaltres no els veim. 
 
Aquest model suposa un augment de la població atret per la demanda de feina que 
genera i de fet la població a Mallorca ha augmentat quasi un 20 % amb quatre anys. 
Sense aquesta mà d'obra no es podria dur endavant aquest model que vostès estan fent, 
promovent i incitant, i excitant fins i tot, ja que xerram d'endorfines. Com donaran 
resposta a una possible conflictivitat social a mesura que s'hagi de rescindir d'aquesta 
mà d'obra tan necessària? 
 
Això no és motiu de debat per a vostès. El seu model és una fuita cap endavant 
perillosíssima. 
 
Fixi's en la realitat. Mallorca té l'índex de motorització més elevat de l'Estat, amb prop 
d'un cotxe per habitant. Davant aquesta realitat, que a més el transport terrestre 
contribueix a l'efecte hivernacle amb un 30% d'emissions, i per tant superam en quatre 
vegades més el que permet el Protocol de Kyoto i que precisament de les conseqüències 
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del canvi climàtic ningú en vol parlar i ningú tant sols vol sentir mencionar aquest tema, 
que més 300.000 persones a Mallorca no disposen de carnet de conduir i tenen 
dificultats per desplaçar-se o que Mallorca té la xarxa de transport públic més deficitària 
de tot l'Estat, la seva gran aposta són carreteres, autovies i autopistes com a model de 
mobilitat basat en el predomini del cotxe privat. 
 
No hi ha carreteres del PP o d'UM. Hi ha una política comú emparada pel Pla director 
sectorial de carreteres aprovat en aquest Ple per la majoria PP i UM, i vostè és la 
presidenta del govern que va fer la proposta i de la institució que per majoria ho va 
aprovar. 
 
Tenen tota Mallorca travessada d'alt–baix, de dreta a esquerra, una illa oberta en canal i 
travessada per venes de ciment i asfalt, mentre el bategar de la sang i la vida es mor amb 
el pas de les grues i els camions i ens estan destrossant Mallorca. Vostès no ho veuran 
així, però una part de la població sí que ho veim i ho sentim així. 
 
Ara han fet autopistes, no hi entraré, altres a punt d'inaugurar, que no hi entraré. Però no 
són del Govern, són d'aquest govern. El Pla director sectorial de carreteres el va aprovar 
aquesta institució i per tant és aquí on s'han impulsat tots els projectes d'infrastructures 
que en aquest moment es fan. Creu sincerament que són unes infrastructures adequades 
a una illa com Mallorca o que podíem pensar que ens trobem a qualsevol ciutat 
metropolitana com Barcelona o Madrid?. És que no s'han passejat per l'autopista que va 
fins a sa Pobla. Jo no ho sé, cadascú té la seva manera de veure-ho. Evidentment 
nosaltres ho veim així. A nosaltres ens pareixen sodredimensionades i d'un impacte 
territorial i ambiental enorme i que no resolen el problema de mobilitat dels ciutadans i 
dels visitants de l'illa. 
 
Però no els hi basten totes aquestes obres, encara en volen fer més. Ara els hi han ofert 
un nou conveni a negociar directament entre el CIM i el govern de l'Estat. Segons 
pareix inclouen el projecte del segon cinturó. I nosaltres hem de dir que també ens 
preocupa ja que pareix que totes les administracions tenen la mateixa obsessió de fer 
més carreteres i nosaltres volem que es millori el transport públic i creim que la xarxa 
ferroviària hauria d'ésser el bessó del nou conveni. 
 
Nosaltres consideram que, per exemple el problema del segon cinturó, i vaig acabant 
amb aquest tema, no resoldrà el problema dels embossos. Facem enrera una mica. La 
via de cintura havia de resoldre els embossos a les entrades a Palma, i ara ja resulta 
insuficient i actualment vostès ja plantegen fer un tercer carril. El mateix passarà amb el 
segon cinturó, quants de cinturons hauran de fer per resoldre els embossos? Aquí el que 
fa falta és entrar en el bessó del problema, anar a l'arrel del problema i intentar cercar 
solucions, que en aquest cas com hem dit i tornam repetir és millorar el transport públic 
i xarxa ferroviària, com, evidentment, millorar les carreteres i tenir-les en condicions 
adequades, de tota l'illa. Ja no entrarem en el carril bicicleta perquè, com sempre, riuen 
quan parlam del tema de la bicicleta, però evidentment també seria una bona aposta 
també a nivell turístic. 
 
L'altre gran pilar del seu model d'insostenibilitat és afiançar i activar encara més el 
creixement urbanístic. Lluny, molt lluny ha quedat el temps dels debats sobre la 



 56

necessitat de minvar el creixement urbanístic, o el temps de les moratòries o la 
desclassificació. Inclús pareix que el Pla territorial està una miqueta arraconat. Ara ni 
tan sols hi ha debat, fins i tot en segons quins casos, com en els camps de golf ni es 
compleix el Pla territorial, i no passa res. És a dir, el Pla territorial és eficaç en alguns 
projectes, però en alguns altres no. És eficaç, per exemple, en fer a la Ràpita on es 
preveu la creació de cinc urbanitzacions que sumen més de 75 hectàrees i 4.400 places. 
També a Llucmajor, però resulta que en altres temes no ho és tant i jo li diria en quins 
altres. Ara parlaré d'aquestes i amb això li volem fer una crítica i és que nosaltres sí que 
consideram que és necessari un replantejament del Pla territorial perquè creim que no és 
una eina territorial ni clara ni segura. Per a determinades actuacions urbanístiques se 
segueix el Pla territorial i per segons quines altres, com si no hi fos .S'és estricte amb el 
seu compliment quan s'ha de construir, però quan s'ha de preservar no se segueix . 
Davant això el govern del CIM no diu res o, quan diu, es contradiu. Avui la presidenta li 
ha donat una importància cabdal, mentre el seu conseller de territori ha afirmat en 
aquest plenari que "el PTM és un reglament i no pot anar en contra de les lleis". 
 
Un tema en el qual hem comprovat aquesta política és amb els camps de golf. El govern 
del CIM té la competència amb l'elaboració del Pla director sectorial de camps de golf 
però no creu convenient fer-ho, tampoc una moratòria, què fa idò el govern del CIM? 
Res, aplica la Llei de camps de golf del 88, que tampoc la vol derogar i que permet fer 
tots els camps de golf que es plantegen. 
 
Actualment hi ha més de 20 camps de golf autoritzats amb oferta complementària. Si 
sumam els projectes en tramitació, els que estan en procés de construcció i els que estan 
en funcionament hi pot haver 35 camps de golf a Mallorca, més que a tota Catalunya. 
 
No li sembla excessiu aquesta allau de camps de golf a Mallorca? Se'n recorda del PTM 
que recomanava no crear més oferta de camps de golf a la zona de Palma i Ponent degut 
a l'excés d'oferta?. 
 
La construcció i l'urbanisme salvatge galopa per a tota Mallorca i utilitza totes les 
possibilitats en el seu abast, s'amaga i es transforma. Allò que inicialment era un 
projecte amb un objectiu "social" es transforma amb un macroprojecte urbanístic. El 
centre de tecnificació esportiva de Calvià és un exemple. Primer de tot era un centre de 
tecnificació esportiva, quan el Pla territorial recomana que el centre de tecnificació 
hauria d'estar a Capdepera, però és igual, per segons què és important el Pla i per segons 
què no. Amb la qual cosa resulta que aquest centre de tecnificació esportiva en aquests 
moments és en realitat un macroprojecte que està més centrat en temes urbanístics i en 
temes turístics que en el que realment és un centre de tecnificació esportiva i que a més 
afavoreix a determinats interessos de determinats propietaris. 
 
Podríem continuar amb el tema, per exemple, de son Espases. Tots volem que es faci un 
nou hospital, no faltaria més, però no consentim que se'ns digui que no volem que hi 
hagi un nou hospital, el que passa és que ens pareix que el lloc que s'ha triat és el pitjor 
de tots, així de clar, per tant creim que el tema que hi ha darrera son Espases és 
clarament especulatiu. 
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Vostès han estat molt competents, eficaços i ràpids en la destrucció, però molt lents en 
la preservació del patrimoni cultural i històric. Nosaltres creim que han aplicat el 
"deixar fer" mentre s'omplen la boca de la defensa de Mallorca i de la seva història. Un 
exemple clar, ja ho hem dit, és el Monestir de la Real, un clam de molts de ciutadans i 
organitzacions per la preservació d' aquest indret. Vostès inalterables quan precisament 
és un lloc que està, estava en perill, en aquests moments evidentment, tal com està hi 
faran tot el que hi volen fer. 
 
Mentre s'afavoreixen les polítiques basades en el "boom" de la construcció, l'accés a la 
vivenda per la majoria de la població de Mallorca resulta molt difícil. A les Illes Balears 
és la CCAA on ha pujat més el preu de la vivenda, i on els ciutadans hi destinen el 70% 
del salari per la seva adquisició. 
 
A Mallorca no falten vivendes si no vivendes assequibles. Nosaltres no deim construir 
més, es podrien fer altres polítiques que evidentment no tenim temps a dir. Ara bé, sí li 
volem fer un incís respecte a això. Creim que el Consell Insular també ha de fer alguna 
cosa en temes de vivenda i el que no pot fer és mirar a una altra banda com si no anàs 
amb ell i dir que són altres els que ho han de fer i el moment per fer-ho és precisament 
allà on li hem demanat en reiterades ocasions, que el terreny de Can Domenge es 
dedicàs una part a fer habitatge protegit. No és la única política de vivenda que tenim. 
Ara bé, pareix que, segons com veim, ens agradaria que no fos així, darrera aquesta 
situació hi pot haver un "pelotazo" econòmic. Esperem que no, però evidentment la 
situació ens fa pensar que seria així. 
 
Un altre gran pilar de les seves polítiques d'insostenibilitat ambiental, és la política de 
residus. S'ha aprovat de forma inicial en aquest plenari la modificació del Pla de residus. 
Aquest nou Pla suposa donar una gran passa endarrera en un tema ambiental de primera 
magnitud perquè amb l'ampliació de més del doble la capacitat de la planta incineradora 
s'obri la porta a la incineració com a quasi bé la única fórmula de gestió dels residus, i 
es tanca la possibilitat de fer de la recollida selectiva, del reciclatge i reutilització dels 
residus el millor sistema ambiental, el més econòmic i el millor a nivell social. 
 
La incineració de residus urbans és la pitjor opció i és incompatible amb el reciclatge i 
la reutilització. No puc parlar molt del tema perquè el temps no em dóna, però és 
evident que la incineradora no elimina els residus, els transforma i fa residus tòxics i la 
Sra. Munar avui se'n riu de les toxines i les dioxines. Per favor, això és un tema de perill 
per la salut de les persones. Evidentment s'ha millorat tecnològicament en determinats 
aspectes, sí, però hi ha molt encara de toxicitat, que en tot cas ja en parlarem. 
 
La incineració és molt cara. Ens costarà més de 300 milions d'euros (uns 50.000 milions 
de les antigues pessetes) que haurem de pagar tots els ciutadans. Les infraestructures pel 
reciclatge i reutilització són més barates i ja estan construïdes i inaugurades des de fa 
tres anys, però estan infrautilitzades perquè el govern del Consell des del primer dia de 
legislatura va dir que el seu objectiu era augmentar la incineració, no augmentar la 
recollida selectiva. 
 
Els lemes de la Sra. Munar són "abocament zero", "Mallorca neta i natural". Jo crec que 
això s'ho hauria de fer mirar. En primer lloc perquè l'abocament zero no existeix. Amb 
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aquest Pla vostè vol fer un abocament de tota Mallorca dels residus tòxics, i si no 
m'expliqui el contrari, perquè no hem trobat enlloc que digui que les cendres no són 
tòxiques. Miri, el Govern, fins hi tot li ha hagut de dir, que s'ha donat compte de 
precisament això, per tant vagi molt alerta amb el que diuen, sobre tot ho diguin amb 
conseqüència.  
 
Voldríem parlar de les polítiques socials del CIM, però poc podem dir i poc ens podrà 
dir quan la política social del Consell la fa en realitat el Govern de les Illes Balears. 
Vostè en tot cas es reserva per les fotos i les inauguracions. Supòs que a partir d'ara 
començarà la cursa de les eleccions i s'hauran de fer fotos i anar a dinars i sopars amb la 
tercera edat, segona edat, esportistes i totes aquelles persones a les quals els prometran 
el que vulguin. Però nosaltres Sra. Munar li hem de passar comptes a vostè, no al 
Govern, perquè li record una de les competències més importants d'aquesta institució 
són precisament les competències socials. 
 
Així, a vostè, i sobre tot al Partit Popular, perquè entenem que aquí vostè ha fet 
deixadesa de les seves competències, totalment clara des del primer dia, li agraden molt 
els instituts, els consorcis, els concerts i les fundacions... Serveixen per transferir-hi en 
bloc tota la política social i esportiva de la institució i facilitar-li el control al Govern de 
les Illes Balears. Nosaltres creim que això el que fa és una administració més ineficient i 
sobre tot d'una gestió més opaca i més inaccessible al control democràtic. 
 
La política social i esportiva es destaca per la manca de planificació, i amb una opacitat 
tan enorme que resulta molt difícil conèixer quines són aquestes polítiques i qui en surt 
realment beneficiat. El que és cert és que vostès han creat una gran xarxa clientelar i 
l'han de mantenir i gestionar a través dels mecanismes més poc transparents possibles. 
 
Respecte a la política esportiva, les competències del CIM són majoritàriament el 
desenvolupament de l'esport base. Poc es fa sobre el tema, en el que si és molt actiu 
l'ISSEM és en la signatura i participació en consorcis que tenen com a vertader objectiu 
fer grans infraestructures. 
 
El mateix succeeix amb la política social de l' ISSEM. Es va signar i aprovar en aquest 
plenari el Consorci de recursos sociosanitaris de Mallorca, i que això, precisament que 
en coneixem poc d'aquest consorci, veim com ara es faran concerts amb els ajuntaments 
per dur endavant residències, que a més, tot i que vostès s'han omplert la boca, em de 
dir que al plenari del Consell Insular només s'ha aprovat un llistat de dotze residències 
ubicades majoritàriament a municipis governants pel Partit Popular, però no han 
presentat cap pla d'actuació, tot i que les aportacions econòmiques arriben fins el 2014 i 
es comprometen les inversions de més de tres legislatures. 
 
L'obscurantisme respecte a les actuacions en aquest àmbit és total. M'haurà de permetre 
que li recordi, però , que la realitat social és cada vegada més complex i que vivim a una 
illa amb moltes necessitats. Segons estudis recents, més d'un 30 % de les famílies de les 
IB tenen dificultats per arribar a final de mes, etc. etc. 
 
Les dades de la immigració també augmenten. A les Illes Balears hi ha més de 132.000 
residents estrangers i respecte a aquest tema nosaltres desconeixem quina és la política 
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que s'està fent des del Consell Insular. Coneixem la seva opinió, l'opinió que va dir fa 
un parell d'anys, que li tenc que recordar Sra. presidenta, que no era la que ha dit avui. 
Era, precisament, que els immigrants duen malalties i, precisament, creaven inseguretat. 
Vostè avui no ha dit això i jo crec que, com a mínim, ha reflexionat sobre les seves 
paraules de fa una sèrie d'anys, però el que és cert és que polítiques en temes 
d'immigració concretes, generoses, que vagin en la línia de poder dir "anam avançant 
en aquesta línia" nosaltres no en veim, al manco no les coneixem. 
 
El mateix podríem dir de les polítiques del CIM sobre la política d'igualtat 
d'oportunitats i contra la violència de gènere. Què fa el CIM? Tot es fa a través de la 
Fundació contra la violència de gènere creada pel govern. Vostè què pensa d'això? 
 
Ara Sra. Munar hem de parlar de la llengua i la cultura. No tenen bona salut cap de les 
dues però tampoc les cuiden gens des d'aquesta institució i potser ambdues hauran 
d'emigrar a un lloc millor o amagar-se dins una cova i esperar la seva desaparició. 
L'etapa del folklorisme s'ha acabat, és necessari actuar fermament en la preservació i 
incentivació de la nostra llengua i cultura, oberta al món i a la diversitat multicultural, 
no baixar el cap o mirar cap endavant com si res. Actuïn, es moguin, o no ens facin 
discursos buits i folklòrics. El Consell Insular és una institució per fer política, ja ho ha 
dit el Sr. Alorda, alta política, per debatre els problemes, no per dir si han tengut deu 
vots, si han fet no sé què... és per fer política. Per parlar sobre temes que, evidentment, 
potser no ens posarem d'acord, perquè és cert que pensam de manera diferent, però que 
en algunes qüestions, precisament, hi pot haver si no uns apropaments si, com a mínim, 
propostes que poden ser tengudes en compte. Aquí, realment, hem de dir que això 
"brilla por su ausencia", que normalment aquí al que venim pareix a que cadascú diu la 
seva i l'altre ,en aquest cas esperarem ara, el matxaca. 
 
La situació de la nostra llengua no és bona, sofreix un fort desprestigi impulsat, en molts 
casos, des de la pròpia administració i sobretot per la visió equivocada d'imposició de la 
llengua. I vostè mirant cap a una altra banda. Manca definició en les seves polítiques 
lingüístiques. 
 
Esperam que la posada en marxa de la radio i televisió del CIM pugui suposar una eina 
bàsica per la normalització lingüística i permeti una tasca més intensa en la seva 
preservació. Esperam sobre tot que no sigui una ràdio i televisió d'Unió Mallorquina. 
Esperam que sigui allò a que vam dir que donaríem suport i és una ràdio i una televisió 
amb criteris de responsabilitat i professionalitat, d'estar al servei de la ciutadania de 
Mallorca i no al servei d'un sector determinat o del govern de torn, que sobretot sigui 
una televisió que sigui objectiva, plural i participativa. Si és així nosaltres hi estarem a 
favor, si no, evidentment, no. 
 
Acab Sra. Munar. Tot i no tenir gens d'èxit amb la nostra petició, li demanem que 
reflexioni profundament sobre les decisions polítiques importants que ha de prendre 
d'aquí a poc i que estan en les seves mans –o del seu govern– i que  augmentaran la 
difícil situació de Mallorca : modifiqui el Pla director sectorial de residus i no permeti la 
utilització de les cendres com a matèria primera per la construcció, o retiri la proposta 
d'augmentar la incineració i aposti de forma ferma per la reducció i la recollida selectiva 
de residus, no dugui endavant el projecte del segon cinturó de Palma, elimini els sectors 
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de les ART del PTM que no possibiliten cap esponjament turístic, faci una moratòria o 
un Pla directori sectorial de camp de golf que no permeti aquest allau golfístic, agafi les 
competències de pedreres i no permeti que, precisament, es doni un allau de pedreres, 
que ja hi eren, però en aquest sentit incrementaran la seva activitat extractiva amb el que 
això suposa. Nosaltres volem, Sra. Munar, que Mallorca, els mallorquins tots, 
mallorquins i mallorquines, idò, vegin com a ciutadans que poden confiar en una 
institució com és el Consell Insular de Mallorca, que malgrat no pensem el mateix, que 
es tengui el respecte i l'altura política suficient per entendre que en política es debaten 
opinions, propostes i en tot cas es fa un debat seriós, que segons les majories uns 
guanyen i els altres perden, que es debati sobre política, no sobre temes absolutament 
secundaris i allò únic que pretenen és desacreditar quan un no pensa com jo. 
 
Ens espera un any intens, carregat d'inauguracions, de fotos i de campanyes insulses i 
estentises, plenes de promeses que potser mai compliran. Pensi que una part de la 
ciutadania, una part, jo no li vull dir que tota perquè no vull insultar o que qualcú se 
senti insultat, li demanarà comptes de la seva tasca, no per vostè si no pel seu legat, el 
pitjor deixat mai a nivell ambiental i territorial a l'illa de Mallorca, que vostè ara té la 
possibilitat d'intentar redreçar una mica. Vostè, en el nostre entendre, passarà a la 
historia i a la memòria de molts de mallorquins i mallorquines com aquella que va 
privar de la bellesa, de la vida i del paisatge en els nostres fills, que s'hauran de 
conformar amb una foto, seva no, Sra. Munar, de Mallorca. Gràcies." 
 
La presidenta inicia la seva rèplica. Respon que no l'estranya que no es posin d'acord, ja 
que per ella governar vol dir actuar, prendre decisions, donar solucions, mentre que per 
a la Sra. Rosselló és debatre i li diu que per això ja hi ha altres foros. Tampoc l'estranya 
que no s'entenguin perquè no sol escoltar massa i passa més temps fora de la Sala que 
dins i a continuació li fa un resum del que ha dit fins ara. 
 
Comença parlant del patrimoni i li diu que mai s'havia fet tant i tantes inversions com 
ara. 
 
Tot seguit reitera que el Consell, en matèria de subvencions, és totalment transparent i 
és l'únic organisme que publica totes les ajudes que atorga, que potser a l'oposició no li 
agrada alguna de les associacions que les reben i només parlen d'aquestes i callen sobre 
les altres associacions o sobre les empreses que reben ajudes per promocionar els 
productes mallorquins i fa un recordatori de tots. Considera lògic que la Sra. Rosselló 
digui que no donaria aquestes ajudes perquè fan polítiques diferents. Diu que el seu 
govern ho intenta fer el millor possible, que potser s'equivocaran, i si és així la 
ciutadania els deixarà de votar i els que vencin duran a terme la seva pròpia política. 
Considera que aquesta és la realitat i que tothom l'ha d'assumir. 
 
Pel que fa a la campanya "Mallorca ets tu" considera que és una campanya bona, de la 
que estan molt orgullosos i que té com a finalitat donar a conèixer a tots els mallorquins 
que tot el que es fa en el Consell és per ells i pensa que no deu estar tant malament quan 
a Alemanya han elegit el mateix lema per una campanya integradora i que donàs ànims 
als alemanys. 
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Pel que fa a les referències sobre política territorial assenyala que la Sra. Rosselló ho 
veu tot molt negatiu i que no és certa la política alarmista que manifesta i li demana que 
circuli una mica més i podrà veure que a Mallorca encara hi ha moltes coses hermoses, 
moltes de les quals són fruit de la tasca d'aquest govern. 
 
Referent al tema de la bicicleta, li diu que està molt bé anar-hi, però que la Sra. Rosselló 
va ser la primera que, quan va poder va pujar en el cotxe oficial, i li alaba, perquè així 
havia de ser. Tot seguit explica les rutes cicloturístiques que s'estan fent, precisant que 
és de les poques coses que es fa amb l'ajuda del Govern central. Puntualitza que els 
destinataris d'aquestes rutes són els turistes i els mallorquins en els seus moments d'oci, 
no per anar a treballar, perquè després d'anar en bicicleta s'han de dutxar i no creu que 
els llocs de feina estiguin preparats per això. 
 
Referent al Pla de residus afirma que mai ha agradat als Verds i ho troba curiós, ja que 
va ser aprovat quan aquest partit ostentava la Conselleria de Medi Ambient, no entén 
com abans era bo i ara és dolent. Pensa que succeeix el mateix que amb les dioxines, 
que en primer mataven, posteriorment, quan la Sra. Rosselló va ser consellera van 
deixar de matar, ja que va afirmar que tancaria la incineradora i no ho va fer, i ara 
tornen matar. La presidenta observa que no és possible fer una política de residus 
seriosa sense fer-ho tot i a més diu que enganen a la ciutadania quan afirmen que 
incinerar costa molt, perquè realment el que costa molt és la recollida selectiva, el 
reciclatge, el compostatge i ella ho sap, de la mateixa manera que tots són conscients 
que és positiu dur a terme polítiques de recollida selectiva, de reciclatge, de 
compostatge i fan tot el possible perquè així sigui, però que també sap que és 
indispensable la col·laboració de la ciutadania, que ha de fer un triatge previ en els seus 
domicilis i que això no s'aconsegueix al 100%. Prossegueix declarant que estan fent el 
possible per fer les coses ben fetes i s'atenen al que diu la normativa europea, fins el 
punt que la política de residus de Mallorca és un referent a tota Europa. D'altra banda, 
considera que no es pot ser representant d'una institució com el Consell i afirmar que tot 
és dolent, que tot s'està destruint, que no funciona res,... Conclou dient que és 
impossible que l'equip de govern ho faci tot tant malament com ella afirma. 
 
Així mateix indica a la Sra. Rosselló que en molts de moments es contradiu, perquè tant 
presta afirma que ella és una prepotent com que està sotmesa al Partit Popular. 
 
Pel que fa a les crítiques a la pàgina web del Consell afirma que apareix l'equip de 
govern, no l'oposició. A ella personalment li és igual que l'oposició també hi tengui un 
espai, però opina que s'ha de ser coherent i si a l'anterior legislatura a la Sra. Rosselló li 
pareixia bé que el Partit Popular no tingués espai a la pàgina web, ara hauria de ser 
consegüent. 
 
Pel que fa als camps de golf assenyala que tenen la mania d'alarmar a la població i diu 
que a Mallorca durant l'any 2003 només s'han fet els camps de Maioris, sense oferta 
complementària i l'ampliació de Son Muntaner, i el 2004 s'ha fet el de Puntiró, fruit 
d'una sentència judicial. Puntualitza que amb l'actual llei no s'han fet més camps de golf 
i per tant no veu la necessitat de prendre cap mesura.  
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Així mateix diu que parla d'un centre de tecnificació que s'està fent a Calvià i demana a 
on, perquè tal com xerra pareix que tot són coses que ja estan fetes. 
 
Referent al tema de l'habitatge diu que sembla que el Consell ha de resoldre els 
problemes de tot el món i que la clau passa per uns terrenys que són del Consell. Ella 
demana on era la Sra. Rosselló quan aquest tema es va aprovar a Comissió Informativa i 
perquè no hi va anar a dir tot el que considerava. 
 
Pel que fa al Pla territorial li diu que és un pla que recull i preveu les possibles 
necessitats de les diferents administracions: reserva de sòl pel tren, xarxes elèctriques, 
Pla de carreteres,... Explica que el fet que aparegui no vol dir que s'hagin de dur a terme, 
perquè el Pla territorial és una eina perquè els particulars no facin inversions a llocs on 
es preveu un equipament públic i així evitar problemes a causa d'expropiacions i 
indemnitzacions. 
 
L'acusa d'estar obsessionada en què no es facin coses a Mallorca i que sembla que li 
preocupa que hi hagi un cotxe per habitant, la qual cosa pensa que és una mostra de la 
qualitat de vida, o que es facin actuacions com el segon cinturó, que té el suport del 
80% de la població i del PP, PSOE i UM, perquè la gent vol entrar a Palma sense 
problemes i és lògic que els estudiants puguin anar a la Universitat sense haver d'entrar 
a Palma i per tant hi ha d'haver alternatives. Pensa que el temps posa a tothom en el seu 
lloc i que els ciutadans estaran encantats de tenir aquestes infraestructures, que, a més, 
són utilitzades per tots els ciutadans, fins i tot pels antiautovia. 
 
Tot seguit es congratula perquè la Sra. Rosselló s'ha adonat que el turisme és el motor 
de l'economia. Assenyala que aquest sector s'ha de cuidar i que es poden tenir diferents 
visions al respecte, però sempre hi podrà haver punts de trobada. Pel que fa als informes 
dels organismes que ha mencionat (EXCELTUR, ...) observa que també diuen altres 
coses que ella no ha mencionat i que d'aquests informes s'ha de llegir tot, no només el 
que convé. 
 
Intervé la Sra. Rosselló. Afirma que amb la presidenta no es pot parlar de política i 
considera que entenen la política de manera molt diferent. Explica que ella el que vol fer 
és una anàlisi de la realitat de Mallorca i fer propostes per modificar i millorar aquesta 
realitat i que això amb la Sra. Munar és impossible perquè és prepotent amb l'oposició i 
actua amb ells com si fos una espècie de mare que els renya. Demana que tengui la 
decència i ètica política de respectar les opinions diferents. Li diu que durant molts 
d'anys ha hagut d'aguantar els arguments de la Sra. Munar, que no s'han modificat. Diu 
que la Sra. Munar només xerra d'agradar, en canvi ella parla d'estudis, de planificació, 
de problemes, de propostes i aquí rau les diferents maneres d'entendre la política. Ella 
vol millorar Mallorca perquè creu que una part de la població es mereix una Mallorca 
millor que la que plantegen UM i el PP. 
 
Pel que fa a les acusacions de que mai escolta i mai està en el Ple, li diu que és al 
contrari, ja que la presidenta moltes vegades no està en el Ple i perquè diu que entén 
coses diferents a les que entén ella. En tercer lloc li diu que es veu que no escolta massa 
en el Parlament i que mai ningú ha posat en dubte que el sector turístic és el més 
important de l'illa, però que tenen plantejaments diferents. Pel Grup EU-Els Verds el 
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problema del turisme és que hi ha una massificació i que des del govern Cañellas hi ha 
una aposta clara pel turisme residencial, la qual cosa creava un problema de gran 
magnitud i un allau de turistes i el seu Grup feia propostes al respecte, que no són les 
que PP i UM han volgut fer creure perquè no es van dir mai o perquè es van publicar 
malament. Creu que aquests dos partits no tenen arguments i per això han de recórrer a 
dir que EU-Els Verds el sector turístic no és el més important. El problema que ara hi ha 
a nivell econòmic és un conflicte entre el sector de turisme i el sector de la construcció i 
entén que és molt millor apostar per un sector turístic hoteler que no per un residencial 
que es decanta per la construcció. Pensa que aquests són temes que mereixen ser parlats. 
 
També diu a la presidenta que apart de no escoltar vol desprestigiar i li diu que si abans 
era fora de la Sala era per parlar amb la premsa, perquè, per l'hora que els ha tocat 
intervenir, ja no n'hi ha cap. 
 
Pel que fa a una política equilibrada ella entén que és la capacitat de poder analitzar en 
profunditat els problemes que hi ha a Mallorca i la manera com s'han d'afrontar, com 
per exemple la qüestió de la mobilitat, que no es resol fent més autopistes, sinó 
millorant el transport públic. Per ella ser equilibrat és ser capaç de veure la manera com 
es pot destruir manco el territori i gastar menys, afavorint al màxim a la població. Creu 
que gastar sense mesura o no pensar en tots és fer polítiques desequilibrades, que creu 
són les que fan ells. 
 
D'altra banda, assenyala que li sembla molt bé que s'atorguin subvencions a les 
associacions que fan feina per Mallorca, el que qüestionen és que no es faci de manera 
transparent i clara i que si és té un reglament de subvencions és per fer-lo servir, no 
només per tenir-lo publicat. 
 
Tot seguit li reitera que és prepotent amb l'oposició i submisa amb el Partit Popular. 
Especifica que no és una postura personal, si no política, perquè com a presidenta fa 
deixadesa de competències que té el Consell i deixa les decisions en mans del Govern 
balear, ja sigui l'ISSEM, ja sigui en el tema de les pedreres. 
 
Pel que fa als camps de golf observa que li pot dir tots els que estan prevists i demana si 
el que correspon és actuar de manera preventiva o quan les coses ja estan fetes. Ella 
pensa que s'ha de tenir una visió de l'avenir i actuar. Per això, quan veu que ja hi ha tant 
de projectes de camp de golf tramitats o en vies de tramitació, és quan considera que 
hauria d'actuar el Consell i no remetre's a la Llei de camps de golf, que és totalment 
permissiva perquè es va fer l'any 1988 amb la intenció d'incrementar els camps de golf 
amb oferta complementària. Ella en cap moment ha parlat de mils de camps de golf, 
únicament els ha sumat i ha dit que poden arribar a ser 35 i el que han demanat és una 
moratòria o un Pla director sectorial o alguna cosa per posar una mica de seny. 
 
Pel que fa al tema dels residus li diu que no li aclarirà si va dir o deixar de dir, però 
s'ofereix a fer-li arribar el pacte de govern que van signar les dues, entre d'altres, i on no 
es deia res del tancament de la incineradora, si no que es pactava que no es faria el 
tercer forn i que en el Pla director sectorial de residus el que es diu és que si la política 
de reciclatge és efectiva es poden plantejar tancar algun forn de la incineradora. Manté 
que sempre han pensat que la incineració és la pitjor opció, perquè és crema un material 
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que serviria per reutilitzar i reciclar i això des del punt de vista econòmic i ecològic és la 
pitjor opció. Creu que la recollida selectiva és possible, encara que altra cosa és la 
capacitat política de voler-ho dur endavant i pensa que en aquest cas no hi és perquè des 
del primer dia l'equip de govern vas apostar per la incineració i així ho han recollit en el 
Pla de residus actual, que, puntualitza, no és el mateix que va aprovar ella perquè s'ha 
modificat. A més considera que el nou Pla director és negatiu perquè a més de duplicar 
les xifres d'incineració estableix que les cendres s'utilitzaran com a matèria primera, la 
qual cosa, si s'aprova de manera definitiva, considera que serà un dels pitjors atemptats 
ambientals a Mallorca. Puntualitza que això no és catastrofisme, sinó realisme i 
considera que els temes ambientals es banalitzen en el Consell. Demana que la 
presidenta es passegi més per llocs on es parla realment de medi ambient.  
 
Finalitza demanant que redreci el Pla. Assenyala que la recollida selectiva i el reciclatge 
és més cara i es veu incrementat pel desaprofitament del Parc de Tecnologies 
Ambientals, la qual cosa pensa que és una irresponsabilitat política. 
 
Pel que fa a que el seu Grup té obsessió per que no es facin coses a Mallorca diu que no 
comparteixen les que fan UM. Pel que fa a la qualitat de vida, diu que tot depèn de com 
es miri, per ella qualitat de vida no és anar sempre de pressa, saturació de cotxes, no 
poder passejar per la ciutat,.... Per ella qualitat de vida és tenir una bona relació amb 
l'entorn, bones condicions de salut ambiental,...i pensa que la de Mallorca i dels 
mallorquins s'està deteriorant cada vegada més. 
 
Finalment assenyala que la sorprenen les rialles que fa per la bicicleta i li molesta que es 
banalitzi aquesta qüestió perquè considera que a Mallorca podria ser un bon mitjà de 
transport a més dels components turístics i esportius, com passa a altres països d'Europa, 
on no és estrany trobar senyores amb abrics de pell utilitzant la bicicleta. 
 
Conclou la seva intervenció reiterant que és molt difícil parlar de política en el Consell 
perquè sempre intenten evitar el debat, no des de la discrepància política, si no des del 
despreci i desprestigi de l'oposició. Declara que la Mallorca de la qual tant s'ompl la 
boca necessita una institució democràtica on es parli realment de política. 
 
La presidenta del Consell inicia la seva intervenció assenyalant que no per insultar o dir 
que la institució no és democràtica es guanya un debat. Si l'oposició vol influir en el 
govern indica que ho ha de fer des del diàleg i la formulació de plantejaments en 
positiu. 
 
Tornant al tema de la bicicleta reitera que a Mallorca s'utilitza per esport i oci, que no 
s'ha d'obligar a la gent a anar a treballar en bicicleta, i remarca les diferències 
climàtiques i orogràfiques entre Holanda i Mallorca. A continuació observa que tots 
estan d'acord en les rutes cicloturístiques, però que no poden ser una alternativa a les 
carreteres. 
 
Pel que fa als camps de golf diu que no hi ha cap problema i reconeix que el Pla 
territorial preveu la possibilitat de fer-ne en uns espais concrets i amb unes condicions 
determinades i que en aquests moments no s'està fent cap camp de golf. Demana que 
sigui coherent, perquè si ha arribat a la conclusió que el turisme és el motor econòmic i 
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que es vol un turisme de qualitat, el del golf és dels que deixa majors ingressos. Demana 
que no creï una alarma d'allò que no existeix. 
 
Pel que fa a les subvencions, reitera que existeix un reglament que és totalment 
transparent i legal, i comprèn que no li agradi que participi la societat civil que no és la 
seva. Creu que això no és dolent per Mallorca, i que la majoria d'entitats i ciutadans i 
associacions que han pogut comptar amb l'ajut del Consell estan encantats. Afirma que 
el seu partit creu en la participació i que s'han de posar a l'abast els mínims per 
possibilitar-ho, però no s'han de fer polítiques dirigistes, que creu que és el faria EU-Els 
Verds, que són representants d'un model obsolet a Europa. 
 
Pel que fa al tema dels residus i de les cendres, diu que amb aqueixes faran el que es 
pugui fer i els informes permetin. Referent a les dioxines diu que s'ha de parlar amb 
propietat i claretat i dóna les dades d'un informe, segons el qual estan més exposat a les 
dioxines els fumadors actius i passius que no els veïnats d'una incineradora moderna. 
 
Està d'acord en què s'ha de tenir visió de futur, però no s'ha de ser visionari i creu que 
alguna vegada la Sra. Rosselló ho és i a més crea alarma sobre desastres que han 
d'esdevenir i que està segura que no arribaran si ells estan en el govern, perquè fan les 
coses amb seny, amb consens i amb sentit comú. 
 
Respecte al pacte i els temes d'incineració observa que sap perfectament el que deia i 
que ella abans no s'ha referit a això, si no a les declaracions que fa fer quan era 
consellera de Medi Ambient respecte al què faria i no va fer. Puntualitza que la 
incineració és una realitat i funciona sense cap tipus de problemes a molts llocs del món 
i no creu que tot el món menys ella estigui equivocat. 
 
Diu que la Sra. Rosselló afirma que s'ha d'anar al Consell a fer política, ella pensa que 
s'ha d'anar a donar solucions als problemes dels ciutadans. 
 
Pel que fa a les acusacions de les absències en el Ple recorda que durant deu anys com a 
presidenta només ha faltat a un Ple i va ser a causa d'una operació quirúrgica, en canvi 
comenta que la Sra. Rosselló té fama de no assistir. 
 
Respecte al tema del turisme, afirma que la Sra. Rosselló ha dit que era molt conscient 
de la importància del turisme i que s'havia de cuidar i que el que havia criticat era el 
turisme residencial. Pensa que això ho hauria d'haver explicat millor, perquè a l'anterior 
legislatura les seves crítiques van ocasionar molt de problemes i retira que si es creu que 
el turisme és el motor econòmic, el que s'ha de fer és parlar bé de l'illa i de la qualitat 
dels seus serveis. 
 
Finalitza afirmant que és conscient que és gairebé impossible que es posin d'acord 
perquè EU-Els Verds i UM tenen models molt diferents, encara que el respecten. 
Considera que quan han fet aportacions en positiu les han tengut en compte. Pensa que 
els ciutadans tenen les coses molt clares i que elegeixen el model que volen. Finalitza 
afirmant que el que fa coses s'equivoca i que si no són capaços de tirar endavant els 
projectes pels quals han estat elegits, els ciutadans canviaran la seva tria. 
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La moderadora del debat recorda que els Grups tenen fins dilluns dia 16 a les 10'00h per 
presentar les propostes de resolució. 
 
 
S’aixeca la sessió a les vint-i-tres hores i quaranta minuts. De tot el qual se n’estén la 
present acta,  números de 1 al 66, ambdós inclosos, que jo com a Secretari certific, amb 
el vist-i-plau de l'Hble. Sra. Presidenta del Consell Insular de Mallorca. 

 
 V. i P. 
LA PRESIDENTA,  

 


