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Bon vespre, companyes i companys. 

Ja ho vaig dir l'altre dia, davant el Consell de Direcció Política, i ho reiter davant tots 
vosaltres: gràcies pel suport que ens heu donat tant a en Joan Font com a mi mateix, 
en confiar en nosaltres perquè encapçalem les candidatures del PSM-Entesa 
Nacionalista al Parlament i al Consell de Mallorca. Assumim la responsabilitat de ser 
els candidats del PSM en un context molt dur. La crisi econòmica i social que estam 
patint està destruint llocs de feina com mai havíem vist abans, així com moltes famílies 
que tenen dificultats serioses per arribar a final de mes. 

En aquests moments de dificultats, la prioritat del PSM és treballar per crear les 
condicions per sortir de la greu crisi econòmica i social en què ens trobam. El 
nacionalisme progressista i ecologista n'ha de ser plenament conscient, i ha d'assumir 
la responsabilitat d'aportar les seves propostes allà on pertoqui, tant a les institucions 
de govern del país, com a les corporacions municipals. La nostra tasca principal ha de 
ser lluitar contra l’atur i crear les condicions perquè l’economia de Mallorca i de les Illes 
Balears tornin a generar riquesa, sempre amb respecte cap el nostre territori. 

Des de les institucions de govern d’aquest país, les dones i els homes del PSM estan 
fent tots els esforços per reactivar la nostra economia i per generar llocs de feina. Hem 
impulsat un pla d’indústria, invertim en recerca i innovació, cream llocs de feina amb 
fons europeus o amb les inversions en transport públic. Són uns exemples que 
demostren que la prioritat del PSM, i del Govern progressista d’aquest país, és fer front 
a la crisi. 

Però també és cert que les Illes Balears només podran sortir-se’n bé d’aquesta crisi i 
donar un impuls decisiu a l’economia productiva i als serveis públics i socials si la 
nostra Administració compta amb els instruments d'autogovern i de sobirania fiscal que 
ens permetin un marge de maniobra suficient. 

És incomprensible que amb 90.000 aturats a Balears encara estem pagant amb els 
nostres impostos els treballadors públics i les infraestructures d’altres autonomies. 
Tenim moltes necessitats, en aquests temps tant difícils: les nostres empreses, la gent 
gran, els emprenedors, joves, estudiants i aturats, necessiten el suport del sector 
públic. Continuam essent el país més solidari del món: amb els nostres impostos 
pagam les necessitats de tots els altres, manco les pròpies. 

Necessitam poder decidir en què invertim els nostres imposts, com ajudam a la nostra 
economia a remuntar el vol i com enfortim els nostres serveis públics. Precisament el 
proper dimecres aniré a Brussel·les, al Parlament europeu, a fer sentir la veu de 
Mallorca i de les Illes Balears, i hi aniré a reclamar el dret de decidir del nostre poble 
sobre tot allò que ens afecta, sense condicionants ni imposicions externes. 
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I si hem d’anar a Europa a reclamar allò que ens pertoca és perquè Espanya no ens 
escolta. El Govern espanyol no té en compte a les Illes Balears. No soluciona els 
nostres problemes de finançament i d’insularitat, i ens continua discriminant. Basta 
veure com volien incrementar les taxes aèries, i han hagut de ser els diputats 
nacionalistes de Coalició Canària a Madrid, els qui han fet rectificar al PSOE. 

Però a més el Govern espanyol no està oferint solucions adequades a la crisi. 
Zapatero i el PSOE no ho estan fent bé. Les retallades antisocials i una reforma laboral 
que afavoreix l’acomiadament en lloc d’afavorir la creació d’ocupació, són exemples 
clars que demostren que el PSOE ha renunciat a oferir solucions d’esquerres a la crisi 
econòmica i social. Un PSOE cada vegada més tou: basta veure com han reaccionat 
davant el Marroc i les violacions dels drets humans al Sàhara: mirant cap a un altra 
banda. 

I si el PSOE no és cap garantia perquè puguem fer front a la crisi adequadament ni 
perquè se’ns respecti com a poble, el PP tampoc no ho és. Per molt que ho vulguin 
maquillar, el PP continua sent el partit del Palma Arena, del cola-cao, i del ciment. Si el 
president del PP, José Ramón Bauzá, ha tret els imputats de les llistes electorals no 
ha estat per convicció, ha estat perquè volia fer una purga ideològica pura i dura.  

Bauzá és la cara del PP més antimallorquí, és una titella d’en Carlos Delgado i els 
radicals del Círculo Balear. No només ha eliminat el sector regionalista del seu partit, 
sinó que eliminaria la llei de normalització lingüística, eliminaria el decret de mínims, 
eliminaria el punt cat...!! Bé jo crec que els seus estan veient que aquest Bauzá és un 
fenómeno, i que cada vegada que obri la boca en monta una de grossa... Ja va a 
rectificació posterior per cada anunci que fa. 

Davant el panorama d’un PSOE cada vegada més neoliberal i que no és cap garantia 
per defensar els nostres interessos, i un PP cada vegada més escorat cap a l’extrema 
dreta antimallorquina, hi ha una alternativa. Existeixen solucions. Nosaltres som la 
garantia i l’alternativa de tot allò que PSOE, PP i en Zapatero han renunciat. El PSM 
és la garantia de defensa de:  

1. Les millors polítiques socials, en especial en l’educació i la sanitat.  

2. La defensa d’un nou model econòmic alternatiu a l’excés de construcció que 
hi ha hagut al nostre país. 

3. Un impuls per sortir de la crisi econòmica i social. 

4. Una política transparent, honesta i democràtica. 

A més, el PSM és una força mallorquinista que suma. Hem estat capaços de treballar 
colze a colze i de formalitzar un acord de coalició amb IniciativaVerds, la nova 
formació ecosocialista que integra a la gent del BLOC que més ha cregut en el 
projecte i que més lleialtat ha demostrat cap al projecte comú. 
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Som una força que governa i que vol continuar governant per poder complir els 
compromisos que adquirim. Un exemple: aquesta mateixa setmana s’ha signat un 
conveni amb Associació per a la Memòria Històrica de Mallorca, per investigar les 
fosses comunes en què estan enterrades les víctimes de la repressió franquista, i que 
precisament aquí a Porreres té un especial significat. I això ha estat possible perquè la 
gent d’IniciativaVerds i el PSM som al Govern, i reclamam des de les nostres 
institucions la recuperació de la memòria democràtica i de la dignitat de les persones 
assassinades per la dictadura i la de les seves famílies, que tenen tot el dret del món a 
saber on han de retre homenatge als seus familiars. 

Companys i companyes, hem d’estar preparats per fer la millor campanya electoral. 
Les portes del PSM estan obertes per escoltar a totes les persones que vulguin aportar 
les seves idees per fer una Mallorca millor, més habitable, més competitiva, més lliure i 
més digna... El compromís del PSM, i dels nostres socis d’IniciativaVerds, és el de 
treballar per construir la Mallorca que la gent vol. 

Si feim una bona feina, que ningú dubti que el proper 23 de maig estarem en 
condicions de renovar el nostre compromís amb el país, perquè el PSM-Entesa 
Nacionalista i IniciativaVerds serem decisius per revalidar una majoria de govern 
progressista i nacionalista.  

Serem decisius per condicionar la formació d’uns equips de govern que treguin a 
Mallorca i a les Illes Balears d’aquesta crisi, que continuïn aportant solucions 
progressistes als problemes del país, que incrementin els nivells de benestar dels 
ciutadans i de les ciutadanes. 

També serem decisius per condicionar uns governs que respectin allò que ens 
cohesiona com a poble. Un dels reptes actuals és poder garantir el benestar i la 
cohesió socials d'un país cada vegada més divers. Per a això, a més de fer front a la 
crisi i enfortir els serveis públics i socials, hem de vetlar perquè la nostra llengua, la 
nostra cultura i els nostres valors democràtics siguin els elements centrals de la 
integració i la cohesió socials. 

Són molts els reptes, i és molta la feina i la responsabilitat que hem d'assumir per 
donar respostes als problemes del país.  

Vos assegur que a partir del 23 de maig els homes i les dones del PSM tornarem a ser 
cridats per assumir aquestes responsabilitats. I farem front a aquests reptes i 
intentarem proposar les millors solucions, perquè estam fermament compromesos amb 
el futur d’aquest país. 

Les portes del PSM estan obertes a tots aquells que vulguin sumar, a tots aquells que 
vulguin treballar en aquesta direcció, pel futur de Mallorca.  

Moltes gràcies. 


