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ha valgut la pena

La legislatura que és a punt d’acabar ha estat dura i difícil; no té sentit negar-ho . D’una banda 
hem patit –i encara patim– els efectes d’una gravíssima crisi econòmica i social, d’abast 
internacional . La crisi afecta greument el nostre teixit econòmic i productiu, i destrueix llocs 
de feina com mai abans havíem vist . El gruix de l’acció de govern i de les preocupacions dels 
integrants del Pacte ha estat orientat a fer front a aquesta difícil situació econòmica i social .

D’altra banda, durant aquesta legislatura hem assistit a l’esclat de les investigacions judicials 
de nombrosos casos de corrupció política, també com mai abans havíem vist i la gran 
majoria relatius a la gestió de PP i UM durant la legislatura 2003-2007 . Aquests casos han 
generat una forta alarma social, han allunyat la ciutadania de la política, han suposat una 
pèrdua de confiança en els representants públics i han afectat l’estabilitat de les institucions 
democràtiques: diputats apartats dels seus grups, dimissions de consellers i de la presidenta 
del Parlament, i, finalment, expulsió d’UM dels equips de govern amb el resultat conegut per 
tothom: el Pacte progressista i nacionalista està en minoria al Parlament, al Consell i a Cort des 
de principis de 2010 .

Davant totes aquestes dificultats, la voluntat de la gent del PSM-Entesa Nacionalista i 
d’INICIATIVAVERDS ha estat sempre contribuir a la governabilitat del país per a poder fer front a 
la crisi i dur endavant un programa de govern progressista, ecologista i arrelat al país . Hem fet 
propostes, en positiu, per a contrarestar la desestabilització introduïda pels casos de corrupció 
i pel boicot sistemàtic del PP a les solucions que des dels governs de progrés proposàvem per a 
superar la difícil situació econòmica i social .

I podem dir amb el cap ben alt que el Pacte progressista ha governat les principals institucions 
democràtiques del nostre petit país amb honestedat, posant l’interès públic per davant dels 
interessos particulars, justament a l’inrevés del que succeïa la legislatura anterior, quan 
governaven el PP de Jaume Matas i la UM de Maria Antònia Munar .

Aquests han estat anys de molta feina, parcialment silenciada pels embats de la crisi i pel 
renou de la corrupció . El Pacte ha duit a terme bona part del programa que ens proposàrem 
l’any 2007, malgrat alguna decepció com la continuació de les obres de Son Espases, una 
decisió unilateral del PSOE . Així i tot, des del punt de vista progressista, social i territorial el 
balanç de la feina feta és netament positiu . L’objectiu d’aquesta publicació és explicar i posar en 
valor aquesta feina . No volem fer triomfalisme ni demagògia . Lògicament, és escrita des de la 
subjectivitat, però també des de l’autoexigència que sempre ens ha caracteritzat .

Aquest llibret pretén ser, bàsicament, útil . Perquè tu que el llegeixes sàpigues quina ha estat la 
nostra acció política i de govern, i quins són, al nostre entendre, els principals fruits en positiu 
de la gestió de govern d’aquests anys . Perquè puguis jutjar per tu mateix, per tu mateixa, si val 
la pena que a les Illes Balears hi hagi un govern progressista i que actuï en clau de país . Perquè 
puguis valorar si és útil que les persones del PSM i d’INICIATIVAVERDS transformem la realitat i 
construïm un país més just i més lliure des del poder polític .

Si volem canviar la realitat, corregir allò que no funciona, construir un país més lliure i lluitar 
contra les injustícies podem fer-ho de moltes maneres: des de l’àmbit del compromís personal, 
des del dia a dia, des de la participació en associacions, des de la feina, des de l’escola dels teus 
fills . . . I també ho podem fer des de la política . Perquè, malgrat el desprestigi que darrerament 
arrossega, des d’aquest àmbit també es poden defensar els teus valors i les teves idees, i 
comptant amb el poder polític es fa amb més força i de manera més eficaç .

A més, hem de tenir present que si no assumim nosaltres la responsabilitat de governar i de 
fer política seran uns altres els qui l’assumiran (els qui l’han exercida sempre) . Com deia Joan 
Fuster, “tota política que no fem nosaltres, serà feta contra nosaltres” .

En definitiva, aquesta publicació no tracta només del PSM i d’INICIATIVAVERDS . També tracta 
de tu, i està pensada perquè et sigui útil . Aquí tens les dades del nostre balanç . Ets tu qui has de 
valorar si ha valgut la pena i, en qualsevol cas, decidir si la coalició PSM-INICIATIVAVERDS ha 
de merèixer la teva confiança .

Biel BarcelóDavid Abril

QUATRE ANYS DE FEINA, AL TEU COSTAT
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PROTEGIM EL NOSTRE TERRITORI 
I EL NOSTRE PATRIMONIA
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hem fet conjuntament amb entitats i amb 
plataformes . I que, per tant, és un èxit 
compartit .

Aquest gir radical cap a la protecció 
del medi ambient i el patrimoni ha 
coincidit amb la crisi econòmica global . 
La devastadora crisi és també una crisi 
de valors i ha posat de manifest que 
el model del creixement urbanístic 
desmesurat i consumista és un model 
amb conseqüències nefastes a gran 
escala . 

En aquest context la nostra política 
ecologista ha resultat ser la més realista, 
pràctica i coherent amb els nous valors 
que ens han d’ajudar a fer els canvis 
necessaris per a sortir de la crisi .

A més, la protecció del nostre patrimoni 
cultural, històric i etnològic suposa una 
fita molt important per a fer possible la 
preservació i la projecció de la identitat 
pròpia del país .

Si un aspecte marca el signe d’aquesta 
legislatura és l’important avanç en la 
protecció de Mallorca . 

Hem fet un gir a les polítiques territorials 
i hem aconseguit revertir diversos 
processos urbanístics agressius que 
havien posat en marxa PP i UM .

Gràcies a la feina feta hem salvat zones 
humides, cales, jaciments arqueològics, 
torrents, nuclis urbans, elements 
etnològics i camins . 

Des de les institucions hem regulat en 
matèria urbanística d’acord amb criteris 
paisatgístics, ambientals i patrimonials . 
Hem posat l’interès públic per damunt 
els interessos privats que persegueixen 
l’enriquiment a costa de l’explotació dels 
recursos naturals .

A continuació us presentam un balanç 
que en matèria territorial i patrimonial 
sens dubte és positiu . S’ha de dir, però, 
que moltes d’aquestes victòries són el 
final d’un llarg camí reivindicatiu que 
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Així, en menys d’un any de legislatura havíem 
protegit més d’11 km de costa i més de 1 .600 
ha . I acabàvem amb la depredació del territori 
i l’urbanisme a la carta que tant caracteritzà 
la legislatura de PP i UM .

Una de les mesures més valentes de la Llei 
de mesures urgents és la derogació d’una 
vegada per totes de la Llei de camps de 
golf de 1988, que permetia construir places 
turístiques i residencials a sòl rústic per a 
“potenciar” el turisme del golf .

També elimina l’urbanisme a la carta 
derogant les disposicions legals que durant 
la legislatura anterior s’aprovaren per a 
possibilitar la legalització de xalets en sòls 
protegits, les excepcions urbanístiques i les 
modificacions de lleis existents per tal de dur 
a l’extrem la permissivitat territorial .

La Llei, però, va més enllà: fixa conceptes 
tan importants com són els de sòl urbà 
consolidat i no consolidat, el de solar, la 
reserva mínima del 30% per habitatge 
protegit i la cessió obligatòria del 15% 
destinat a patrimoni públic del sòl .

2. 
Protegim Son Bosc, Son Baco, es 
Pujols i Son Averçó

Evitam el creixement urbanístic associat 
als camps de golf .

La Llei 4/2008, de mesures urgents per a un 
desenvolupament territorial sostenible de les 
Illes Balears marca un abans i un després en 
la planificació del territori i, sobretot, pel que 
fa als camps de golf, ja que la Llei de 1988 
que els emparava queda finalment derogada i 
d’ara endavant els criteris per a equipaments 
esportius són sotmesos a criteris ambientals 
estrictes .

La Llei de camps de golf de 1988 permetia 
construir a sòl rústic places hoteleres devora 

 1. 
Protegim més de 1.600 ha i quasi 
11 km de costa de les nostres illes

Muleta, Son Real, Cala Marçal, Cala 
Blanca, Alcanada, Cala Carbó, Cala 
d’Hort, sa Roca Llisa, Montport, Punta  
Pedrera, Benirràs, el Vilar, Son Real, ses 
Feixes i ses Fontanelles; totes aquestes 
reivindicacions històriques ara assolides 
amb la feina feta des de les institucions .

Decret Llei i la Llei de mesures urgents 
4/2008

Tot just començar la legislatura ens vàrem 
posar a treballar des del Govern en el Decret 
llei i la Llei de mesures urgents 4/2008 per 
a donar resposta a les demandes socials 

i posar fi de forma legislativa a una era 
caracteritzada pel consum indiscriminat 
del territori i dels recursos naturals de les 
nostres illes .

El desembre del mateix 2007 aprovàrem 
el Decret llei que protegia ses Feixes i ses 
Fontanelles, i es va suspendre l’edificació 
d’habitatges en ANEI a l’illa d’Eivissa . 
Poc després, el 14 de maig de 2008, es va 
aprovar la Llei de mesures urgents per a 
un desenvolupament territorial sostenible 
a les Illes Balears . La Llei protegeix indrets 
excepcionals amb l’eliminació de tota una 
sèrie d’urbanitzacions projectades a espais 
d’alt valor ambiental i paisatgístic . 

Muleta, Son Real, Cala Marçal, Cala 
Blanca, Alcanada, Cala Carbó, Cala d’Hort, 
sa Roca Llisa, Montport, Punta Pedrera, 
Benirràs i el Vilar ara són sòl rústic protegit 
i molts d’aquests indrets s’han salvat de la 
urbanització gràcies a la Llei .

Zones protegides per la Llei de mesures urgents
Son Bosc
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de Tramuntana i que és candidat a ser 
patrimoni mundial de la Biodiversitat de la 
UNESCO . En aquest indret es preveia una 
nova urbanització amb capacitat per a 900 
persones –tot el municipi té 280 habitants–, 
que s’ha pogut aturar .

Les ART eren unes figures que, amb l’excusa 
de la reconversió territorial, amagaven 
creixements injustificats i “pelotazos” 
urbanístics . Suprimint-les s’han pogut eliminar 
19 possibles urbanitzacions, entre les quals 
l’Ullal, a Pollença, una àmplia zona rústica 
devora s’Arenal de Llucmajor o es Creuer de 
Marratxí . També s’ha evitat la construcció de 
20 .000 noves places residencials i hoteleres, 
5 .000 de les quals a Campos . Tot això permet 
conjugar un urbanisme transparent amb un 
creixement sostenible .

Cal recordar que l’eliminació de les 
polèmiques ART ha estat possible perquè 
en el seu dia aturàrem un pacte entre els 
nostres socis de govern (acordat d’amagat 
nostre) que hauria permès urbanitzar sa 
Ràpita, a Campos) . Finalment, la modificació 
del Pla territorial de Mallorca ha sortit 
endavant amb un ampli suport .

4. 
Delimitam les zones humides i 
protegim les basses temporals

S’han catalogat torrents, masses d’aigua 
hipogees, aigües de transició i aigües 
litorals

Basses temporals 

Són una característica pròpia dels climes 
mediterranis i representen ecosistemes d’un 
elevat valor ambiental . A més de les basses 
temporals que s’han inclòs al Pla hidrològic 
de les Illes Balears, se n’han delimitat 270 
ha entre Menorca (9) i Formentera (2) com a 
conseqüència d’un projecte LIFE Europeu i 
estan en procés de ser declarades LIC (lloc 
d’interès comunitari), figura de protecció de la 
Unió Europea i element integrador juntament 
amb les ZEPA de la Xarxa Natura 2000 . 

camps de golf per tal de promocionar aquesta 
activitat . En realitat, era una coartada per a 
construir a sòl rústic . Gràcies a la derogació 
d’aquesta Llei i a la pressió i l’actuació 
política dels diputats i representants insulars 
i municipals del PSM i d’INICITIVAVERDS 
s’han desestimat tot un seguit de camps 
de golf i les urbanitzacions que hi venien 
al darrere . Son Real (Santa Margalida), 
Son Averçó (Palma), es Pujols (Santanyí) 
i Son Baco (Campos) són clars exemples 
d’indrets emblemàtics amb característiques 
ambientals, paisatgístiques i etnològiques 
importants que estaven amenaçats per 
projectes emparats per la Llei de 1988, 
derogada pel Govern de Pacte .

Treballam per a protegir Son Bosc

Una de les principals lluites i reivindicacions 
ambientals d’aquesta legislatura ha estat la 
protecció de Son Bosc, a les finques adjacents 
al Parc Natural de s’Albufera . Els importants 
valors ambientals d’aquest indret estan 
amenaçats per un projecte de camp de golf .

Des que la gent del PSM i d’INICIATIVAVERDS 
gestionam la Conselleria de Medi Ambient 
s’ha impulsat la redacció del PORN (Pla 
d’ordenació de recursos naturals) del Parc 
Natural de s’Albufera per a incloure la zona 
amenaçada de Son Bosc en el parc adjacent . 
La reacció del PP fou presentar una llei per a 
impedir la protecció de la zona, que derogava 
el PORN i declarava el projecte de camp de 
golf d’interès autonòmic . Aquesta llei fou 
aprovada al Parlament amb els vots a favor 
de PP i UM .

Això no obstant, la lluita per conservar un 
espai de tant alt valor ambiental no va quedar 
frenada . Les manifestacions de suport 
d’arreu d’Europa també continuaren arribant .

Des del Govern vàrem iniciar el tràmit de 
declaració de ZEPA (zona d’especial protecció 
per a les aus), una figura europea de protecció . 
També es va sol·licitar la intervenció de la 
Convenció Intergovernamental sobre Zones 
Humides Ramsar, l’estudi tècnic de la qual 
conclou que Son Bosc és innegablement part 

indivisible de l’Albufera de Mallorca i, que per 
tots els seus valors ambientals recomana 
que es protegeixi . L’aprovació final de la ZEPA 
iniciada pel Govern protegiria definitivament 
Son Bosc .

 

3. 
Apostam per un canvi de model 
territorial i per un urbanisme més 
transparent i sostenible

Hem protegit es Guix a Lluc, l’Ullal 
a Pollença, s’Arenal a Llucmajor i es 
Creuer de Marratxí, i hem evitat la 
construcció de 20 .000 places hoteleres i 
residencials .

Protecció des Guix i eliminació dels 
“pelotazos” urbanístics del PTM

Hem modificat del Pla territorial de Mallorca, 
el Pla que regula el creixement municipal i 
la xarxa de carreteres, entre molts d’altres 
aspectes de l’ordenació del territori de 
Mallorca, per a protegir es Guix i eliminar 
les polèmiques ART (àrees de reconversió 
territorial) . Aquestes mesures han permès 
aplicar seny a un pla que permetia “pelotazos” 
urbanístics sense aplicar el principi de 
sostenibilitat ni el de l’interès comú .

Es Guix, devora Lluc, al municipi d’Escorca, 
és un conjunt natural situat en plena serra 

Es Guix Acció en defensa de Ses Fontanelles
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regularà l’accés a més de 303 km de camins 
que discorren per la serra de Tramuntana . 

Aquest Pla, derivat del Pla territorial de 
Mallorca i executat ja en un 44%, pretén 
sobretot posar els camins a l’abast del 
senderisme i preservar i rehabilitar les zones 
més fràgils i sensibles tant des del punt de 
vista ambiental com etnològic i patrimonial . 
També vol contribuir al desenvolupament 
endogen i sostenible dels municipis de la 
Serra . 

Una important aportació al Pla ha estat 
completar el traçat de Pollença fins al cap 
de Formentor . Aquesta Ruta de Pedra en Sec 
es complementa amb la Ruta d’Artà a Lluc 
(GR222), que travessa el pla de Mallorca i el 
Raiguer per a arribar al cor de la Serra . És un 
camí de pelegrinatge amb un traçat principal 
de més de 120 km . 

En total, el Consell de Mallorca ja gestiona 
més de 280 km de camins senyalitzats i 
cada dia van en augment . S’ha aconseguit, 
per exemple, l’obertura de camins públics al 
municipi d’Andratx .

Accés públic a la base del cap des Pinar

La base del cap des Pinar serà finalment 
d’accés al públic gràcies a un conveni entre 
el Ministeri de Defensa i la Conselleria de 
Medi Ambient i Mobilitat del Govern . El cap 
des Pinar és un espai que històricament hem 
reclamat com un indret emblemàtic .

Camins de Planícia, Ternelles i Lluc-
Pollença 

Els representants del PSM i d’INICIATIVAVERDS 
continuam lluitant per tenir oberts aquests 
camins .

Aquesta legislatura el Govern ha comprat la 
finca de Planícia, a Banyalbufar, que ha passat 
per tant a ser pública . Des que gestionam les 
àrees de Medi Ambient, des del Govern i des del 

Pla hidrològic de les Illes Balears: 
delimitació de les zones humides
 
A més de ser una potent eina de gestió de 
recursos hídrics, el Pla hidrològic pretén 
assolir importants fites de qualitat de l’aigua 
tant superficial com subterrània, i dels 
ecosistemes on és present . 

Per això, a més de registrar les basses 
temporals, el Pla caracteritza i cataloga les 
aigües superficials, les subterrànies, les de 
transició i les litorals . Una passa important és 
la incorporació al Pla de la delimitació de les 
zones humides de les nostres illes . Aquesta 
delimitació defineix espais tan emblemàtics 
com la Gola de Pollença, s’Estany de Son 
Bauló, s’Estany de Son Real, sa Pedrera de 
Son Fe, el Prat de l’Ullal i també ses Feixes 
d’Eivissa i ses Fontanelles de Palma, entre 
moltíssims d’altres . 

El Pla hidrològic també fixa objectius 
importants, com ara la possibilitat de 
recuperar zones humides degradades o 
dessecades després de 1987 . 

 

5. 
Obrim camins públics 

Garantir l’accés als camins públics a 
la Serra, al Pla i a la costa ha estat una 
reivindicació important dels moviments 
socials i una batalla política important 
de la nostra gent . Des de les institucions 
hem fet feina de valent per a garantir el 
dret d’accés als espais naturals i el dret 
de la lliure circulació de les persones per 
tots els espais públics .

Pla especial de la Ruta de Pedra en Sec 
(GR221)

L’accés a la Serra, regulat pel Pla especial de 
la Ruta de Pedra en Sec (GR221), garantirà i 

Zones humides

Accions reivindicatives per l’obertura dels camins públics
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7. 
Fomentam el turisme ornitològic i 
de natura

La desestacionalització turística és un 
dels principals reptes econòmics de 
les Illes Balears . Entenem que aquesta 
desestacionalització s’ha de basar 
en productes turístics que no siguin 
agressius amb el territori . Per això, com 
a oferta complementària al turisme de 
sol i platja ens hem decidit pel turisme 
de natura . 

Centre Ornitològic de la Gola

La creació del Centre Ornitològic de la 
Gola a Pollença suposa establir un punt de 
referència a les badies del nord que serveix 

de pol d’atracció cap a les zones humides de 
s’Albufera, s’Albufereta, Maristany i la Gola . 
Amb aquesta iniciativa es potencia un tipus 
de visitant que arriba amb les aus –primavera 
i tardor–, fa que s’allargui la temporada i 
difon la riquesa ambiental de les Illes . Poder 
veure abellerols i falcons marins a Son Bosc 
o voltors a la Serra és, per a molts ornitòlegs 
d’arreu d’Europa, un estímul per a visitar 
Mallorca . 

Consell es treballa per a demostrar la titularitat 
pública dels camins i garantir-ne l’accés .

D’ençà de l’arribada de l’esquerra a l’Àrea 
de Medi Ambient del Consell, el febrer de 
2010, l’expedient de la carretera vella de Lluc 
a Pollença ha avançat més que en la resta 
de legislatura . Ara, i malgrat les dilacions 
del nostre soci de govern, som a punt de 
completar les passes administratives per 
a poder recuperar d’ofici aquest camí i així 
retirar les barreres .

En el cas del camí de Ternelles (Pollença), 
treballam perquè el Departament de Territori 
revisi l’acord del 2006 que limita l’accés a 20 
persones per dia, per a garantir-ne l’ús com a 
camí públic sense dependre d’una autorització 
administrativa .

A més, hem posat en marxa un servei 
d’assessorament municipal especialitzat en 
aquesta qüestió per a ajudar els ajuntaments 
amb pocs recursos a defensar-se davant el 
tancament de camins, com per exemple és el 
cas del camí des Cabàs (Santa Maria) .

 

6. 
Lluitam contra el canvi climàtic: 
multiplicam per 15 l’energia 
fotovoltaica 

La protecció del territori no es pot 
deslligar dels efectes més globals del 
nostre model de desenvolupament . 
La coherència en la lluita per un 
model territorial racional, el consum 
responsable dels recursos i una mobilitat 
sostenible són aspectes que aquesta 
legislatura hem treballat amb convicció . 
Aquest compromís amb el patrimoni 
natural del país no es pot deslligar d’una 
responsabilitat que va més enllà: la lluita 
contra el canvi climàtic a nivell mundial . 

Pla d’acció contra el canvi climàtic 2008-2012

El Pla d’acció contra el canvi climàtic és el full 
de ruta del Govern per a reduir al mínim la 
contribució local al canvi climàtic . L’objectiu 
fonamental és disminuir les emissions de CO2 . 

El govern progressista ha donat un impuls 
decisiu al Pla amb noves mesures com treballar 
en una llei de residus i envasos, implantar 
la compra verda pública i compensar les 
emissions amb projectes de cooperació . 

El Pla es complementa amb altres 
instruments com la posada en funcionament 
de la Xarxa de Pobles pel Clima .

Reducció del consum d’energia fòssil

El govern actual ha fet un esforç important per 
a reduir el consum d’energia fòssil . N’és una 
mostra el fet que hem multiplicat per 15 l’ús 
d’energia fotovoltaica .

També hem posat en marxa una línia 
de subvencions per a la renovació 
d’electrodomèstics perquè aquests siguin 
més eficients energèticament .

Les mesures anteriors s’han complementat 
amb importants campanyes de control de 
la despesa energètica de les empreses i els 
particulars . A més, fomentar el transport 
públic i electrificar el tren són mesures que 
també van en la línia de rebaixar l’emissió de 
CO2 a l’atmosfera i la dependència del petroli . 

Inauguració del Centre Ornitològic de la Gola

Parc natural de sa Dragonera
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Agenda 21 Escolar

L’Agenda 21 Escolar (A21E) s’ha d’entendre 
com un pla d’acció inspirat en el principi de 
sostenibilitat i que s’elabora en el context d’un 
centre educatiu mitjançant la participació 
de tots els sectors implicats: alumnes, 
professors, personal d’administració i serveis, 
pares i mares i representants municipals .

Durant aquesta legislatura hem incrementat 
el nombre de centres educatius amb A21E 
–actualment són 45– i hem millorat la 
metodologia del programa . 

També hem fet un treball de consolidació 
dels processos mitjançant el Llibre blanc de 
l’Agenda 21 i participació i hem elaborat un 
Pla estratègic de l’Agenda 21 .

9. 
Protegim el nostre patrimoni 
històric i cultural

Hem preservat molts d’elements que 
estaven en perill de destrucció i hem 
posat en valor el patrimoni . 

La defensa del patrimoni històric i cultural 
del nostre país conjuga una sèrie de valors 
que sempre han estat presents en el nostre 
ideari: protecció del territori i defensa de les 
senyes d’identitat i d’un model turístic i de 
desenvolupament econòmic alternatiu . 

Impuls de noves mesures de protecció 
del patrimoni per a elements en perill de 
destrucció

Durant aquests anys hem emprès importants 
accions per a protegir elements patrimonials 
que estaven en perill de destrucció .

La declaració de BIC (bé d’interès cultural) és 
la màxima protecció que podem atorgar a un 
element . Durant aquest mandat s’han protegit 
molts elements significatius .

El Ple del Consell de Mallorca va declarar 
BIC, amb la categoria de conjunt històric, el 
barri des Jonquet de Palma, la qual cosa 
implica el reconeixement dels valors històrics i 
paisatgístics d’aquest enclavament . L’aprovació 
del BIC des Jonquet s’ha de reconèixer també 
com una victòria de la societat civil, que es va 
mobilitzar per a reclamar la protecció dels 
valors patrimonials de la barriada, amenaçada 
per projectes urbanístics i comercials .

També s’han declarat BIC:

•	Les rotes de Caimari, lloc d’interès 
etnològic . Aquesta àrea constitueix una 
de les mostres més representatives de 
l’enginyeria popular realitzada en pedra en 
sec a Mallorca .
•	Son Real, de Santa Margalida . La declaració 

es va aprovar per unanimitat i així es va 

Xarxes de refugis

Per a consolidar aquest turisme de natura 
hem potenciat les xarxes de refugis . Tant la 
del Consell (la Trapa, Muleta, Can Boi, es 
Tossals Verds, s’Hostatgeria-Castell d’Alarò, 
Son Amer) com la del Govern (Lavanor, 
Son Moragues, Comuna de Caimari, Cúber, 
Binifaldó, Gorg Blau, s’Arenalet, s’Alzina i es 
Oguers) . La nostra gestió ha suposat un nou 
impuls per a fomentar la vessant naturalista 
d’aquest tipus d’oferta . 

Itineraris

S’ha fet una tasca important en la gestió 
dels espais naturals protegits creant 15 
noves rutes dins els parcs, a més d’itineraris 
per a discapacitats visuals . El Mapa de la 
natura de Mallorca o la Ruta de Pedra en Sec 
són altres instruments que hem potenciat 
per a consolidar un turisme respectuós 
amb el nostre entorn i que en garanteixi la 
conservació . 

 

8. 
Impulsam l’Agenda 21 Local i 
Escolar 

Agenda 21 Local

L’Agenda 21 Local (A21L) és un pla d’acció 
de Nacions Unides que exhorta els governs 
dels estats perquè adoptin estratègies per 
al desenvolupament sostenible i ho facin en 
cooperació amb els governs regionals i locals, 
comptant amb la participació dels agents 
econòmics i socials .

Es pot definir com una forma de planificació 
i gestió pública d’àmbit local basada en 
la participació ciutadana i orientada a la 
sostenibilitat ambiental i socioeconòmica . 
En aquesta legislatura hem pres la decisió 
important d’impulsar l’A21L als municipis 
mitjançant:

•	Servei d’assessorament als ajuntaments i 
altres entitats interessades .
•	Campanya de difusió que té com a element 

principal la Unitat Mòbil d’A21L .
•	Sessions formatives . 
•	Fòrum d’Entitats Socials que aglutina 

les associacions interessades en aquests 
processos . 

Hem fet un important treball en xarxa entre 
consell-ajuntaments-entitats socials per a 
incrementar el consens polític i social pel que 
fa l’A21L i aconseguir formi part de l’agenda 
política d’institucions i entitats socials .

Unitat mòbil de l’Agenda 21 Local Trobada d’Agendes 21 
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del Temple, el baluard del Príncep, el Teatre 
Mar i Terra, el Casal Balaguer i ses Quatre 
Campanes . També hem aconseguit rehabilitar 
el castell d’Alaró .

La Sibil·la, patrimoni immaterial de la 
humanitat

A més del patrimoni arquitectònic, hem 
procurat posar en valor el patrimoni 
immaterial . El principal èxit en aquest 
sentit ha estat la declaració de patrimoni 

immaterial de la humanitat per part de la 
UNESCO del Cant de la Sibil·la . La iniciativa 
ha estat liderada pel Departament de Cultura i 
Patrimoni del Consell i la declaració suposa un 
reconeixement i una projecció internacionals 
per a un valuós i antiquíssim element del 
patrimoni cultural immaterial de Mallorca .

Patrimoni arqueològic i paleontològic

•	Ajudes per a activitats arqueològiques i 
paleontològiques: mai s’havia donat tant 
de suport als jaciments com en aquesta 
legislatura . Tots els municipis han pogut 
optar a una subvenció per a arqueologia . 
•	Carta aqueològica subaquàtica: s’ha firmat 

un conveni amb el Ministeri de Cultura per a 
redactar la carta arqueològica subaquàtica, 
una reivindicació històrica .
•	“Un passeig per l’arqueologia. Arqueologia 

en xarxa”: és una activitat dirigida a públic 
familiar, organitzada entre el Consell i els 
ajuntaments . Té l’objectiu de difondre els 
jaciments arqueològics de cada poble, que 
constitueixen un ric patrimoni cultural .

reforçar la decisió de denegar l’interès 
general al projecte de camp de golf previst a 
la zona i es va salvaguardar un espai de gran 
valor arqueològic i mediambiental .
•	Llogarets: Jornets, Orient, Biniaraix, 

Ruberts, Biniali, ses Olleries, ses Coves i ses 
Alqueries . 
•	Nucli urbà de Sineu: hem iniciat la 

declaració de BIC .
•	Sistema hidràulic de la síquia des Molins 

de Selva, Inca i Búger, i també la síquia del 
Mestre Pere de Palma .
•	La cova de Son Caulelles i el seu entorn, a 

Marratxí . 

D’altra banda, tenim nous béns catalogats, com 
Cala d’Or, sa Talaiassa i Cas Senyor a Santanyí .

Pel que fa als catàlegs de patrimoni, tot i que 
als pobles de Mallorca encara queda molta 
feina per fer, durant aquesta legislatura el 
Consell de Mallorca ha donat suport econòmic 
i assessorament tècnic als ajuntaments 
perquè pugin emprendre aquesta tasca .
S’ha de destacar la revisió del Catàleg de 

protecció d’edificis i elements d’interès 
històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic 
de Palma . En paral·lel s’ha iniciat el procés de 
catalogació de les 76 possessions de Palma 
que tenen un major interès o que estan en una 
situació més precària . 

Rehabilitació del patrimoni

A Palma hem rehabilitat o rehabilitam 
elements patrimonials importantíssims que 
duien anys abandonats: Can Serra, les torres 

Xerrada sobre patrimoni al barri des Jonquet Castell d’Alaró

Visita d’obres al Casal Balaguer de Palma Defensa de la candidatura de la Sibil·la a Nairobi
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UN GOVERN PROGRESSISTA, 
AL SERVEI DE LES PERSONESB
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En l’actual conjuntura de crisi econòmica 
i social i malgrat les dificultats financeres 
de les institucions, hem dedicat molts 
d’esforços a afavorir la justícia social, la 
cohesió, la inclusió i la qualitat de vida . 

Hem posat l’accent progressista a 
totes les àrees en què hem tengut 
responsabilitats regenerant barris 
degradats, fent més assequible 
el transport públic, creant noves 
prestacions comunitàries, amb mediació 
i programes d’acollida a les escoles, 
acostant la cultura a tothom, etc . 

Hem promogut de valent la participació 
ciutadana en els afers públics . Amb 
aquesta finalitat hem creat òrgans i 
processos participatius que mai s’havien 
donat a les Illes Balears .

Hem prestat una atenció especial als 
col·lectius que ho requereixen: gent 
gran, persones amb discapacitat, 
víctimes de la violència masclista, 
joventut , persones nouvingudes, 
persones en situació de dependència i 
menors en risc . I ho hem fet des d’un 
enfocament comunitari, donant eines 
per a l’emancipació, la independència, la 
cura i la dignitat .
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Ajudes de dependència

A més dels centres de dia i les residències, 
els ciutadans han pogut accedir a les ajudes 
de dependència . Les famílies de les Illes 
Balears han rebut més de 68 milions d’euros 
en concepte de prestacions econòmiques de 
dependència. Cada mes es destinen ja més de 
2,5 milions d’euros a prestacions econòmiques 
derivades de la Llei de la dependència i als 
endarreriments . Més de 6.900 famílies ja han 
rebut aquestes ajudes .

El desenvolupament de la Llei de la dependència 
ha permès, a més, crear més de 1.600 nous llocs 
de feina .

Pla d’inversió en noves infraestructures

Per a mantenir el camí que hem començat 
s’ha posat en marxa un pla d’inversió en noves 
infraestructures dotat amb 27,6 milions d’euros 
i destinat a nous centres de dia, residències, 
habitatges tutelats, etc . Aquestes són, entre 
d’altres, les inversions previstes:
•	 sis	centres	de	dia	a	Palma
•	 centre	de	dia	i	estades	nocturnes	a	

Valldemossa
•	 centre	d’estades	nocturnes	de	Petra
•	 centre	d’estades	nocturnes	d’Esporles
•	 centre	de	dia	per	a	malalts	d’Alzheimer
•	 acabament	de	les	obres	de	construcció	i	

equipament d’un centre de dia per a persones 
majors grans dependents a ses Salines
•	 centre	de	dia	polivalent	de	Formentera
•	 acabament	de	la	residència	de	Sant	Antoni
•	 acabament	de	la	residència	de	Sant	Jordi
•	 acabament	de	les	obres	de	la	residència	de	

Can Blai a Eivissa
•	 reformes	de	diverses	residències:	Llar	

d’Ancians, Artà, Algaida, Son Tugores
•	 adquisició	d’habitatges	tutelats

El desplegament de la Llei de la dependència ha 
permès també reforçar els recursos dels serveis 
socials municipals i acostar-los als ciutadans, 
amb la incorporació de valoradors i treballadors 
socials als consells i als ajuntaments . 

Les 379 places de centre de dia i de residència 
que hem concertat amb els municipis han 

suposat un estalvi per als ajuntaments de més 
de 6 milions d’euros anuals, uns doblers que han 
d’utilitzar per a fer créixer els serveis socials i 
l’atenció a les persones .

Centres de promoció de l’autonomia personal 

S’han posat en funcionament els serveis de 
promoció de Petra, Puigpunyent i Lloret, i 
el servei de promoció de l’autonomia per a 
persones amb discapacitat al Centre Joan 
Crespí, on s’ha traslladat el Centre Base, pel 
qual passen anualment prop de 20 .000 persones . 
El Centre Joan Crespí presta, a més, un servei de 
promoció de l’autonomia personal i suport a la 
vida independent i un altre de rehabilitació per a 
persones amb discapacitat física greu .

S’ha creat la figura de l’assistent personal

L’assistent personal atén les persones amb 
discapacitats físiques greus i les acompanya  
a formar-se, a accedir al mercat laboral o a 
gaudir del seu temps d’oci . A través d’una 
convocatòria d’ajudes econòmiques facilitam que 
les persones amb discapacitats físiques greus 
puguin contractar aquests assistents .

 

11. 
Impulsam la Llei de serveis socials 
per a garantir el dret i l’accés als 
serveis socials i promovem la 
formació amb garanties i de qualitat 
i la participació de les entitats

Reconeixement dels drets subjectius

La Llei de serveis socials que estava en vigor 
era de l’any 1987 i contenia declaracions 
de principis i manaments generalistes que 
derivaren, en bona part, en un sistema 
assistencialista i voluntarista . Amb l’aprovació 
de la nova Llei de serveis socials es reconeixen 
drets subjectius, aquells que es poden 
reclamar davant l’Administració perquè la 

10. 
Desenvolupam la Llei de la 
dependència

Hem iniciat i consolidat l’aplicació de 
la Llei de la dependència a les Illes 
Balears –la Llei estableix una aplicació 
progressiva fins el 2015– creant 
l’estructura necessària per a poder 
desplegar-la . Aquesta estructura no 
existia ni s’havia previst a les Illes Balears 
quan el mes de juliol de 2007 vàrem 
arribar a les administracions, encara 
que la Llei havia entrat en vigor el gener 
d’aquell any i unes quantes comunitats ja 
feia mesos que havien començat el camí 
per a donar el reconeixement i els serveis 
a les persones dependents . De fet, a les 
Illes Balears hi havia 5 .591 sol·licituds 
de valoració de la dependència sense 
tramitar . S’ha posat en marxa l’estructura 

normativa i de personal necessària per 
a desplegar la Llei i a hores d’ara ja hem 
tramitat més de 25.000 sol·licituds de 
dependència, de les quals ja s’han valorat 
23 .495 persones . D’aquestes, 17 .606 han 
estat declarades persones dependents 
i la resta són persones que no han estat 
considerades dependents o tenen un grau 
i nivell de dependència que entrarà en 
vigor en els pròxims anys .

Creació de noves places públiques

En total s’han creat 749 noves places per 
a persones majors dependents i 687 per a 
persones amb discapacitat dependents . 

S’han concertat amb els ajuntaments 379 places 
de centre de dia i de residències per a persones 
majors dependents . 

S’ha recuperat la gestió pública de residències 
privades –Oms, Sant Miquel, Son Güells i Son 
Llebre– i de centres de dia –Oms, Son Güells i 
Llucmajor .

La Conselleria d’Afers Socials ha posat en marxa noves infraestructures
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a la veu de les entitats i les associacions 
per damunt de la dels representats de les 
institucions .

S’ha creat el Consell de Participació de la 
Dona de les Illes Balears, òrgan consultiu i 
d’assessorament .

 

12. 
Promovem més de 120 accions 
anuals amb ONG de cooperació 
internacional a 
països en vies de 
desenvolupament

0,7%

Durant els quatre anys de 
legislatura hem destinat 
el 0,7% del pressupost 
propi del Govern a la cooperació 
internacional . La crisi econòmica i 
la baixada d’ingressos a la tresoreria del 
Govern han dificultat que s’incorpori més 
pressupost per a cooperació .

S’han destinat més de 27 milions d´euros a 
cooperació internacional a través de diverses 
línies de subvenció a les ONG . La presència 
d’aquestes ONG ha permès que es duguessin 
a terme una mitjana de 120 accions anuals a 
països en vies de desenvolupament .

També hem col·laborat amb els fons insulars . 
En quatre anys els fons insulars han rebut un 
total de 5.900.000 euros .

La col·laboració amb la UIB, de més de 
1 .700 .000 euros, ha facilitat que molts 
d’estudiants tenguin una primera experiència 

com a cooperants .

Cooperació institucional 

Però també hem optat per una 
cooperació internacional pública . 

Per això s’han incrementat 
els convenis del Govern amb 

altres governs i representants 
internacionals, dels quals podem 
destacar el de les Nacions 
Unides per al refugiats Palestins, 
el de l’Organització d’Estats 
Iberoamericans o el del Front 
Polisari per als refugiats de Tinduf . 
Per primera vegada s’han establert 
els plans regionals amb el Senegal, 

ciutadania coneix els seus drets i el deures 
que generen, com ara l’educació, la salut i el 
sistema de pensions .

Prestacions i serveis

Un decret específic establirà una cartera de 
serveis i prestacions que fixarà quins són 
els serveis socials als quals els ciutadans i 
ciutadanes tenen dret quan estiguin en una 
situació de vulnerabilitat o risc social .

Consell de Serveis Socials

La Llei de Serveis Socials que té molt en 
compte els consells i els ajuntaments, els 
quals han de ser els òrgans de gestió i han de 
disposar del finançament suficient per part del 
Govern, que establirà els mínims de qualitat i 
servei . També estableix el dret a la participació 
de la societat civil mitjançant òrgans com 
el Consell de Serveis Socials, que reconeix 
el valor i la feina del tercer sector i la seva 
col·laboració necessària amb l’Administració 
pública . També s’hi fa un reconeixement 
dels professionals que des de l’any 1980 han 

estat els principals impulsors dels serveis 
socials, a vegades en situacions d’una màxima 
precarietat .
 
En definitiva, hem aprovat una llei moderna 
que ens acosta a l’Europa social . Hem defensat 
aquesta llei perquè crèim que les polítiques 
socials avançades són part de la nostra 
identitat política i perquè són clarament una 
mostra de compromís amb un país que volem 
equitatiu i just .

Formació amb garanties i de qualitat

Hem fundat la Càtedra de la Dependència . 
S’han organitzat cursos per a formar 
alumnes de diferents carreres en matèria 
de dependència . Es tracta de garantir que 
els nous professionals tenguin unes nocions 
bàsiques respecte de la implantació de la 
Llei .

Palma ha acollit 5 congressos estatals i 2 
jornades sobre drets dels menors . Hi han 
participat prop de 900 persones .

Hem creat l’Observatori Social conjuntament 
amb la Universitat . La iniciativa neix amb 
l’objectiu de recollir i generar la informació 
necessària per a millorar el coneixement de la 
situació social i detectar situacions emergents 
i punts crítics .

S’ha iniciat la publicació de la «Revista d’Afers 
Socials», de caire professional, a la qual s’han 
subscrit més de 1 .000 persones . Se n’han 
editat 5 números .

S’ha aprovat el Centre Integral de Formació de 
Serveis Socials de Son Llebre . És un projecte 
comú d’Afers Socials, Educació i Treball, i 
servirà per a potenciar la formació reglada, 
professional i permanent en matèria de 
serveis socials . Es preveu que cada any s’hi 
formin prop de 3 .000 persones .

Fomentam la participació de les entitats 

S’han modificat els decrets que regulen 
el Fòrum de la Immigració i el Consell de 
Cooperació amb l’objectiu de donar prioritat 

Consell de Serveis Socials

Fina Santiago a Perú
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mateixes obligacions”, 
l’exposició “Dones . 
Reconstruïm la Història . 
Les Illes 1880-1936” i la 
campanya de conscienciació 
de la població sobre les 
realitats que hi ha darrere la 
prostitució .

S’ha posat en marxa el 
protocol interinstitucional de 
detecció, prevenció i atenció 
de la violència masclista a 
les Illes, que pretén ordenar i 
impulsar totes les accions de 
manera coordinada i eficaç, 
i aconseguir un abordatge 
integral d’aquest fenomen 
i una major efectivitat en el 
procediment, la qual cosa 
farà que la víctima se senti 
més segura i amb més 
suport .

Servei d’acompanyament 24 
hores

Aquest servei dóna 
resposta social telefònica i 
acompanyament presencial 
a les dones que pateixen 
violència de gènere, i 
activa els mecanismes i els 
recursos que són necessaris 
en cada cas . 

Reforma legal perquè els 
maltractadors no puguin 
heretar de les seves 
víctimes

El Parlament també 
ha aprovat en aquesta 
legislatura una proposició de 
llei del BLOC que modifica 
el dret civil balear per a 
impedir que les persones 
condemnades per violència 
masclista no puguin heretar 
el patrimoni de les seves 
víctimes .

l’Equador i el Marroc per a establir objectius 
comuns de cooperació i codesenvolupament 
entre el governs respectius . 

Pla director de cooperació

Tot això s’ha duit a terme amb criteris 
de planificació i adequació . En aquest 
sentit es va aprovar el Pla director de 
cooperació, que estableix quins són els 
països prioritaris i preferents (amb baix índex 
de desenvolupament humà, que generen 
immigració a la nostra comunitat i amb els 
quals hi ha tradició en cooperació) i quines 
són les prioritats d’intervenció (cobertura de 
necessitats bàsiques, suport a les iniciatives 
productives, augment de les capacitats i 
autosuficiència de les dones, sensibilització i 
conscienciació de la població general, etc .) .

Reconstrucció

També hem participat econòmicament en 
la reconstrucció de zones que han patit 
catàstrofes naturals o guerres, com el Perú, 
Haití, la República Dominicana o el Pakistan, 
amb més de 800 .000 euros .

 

13. 
Treballam per la igualtat efectiva 
entre homes i dones 

Llei d’igualtat entre homes i dones

Hem impulsat una sèrie de mesures i 
iniciatives destinades a treballar per a la 
igualtat efectiva entre homes i dones . Cal 
destacar la Llei d’igualtat, aprovada pal 
Consell de Govern, que derogarà la Llei per a 
la dona aprovada el 2006 i que estableix, entre 
d’altres aspectes, que no pagar les pensions 
és un cas de violència econòmica contra les 
dones equiparable a la física o la psicològica . 

Una altra novetat és que la Llei obliga les 
administracions públiques (Govern, consells 

insulars i ajuntaments) a tenir en els seus 
òrgans col·legiats i de selecció de personal 
una representació equilibrada d’homes i 
dones . S’entén per representació equilibrada 
que cada sexe no superi el 60% ni sigui inferior 
al 40% . 

El text estableix també que les administracions 
públiques no han de formalitzar contractes 
amb empreses que estiguin sancionades 
administrativament o condemnades per 
promoure o tolerar pràctiques laborals 
considerades discriminatòries per a les dones . 

Programa de suport per a dones víctimes de 
la violència masclista

Per caminar cap a la igualtat hem de treballar 
contra la violència masclista i donar suport 
a les dones que la pateixen . Per això hem 
desenvolupat un programa de suport per a 
dones víctimes de violència masclista amb 
empreses mitjançant la seva inserció laboral . 

Un altre aspecte en el qual hem treballat 
per a facilitar aquesta igualtat real és la 
conscienciació de la societat . En aquest sentit 
s’han posat en marxa diverses iniciatives: 
per exemple, la campanya “Mateixos drets 

Campanya “Mateixos drets, mateixes obligacions”

Exposició “Dones reconstruïm la història”



32
Balanç 2007/11

33
feina feta

Impulsam l’acolliment lingüístic als 
municipis

Des del Consell hem posat en marxa el PALC 
(Projecte d’acolliment lingüístic i cultural) 
com a pla pilot per a posar els fonaments 
per arribar a fer de la llengua i la cultura 
catalanes el vehicle d’integració i de cohesió 
social de la població nouvinguda de Mallorca . 
El projecte va començar a Sant Llorenç des 
Cardassar i a sa Pobla . A finals del 2010 el 
PALC arriba a 8 municipis . 

Una de les novetats principals és que no 
es limita a l’àmbit educatiu o de política 
lingüística, sinó que té en compte tots els 
serveis i espais municipals i també les 
organitzacions ciutadanes per facilitar 
la integració ràpida dels nouvinguts . 
S’han organitzat activitats específiques de 
dinamització i d’acollida lingüística: tallers 
d’actituds lingüístiques, tallers de cohesió 
social per a joves i població adulta, tallers de 
català per a l’atenció de persones en situació 
de dependència, colònies lingüístiques, edició 
de material didàctic, etc .

Duim la dinamització lingüística als carrers 
de Palma

El Projecte:D és un servei que 
promou iniciatives de foment 
de la llengua pròpia per als 
ciutadans i ciutadanes de Palma . 

Ara ja són deu les persones que hi fan feina 
des de diferents àmbits: territorial (a sis 
barris), intercultural i escolar .

Hem introduït la dinamització lingüística 
als barris de Palma descentralitzant les 
actuacions, treballant en xarxa amb els altres 
agents socials, fent accessible i atractiva 
la llengua catalana a la població, trencant 
prejudicis lingüístics, vehiculant iniciatives de 
foment de la llengua a diversos àmbits, etc .

També hem promogut la dinamització 
lingüística intercultural, per a fomentar la 
cohesió social, mitjançant cursos i tallers de 
català inicial per a joves i adults nouvinguts, 
aules d’acollida per a infants i joves a diferents 
barris de la ciutat, la realització i distribució 
del material Benvinguts a Palma adreçat als 
nous empadronats de la ciutat, la promoció i la 
creació d’iniciatives que afavoreixen l’intercanvi 
i el coneixement entre cultures, etc .

Finalment, hem impulsat l’ús de la llengua 
entre els joves, amb tallers i activitats de 
lleure als IES de Palma, les mini biblio mòbil, 
la revista cabòrIES i les colònies lingüístiques 
i els tallers d’estiu per a joves .

Els Relats infantils del món i el Tastaplats. 
Espipellades de cultura gastronòmica són 
altres accions impulsades per Cort per a 
fomentar el coneixement entre les diferents 
cultures que conviuen a Palma .

14. 
Cream nous serveis i prestacions 
socials comunitàries 

Durant aquesta legislatura hem posat 
en marxa tot un seguit de noves 
prestacions i serveis socials comunitaris 
per a oferir a la ciutadania una sèrie 
d’eines i instruments per a fer front a 
una eventual situació de vulnerabilitat, 
ja sigui per un trauma, una manca de 
recursos personals per a enfrontar-se a 
les dificultats o el desconeixement de la 
llengua i els costums pels nouvinguts . 
Aquests nous serveis abracen diferents 
sectors i col·lectius .  

Mediació intercultural

S’ha donat un fort impuls a la figura 
del mediador, que és l’interlocutor, el 
professional, que ajuda les persones 

immigrades a superar els problemes 
d’adaptació quan arriben a les Illes . L’import 
destinat a contractar mediadors als municipis 
ha passat de 400 .000 a 1 .000 .000 d’euros . 

Teletraducció

Aquest és un altre dels nous serveis destinats 
a facilitar la integració de les persones 
nouvingudes que mentre s’integren en la 
societat de les Illes tenen problemes de 
comunicació . 

Aquesta actuació facilita la comunicació dels 
estrangers amb els metges i els professionals 
dels serveis socials . 

Programa de competències parentals

És un nou programa que té l’objectiu de 
prevenir el desenvolupament de conductes 
problemàtiques en els fills . S’adreça a famílies 
que han acudit als serveis socials i tenen 
dificultats a l’hora d’afrontar les relacions 
entre pares, mares i fills .
 

 

15. 
Promovem el 
català com a 
llengua comuna 
i d’integració 
social 

Defensam que el 
català esdevengui la llengua de trobada 
de tots els ciutadans d’aquest país i que 
sigui un dels instruments principals per 
a construir una societat cohesionada, 
solidària i amb projecció de futur . Hem 
treballat amb aquest objectiu des de 
diverses institucions, sempre amb un 
esperit positiu i integrador .

Acció del Projecte:D a l’escola del barri de Santa Catalina de Palma
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Més habitatges per als joves

Una iniciativa destinada a fer viable 
l’emancipació dels joves ha estat facilitar-los 
l’accés a l’habitatge posant al mercat 40 pisos 
molt funcionals al barri de sa Gerreria de 
Palma, amb lloguers molt econòmics (d’un 
màxim de 200 euros mensuals) i aplicant 
un programa específic d’intermediació en el 
lloguer per al col·lectiu jove en el marc del 
servei Palma Habitada .

Programa de suport a l’emancipació del 
jovent tutelat

Per a millorar les oportunitats dels joves que 
es troben en el nostre sistema de protecció 
de menors i amb una manca de suport 
familiar, i que quan són majors d’edat han 
d’abandonar els centres per a assolir la seva 
pròpia autonomia, hem posat en marxa un 
programa de suport a la seva emancipació . 
Aquest programa consisteix a procurar-los un 
habitatge, una renda bàsica d’emancipació i el 
suport d’una família pont quan sigui necessari .

Més participació: impulsam el Consell 
de Joventut de Palma i l’Hotel d’Entitats 
Juvenils

Després de 20 anys, el Consell de Joventut 
de Palma torna a ser una realitat . Aquest 
projecte de l’Ajuntament de Palma i del 
Consell de Joventut de les Illes Balears (CJIB), 
és un espai de participació a les polítiques de 
joventut per a totes les entitats juvenils de la 
ciutat .

D’altra banda, amb l’objectiu de ser un viver 
de les entitats juvenils de Palma que inicien 
el seu camí associatiu s’ha posat en marxa 

un espai que cobreix totes les necessitats 
d’aquestes entitats . És l’Hotel d’Entitats, 
ubicat al carrer de la Ferreria, 9 .

Recuperam els camps de treball d’estiu

Una altra fita aconseguida pel govern 
progressista, de la qual es poden beneficiar 
els joves d’aquest país, és la recuperació dels 
camps de treball d’estiu .

 

17. 
Cream nous serveis per a menors 
i joves en risc i defensam els drets 
dels menors

Nous centres per a menors amb mesures 
judicials

Durant aquesta legislatura hem creat nous 
serveis per a joves en risc . S’han obert dos 
nous centres per a menors amb mesures 
judicials, un de vuit places, ampliables a deu, i 
un altre de dotze places . 

Estimulam les iniciatives d’ajuntaments i 
d’entitats a favor de la integració lingüística

Hem obert línies de subvencions específiques 
de dinamització lingüística, integració de 
nouvinguts i mediació per a ajuntaments 
i entitats . També hem donat suport a les 
iniciatives que amb l’objectiu de fomentar la 
llengua entre els nouvinguts han promogut 
entitats com l’Obra Cultural Balear, Joves 
de Mallorca per la Llengua i Paraula, 
organitzacions capdavanteres en la defensa i 
la promoció de la llengua pròpia .

N’és un exemple el suport a la campanya de 
voluntariat lingüístic “Amb tu, en català” que 
gestiona Paraula .

Materials per a l’acollida i eines per a 
l’aprenentatge

Hem realitzat i distribuït unes carpetes 
d’acollida lingüística i cultural per a 
nouvinguts, una guia de conversa en català i 
d’altres materials per a promoure l’acollida 
lingüística .

També hem revisat els cursos de català inicial 
per a nouvinguts adults, per a fer-los més 
accessibles, i hem ampliat els punts i centres 
d’autoaprenentatge de la llengua catalana .

16. 
Fomentam la participació i 
garantim les oportunitats de la 
gent jove  

Després de molts anys en què 
l’Administració no posava en marxa 
mesures per a afavorir les oportunitats 
dels joves i estimular la seva participació 
en l’àmbit associatiu, l’actual govern 
progressista ha impulsat una sèrie de 
projectes importants .

Festa “Viu la llengua”

Constitució del Consell de la Joventut de Palma
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18. 
Afavorim una educació més 
igualitària i inclusiva

Tenim clar que els centres educatius 
tenen una important funció integradora, 
juguen un paper clau en la lluita 
contra l’exclusió i han de ser espais 
transmissors de valors . Per això hem 
posat en marxa diversos programes que 
volen garantir la igualtat d’oportunitats 
per a tot l’alumnat de les Illes . 

Fomentam la reutilització de llibres de text

El programa de reutilització de llibres de 
text consisteix a crear un fons de llibres i 
material didàctic de titularitat de la Conselleria 
d’Educació i Cultura, que es nodreix de 
les aportacions econòmiques d’aquesta 
Conselleria, dels pares que s’adhereixin 
al programa i d’altres entitats públiques o 
privades, amb la finalitat d’adquirir llibres de 
text i material didàctic perquè l’alumnat els 
utilitzi mentre sigui possible . 

Els centres participants impliquen els seus 
alumnes amb accions educatives a favor del 
medi i dels valors de cooperació, respecte 

i solidaritat . Així mateix, aquest programa 
reforça el foment de la lectura, les biblioteques 
d’aula i el consum responsable . Hi participen 
169 centres de primària i 17 instituts de 
secundària .

Impulsam l’acolliment i la integració en 
l’àmbit educatiu

Hem posat en marxa una sèrie d’accions, 
mesures i programes que recollim en el 
Programa d’acollida, integració i reforç 
educatiu, un instrument necessari per a 
fer front a l’atenció a la diversitat cultural 

Són recursos socioeducatius per als joves 
infractors que tenen una mesura judicial en 
règim obert o que necessiten conviure en grup 
educatiu . L’objectiu dels centres és donar-
los suport en el seu procés de reinserció 
social i potenciar-ne l’autonomia personal, 
la responsabilitat i les habilitats per a la 
convivència .
 
Educadors als instituts

En la mateixa línia de millorar els serveis 
per a resoldre conflictes entre els joves hem 
creat la figura dels educadors als instituts . 
La intervenció d’aquests professionals té 
com a objectiu treballar amb els alumnes 
en risc d’exclusió social als instituts, ajuda 
a rompre amb el cicle mal comportament-
amonestació-expulsió i obre noves vies 
perquè recuperin l’interès pels estudis . Amb 
aquesta iniciativa es pretén avançar en la 
prevenció del conflicte a l’àmbit educatiu, 
implicant-hi les famílies i els serveis socials 
comunitaris . 

El conjunt de totes aquestes actuacions ha 
suposat una millora de la convivència als 

centres i una disminució de les amonestacions, 
i s’han posat en marxa mesures alternatives a 
l’expulsió .

S’ha firmat el Protocol de detecció i valoració 
dels menors que pateixen maltractaments 
i abusos . Per a unificar criteris a totes les 
institucions amb competències en matèria de 
protecció de menors hem redactat un protocol 
interdisciplinari d’actuació comuna que 
serveix per a detectar casos d’abusos sexuals i 
maltractaments i actuar-hi . 

S’ha creat una unitat de maltractament per a 
menors víctimes d’abusos sexuals, inexistent 
fins ara a les Illes, per als casos no tutelats 
pels consells insulars .

Hem aprovat la Llei de mediació de les Illes 
Balears, que converteix en un servei públic 
aquest procediment per a solucionar conflictes 
de manera amistosa i mitjançant el diàleg . 
Les qüestions que es poden sotmetre a la 
mediació familiar s’han de referir a matèries 
de dret civil de família, disponibles per les 
parts d’acord amb aquest dret i que es puguin 
plantejar judicialment .

Nou centre d’incorporació social

Presentació del programa de reutilització de llibres de text
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creixent als nostres centres, cada cop més 
complexos i plurals .

Aquest programa està destinat sobretot a 
l’alumnat d’incorporació tardana que presenta 
necessitats específiques de suport educatiu, 
però implica tota la comunitat . 

Hem impulsat un important nombre d’accions: 
mediadors d’escolarització, programa 
d’interlocució, carpetes d’acolliment, material 
bàsic per a l’aprenentatge de la llengua 
catalana, aules d’acolliment, mesures 
de compensació educativa (ajudes per a 
menjadors escolars), programes de reforç 
educatiu, equips itinerants de suport educatiu, 
programes d’intervenció socioeducativa, 
tallers interculturals, programes de promoció 
educativa (“Entre Illes”) i un pla de formació en 
la diversitat i interculturalitat per a docents .

Intervenim perquè els joves inadaptats 
recuperin l’interès pels estudis

Hem potenciat el programa Alter d’intervenció 
socioeducativa amb joves en situació 
d’inadaptació escolar, amb l’objectiu que 
recuperin el seu interès pels estudis, alhora 
que es reforcen les seves competències i 
habilitats socials . També se’ls ofereix un 
aprenentatge prelaboral per a ajudar-los en 
la incorporació social, laboral i educativa . En 
aquest sentit, les 18 unitats formatives s’han 
ampliat a 55 .

 

19. 
Acostam la cultura a les persones 

Des del començament de legislatura, 
a les àrees de Cultura del Consell de 
Mallorca i de l’Ajuntament de Palma ens 
marcàrem l’objectiu d’acostar la cultura 
a la ciutadania creant i redefinint espais 
i programacions culturals, però també 
donant eines per a afavorir la creació, la 
formació, la difusió i l’excel·lència dels 

nostres productes culturals . Gràcies a 
aquesta gestió, Palma ha recuperat un 
dinamisme cultural que feia anys que 
havia perdut . Mentrestant, els pobles de 
Mallorca també han vist com millorava 
considerablement la seva oferta cultural . 
 
Una millor programació

En l’àmbit de la programació cultural, hem 
impulsat el Teatre Principal de Palma amb 
espectacles de música i dansa que han 
aconseguit superar els 50.000 espectadors de 
mitjana anual .

La Casa Museu Llorenç Villalonga de 
Binissalem i la Casa Museu Pare Ginard 
de Sant Joan han incrementat i millorat el 
programa d’activitats . I a través de la Xarxa 
d’Activitats Culturals del Consell de Mallorca 
posam a disposició dels ajuntaments serveis i 
activitats culturals itinerants .

D’altra banda, per primera vegada el Teatre 
Municipal de Palma té una programació 
estable de cinema en versió original .

Més infraestructures

En aquesta legislatura també s’ha donat 
un impuls important a les infraestructures 
culturals . S’ha rehabilitat el Teatre Mar i Terra 
(es Jonquet-Santa Catalina) amb una inversió 
de 2,8 milions d’euros, fet que suposa reobrir-

Nous equipaments i iniciatives culturals a Palma
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recentment hem creat l’Aula Folc, que pretén 
ser un espai de formació i intercanvi .

El Centre de Recursos per la Creació 
Contemporània, ubicat al Quarter 
d’Intendència, té com a objectiu afavorir el 
desenvolupament de projectes conjunts que 
millorin la qualitat de les propostes de creació 
contemporània a la nostra ciutat, responent 
a la necessitat de formació especialitzada i 
continuada dels professionals de la creació .

Duplicam els usuaris de les biblioteques de 
Palma

Per a desenvolupar la llei de biblioteques, 
el Consell ha elaborat els estàndards o 
paràmetres de biblioteques públiques de 
Mallorca, que són la base del Mapa de lectura 
que està en procés de redacció . 
L’impuls de la xarxa de biblioteques municipals 
de Palma obrint quatre noves biblioteques 
(Establiments, Son Gotleu, Josep Maria 
Llompart –a S’Escorxador– i Joan Alcover) i la 
imminent inauguració d’una cinquena (a Son 
Cànaves), juntament amb una millora general 
de les infraestructures, nous horaris més 
amplis, la dinamització i la instal·lació de Wi-Fi, 
han permès duplicar el nombre d’usuaris de 
les biblioteques de la ciutat . 

Projectes en marxa

El final de la legislatura deixa molts projectes 
en marxa . A Palma, la rehabilitació del 
Casal Balaguer, la construcció del Centre 
de Recepció de Visitants de Bellver i la 
rehabilitació de les torres del Temple i de Can 
Serra . A Santanyí, la rehabilitació de la casa 
natal de Blai Bonet .

20. 
Feim una cultura més participativa 

Un dels principals aportacions de la 
gestió a les àrees de cultura haurà estat 
el canvi cap a una cultura participativa .  
 
L’any 2008 va tenir lloc el Congrés de Cultura 
de Palma, un gran procés de trobada de tots 
els agents culturals de la ciutat que va servir 
per a fer una diagnosi compartida de l’estat 
cultural de Palma i consensuar amb el sector 
les estratègies a seguir durant la legislatura . 
D’aquest procés va néixer el Consell Municipal 
de Cultura . 

El Consell Municipal de Cultura pretén ser un 
espai per a aportar noves idees i crear opinió 
i debat dins el sector cultural . Hi participen 
representants dels diversos àmbits culturals: 
arts escèniques, arts visuals, biblioteques i 
arxius, cultura popular, música, patrimoni, 
política lingüística, gestió cultural i turisme 
cultural . També hi participen les entitats 
veïnals i els grups polítics municipals . 

A la Direcció Insular de Cultura també hem fet 
feina des d’un cultura participativa . En aquest 
sentit, hem creat la Comissió Assessora 
d’Arts Plàstiques i la Comissió Assessora 
d’Activitats Cinematogràfiques, i hem donat 
un nou impuls al Consell Assessor de Cultura 
Popular i Tradicional de Mallorca .

lo després de dècades en l’oblit . Aquest espai 
de cultura acollirà l’Escola Municipal de Teatre 
i l’Aula Folc, dedicada a la cultura popular 
d’arrel tradicional .

La rehabilitació de l’Auditori Municipal de 
Son Cladera dotarà la Banda Municipal de 
Música de Palma d’una nova seu, i al Quarter 
d’Intendència de Palma hem posat en marxa 
una nova infraestructura cultural oberta i 
dinàmica: el Centre de Recursos per a la 
Creació Contemporània (CRCC) .

A Llucmajor hem donat un impuls a 
la Fundació Toni Catany per al Centre 
Internacional de Fotografia . S’ha comprat la 
casa de Tomàs Montserrat i s’ha catalogat el 
fons documental i fotogràfic .

Impulsam la creació i la producció

En l’àmbit de la creació i la producció, el 
Circuit d’Arts Escèniques del Consell de 
Mallorca ha experimentat una important 
millora econòmica .

Projecte Capella 2010: per primera vegada 
hem fet aquesta convocatòria internacional 
d’intervencions artístiques, la qual cosa és un 
suport a la creació contemporània .

Hem duplicat el pressupost destinat a la 
convocatòria d’ajudes a projectes culturals que 
fa l’Ajuntament de Palma . Hem incrementat 
un 100% la partida de subvencions per als 
projectes culturals de les entitats i de les 
empreses, i per primera vegada els projectes 
escènics i audiovisuals han rebut ajudes 
específiques de la Regidoria de Cultura de 
Palma . Finalment, també hem millorat la 
dotació econòmica dels Premis Ciutat de Palma 
i s’han creat les noves categories de Còmic, 
Animació Independent i Crítica Literària . 

Invertim en formació

També hem volgut incidir en la millora de la 
formació cultural . Així, l’Escola Municipal de 
Teatre ha experimentat un important impuls 
i s’ha quadruplicat el nombre de persones 
inscrites . En l’àmbit de la cultura popular, 

Remodelació de la biblioteca municipal de Cort

Nova biblioteca municipal Josep Maria Llompart
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Les obres, que es varen començar el mes 
de març del 2010 i estaran completament 
enllestides al llarg de 2011, enllaçaran 
l’estació d’Artà amb l’actual estació de 
Manacor . El tren–tram solucionarà una bona 
part dels problemes de mobilitat que pateix 
la zona i és una oportunitat històrica per a la 
ciutat de Manacor i per a tota la comarca de 
Llevant .

Electrificació de la xarxa ferroviària

A principis de l’any 2010 varen començar 
les obres per a electrificar el tram de 
línia Palma-l’Enllaç, mentre que les del 
tram l’Enllaç-Manacor i l’Enllaç-Sa Pobla 
s’iniciaran l’any 2011 .

D’aquesta manera, els trens dièsel seran 
reemplaçats per les noves unitats elèctriques . 
Aquesta inversió suposarà un gran salt 
qualitatiu en el servei i situarà les Illes Balears 
a l’avantguarda de les infraestructures 
ferroviàries . No només viatjarem amb trens 
més ràpids i còmodes sinó que també 
viatjarem contaminant menys, ja que la tracció 
elèctrica consumeix aproximadament un 25% 
menys d’energia primària que la tracció dièsel .
 
A més d’aquests dos gran projectes de país 
deixarem altres millores al tren: l’eliminació 

de passos a nivell com els de Lloseta i Consell, 
i l’estudi d’alternatives per a executar les 
línies ferroviàries que enllaçaran Artà amb 
Cala Rajada i Palma amb el Migjorn mallorquí .

 

22. 
Milloram el transport públic: el 
feim més econòmic, més ràpid i 
més còmode 

A més d’augmentar les freqüències dels 
trens i dels autobusos, s’han introduït 
millores que fan que el transport públic 
sigui més econòmic, més ràpid, més 
còmode i més bo d’utilitzar .
 
La intermodalitat i el sistema tarifari 
integrat al transport terrestre

La intermodalitat és l’ús de més d’un mitjà 
de transport (transbordant) per a poder 
arribar a la destinació triada . Amb la Targeta 
Intermodal es poden emprar tots els sistemes 
de transports del Govern de les Illes Balears, 

21. 
Construïm més tren, més ràpid i 
més eficient 

Un dels eixos bàsics de l’actuació del 
govern progressista, gràcies a la nostra 
gestió a l’Àrea de Mobilitat, és el canvi 
del model de mobilitat que històricament 
ha prioritzat la dreta a les Illes Balears: 
un model basat gairebé en exclusiva en 
el cotxe particular i en infraestructures 
que han consumit bona part del nostre 
territori, com són carreteres i autopistes .  
 
Per a posar les bases d’aquest canvi de model 
hem fet multitud d’actuacions i inversions 
que permetran comptar amb un transport 
públic més diversificat, eficient, barat i que 
doni solució als problemes de mobilitat 
de la ciutadania . Per exemple, una de les 
primeres actuacions duites a terme va ser 
l’augment de freqüències en el servei de tren 
i de les expedicions a les línies d’autobusos 
interurbans per adaptar-les als horaris de les 
persones que treballen i estudien .

Pel que fa a les infraestructures hem de 
destacar les següents:

El tram–tren entre Manacor i Artà

És una reclamació històrica de la comarca de 
Llevant . El tram-tren és un mitjà de transport 
que es comporta com un tramvia quan circula 
pels nuclis urbans i com un tren en els 
trams interurbans, en els quals pot agafar 
els 100 km/hora . És un mitjà ràpid, segur, 
còmode i molt eficient des del punt de vista 
mediambiental .

Tram-tren

Tren elèctric

Primera pedra del tram-tren a Artà
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La intermodalitat és imprescindible per a 
aconseguir que les persones deixin el vehicle 
privat i facin els desplaçaments quotidians 
amb transport públic . Gràcies a les mesures 
aplicades aquests anys el transport públic ha 
guanyat 1.700.000 noves persones usuàries .

Millora de l’oferta del transport aeri i 
marítim 

L’esforç econòmic i inversor també s’ha notat 
en el transport aeri i marítim interilles per 
a reduir els desavantatges de la insularitat . 
Modificar la declaració de servei públic als 
vols interilles ha fet que la tarifa de referència 

hagi experimentat una davallada del 7% . L’any 
2004 els residents pagaven 49,50 euros per 
trajecte i ara en paguen 42 .

També cal esmentar l’increment dels 
descomptes de les tarifes socials –joves i 
majors de 65 anys– del 10 al 20%, la millora 
del transport aeri entre Mallorca i les altres 
illes, amb freqüències d’entre 9 i 11 vols 
diaris, que s’han mantingut, per tant, en 
anys tan difícils per a l’aviació, i la millora 
d’alguns vols des de Menorca i Eivissa cap a 
la Península, de forma que s’ha aconseguit la 
reivindicació històrica de poder anar a Madrid 
o Barcelona i tornar-ne el mateix dia .

la qual cosa permet uns desplaçaments 
més còmodes i pràctics, i l’abaratiment dels 
viatges (fins a un 80% de reducció del preu 
respecte del bitllet senzill) . 

El sistema tarifari integrat s’ha aplicat a 
la xarxa ferroviària, al metro, als busos 
llançadora i a la majoria de línies d’autobusos 
de Mallorca (les d’Esporles, Andratx, 
Llucmajor, Campos . . .) . 

Amb aquest nou sistema, per exemple, un 
trajecte de bus entre Campos i Palma ha 
baixat de més de 5 euros a aproximadament 
1 euro . L’efecte d’aquest abaratiment 
del preu del transport públic ha estat un 
augment considerable del nombre de 
persones usuàries, amb el conseqüent estalvi 
d’emissions de CO2 a l’atmosfera . 

En aquest esforç per a promocionar mitjans 
de transport sostenibles i recuperar espais 
urbans per a les persones s’ha implantat el 
servei públic de préstec de bicicletes Mou-
teB a l’Estació Intermodal, a la UIB i a les 
estacions d’Inca i Manacor . I també hem 
fet possible pujar bicicletes als mitjans de 
transport, com el metro .
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24. 
Garantim per llei els drets dels 
usuaris del transport marítim

En un país format per illes, com és el nostre, 
el transport marítim té una importància 
cabdal . Fins ara, els desplaçaments interilles 
s’havien regulat seguint únicament els criteris 
econòmics i de mercat .

Des de l’aprovació de la Llei d’ordenació del 
transport marítim impulsada pel govern 
progressista, els trajectes marítims tenen una 
regulació que recull els drets de les persones 
usuàries . 

La Llei permetrà al Govern de les Illes Balears 
determinar quines línies de transport marítim 
regular interilles, tant de passatgers com de 
mercaderies, són estratègiques per a satisfer 
les necessitats de comunicació del país . El 
Govern podrà establir declaracions d’obligació 
de servei públic i, en darrer extrem, es podran 
establir contractacions de servei públic de 
forma temporal . 

Per primera vegada s’estableix una norma 
relativa a drets i deures dels passatgers . Ara 
les navilieres tendran l’obligació d’assistir 
els usuaris si es retarda la sortida del vaixell 

(menjar, allotjament…) i indemnitzar-los 
en cas de demora en l’arribada al port de 
destinació . 

Per primera vegada, doncs, els usuaris del 
transport marítim tenen reconeguts els 
drets en un règim similar als passatgers del 
transport aeri . Perquè les persones tenim dret 
a unes comunicacions de qualitat per damunt 
dels interessos econòmics de les empreses .

 

25. 
Regeneram el teixit urbà de Palma 

En aquesta legislatura hem incrementat 
substancialment la partida destinada a la 
rehabilitació de façanes i elements comuns . 
Hem arribat a invertir 300 .000 euros al centre 
històric de Palma i al barri des Jonquet; 
500 .000 euros, a Verge de Lluc; i 300 .000 euros, 
a Son Gotleu; la qual cosa ha suposat ajudes a 
120 comunitats de propietaris .

S’han destinat 1 .300 .000 euros a la 
reurbanització dels espais públics de la 
barriada de Verge de Lluc .

La Soledat-Polígon de Llevant

Una altra barriada amb una gran inversió en 
aquesta legislatura ha estat la de la Soledat-
Polígon de Llevant . D’aquesta intervenció 
n’ha resultat l’obertura del carrer de Brotad: 
des de l’any 2009 s’han fet les fases I i II 
d’urbanització, que permetran construir 
169 habitatges de protecció oficial per a la 
barriada i recuperar la nau de Can Ribes com 
a centre sociocultural .

El Camp Redó

Un dels objectius prioritaris ha estat la 
rehabilitació integral de la barriada del Camp 
Redó i s’han centrat els esforços a Can Roig 
(Corea) . La intervenció iniciada en aquesta 

23. 
Posam en marxa un tramvia per a 
la badia de Palma

El conegut com Trambadia és sense cap 
dubte una de les grans opcions del govern 
progressista actual per a donar solucions als 
problemes de mobilitat que han de suportar 
els ciutadans de l’àrea metropolitana de 
Palma . La primera fase del recorregut és la 
que unirà l’aeroport de Son Sant Joan i el 
centre de Palma, passant per Can Pastilla, es 
Coll d’en Rabassa, es Molinar i les Avingudes . 
El projecte va començar la seva tramitació el 
2009 i es preveu que les obres s’iniciïn l’any 
2012 i s’acabin el 2014 .

Amb el tramvia, Palma s’afegirà a la vintena de 

ciutats espanyoles que ja han triat aquest mitjà 
de transport modern i eficient (Barcelona, 
Bilbao, València, Alacant, Tenerife . . .) i a les 
300 ciutats que a tot Europa ja l’empren 
(Amsterdam, Berlín, Roma . . .) . Els estudis 
apunten que el Trambadia transportarà prop 
de 14 milions de persones en la seva primera 
fase, amb la qual cosa en queda garantida la 
viabilitat social i econòmica .

Els avantatges del tramvia respecte d’altres 
alternatives de transport són clars: reducció 
del renou ambiental (el trànsit rodat produeix 
el 80% del renou ambiental a les zones 
urbanes; el tramvia farà que la ciutat sigui 
menys renouera), reducció d’emissions 
de CO2 (el tramvia és elèctric, no utilitza 
combustibles fòssils) i eficiència (si el bus 
pot transportar entre 2 .000 i 5 .000 passatgers 
per hora i sentit, el tramvia en desplaça entre 
5 .000 i 15 .000) .

Trambadia, un gran projecte per Palma
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estat 52.770.000 euros d’esforç inversor 
per part del Consell per a promoure el 
desenvolupament econòmic i social dels 
nostres municipis .

Amb el POS s’han pogut fer obres de 
millora del clavegueram, d’asfaltatge de 
carrers i de l’enllumenat públic, però també 
centres esportius, culturals i cívics . I molt 
especialment un bon grapat d’escoletes 
que, gràcies a la col·laboració inversora 
de les diferents institucions i seguint el pla 

d’escoletes posat en marxa pel Govern, ha 
suposat un salt qualitatiu i quantitatiu en 
l’educació pública de 0 a 3 anys, vertadera 
assignatura pendent a la nostra illa .

El POS es complementa amb altres 
línies d’ajudes del Govern, com ara les 
subvencions de la Conselleria de Comerç 
per a equipaments als municipis, que entre 
2007 i 2010 han sumat un total de 14 milions 
d’euros, amb una inversió generada de 21,5 
milions .

legislatura té una durada prevista de 15 
anys, amb dues vessants: la socioeconòmica 
i la urbanística . Se’n treballa a fons la part 
social i la part economicolaboral a tres 
oficines d’acompanyament i assessorament, 
amb un equip de 35 persones que ajuden a 
millorar la convivència al barri . Aquest equip 
contribueix a la integració de grans i menuts, 
al foment de la societat de la informació, al 
desenvolupament d’activitats esportives i 
de convivència, a trobar feina, a millorar la 
formació dels qui en cerquen i a modernitzar 
els petits negocis de la barriada, i fan atractiva 
la instal·lació a la zona de nous comerços 
o ajuden els emprenedors . S’ha introduït el 
mediador veïnal que ajuda en els conflictes 
de convivència que es donen a les finques 
de la barriada i que promou la creació de 
comunitats de propietaris .

Pel que fa a la vessant urbanística s’ha iniciat 
ja la reforma del primer bloc d’acord amb els 
propietaris, que han estat reallotjats a pisos de 
propietat municipal . S’han adquirit 80 pisos i 
així s’ha incrementat el patrimoni del Patronat 
de l’Habitatge aprofitant pisos ja construïts . A 
més, el programa de mediació en el lloguer 
Palma Habitada ha posat al mercat 1.700 
pisos a preu menor que el del mercat del 
lloguer lliure .

26. 
Invertim en millores als pobles i 
les ciutats de Mallorca 

Una de les funcions fonamentals del Consell 
de Mallorca és donar suport als ajuntaments 
de l’illa i una de les moltes polítiques d’ajut 
és el POS (Pla d’obres i serveis), destinat 
a impulsar les inversions, especialment en 
infraestructures, als ajuntaments .

Les infraestructures finançades amb el POS 
milloren els serveis als ciutadans i ciutadanes 
i, per tant, la seva qualitat de vida . Són 
infraestructures esportives i culturals, centres 
de dia, locals per a joves i la tercera edat, i, 
evidentment, centres educatius i sanitaris de 
molta qualitat .

En temps de crisi, i tenint en compte el 
gran endeutament de les administracions 
municipals, aquestes inversions són més 
necessàries que mai . Precisament en 
els darrers mesos de 2010 s’ha aprovat 
una línia extraordinària de 9 milions 
d’euros per a ajudar els ajuntaments a 
fer minvar l’endeutament . En total hauran 

Jornada de neteja a Corea, Camp Redó

Millores del POS als municipis de Mallorca
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FEIM FRONT A LA CRISI 
ECONÒMICA I SOCIALC
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rep . Per tant, les dificultats del Govern 
de les Illes Balears per a fer actuacions 
davant la crisi són majors ja que tenim 
unes institucions autonòmiques, insulars i 
municipals en gairabé fallida econòmica a 
causa d’aquest mal finançament .
 
En conseqüència, som l’autonomia on 
la renda familiar disponible ha caigut de 
manera més dràstica en els darrers anys 

i un dels territoris amb més llars amb 
dificultats per a arribar a finals de més . 
Per tot això, som partidaris d’un canvi de 
model i hem contribuït a iniciar el canvi 
de l’economia basada excessivament en 
el ciment i el turisme barat, per un model 
més equilibrat entre els sectors, que aposti 
fermament pel coneixement, la innovació, 
l’emprenedoria i les activitats econòmiques 
sostenibles en l’entorn natural .

La crisi econòmica i financera internacional 
ha accelerat i agreujat el procés 
d’esgotament del model econòmic basat 
en el turisme i la construcció que ha 
caracteritzat les Illes Balears . 

Aquest model ens ha deixat com a 
conseqüències negatives una excessiva 
explotació dels recursos naturals, ser una 
de les regions de tota la UE que menys 

recursos destina a la recerca i la innovació 
(0,25% del nostre PIB) o tenir una població 
en edat de treballar amb un dels índex més 
baixos de formació de tot l’Estat i la UE .

A aquests impactes del model econòmic, hi 
hem de sumar l’injust model de finançament 
autonòmic que pateixen les Illes Balears i 
que ens ha convertit en el territori de l’Estat 
que més paga en imposts i menys serveis 
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Professionals del disseny i empresaris troben 
en aquest programa un punt d’unió molt 
productiu, que augmenta la competitivitat i 
promou nous mercats . 

A través del programa es dissenya un 
producte, un embalatge o una identitat 
corporativa que promociona el treball conjunt 
entre el dissenyador i l’empresari . “Impuls al 
disseny”, que es convoca anualment, fomenta 
l’ús del disseny entre petites i mitjanes 
empreses de les Illes Balears . 

“Balears Excel·lent”: cercant la millor gestió 
i qualitat empresarials

Un dels mecanismes desenvolupats per a 
impulsar la millora en la gestió del teixit 
empresarial de les Illes Balears és la marca 
“Balears Excel·lent”, el paraigües que 

aixopluga diferents projectes en què la gestió, 
la millora i la consolidació empresarial de les 
organitzacions balears és la màxima prioritat .

Els àmbits que conté el programa són tres: 
l’empresa, el comerç i la salut . Facilitam el 
camí per a aconseguir els distintius dissenyats 
per a cada àmbit d’una forma senzilla, eficaç 
i personalitzada . Aquests distintius funcionen 
com una marca de qualitat que reconeix i 
distingeix la tasca de comerços i empreses .

Projecte Emprenedoria

Es tracta d’un projecte que inclou diferents 
activitats per a impulsar iniciatives 
emprenedores empresarials, i compta amb 
la col·laboració de diferents entitats, tant 
públiques com privades . Des d’aquest projecte 
es dóna informació i assessorament en 
matèria de creació d’empreses i es promouen 
diferents accions: el Dia de l’Emprenedor, 
el premi Emprenedor XXI i el Portal de 
l’Emprenedoria de les Illes Balears .

Programa “Marca EIBTS”: la tecnologia, 
motor de la innovació

Concedint la marca EIBTS (empresa 
innovadora de base tecnològica) donam 
suport a les empreses innovadores de base 
tecnològica de les Illes Balears .

27. 
Promovem un pla de xoc per a 
reactivar la indústria del país 

Pla d’indústria 2010-2020

Des del Govern treballam amb les empreses 
del país analitzant quina és la situació de la 
nostra indústria, amb la finalitat de plantejar 
un pla estratègic per a incrementar el pes 
d’aquest sector econòmic sobre el nostre PIB 
en un termini de deu anys .

Es tracta d’un objectiu ambiciós però que 
amb l’esforç dels qui han firmat aquest pacte 
–associacions sindicals i empresarials i govern– 
es pot aconseguir . A més, s’ha de comptar 
amb els centres de coneixement i tecnològics 
dels quals ja disposam i que són un dels pilars 
imprescindibles per a transformar la base 
industrial .

S’ha treballat de forma activa i directa amb 
diferents sectors mitjançant l’aplicació de la 
metodologia clúster (concentració d’empreses, 
institucions i agents relacionades amb 
un determinat mercat, producte o sector 
industrial) i de caràcter col·lectiu (cooperació), 
per a aconseguir dinamitzar les empreses i el 
sector en el seu conjunt .

Els clústers amb els quals es treballa són el 
del moble, el de químics i el de moda (sectors 
de bijuteria, calçat i tèxtil) .

28. 
Promovem una economia 
innovadora  

Impulsam 
polítiques d’R+D+I

Des de l’IDI 
(Institut d’Innovació 
Empresarial) hem 
liderat el procés de 
canvi que requereix 
el nostre teixit 
empresarial en 
l’actual moment de 
crisi: un canvi cap a 
la generació de valor 
afegit i l’excel·lència . 

Posant en valor els 
nostres productes contribuïm a la seva 
rendibilitat econòmica, però també a la 
valorització social dels productes pensats i 
fabricats des de la nostra terra i per la nostra 
gent . Per a assolir aquest objectiu hem donat 
diverses eines a les empreses existents i a les 
que estan en procés de gestació . 

“Impuls al Disseny”: promovem el treball 
conjunt entre dissenyadors i emprenedors

L’objectiu del programa “Impuls al Disseny” és 
demostrar l’eficàcia i la rendibilitat del disseny 
com a eina dins l’estratègia empresarial . 

Tots els participants a Impuls al Disseny 2009

Àngel Pujol, Nanda Ramon i Xisca Vives amb els projectes
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Pla autonòmic d’ajudes d’urgència

D’una banda, s’ha posat en marxa un pla 
autonòmic d’ajudes d’urgència, dotat amb 3 
milions d’euros per a augmentar els recursos 
dels ajuntaments a l’hora de fer front a la 
crisi . Aquests 3 milions d’euros s’han dedicat 
a la concessió d’ajudes econòmiques a les 
famílies amb dificultats per a cobrir les seves 
necessitats bàsiques . A més dels convenis 
amb els ajuntaments, s’han destinat 2 milions 
d’euros a les ONG per a poder donar resposta 
a l’augment de demanda dels seus serveis de 
menjador i repartiment d’aliments .
 
Increment del pressupost de la renda mínima 
d’inserció
 
Una altra actuació ha estat augmentar el 
pressupost de l’RMI (renda mínima d’inserció) 
per a les persones sense recursos, que fins 
ara era de 2,5 milions anuals . S’han destinat 
més de 5 milions extres per a fer front a 
l’augment de persones que demanen l’RMI . 
L’any 2010 es va tancar amb 5,6 milions 
d’euros destinats a aquesta finalitat .

31. 
Protegim i potenciam el comerç 
urbà i de proximitat 

Llei de comerç: reactivam la inversió en el 
sector i evitam els centres comercials a sòl 
rústic 

Hem impulsat una nova Llei de comerç, 
aprovada amb un ampli suport parlamentari . 
La norma vol establir un model de comerç 
urbà de proximitat, molt respectuós amb el 
territori, i ha permès aixecar la moratòria 
vigent des de 2005 . Una conseqüència 
important és que es podrà reactivar la inversió 
econòmica privada en aquest sector . 

Segons la nova Llei els establiments 
comercials just es poden instal·lar a sòl urbà 
consolidat –per tant, es protegeix el sòl rústic– 
i els grans establiments comercials han de 
sol·licitar llicència autonòmica . També vincula 
el nou sòl comercial amb el residencial i això 

29. 
Aplicam l’austeritat en la despesa 
pública  

Reducció del nombre de càrrecs i dels sous

En el PSM i INICIATIVAVERDS som conscients 
de la gravetat de la situació econòmica, que 
també afecta l’Administració pública . Sense 
caure en receptes neoliberals ni en mesures 
purament populistes, que només provoquen 
el desprestigi de la política, entenem que els 
gestors públics han de fer un esforç honest per 
a donar exemple d’austeritat i reduir el dèficit 
públic en tot allò que no sigui imprescindible 
per a prestar els serveis bàsics . Una primera 
mesura d’estalvi, i de caràcter exemplificatiu, 
que s’ha adoptat a totes les institucions (Govern, 
Consell, Parlament . . .) ha estat reduir els sous 
dels alts càrrecs polítics: consellers, diputats, 
directors generals . . . El mes de juny de 2010 es 
va aplicar una reducció d’entre el 5 i el 10% dels 
sous, que estaven congelats des del 2008 .

A més, al llarg de la legislatura les principals 
administracions gestionades per equips del 
Pacte progressista han suprimit un centenar 
de càrrecs de designació política, i s’han 
reduït els sous dels alts càrrecs d’empreses i 
fundacions per a homologar-los a un màxim 
equivalent a la percepció d’un director general 
(amb el Govern del PP hi havia càrrecs de 
designació política que cobraven més que els 
consellers) .

Reducció i racionalització del sector públic: 
eliminació de consorcis i fundacions

El Govern del Pacte també ha fet una revisió 
profunda de l’estructura del sector públic, un 
sector que a l’època de Jaume Matas s’havia 
sobredimensionat amb la proliferació de 
consorcis, fundacions i entitats autònomes 
en els quals augmentava la despesa pública 
no controlada i que, d’altra banda, han estat 
el focus en què s’han concentrat els casos de 
malversació de cabals públics esdevinguts 
durant el Govern del PP .

Per això, i aplicant el criteri d’optimització 
en la gestió de l’Administració pública, hem 
aprimat el sector públic i i n’hem simplificat 
l’estructura mitjançant diverses fusions 
d’empreses públiques i consorcis . 

A les conselleries gestionades pel PSM i 
INICIATIVAVERDS hem suprimit una desena de 
consorcis, fundacions i empreses públiques –i 
els corresponents alts càrrecs–, la qual cosa 
n’ha simplificat l’organigrama i l’estructura i 
ha generat un estalvi important de recursos . 
Les funcions de les entitats suprimides han 
estat assumides per altres organismes .

 

30. 
Donam suport a les famílies amb 
dificultats

Davant la situació de crisi mundial hem 
hagut d’adoptar mesures des de l’àmbit 
local de la nostra actuació, dirigides a les 
persones afectades per la crisi, moltes de 
les quals abans tenien prou recursos per 
a viure, i que s’han traduït en 10 milions 
d’euros extres que han anat a les famílies .
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Les inversions públiques que hem impulsat 
han permès crear més de 1.700 llocs de 
feina i mantenir-ne més de 6 .300 . A més, s’ha 
donat suport a 3 .652 empreses gràcies a les 
línies d’ajuda a la competitivitat empresarial 
i s’han finançat 444 projectes d’R+D+I . També 
hem impulsat un sistema de transport més 
sostenible: hem destinat 24 milions d’euros a 
la millora de la xarxa ferroviària a Mallorca . 

Alguns dels projectes més significatius que 
s’han pogut fer gràcies als fons europeus 
són la rehabilitació del Teatre Mar i Terra a 
Palma, l’edifici d’I+D+i al Parc Bit de Palma . la 
construcció de la deixalleria de voluminosos 
a Maó, la rehabilitació del Centre Artesà de sa 
Penya, a Eïvissa, o la construcció del Centre 
Artesà i Cultural Polivalent Can Gabrielet, a 
Formentera .

impossibilita la irrupció de nous grans centres 
comercials en terrenys rústics, aïllats de la 
trama urbana .

Programa de suport a la modernització del 
comerç i els serveis

Mitjançant la convocatòria de subvencions 
a obra civil i instal·lacions per a reformar i 
innovar els establiments, hem donat el suport 
necessari als establiments perquè millorin la 
seva qualitat .

L’objectiu és assessorar sobre la importància 
del disseny en la gestió dels establiments i 
transmetre una realitat: que optimitzar l’espai 
es tradueix en rendiment i competitivitat . 
En el marc d’aquest programa oferim 
assessories tècniques i avantprojectes 
de reforma de locals amb mancances de 
disseny . També organitzam tallers didàctics, 
monogràfics i conferències, amb la intenció 
de difondre el disseny com a eina eficaç en el 
desenvolupament empresarial

32. 
Aconseguim més finançament 
europeu per reactivar l’economia  

Hem fet possible que les Illes Balears rebin 
més fons europeus: de 90,4 milions d’euros 
(període 2000-2006) a 107,2 milions d’euros 
(2007-2013) . En un context en què s’han reduït 
les ajudes FEDER a totes les comunitats 
autònomes de l’Estat, les Illes Balears han 
estat l’única comunitat que ha incrementat els 
fons rebuts . A més, hem executat el 100% del 
fons europeus programats per a les Balears 
gràcies als controls preventius que hem 
aplicat . 

Ha estat així gràcies a una important tasca 
negociadora i a un gran esforç per a adequar-
nos a tots els estàndards exigits, i també 
a haver presentat projectes amb un gran 
potencial . 

Signatura del conveni pels fons europeus amb la comissària Danuta Hübner

Rehabilitació del barri de sa Penya a Eivissa
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PROJECTE COST

Construcció d'un Recinte Firal Multimodal (Calvià) 505.400

Adquisició de la Finca de Planícia (Banyalbufar) 2.124.940

Condicionament i paviment. zones infantils (Andratx) 107.691

Rehabilitació d’antics pous (Búger) 24.921

Construcció d'un museu enològic musical (Petra) 980.000

Rehabilitació de Ses Escolàpies (Sóller) 600.000

Rehab. edifici municipal per a centre polivalent, cultural i formatiu (Campanet) 174.825

Adquisició i construcció Eco-Museu del vi (Santa Maria) 1.180.000

Regeneració urban integral de la barriada del “Camp Redó” 2.000.000 (*)

Estació Depuradora (Alaró) 282.134

Centre de Processos de dades per a recuperació de desastres informàtics (Parc Bit-PALMA) 2.629.621

Clausura abocador incontrolat Can Barbassa (Capdepera) 1.411.989

Rehabilitació del Teatre Mar i Terra (Palma) 2.585.924

Adquisició Casa Museu "Toni Catany" (Llucmajor) 545.975

Reforma fàbrica tèxtil can Fortuny (Esporles) 800.000

Rehabilitació Casal Balaguer (Palma) 2.300.000

Edifici de Recerca Avançada al Parc Bit (Palma) 9.431.828

Desdoblament xarxa tren a Inca S’Enllaç 9.146.585 (*)

Electrificació tren Palma-Inca (Palma, Marratxí, Santa Maria, Consell, Binissalem, Inca) 4.000.000 (*)

Nou ramal Manacor-Artà (Manacor, Sant Llorenç, Son Servera, Artà) 13.000.000 (*)

PROJECTE COST

Construcció deixalleria de residus voluminosos (Maó) 2.682.581

Deixalleria i Punt Verd de Ferreries 180.740

Deixalleria i Punt Verd des Mercadal 251.644

Deixalleria i Punt Verd de Ciutadella 309.737

Deixalleria i Punt Verd de Migjorn Gran 223.060

Deixalleria i Punt Verd d'Alaior 178.760

Deixalleria i Punt Verd de Maó 318.183

Adquisició restes arqueològiques "Montefí" (Ciutadella) 457.982

Impulsió Biniancollet (Sant Lluis) 421.603

Millores Depuradora Ciutadella sud 446.393

Ampliació Recinte Firal d'Es Mercadal 1.200.000

Rehabilitació de Can Saura (Ciutadella) 800.000

PROJECTE COST

Adquisició Jaciment “Na Capelleta” (Vila d'Eivissa) 570.000

Remodelació Depuradora Vila d'Eivissa 961.826

Remodelació Depuradora Sant Antoni 1.504.036

Remodelació Depuradora Can Bossa (Sant Josep) 136.256

Rehabilitació Centre Artesà sa Penya (Vila d'Eivissa) 838.874

Museïtzació Jaciment de “Na Capelleta” (Vila d'Eivissa) 450.000

Adquisició jaciment arqueològic sa Caleta (Sant Josep) 600.000

PROJECTE COST

Sistema soterrat de recollida selectiva als nuclis urbans (Formentera) 1.276.119

Construcció Centre Artesà i Polivalent Can Gabrielet (Formentera) 700.000

Nota: En total, s'han impulsat actuacions per valor de més de 80 milions d'euros i l'aportació Fons Europeus ha estat del 50%
de mitjana, és a dir, prop de 40 milions d'inversions europees.

(*) Fa referència a l’aportació de la Unió Europea, no al cost total de l’operació.

Altres actuacions impulsades
1) Més de 4.000 ajudes concedides, per valor de 14 milions d’euros per la millora i modernització dels comerços, a través de
les línies d’ajuda de la DG de Comerç (Conselleria de Comerç).

2) Més de 4.000 ajudes concedides, per valor d’11 milions d’euros per la millora del sector industrial, a través de les línies
d’ajuda de la DG de Promoció Industrial (Conselleria de Comerç).

Conjunt d'actuacions impulsades per aquesta
legislatura cofinançades
amb Fons Europeus
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objectiu millorar els hàbits alimentaris dels 
més petits i la qualitat del servei .
 
Acompanyament directe
 
Amb l’objectiu de donar suport tècnic 
als pagesos o ramaders que vulguin fer 
transformació i venda directa de productes 
autòctons, duim a terme l’acompanyament 
directe, del qual ja s’han beneficiat més de 25 
empreses i que consisteix en l’assessorament 
a l’hora de demanar ajudes i per a 
materialitzar projectes . En aquesta línia hem 
estès als mercats municipals i a les botigues 
de les cooperatives el projecte de disseny 
d’interiors, per a millorar la seva imatge .
 
Gastroteca
 
Hem posat en marxa la Gastroteca, que 
pretén obrir un web on fomentar el consum 
en línia de productes autòctons de les Illes 
Balears, amb continguts amb l’aval científic 

de la nostra universitat . També hi participaran 
els productors de matèria primera, els 
distribuïdors dels productes, els establiments 
comercials i els locals de restauració . 

33. 
Ajudam els pagesos a 
comercialitzar directament els 
productes

La pagesia és un dels sectors que ha 
experimentat un canvi més important 
en els darrers anys . Amb un important 
treball en xarxa s’està aconseguint 
revaloritzar la producció agrícola local . 
S’ha incrementat considerablement la 
consciència de la important contribució 
econòmica, social, ecològica i cultural que 
suposa el consum de productes autòctons 
enfront dels d’importació . Aquest canvi ha 
estat possible gràcies al treball en xarxa 
entre institucions, els sectors agrícola i 
ramader, i les entitats . 

Per a continuar avançant en aquest sentit 
també és necessària, però, una tasca de suport 
a la producció i de promoció agroalimentària . 
En aquest sentit, hem realitzat més de 500 
contactes amb les diferents empreses, 
consells reguladors, associacions i marques 
de garantia per a oferir prestació de serveis i 
col·laboracions econòmiques .

Línia d’ajudes a la comercialització

Les ajudes que oferim fan referència tant al 
foment del comerç de productes autòctons 
i artesanals de les Illes Balears com a la 
modernització del comerç i dels serveis i la 
seva adaptació a criteris de competitivitat i 
qualitat . 
 
L’Escola al Mercat
 
Un dels projectes que gestionam en 
col·laboració amb altres entitats públiques i 
privades és l’Escola al Mercat, que té com a 
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TREBALLAM PER CONSTRUIR 
UN PAÍS DIGNED



66
Balanç 2007/11

67
feina feta

També hem hagut de fer front a la 
injustícia històrica que suposa un sistema 
de finançament que ens ofega, que fa que 
les nostres balances fiscals amb l’Estat 
siguin les més desfavorables del sistema 
autonòmic . I encara que aquesta qüestió 
encara no estigui resolta –el nou sistema 
de finançament encara ens deixa molt 
per davall de la mitjana en finançament 

per càpita–, hem començat a fer sentir 
amb força la nostra veu per a denunciar la 
situació .

Un dels nostres objectius és aconseguir 
que Mallorca i les Illes Balears assoleixin 
les seves cotes més altes d’autogovern, 
puguin gestionar els propis recursos i 
tenguin veu pròpia a Europa .

La nostra acció política, tant a les 
institucions de govern com a les cambres 
legislatives on tenim representació i als 
ajuntaments (que representen la base del 
país), està sempre encaminada a construir 
una Mallorca i unes Illes Balears cada 
vegada més conscients, més dignes i més 
lliures .

La legislatura en què va governar Jaume 
Matas vàrem patir una despersonalització 
progressiva del país i de les seves senyes 
d’identitat . Per això era tan necessari 
recuperar uns governs que actuassin 
en clau de país, que respectassin i 
promoguessin a tots els àmbits tot allò que 
ens caracteritza com a poble, començant 
per la nostra llengua pròpia . 
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estat una prioritat en la nostra gestió . La 
Direcció Insular de Política Lingüística va 
establir un conveni amb l’Obra Cultural Balear 
per a impulsar l’Oficina de Defensa dels Drets 
Lingüístics, per tal de tenir un instrument 
que vetlàs per la dignitat i els drets dels 
catalanoparlants .

Hem reforçat les subvencions i les ajudes 
per a empreses perquè puguin retolar, 
etiquetar i funcionar en català, amb una 
campanya de sensibilització al sector de la 
restauració i del comerç perquè en aquests 
establiments s’utilitzi el català com a llengua 
d’ús normal i primordial de comunicació i 
treball (assessorament lingüístic a empreses 
i particulars, material de senyalèctica, etc .) . 
També hem augmentat les aportacions i 
les ajudes a les entitats i els col·lectius 
que treballen per la recuperació de la 
llengua pròpia (OCB, Joves de Mallorca per 
la Llengua, Premsa Forana, Músics per la 
Llengua . . .) .

IB3 i TDT en català

Un dels canvis més visibles respecte de la 
legislatura passada ha estat l’adopció del català 
com a llengua vehicular de les emissions de la 
radiotelevisió pública del país, IB3 .

D’altra banda, l’arribada de la TDT i l’apagada 
analògica han complicat la gestió dels acords 
per a la recepció recíproca dels respectius 
canals de televisió entre les Balears i 
Catalunya . El PSM i INICIATIVAVERDS, amb 
la gairebé única companyia d’entitats com 
l’OCB, hem lluitat per aconseguir la recepció 
de tots els canals de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals . Només gràcies 
a la nostra pressió, podem veure canals 
com el C33, el 3/24 o el Super3 . I la posició 
estrictament legalista de les direccions d’IB3 
i de la CCMA (amb el suport de la majoria de 
partits polítics catalans) ha fet que a les Illes 
Balears arribi el senyal digital de TV3CAT en 
lloc de les emissions íntegres de TV3 .

34. 
La llengua, la clau d’un país 

Reactivació del Consell Social de la Llengua 
Catalana

El Govern progressista i nacionalista actual 
ha reprès l’activitat del Consell Social de la 
Llengua, creat el 2002, després de la inactivitat 
a què va estar condemnat durant la legislatura 
2003-2007 . L’aprovació del Pla general de 
normalització lingüística, iniciat durant la 
legislatura de 1999-2003, ha estat la seva 
actuació més important . El que pretén aquest 
Pla és potenciar i consolidar la presència 
de la llengua catalana a tots els àmbits de 
la vida pública, social, econòmica, política i 
cultura de les Illes Balears . A més, proposa 
posar en marxa objectius i accions concretes 
estructurades segons àmbits diferents, i 
parteix d’un ampli consens aconseguit amb la 
participació de representants de tots els sectors 
de la societat en el seu procés de redacció .

El Consell Social de la Llengua també ha 
aprovat recentment una proposició de llei sobre 
la garantia d’accés lingüístic a les projeccions 
cinematogràfiques a les Illes Balears .

Retorn a l’Institut Ramon Llull

Una de les principals fites assolides pel que 
fa a política lingüística i cultural ha estat la 
reincorporació del Govern de les Illes Balears 
a l’Institut Ramon Llull, després de gairebé 
5 anys sense formar-ne part (el govern del 
PP decidí sortir-ne) . Ara, l’Institut disposa 
de dues seus oficials, la de Barcelona i la de 
Palma . D’aquesta manera, les Illes Balears 
hem recuperat una eina important i única per 
a difondre, prestigiar i consolidar la nostra 
llengua i cultura .

Els Premis Ciutat de Palma, en català

El 2004 el Partit Popular inicià un procés de 
bilingüització de l’Ajuntament de Palma, i 
entre d’altres coses, modificà les bases dels 

Premis Ciutat de Palma perquè deixassin de 
ser únicament en català . Aquesta legislatura 
hem aconseguit que el català torni 
a ser la llengua dels Premis, la 
qual cosa dóna un impuls a la 
producció artística i cultural en 
la nostra llengua i contribueix a 
potenciar i prestigiar el català .

El català, una llengua per a 
tothom

Moltes han estat les 
campanyes duites a terme 
per a promocionar socialment 
la llengua catalana des de les institucions 
que hem gestionat . Les més destacades i 
amb més ressò han estat “Ara és la teva” 
(“Atén en català”, “Cinema en català”, “Conviu 
en català” . . .) i “Viu la llengua” (festa “Viu la 
llengua”, colònies lingüístiques, activitats 
d’estiu, cursos . . .), que han contribuït a dignificar 
i promoure la llengua catalana a les Illes 
Balears .

També hem duit a terme campanyes 
específiques per a promoure la normalització 
lingüística interna de les institucions i 
administracions públiques, un terreny en 
què de vegades hem hagut de fer molta de 
pedagogia amb els nostres socis de govern .

La defensa dels drets lingüístics també ha 
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36. 
Els ajuntaments, el fonament 
del país   

Els ajuntaments són les institucions més 
pròximes a la ciutadania i com a tals estan en 
primera línia per a recollir les seves demandes 
i detectar les seves necessitats . Aquesta 
situació sovint fa que hagin de donar resposta 

35. 
Situam una veu a Madrid per 
defensar un finançament just   

Una de les fites del Pacte de governabilitat 
firmat l’any 2007 ha estat situar a les Corts 
Generals espanyoles un parlamentari 
independent dels partits d’àmbit estatal, que ha 
posat els interessos de la ciutadania de les Illes 
Balears per damunt dels interessos partidistes . 
Pere Sampol va ser elegit senador territorial 
per les Illes Balears i la seva acció política 
al Senat ha posat de manifest la necessitat 
de comptar amb una veu pròpia capaç de fer 
visible el nostre país a Madrid . Pere Sampol 
ha demostrat que es pot fer molta feina per 
defensar els interessos de les nostres illes 
davant les institucions de l’Estat, i que aquesta 
feina és molt necessària, ja que els diputats 
i els senadors balears del PP i del PSOE a 
Madrid només defensen els interessos de les 
direccions estatals dels seus partits .

De la feina que ha desenvolupat Pere Sampol 
durant aquests anys el més rellevant ha estat, 
sens dubte, la defensa d’un finançament 
autonòmic just per a les Illes Balears . Només 
la irrupció d’un parlamentari independent 
dels grans partits estatals ha fet possible que, 
per primera vegada, el Govern espanyol hagi 
reconegut el mal finançament històric de les 
Illes Balears . 

El ministre Pedro Solbes va haver d’admetre, 
davant les preguntes de Sampol, que és “un 
hecho cierto, y un hecho histórico” que el 
nostre país ha estat maltractat fiscalment per 
l’Estat . 

Cada any prop de 3 .000 milions d’euros 
d’imposts recaptats a les Balears van a 
parar a les arques de l’Estat i no tornen . 
La conseqüència és que, mentre que els 
nostres imposts financen la construcció 
d’infraestructures com l’AVE, l’Administració 
autonòmica balear es queda amb un 
finançament totalment insuficient per a satisfer 
les necessitats bàsiques dels nostres serveis 
públics: sanitat, educació, serveis socials, 
transport públic, etc .

Sampol ha denunciat la discriminació fiscal 
que patim i l’opacitat de les balances fiscals de 
l’Estat i les comunitats autònomes . Després de 
les denúncies el Govern espanyol va publicar 
aquestes balances fiscals, les quals demostren 
que les Illes Balears som el territori de l’Estat 
més perjudicat pel sistema de finançament .

El nostre senador ha fet propostes concretes 
per a millorar el nostre finançament, ha 
defensat millores per al transport aeri i marítim 
en relació a les Illes Balears i ha aconseguit 
importants inversions de l’Estat en matèria 
cultural, entre d’altres iniciatives .

Cal destacar, en l’àmbit de la política 
internacional, la defensa de la lluita del poble 
sahrauí i el seu alliberament nacional, i l’èmfasi 
que ha posat en la persecució dels crims de 
genocidi a la zona dels Grans Llacs de l’Àfrica, 
donant suport a la Fundació s’Olivar en la seva 
lluita per la justícia social i per la reconciliació 
nacional a Ruanda .

Pere Sampol amb Aminatu Haidar
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denúncia de la discriminació que pateixen les 
Illes Balears pel no-reconeixement dels costs 
d’insularitat per part de la UE .

Hem creat un programa de Beques Europa, 
que ha permès a 30 joves de les Illes Balears 
treballar i formar-se a Brussel·les en l’àmbit 
de les polítiques europees . 

A més, hem donat un fort impuls a l’Arc Llatí, 
principal xarxa europea d’entitats locals 

supramunicipals . A partir d’ara el Consell de 
Mallorca, amb la implicació dels ajuntaments i 
societat civil, tenen més pes en aquesta xarxa .

També hem impulsat un servei d’informació, 
ajuda i consulta en l’àmbit comunitari per 
a les pimes, amb més de 2 .500 consultes 
(Enterprise Europe Network), i s’han creat 
67 punts d’informació europea a tots els 
municipis de les Balears, en coordinació amb 
el consorci EUROLOCAL .

a aspectes per als quals no tenen prou 
capacitat ni recursos, i per això hem volgut 
invertir a donar un suport important a la seva 
tasca i reforçar així aquesta primera línia .

Amb aquest objectiu s’ha augmentat la 
dotació pressupostària . Així han pogut 
millorar els serveis ja existents d’assistència 
econòmica, assistència jurídica i Agenda 
Local 21 i se n’hi han afegit de nous . Els 
nous serveis i estructures a disposició dels 
ajuntaments són: 

Cooperació tècnica: és un servei encarregat 
de redactar projectes i fer la direcció de les 
obres .

Desenvolupament local: suposa un suport a 
iniciatives empresarials lligades al territori, al 
tercer sector i a l’economia social i solidària . 

Contractació pública ètica: definició 
de criteris socials i ambientals per a la 
contractació, formació per a dur a terme una 
contractació responsable, redacció d’una 
instrucció sobre compra pública sostenible i 
responsable .

Qualitat i formació: assistència en la 
implantació de l’administració electrònica, 
sobretot en la part d’anàlisi de procediments 
i ordenances .

Observatori de Polítiques Locals: organisme 
que hem posat en marxa amb l’objectiu 
de reforçar la qualitat de la intervenció 
de l’Administració local i adequar-la a les 
necessitats socials de la ciutadania .

Assemblea de Batles i Batlesses: organisme 
d’informació, anàlisi i reflexió, i fòrum de 
discussió amb els ajuntaments per a definir 
entre tots les línies de suport prioritàries 
depenent de les seves necessitats .

Xarxa de Pobles i Ciutats de Mallorca pels 
Drets Humans: estructura de coordinació 
i suport als municipis per a promoure la 
cultura dels drets humans com a forma de 
convivència i organització política en l’àmbit 
local i insular .

Suport als ajuntaments

A més, els ajuntaments han pogut augmentar 
els seus recursos destinats a serveis socials 
i, d’entre altres coses, a fer front a l’augment 
de les necessitats dels seus ciutadans i 
ciutadanes davant la crisi, gràcies a l’estalvi de 
més de 6 milions d’euros que els ha suposat 
el fet d’haver millorat el seu finançament 
via concert de places de centre de dia i de 
residència per a persones dependents . Un 
estalvi que ha estat condicionat a destinar 
el doblers al desenvolupament dels serveis 
socials .

 

37. 
Activam la presència de les Illes 
Balears a la UE   

La creació d’ARCHIMED per part del Centre 
Balears Europa ens ha permès dur a terme 
campanyes de conscienciació, pressió i 

Jornada de les Illes Balears a Brussel·les

Becaris del Centre Balears Europa  al Parlament Europeu
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PROMOVEM UNA POLÍTICA
HONESTA I DEMOCRÀTICAE
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Al mateix temps, però, la ciutadania de 
les Illes Balears ha vist amb preocupació i 
escàndol com sorgien nombrosos casos de 
corrupció política . Davant això, la necessitat 
de regeneració democràtica es fa encara 
més gran . No tan sols som de les poques 

formacions polítiques que ens podem 
mostrar satisfetes de la transparència de la 
nostra gestió institucional durant aquests 
anys, sinó que volem continuar defensant 
l’honestedat i la justícia com uns valors 
polítics que no admeten ambigüitats .

L’aprofundiment i la millora qualitativa del 
sistema democràtic és un dels nostres 
principals valors polítics . Per això hem fet 
feina per a anar bastint una democràcia 
més participativa i integral . També 
hem treballat per a enriquir la cultura 

democràtica del nostre país, mitjançant la 
recuperació de la memòria històrica que 
havia quedat esborrada per la dictadura 
franquista i pels símbols que l’exaltaven, 
i fomentant actituds inclusives i el rebuig 
del racisme i la xenofòbia .
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També hem fet propostes a les quals, 
malauradament, la resta de grups polítics no 
han donat suport . Per exemple, ens hem quedat 
tots sols al Senat demanant que els jutges 
puguin suspendre cautelarment de les seves 
funcions els polítics que estiguin encausats en 
casos de presumpta corrupció . I en el debat 
sobre la reforma del reglament del Parlament, 
si bé hem aconseguit que es puguin suspendre 
els diputats contra els quals un jutge obri judici 
oral –situació en què es va trobar el diputat 
d’UM Bartomeu Vicens abans de dimitir–, la 
resta de grups no han acceptat que se’n pugui 
plantejar la substitució temporal –per a evitar 
que la simple suspensió afecti la correlació de 
forces decidida per la voluntat popular– ni que 
els diputats hagin de fer públic el seu patrimoni 
personal . Malgrat això, els càrrecs del BLOC sí 
que han donat a conèixer públicament el seu 
patrimoni .

 

39. 
Promovem la memòria històrica i 
democràtica  

Duim molts d’anys reivindicant la recuperació 
de la memòria històrica basada en tres 
puntals: justícia, veritat i reparació . Així 
ho hem demostrat històricament, quan 
estàvem a l’oposició, a les mobilitzacions 
en què hem participat i ara, que hem tengut 
responsabilitats de govern .

Des de les institucions hem impulsat un bon 
grapat d’iniciatives que han contribuït a anar 
omplint la gran quantitat de buits i oblits que 
hi havia fins ara en aquest àmbit:

S’ha creat la Fundació per a la Memòria 
Democràtica, que ha desenvolupat entre 
d’altres, les següents accions:

•	Conveni per a la investigació de les fosses 
comunes de les víctimes de la guerra i 
de la repressió franquista, firmat entre el 

Govern i l’Associació Memòria de Mallorca . El 
Conveni preveu elaborar un mapa de fosses 
comunes, senyalitzar-les, dignificar-les i 
estudiar la possible exhumació de les víctimes 
enterrades .

•	Col·laboració	amb	diverses	publicacions	
que tracten de la Guerra Civil i la repressió 
franquista a Mallorca i a Menorca .

•	Conveni	amb	l’Ajuntament	de	Porreres	per	
a dignificar el lloc on eren afusellades les 
víctimes de la repressió franquista .

•	Conjuntament	amb	l’Institut	Balear	de	la	Dona,	
muntatge de l’exposició “Preses de Franco”, 
un recorregut per les presons de dones 
durant la guerra i la postguerra al nostre 
territori .

38. 
Contra la corrupció, 
tolerància zero 

Els casos de corrupció 
del PP i UM

Aquesta legislatura ha estat 
marcada per l’esclat de les 
investigacions judicials dels 
casos de corrupció relatius, 
sobretot, a la gestió del PP-UM 
durant la passada legislatura 
(2003-2007) . Palma Arena, 
Ibatur, Passarel·la, Scala 
(Cola Cao) . . . són els casos 
de presumpta corrupció que 
afectaven el Govern de Jaume 
Matas . Per la seva banda, Can 
Domenge, Maquillatge i Son Oms són 
els principals casos de corrupció en què 
s’investiguen les irregularitats produïdes 
per l’equip de govern del Consell dirigit per 
Maria Antònia Munar . Tot i que en menor 
mesura, també el PSOE arrossegava un cas 
de presumptes corrupteles de la passada 
legislatura: el cas Eivissa Centre, pel qual està 
imputat el president del Consell d’Eivissa, Xicu 
Tarrés .

Quan les investigacions es dirigiren cap a la 
gestió d’UM en aquesta legislatura la reacció 
del Pacte progressista va ser fulminant: es 
va prendre la decisió d’apartar els càrrecs 
executius d’UM del Govern de les Illes Balears, 
del Consell de Mallorca i de l’Ajuntament de 
Palma . Tot i sent conscients que d’aquesta 
manera els governs progressistes de PSOE i 
BLOC quedàvem en minoria, vàrem aplicar el 
principi de tolerància zero contra la corrupció 
perquè no podíem acceptar compartir tasques 
de govern amb uns socis la gestió dels quals 
estava sota sospita .

És evident el risc que el debat públic generat 
per les investigacions judicials sobre els 
casos de corrupció provoqui una reacció de 
desafecció cap a la política i les institucions 

democràtiques . Ara bé, des del PSM i 
INICIATIVAVERDS volem remarcar-ne els 
efectes positius: d’una vegada per totes s’ha 
acabat amb la sensació d’impunitat que 
regnava a la política d’aquest país i ha quedat 
demostrat que jutges i fiscals actuen contra la 
corrupció . A més, creim que ha quedat clar que 
el Govern del Pacte progressista ha gestionat 
les institucions de manera honrada i pensant 
en l’interès general, a diferència de l’anterior 
legislatura Matas-Munar .

Les mesures a favor de la transparència i la 
bona gestió

Al marge de les investigacions judicials, els 
governs de Pacte i els representants del PSM 
i d’INICIATIVAVERDS hem impulsat diferents 
actuacions per a denunciar la corrupció, a 
favor de la transparència, l’honestedat i la 
participació .

Les lleis del sector públic, del bon govern 
(en tramitació parlamentària) o de publicitat 
institucional introdueixen un major control 
financer de les entitats i empreses públiques, 
limiten el nombre de càrrecs polítics de lliure 
designació a favor de la professionalització de 
l’Administració i augmenten els controls en la 
despesa publicitària de les institucions .

Declaració patrimonial dels nostres càrrecs públics

Signatura del conveni per a la investigació de les fosses 
comunes
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40. 
Lluitam contra el racisme i la 
xenofòbia  

Hem elaborat i aprovat el Pacte per a la 
igualtat, la ciutadania i la convivència . 
L’objecte d’aquest Pacte –consensuat amb 
les entitats representatives de les persones 
immigrades– és assentar les bases d’una 
política migratòria autonòmica, pròpia de 
les Illes Balears, amb la qual afrontar les 

conseqüències generades pel fenomen 
migratori al nostre territori, 

tenint en compte el caràcter 
democràtic, lliure i plural 

de la nostra societat i la 
tolerància i el respecte 
mutu com a valors .

S’ha posat en marxa 
una campanya contra 
el racisme . El seu 
principal objectiu és 

prevenir aquest tipus 
de conductes i afavorir la 

integració i la convivència . 
La campanya pretén reforçar 

valors com la convivència i 
la tolerància a la nostra societat i 

allunyar qualsevol temptació de considerar les 
diferències com a amenaces .

Recuperam la memòria democràtica de 
Palma

•	Revisió de la toponímia de Palma: dels 350 
canvis de nom de carrer que s’han fet, un 
centenar han estat en compliment de la Llei de 
la memòria històrica . També s’han incorporat 
al nomenclàtor de la ciutat una trentena de 
noms a proposta de l’Associació Memòria de 
Mallorca . 

•	Actes institucionals: creació dels premis 
Emili Darder al civisme; institucionalització 
del 24 de febrer en record dels afusellaments 
d’Emili Darder, Alexandre Jaume, Antoni 
Mateu i Antoni Maria Ques; acte de reparació 
als presoners de Bellver, acte de reparació als 
regidors de l’Ajuntament de Palma exiliats . . .

•	Divulgació: edició d’una biografia d’Emili 
Darder, 2 cicles de cinema (“Cinema i Guerra 
Civil” i “Cinema i exili”), 2 documentals sobre 
el batle Darder (una reedició en DVD i una nova 

producció) i Jornades sobre les Desaparicions 
Forçades .

•	 Investigació: investigació de l’arxiu del 
cementeri municipal i sobre els funcionaris 
municipals represaliats durant el franquisme . 

•	Actuacions commemoratives: placa del bosc 
de Bellver i al passeig de ronda del castell 
dedicades als presoners, placa a Can Sales en 
record de les dones preses i de la mort de 
Matilde Landa i placa a Can Mir en record 
dels presoners polítics i els assassinats .

•	Retirada	de	la	creu	dels	caiguts.

•	Retirada	de	la	placa	de	la	sala	de	plens	
dedicada a García Ruiz .

•	Contextualització	del	monument	de	sa	Feixina.

•	Retirada	de	l’obelisc	dedicat	als	Jinetes	de	
Alcalá .

Actes en defensa de la memòria històrica
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PROTEGIM EL NOSTRE TERRITORI 
I EL NOSTRE PATRIMONI

UN GOVERN PROGRESSISTA, 
AL SERVEI DE LES PERSONES

FEIM FRONT A LA CRISI 
ECONÒMICA I SOCIAL

TREBALLAM PER CONSTRUIR 
UN PAÍS DIGNE

PROMOVEM UNA POLÍTICA
HONESTA I DEMOCRÀTICA



Agraïments

Aquest balanç mostra el resultat de la nostra 
tasca al Govern de les Illes Balears, al Consell 
de Mallorca i a l’Ajuntament de Palma, des de 

l’any 2007. 

És, per tant, fruit de la feina, l’acció i la 
col·laboració de moltes i moltes persones, amb 

qui tenim avui un deute de gratitud.

Les persones que, amb el seu vot, feren possible 
la formació de governs de progrés a les principals 
institucions del país i que començaren, per tant, el 

camí del canvi. 

Els equips humans que, des de les diferents ins-
titucions, han impulsat les polítiques públiques 
que ens identifiquen i que han estat al servei del 

país i a prop de les persones.

Les entitats i col·lectius que heu volgut parti-
cipar del canvi i que heu millorat i enriquit la 

nostra acció de govern.

Tots i totes ho heu fet possible. És gràcies a 
vosaltres que hem pogut traçar aquest profitós 
camí ple de reptes i oportunitats. Un camí, que 
ha valgut la pena. Un camí, sobretot, que val la 

pena continuar.


