
Honorables conselleres i consellers, digníssimes autoritats, ciutadans i 
ciutadanes:  
 
Aquest que vos parla és el candidat del PSIB-PSOE, aquest que vos parla és 
també el candidat de Podem, i aquest que vos parla és  el candidat de MÉS per 
Mallorca. Entre aquestes formacions sumam la majoria suficient i necessària 
per governar aquesta institució, segons les regles del joc democràtic que tots 
acabam d’acceptar. No vull ser el candidat d’un govern tripartit, i deixau-me que 
m’expliqui. Vull ser el candidat d’un equip de feina plural que arreplega diferents 
sensibilitats que convergeixen totes elles en un objectiu comú: convertir el 
Consell de Mallorca en aquella institució propera, oberta i capaç de donar 
resposta des del màxim consens possible a les necessitats dels ciutadans i 
ciutadanes d’aquesta terra, i molt especialment a aquells que més ho 
necessitin, que el cap i a la fi per això som tots avui aquí, perquè volem fer 
feina per les persones.  
 
El panorama després de les eleccions autonòmiques, insulars i municipals és 
sens dubte complex. Aquesta mateixa institució ha passat de tenir 
representació de només tres grups polítics a sis, és a dir, el doble, sense que 
cap d’elles tengui la possibilitat de formar govern per ella tota sola. Però que 
ningú s'espanti, que ningú no tengui por, això no és un inconvenient, sinó tot el 
contrari. És una gran oportunitat, una oportunitat històrica diria jo. 
 
En primer lloc perquè representa la pluralitat mateixa de la nostra societat. I en 
segon lloc perquè  ens obliga a posar-mos d’acord, i en aquest sentit crec que 
el missatge de les urnes és sobretot aquest: posau-vos d’acord!, parlau, 
reflexionau, intercanviau punts de vista, però sobretot, sigau capaços d’arribar a 
acords i de donar resposta als reptes que aquest moment històric ens planteja, 
des del màxim consens i diàleg, i no parlo evidentment just dels que formam 
part de la proposta de govern, parlo de tots i no just dels que compartirem 
legislatura en aquesta sala de plens, sinó sobretot d’obrir la institució a la 
participació activa de ciutadans i ciutadanes, dels col·lectius, d’entitats, 
d’associacions, establint mecanismes i espais que permetin la intervenció 
directe en la proposta d’actuacions, en la presa de decisions d’aquelles coses 
que ens afecten a tots i totes. En una paraula, la democràcia  ha de començar 
a ser alguna cosa més que anar a posar un boci de paper dins una urna cada 
quatre anys. I aquest esforç de consens, de diàleg i sobretot de participació, és 
lo que ens ha de dur a tots i totes a repensar el Consell de Mallorca com a 
l'instrument útil de la ciutadania per repensar també com volem que sigui la 
nostra illa i fer-la una terra millor. 
 
Dic això perquè el Consell de Mallorca ha estat una institució a vegades 
qüestionada. Volem que el Consell sigui el vertader govern de Mallorca, no per 
tenir més ‘figurera’ que altres institucions representatives, sinó perquè volem 
que realment doni resposta a les necessitats dels nostres ciutadans i 
ciutadanes ja que després dels ajuntaments, els consells son l’administració 
més propera. Evidentment haurem de parlar de competències, de les que té i 
les que preveu l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, però sobretot 
parlarem, o millor dit, treballarem per que la institució sigui un instrument eficaç 
de transformació social i econòmica, és a dir, millorar el benestar de la nostra 



gent per tal de generar nous filons de feina per a les persones que no en tenen, 
ofegats per aquesta crisi que ha resultat ser una gran estafa. I ho farem de 
manera transversal, és a dir, que volem treballar perquè tot allò que ja és 
competència del Consell generi ocupació i riquesa compartida.  
 
La Serra de Tramuntana n’és un bon exemple de tot el que es pot fer a partir de 
projectes concrets lligats a la terra meravellosa que tenim i que hem de 
preservar. Una bona xarxa de camins públics, oberta i en condicions, pot 
atreure sens dubte molts de visitants que venguin a gaudir dels nostres 
paisatges declarats Patrimoni de la Humanitat, o invertint més en seguretat a 
les carreteres com ho venen reclamant els cicloturistes, o potenciant el petit 
comerç, la nostra artesania, o convertint la cultura i el patrimoni en producte 
turístic, potenciant la industria audiovisual a partir d'aquest gran plató que és 
Mallorca i els nostres paisatges. I això sens dubte serà un procés que haurem 
de fer devora els ajuntaments, treballant conjuntament, generant sinergies,  
oferint-los suport econòmic i tècnic, i l’Assemblea de Batles i Batlesses serà 
l’instrument de coordinació entre el Consell i els ajuntaments ja que aquests 
representen la base de la democràcia i el primer esglaó també del canvi que 
està per venir i que la gent va expressar de manera clara el passat 24 de maig. 
Sí, els ajuntaments, la primera institució amb qui la gent topa i a qui la gent 
reclama tindran en aquest Consell, independentment de si el batle és del PP, 
del PSOE, del Pi, de MÉS o independent, un col·laborador permanent i 
compromès. 
 
Però són sobretot les persones que més ho necessiten les que han de tenir la 
màxima atenció per part d’aquesta institució, perquè tenim la major part de 
competències de serveis socials, i tenim un IMAS al qual s'ha de treure el 
màxim profit perquè realment es vegi que les persones són al centre de les 
polítiques, en una gran operació de rescat de la gent que ha quedat pel camí 
en aquests anys de crisi en que Mallorca ha tornat una societat més 
empobrida, més precària i més inequitativa. Hem de lluitar amb totes les eines 
que tenguem a l'abast perquè estampes com la de les coes de gent als 
menjadors socials no acabin essent part del paisatge social de la nostra illa. 
Perquè no serem dignes si no som capaços de defensar activament la dignitat 
de totes i cada una de les persones de Mallorca. 
 
El territori i el medi ambient tampoc no poden esperar, encara que no 
s'expressin ni facin coa. El primer que farem en matèria mediambiental és 
acabar amb aquesta aberració d'importar fems d'altres països de dubtosa 
procedència per cremar a la incineradora de Son Reus, que com sabeu està 
més que sobredimensionada per una planificació que no obeïa a les 
necessitats reals, sinó a interessos ben particulars. Estudiarem i acordarem 
amb la concessionària les revisions del contracte perquè la incineració no 
condicioni la possibilitat de fer una política de residus sostenible i responsable, 
com ja estan intentant fer desenes de municipis de Mallorca.  
 
Obrirem també un procés de debat social per fer un nou Pla de Residus que 
obri una nova etapa pel que fa a una qüestió en què allò més net de la gestió 
dels residus són els mateixos residus. 
 



Hem de fer un nou Pla Territorial que enterri d'una vegada per totes aquesta 
idea de que la terra a Mallorca és sempre una oportunitat per especular i per 
destruir. El nostre passat, present i futur, van lligats a una terra que no pot 
seguir essent castigada ni amb més ciment, ni amb més asfalt. En allò que hem 
de créixer és en protecció, sabent que protegir, com a la Serra, és la garantia 
d'un futur diferent i sobretot digne. 
 
Tot això i més ho podrem fer amb una nova política basada en la participació. 
La participació ben entesa com la possibilitat de prendre part d'un projecte 
comú per fer de Mallorca, com vos insistia abans, un lloc millor. Som una illa, i 
això no ens ha d'acomplexar, sinó que ens ha de fer ben conscients del que 
som i el que hem de menester, com feien els nostres avantpassats. Perquè 
justament pel fet de ser una illa, Mallorca té les dimensions ideals com per 
funcionar de manera radicalment democràtica com una comunitat ben 
avinguda, i en què els poders públics actuïn com l’element de canalització de 
les aspiracions immediates i també, perquè no, dels somnis de la gent. Ho han 
fet alguns municipis amb les Agendes 21. Han assegut a tothom a pensar el 
seu poble i, en el nostre cas, a pensar i repensar la Mallorca que volem i 
necessitam a 10, 15, o 20 anys vista. Una Mallorca amb oportunitats que ens 
permetin gaudir del present sense espenyar el futur de les generacions que 
estan per venir. 
 
El que vos parla és un d’aquells que creu fermament en que el poder és un 
instrument de servei al poble, i aquesta és la vocació amb la qual he estat el 
batle d'Esporles els darrers anys, i la mateixa vocació de servei que em fa ser 
avui aquí davant tots vosaltres. La mateixa actitud de servei de tot l'equip que 
m'acompanya, totes i tots ansiosos d'anar a per feines, cadascú amb les seves 
idees, però tots amb un projecte comú: posar el Consell de Mallorca al vostre 
servei, al servei del poble, per fer de Mallorca una illa millor, més lliure, més 
sostenible, més solidària i més democràtica. Tot està per fer i tot és possible, 
ara toca això, facem-ho idò! 
 
Moltes gràcies. 


