ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DEL CONSELL DE MALLORCA
DE DIA 25 DE JUNY DE 2011
A la sala de sessions del Consell Insular de Mallorca, a les dotze hores i deu minuts
del dia 25 de juny de 2011, s'inicia la sessió constitutiva del Consell Insular de
Mallorca, amb la presència dels consellers elegits a les eleccions celebrades el passat
dia 22 de maig.
El Sr. MAS (secretari general del Consell de Mallorca) fa tot seguit la següent
intervenció:
“Molt Honorable Sr. President del Parlament de les Illes Balears, Sr. Delegat del
Govern de l’Estat, autoritats, senyores i senyors, senyores conselleres electes i senyors
consellers electes,
Heu estat convocats per constituir la nova corporació insular sortida de les eleccions
del passat dia 22 de maig.
Aquesta sessió constitutiva es regula amb l’article 64 de l’Estatut d’Autonomia i amb
la disposició transitòria 1ª de la Llei electoral de consells insulars d’11 de desembre
de l’any 2009. D’acord amb aquesta normativa, pertoca com a primer acte d’aquesta
sessió constitutiva, constituir la Mesa d’edat, que està integrada per les senyores
conselleres electes o els senyors consellers electes de major i de menor edat.
Consegüentment, prec a la Sra. Margarita Moner Tugores com a consellera electa de
major edat i al senyor Francesc Josep Dalmau Fortuny com a conseller electe de
menor edat que s’acostin per procedir a la formació de la Mesa que ha de presidir
aquesta sessió constitutiva previ jurament o promesa.”
Els membres de la Mesa d’edat es dirigeixen a la taula des d’on han de dirigir l’acte.
S’acosten i prenen possessió davant el secretari, el qual prèviament ha llegit la
fórmula següent: “Jurau o prometeu, per la vostra consciència i el vostre honor,
complir fidelment les obligacions del càrrec de consellera o conseller del Consell
Insular de Mallorca, amb lleialtat al Rei, i servar i fer servar la constitució com a
norma fonamental del l’Estat, així com l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears?.”
La Sra. MONER respon: “Si, ho jur.” El Sr. DALMAU respon: “Si, ho promet”.
Es constitueix la Mesa d’edat, que presideix la senyora Moner, com a consellera de
major edat.
La Sra. MONER manifesta que resta constituïda la Mesa d’edat i que es declara
oberta la sessió.
El Sr. MAS indica que d’acord amb allò que es desprèn de les credencials emeses per
la Junta Electoral de les Illes Balears, i d’acord amb el que es disposa en la disposició
transitòria primera de la Llei electoral de consells insulars 7/2009 d’11 de desembre,
els trenta-tres consellers i conselleres electes que han d’integrar aquest Consell Insular
de Mallorca són els senyors i les senyores següents:
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Antoni Alemany Cladera
Joana Aina Campomar Orell
Silvia Cano Juan
Catalina Cirer Adrover
Bernardí Coll Martorell
Jaime Colom Adrover
Jaume Crespí Deyà
Francesc Josep Dalmau Fortuny
María Luisa Dubón Pretus
Margarita Durán Vadell
Miquel Ensenyat Riutort
Juan Ferra Martorell
Joan Font Massot
Jaime Juan Garau Salas
Maria Magdalena Garcia Gual
Mercedes Garrido Rodríguez
Margalida Ginard Mesquida
Melchora Gómez Andrés
Antonio Llamas Márquez
Isabel Carmen Llinàs Warthman
Antonio Mesquida Ferrando
Margarita Moner Tugores
Antoni Mulet Campins
Josep Oliver Rebassa
Maria Magdalena Palou Cànaves
Bernat Roig Cabrer
Margalida Isabel Roig Catany
Joan Rotger Seguí
Maria Salom Coll
Rosario Sánchez Grau
Catalina Soler Torres
Coloma Terrasa Ventayol
Miquel Vidal Vidal

El Sr. MAS diu que els trenta-tres consellers i conselleres electes esmentats, presents
a l’acte, han presentat les declaracions corresponents de béns patrimonials i de causes
de possibles incompatibilitats i d’activitats que els proporcionen o poden
proporcionar-los ingressos econòmics, sense que cap hagi manifestat que es troba en
causa d’incompatibilitat sobrevinguda.
La Sra. MONER (Presidenta de la Mesa d’edat) diu que, un cop contrastades les
credencials i les declaracions i atès que cap de les persones presents no ha manifestat
que es trobàs sotmesa a causa d’incompatibilitat sobrevinguda, pertoca ara fer la
promesa o jurament del càrrec de conseller o consellera del Consell Insular de
Mallorca, a fi d’adquirir-ne la condició plena.
Diu que, amb aquesta finalitat, el secretari general els cridarà pel seu nou i els prega
que s’acostin a la mesa per prestar jurament o promesa, d’acord a la fórmula que
llegirà el secretari general.

El Sr. MAS llegeix a continuació la fórmula esmentada:
“Jurau o prometeu, per la vostra consciència i el vostre honor, complir fidelment les
obligacions del càrrec de consellera o conseller del Consell Insular de Mallorca, amb
lleialtat al Rei, i servar i fer servar la constitució com a norma fonamental del l’Estat,
així com l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears?.”
Tot seguit, el secretari general crida un per un els consellers i les conselleres electes,
que expressen el seu jurament o promesa d’acord a la fórmula que s’indica tot seguit:
Antoni Alemany Cladera
Sí, ho promet
Joana Aina Campomar Orell
Sí, ho promet
Silvia Cano Juan
Sí, ho promet
Catalina Cirer Adrover
Sí, ho jur
Bernardí Coll Martorell
Sí, ho jur
Jaime Colom Adrover
Sí, ho promet
Jaume Crespí Deyà
Sí, ho jur
Francesc Josep Dalmau Fortuny
Sí, ho promet
María Luisa Dubón Pretus
Sí, ho promet
Margarita Durán Vadell
Sí, ho jur
Miquel Ensenyat Riutort
Sí, ho promet
Juan Ferra Martorell
Sí, ho promet
Joan Font Massot
Sí, ho promet
Jaime Juan Garau Salas
Sí, ho promet
Maria Magdalena Garcia Gual
Sí, ho jur
Mercedes Garrido Rodríguez
Sí, ho promet
Margalida Ginard Mesquida
Sí, ho jur
Melchora Gómez Andrés
Sí, ho promet
Antonio Llamas Márquez
Sí, ho jur
Isabel Carmen Llinàs Warthman
Sí, ho jur
Antonio Mesquida Ferrando
Sí, ho jur
Margarita Moner Tugores
Sí, ho jur
Antoni Mulet Campins
Sí, ho jur
Josep Oliver Rebassa
Sí, ho jur
Maria Magdalena Palou Cànaves
Sí, ho promet
Bernat Roig Cabrer
Sí, ho jur
Margalida Isabel Roig Catany
Sí, ho jur
Joan Rotger Seguí
Sí, ho jur
Maria Salom Coll
Sí, ho jur
Rosario Sánchez Grau
Sí, ho promet
Catalina Soler Torres
Sí, ho jur
Coloma Terrasa Ventayol
Sí, ho jur
Miquel Vidal Vidal
Sí, ho jur

La Sra. MONER, com a presidenta de la Mesa d’edat, declara que les persones
presents han pres possessió dels seus càrrecs de consellers i conselleres del Consell
Insular de Mallorca i en conseqüència queda constituït el Consell Insular de Mallorca.
Indica que tot seguit es durà a terme l’elecció de la persona que ha d’ocupar la
presidència del Consell Insular de Mallorca.

El Sr. MAS assenyala que els representants dels grups polítics presentaran les seves
propostes.
Tot seguit, explica que el Grup del Partit Popular presenta com a candidata a la
presidència del Consell Insular de Mallorca la senyora Maria Salom Coll, que el Grup
del Partit Socialista de Mallorca-Iniciativa Els Verds-Entesa per Mallorca (PSM-IVExM) proposa com a candidat el Sr. Joan Font Massot i que el Grup del Partit
Socialista Obrer Espanyol (PSOE) no ha presentat cap candidatura.
La Sra. MONER anuncia que, un cop consultats els partits polítics que han obtingut
representació, es proposa com a presidenta del Consell Insular de Mallorca la Sra.
Maria Salom Coll, del Partit Popular, a la qual prega que presenti el programa de
govern y que en demani la confiança.
Fa avinent que l’atorgament de la confiança requereix majoria absoluta a la primera
votació i majoria simple a la segona votació.
La Sra. SALOM presenta a continuació el seu programa polític.
“Digníssimes autoritats,
Honorables senyores conselleres i senyors consellers
Molt bon dia a tots els presents.
Tinc l’honor de dirigir-me a aquest Ple, hereu de les primeres institucions de govern
de la nostra illa, per explicar quin és el meu programa polític per Mallorca com a
candidata a la Presidència del Consell de Mallorca.
Amb l’esperit i el desig d’aquella Universitat Forana, creada l’any 1315 pel rei Sanç I
de Mallorca amb l’objectiu de representar totes les viles mallorquines, el meu projecte
té una única direcció: posar-me a disposició de tota la població mallorquina i fer-ho
tocant amb els peus en terra.
La meva primera intervenció no persegueix grans titulars ni parlar de grans accions
emblemàtiques d’aquesta legislatura que comença avui.
Aquests mesos he caminat per Mallorca cercant el batec dels nostres pobles i ciutats.
La gent m’ha impregnat d’il·lusió i al mateix temps de compromís. En les meves
paraules no trobareu sorpreses, perquè la gent no espera que li toqui sa grossa.
Les persones, avui, tenen un desig molt i molt senzill: un futur millor. La gent vol
solucions immediates, reals, palpables, de bon de veres. Vull que tots vostès i tots els
que m’escolten seguint aquestes paraules, coneguin fàcilment les grans línies que
marcaran el Govern del Consell de Mallorca a partir de dilluns si aquest Ple m’atorga
avui la seva confiança.
Les primeres paraules escrites a la primera pàgina de la meva agenda seran: austeritat,
seny, responsabilitat i humilitat.
Aquesta és la missió principal que ens hem proposat els governants del Partit Popular
arreu de Mallorca, de Balears i d’Espanya: des del nostre president de la Comunitat
Autònoma, el president Bauzà, fins a tots els batles i regidors dels 53 municipis de
Mallorca.

Òbviament, una persona no fa l’equip i vos puc afirmar que la nostra formació, els
consellers i les conselleres del Partit Popular, són persones conegudes, de cara i ulls,
dispostes amb humilitat a fer feina i deixar-se la pell per la gent de Mallorca.
Tots sabem que és temps de canviar les coses, de redimensionar-ho tot, d’aprimar
l’administració insular. Quan venen temps difícils i venen mal donades, els meus
pares me deien unes paraules que les tinc gravades amb foc: “S’han acabat les
llepolies”.
Ens hem d’adaptar als moments actuals. Si l’objectiu val la pena, l’esforç també ho
val. La gent espera avui de nosaltres un discurs clar, concís i eficaç, sense grans
paraules i ambigüitats.
Senyores i senyors: el meu objectiu prioritari és fer una acció de govern que posi fil a
l’agulla a la dramàtica situació econòmica i laboral de Mallorca. I la primera passa té
un nom, com un infant quan el batiam: l’austeritat.
Hem d’aprimar el Consell des de l’optimització dels recursos i el sentit comú.
Prioritari és comptar amb tots i cada un dels funcionaris i dels empleats públics.
Perquè el funcionariat, juntament amb la història institucional del Consell de
Mallorca, són els pilars del meu projecte.
Un dels passatges més meravellosos del llibre Amic i Amat de Ramon Llull parla de la
“saviesa del seny i és el seny que ha d’organitzar els béns”.
Aviat coneixeran el nou organigrama del Consell, amb el qual la societat sabrà amb
transparència que se farà la major retallada d’alts càrrecs de la història que mai ha vist
aquesta institució. Crec honestament que el Consell de Mallorca pot funcionar millor,
no igual, sinó millor amb un 56% d’alts càrrecs menys.
Així de clar, és viable fer més amb menys persones. I d’on surt, aquesta retallada de
més de la meitat d’alts càrrecs del Consell Insular de Mallorca?
Molt fàcil: no hi ha d’haver duplicitat de funcions entre les diferents administracions
ni fer allò que no correspon. Per això suprimiré algunes direccions insulars, entre
moltes d’altres, i en citaré un parell: Turisme, Promoció Econòmica, Joventut,
Innovació, Política Lingüística, Igualtat, Programes i Ocupació. És una obligació fer
aquest retall: és qüestió de responsabilitat i d’enteniment; menys polítics, menys
conselleries, menys cotxes oficials, menys estructura política i més recursos per a la
gent. Tots hem d’arribar a final de mes; recordau que aquesta també és una casa.
Així de senzill. Sobren despeses polítiques, sobren duplicitats; menys despatxos i més
carrer. Es pot suprimir molta de la despesa secundària.
Com va dir fa uns dies el meu president nacional, el Sr. Mariano Rajoy, ens
comprometem a fer un pla d’austeritat preservant la despesa social. No hi ha diners
per a tot i hem de prioritzar. El meu llibre de capçalera a partir de dilluns té un nom:
auditories. Hem de saber d’on partim, com es troba la salut financera del Consell,
quina és la realitat dels seus comptes.
Però el que sí es evident és que no es pot gastar més del que ingressem: això
implicaria quedar en números vermells. Hem de prioritzar, hem de saber separar es
gra de sa palla.

A partir d’ara, durem una coordinació absoluta amb el Govern de les Illes Balears
amb un lema: una administració, una funció. Igual que una família amb tres germans:
Govern balear, Consell Insular de Mallorca i ajuntaments. Vull impulsar una
institució insular austera, moderna, àgil, realista amb la situació actual, pròxima,
transparent, coneguda per tothom. I sobretot una administració que serveixi a la gent
mallorquina. Tots som servidors públics.
Només així farem una Mallorca que recuperi la il·lusió, que miri una altra vegada cap
al futur amb optimisme, que sigui la terra emprenedora coneguda arreu del món, que
ajudi la gent i als col·lectius més necessitats, que generi seguretat jurídica, que
assessori i empari als ajuntaments de l’illa, que pagui als proveïdors, que dignifiqui la
feina del funcionariat, que surti de la crisi amb més força que mai.
I el més important: que generi llocs de feina. Això és possible si impulsam un Consell
de Mallorca amb una política valenta, sense etiquetes, sense sectarismes, governant
per aquelles persones que ens han votat però també per aquelles que no ens han votat,
amb una política participativa i moderna, amb il·lusió, amb humilitat i amb
responsabilitat.
Però sobretot una política unida i coordinada amb les altres institucions. S’han acabat
les duplicitats, s’han acabat els departaments sense competències, hem pagat el doble
per tenir el mateix. No sortirem d’aquesta crisi sense cohesió, sense consens i sense
anar de la mà entre institucions públiques i privades. Les empreses, els treballadors,
els autònoms han de ser els vertaders creadors de riquesa a la nostra terra. Si ells
roden, Mallorca rodarà. Si ells travelen, Mallorca travelarà.
M’agradaria que el funcionariat del Consell sigui el motor que faci moure tota la
paperassa. És precís que el personal funcionari, com a gran aval de la casa, torni a
sentir-se motivat, valorat i considerat. El millor personal tècnic el tenim aquí; és de
casa nostra i ha de ser qui ens doni llum a Mallorca.
Ja està bé de tants d’informes encarregats fora d’aquesta corporació. Funcionaris: vos
necessit. Mallorca vos necessita a tots.
Jaume II, el bon rei de Mallorca, no era ningú sense la seva ciutadella administrativa,
els seus homes de la cort reial eren el seu cap, el seus ulls, el seus braços. Si, senyores
i senyors, tornarem als orígens, d’on mai hauríem d’haver fugit.
Des del respecte a la nostra història, als valors i a les tradicions, podrem seguir
avançant cap a allò que volem ser. Perquè som mallorquins i mallorquines. Però pens
que el camí més curt per recuperar el benestar és aprofitar aquest tresor cultural,
artístic, patrimonial, paisatgístic, esportiu i gastronòmic.
Tota la nostra identitat, les nostres arrels, les tradicions i els costums que ens
caracteritzen han de ser coneguts, respectats, valorats i estimats per tots els
mallorquins: tant els que ho són de naixement com els que ho són d’adopció, perquè
han triat aquesta terra per viure-hi.

Però hem de donar una passa més. És prioritari que casem cultura, esport i patrimoni
amb el turisme, per tornar a generar ocupació. Si aconseguim que els mallorquins
visquem del turisme 365 dies a l’any, recuperarem l’estatus perdut.
Així tornarem a ser referència turística mundial. Hem de ser una societat moderna i
capdavantera. Una societat amb valors que aspiri cada dia a l’excel·lència. Vull que
Mallorca es torni a situar en el mapa mundial dels inversors, dels visitants i dels
emprenedors.
Mallorca ho té tot i per això l’estimam i l’han estimada els qui han volgut tenir dins el
seu cor un tros de la nostra illa.
A Mallorca l’han feta gran Jaume II, Ramon Llull, Fra Juníper Serra, Francesc de
Borja Moll, Antoni Maria Alcover, el pare Miquel Colom, Llorenç Villalonga,
Cardenal Despuig, Miquel Barceló, Rafel Nadal, Jorge Lorenzo, etc.
També han promocionat Mallorca arreu del món la Casa Reial, l’Arxiduc Lluís
Salvador, Frédéric Chopin, Joan Miró, els nostres empresaris i hotelers, el Reial
Mallorca, etc.
Senyores i senyors: ho tenim tot. Les arrels del nostre passat, de la nostra
mallorquinitat ens donen la imatge de present que hem d’oferir a tothom: Mallorca és
la Seu, és l’Almudaina, és sa Llotja, és el castell de Bellver, és Lluc, és Raixa, és la
Cartoixa, i les torres de defensa, les ermites, els santuaris, les parròquies, els convents,
els monestirs, etc.
Nins i nines, joves, pares i mares, padrins i padrines, vosaltres que caminau per la
serra de Tramuntana, pel Pla de Mallorca, que beveu de les Fonts Ufanes, que conrau
el nostre camp, que caçau per la garriga, que llegiu les nostres rondalles, que colliu
oliva i ametlles, que feis el Torrent de Pareis, que anau a processons, que ballau amb
els cossiers, que feis ensaïmades. Ajudau-nos a fer de la nostra roqueta allò que
sempre ha estat i és: una illa hermosa. Quina terra tan bella és Mallorca!.
Amb tots vosaltres, hem de crear les condicions perquè la iniciativa privada generi
feina, perquè torni a donar oportunitats. La gent avui no demana la lluna: la gent
prega per un lloc de feina. Especialment els joves de Mallorca, la meitat dels quals no
tenen feina.
Vull un futur millor pels joves, vull que els nins i nines de Mallorca se’n beneficiïn de
l’aposta forta del president Bauzà per l’educació.
Vull que aquests infants creixin sans, amb esperança, que el Consell els proporcioni
les millors condicions per passar gust de l’esport base.
No és cap secret que el nin que fa esport es forma en valors, creu en la feina en equip,
en el bé col·lectiu, manté una competitivitat sana i lluita per metes.
Mallorca també és esport.
Volem activar la nostra economia perquè es creï treball. I per això no importa fer
grans obres perquè la gran majoria d’infrastructures avui ja estan fetes: tenim un
aeroport excel·lent i capdavanter, una xarxa hospitalària magnífica, bones
comunicacions per carretera i transport públic, depuradores, hotels, etc.

Dic que tenim la majoria de coses fetes perquè no tot son flors i violes, evidentment.
Hem de reactivar la reforma integral de la Platja de Palma: és una de les
d’assignatures pendents.
Projectes, en definitiva, que s’han de resoldre d’una vegada per totes, sabent que hi ha
pocs doblers i que el consens és bàsic perquè arribem a bon port.
Sr. batle de Palma: l’Ajuntament de Palma i el Consell de Mallorca s’han d’avenir
com un rellotge.
És cert que el Consell de Mallorca no té competències en turisme ni tampoc en
agricultura ni en joventut. El traspàs ve marcat pel nou Estatut d’autonomia de les
Illes Balears. Aquí, des del primer dia, vull deixar clar que no és moment d’assumir
més competències. Ara no toca. A la vida s’han de saber posposar decisions.
Els temps han canviat i vostès en són ben conscients. Treballarem per reduir la pressió
fiscal de la taxa de tractament de residus. Cercant maneres possibles d’abaratir costos.
Sabem que és una tasca avui difícil i compromesa però ho hem de lluitar.
Durant aquests quatre anys la prioritat seran les persones.
Vaig anunciar durant la campanya que era possible, quan arribàs al Consell, eliminar
despesa per valor de 15 milions d’euros. Ho farem. La crisi ha agreujat la situació de
molta gent. Tenim una premissa clara: cap persona sense atendre. Atendrem totes les
persones que per la seva situació de vulnerabilitat tenguin necessitat de suport.
No vull tornar a insistir en les dramàtiques xifres que tant ens ocupen i preocupen a
tots els mallorquins: les persones aturades, les famílies amb tots els seus membres
sense feina, la gent que ha perdut ca seva perquè no pot pagar l’hipoteca, els
menjadors socials que estan desbordats, les llistes d’espera per entrar a una residència,
els nostres joves preparats, sense feina i cap expectativa.
No vull més retrets. A la vida hem de sumar i no manllevar.
Ens comprometem a lluitar perquè baixi l’índex de pobresa.
Crec en la inclusió social. Crec en la gent gran a qui tant devem i és un deure
reconèixer allò que som nosaltres gràcies a ells.
Ens han inculcat feina, esforç, perseverança, honestedat, valors, respecte, estima: en
una paraula, ser persones de bé. Els nostres majors han de passar gust fent l’activitat
que vulguin, s’han de distreure i per això nosaltres estarem al seu costat. Això no és
fer política, és reconeixement.
Lo que s’aprèn en el bres, sempre hi és.
Consider que des dels poders públics s’han d’adoptar les mesures pertinents per tal de
garantir: la igualtat d’oportunitats, la no discriminació i l’accessibilitat universal de
les persones amb discapacitat.
Durant tota la campanya i fins i tot abans de començar-la, vaig fer un anunci clar i
directe: Mallorca no pot finançar dues televisions i ràdios públiques.
És un cost inassumible en els temps actuals. Cada any el Consell gasta més en la
televisió de Mallorca que en el Pla d’Obres i Serveis que afecta 53 municipis. Hem de
tenir el cap damunt les espatlles. Això ho canviaré.
Vull ser una presidenta coherent i sense estridències. Som un llibre obert.

També desig centrar-me en dos àmbits que no passen pel millor moment. Un d’ells és
el sector de la caça. Un col·lectiu estratègic pel nostre camp, per les nostres aus, per la
nostra naturalesa i el medi ambient. Els caçadors m’han manifestat durant tots els
darrers mesos que es senten abandonats per aquesta institució.
Crearé una direcció insular de Caça. Una única persona que serà expert en la matèria,
propera al col·lectiu, que tendrà la porta oberta pels caçadors, que escolti i que es
deixi assessorar pel sector i que ajudi a suprimir tots els tràmits necessaris.
Només així les més de 22.000 persones amb llicència de caça que hi ha Mallorca es
sentiran representades pel Consell. Per això tenim dues orelles i una boca: hem
d’escoltar el doble del que parlam.
I un altre sector que també està actualment entre l’espasa i la paret és el món del
cavall. La meva voluntat és fer un centre de referència internacional que congregui
totes les disciplines: doma, trot, salts i concursos morfològics. No podem perdre el
temps i la llavor.
Hem de fer es cap ben viu i tenir cura d’aquest esport típic de Mallorca que és el trot.
La supervivència del trot depèn de l’autorització de la PMU francesa. Perquè les
nostres carreres generen moltíssima expectació per tota Europa. Això redundarà en
benefici de criadors i manescals i garantirà el manteniment de la nostra raça
morfològica.
No vull deixar de banda el nostre territori tan valorat. Impulsaré la seguretat jurídica.
Vull poques normes i clares.
Que la gent no s’embulli. Que tothom ho tingui clar. Tenim aprovat un Pla Territorial
de Mallorca (PTM) i únicament tres municipis dels 53 de l’illa s’hi ha adaptat. El meu
objectiu és que s’hi adaptin tots.
Augmentarem els recursos tècnics i humans per consolidar el servei d’assessorament
tècnic als ajuntaments. Faré feina per un Consell eminentment municipalista.
Basta mirar la bancada dels consellers que m’acompanyen per corroborar que apost
per la mallorquinitat, tant per Ciutat com per la part forana. Gent amb cara i ulls.
En definitiva senyores i senyors, crec en aquesta institució, de la mateixa manera que
fa segles els reis de la Cort de Mallorca l’exalçaven com a símbol institucional.
Serà un honor, si aquest ple m’atorga la seva confiança, fer-hi feina de valent durant
els pròxims quatre anys.
Costarà molt sortir d’aquesta situació però estic convençuda que entre tots és possible.
Tenim present i tenim futur. Perquè Mallorca val un món.
Moltes gràcies.”
A continuació, la Sra. MONER demana a la nova corporació si aprova que la votació
de la nova presidenta sigui nominal. Aquesta respon en sentit afirmatiu.
El Sr. MAS anuncia que cridarà tot seguit pel seu nom els nous membres de la
corporació, per tal que es pronunciïn amb les expressions: “si”, “no”, o “m’abstenc”
pel que fa a la proposta d’atorgament de confiança a la candidata Sra. Maria Salom
Coll.

Tot seguit s’inicia la votació.
Nom

Votació

Antoni Alemany Cladera
Joana Aina Campomar Orell
Silvia Cano Juan
Catalina Cirer Adrover
Bernardí Coll Martorell
Jaime Colom Adrover
Jaume Crespí Deyà
Francesc Josep Dalmau Fortuny
María Luisa Dubón Pretus
Margarita Durán Vadell
Miquel Ensenyat Riutort
Juan Ferra Martorell
Joan Font Massot
Jaime Juan Garau Salas
Maria Magdalena Garcia Gual
Mercedes Garrido Rodríguez
Margalida Ginard Mesquida
Melchora Gómez Andrés
Antonio Llamas Márquez
Isabel Carmen Llinàs Warthman
Antonio Mesquida Ferrando
Margarita Moner Tugores
Antoni Mulet Campins
Josep Oliver Rebassa
Maria Magdalena Palou Cànaves
Bernat Roig Cabrer
Margalida Isabel Roig Catany
Joan Rotger Seguí
Maria Salom Coll
Rosario Sánchez Grau
Catalina Soler Torres
Coloma Terrasa Ventayol
Miquel Vidal Vidal

NO
NO
NO
SI
SI
NO
SI
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI

Acabada la votació, la Sra. MONER, com a presidenta de la Mesa d’edat, anuncia el
resultat de l’escrutini en veu alta, que és el següent:
Vots emesos:

33

Abstencions:

0

Vots en contra: 14
Vots a favor:

19

La Sra. MONER indica que, de conformitat amb allò que disposa l’article 66 de
l’Estatut d’autonomia vigent, queda proclamada presidenta electa d’aquest Consell

Insular de Mallorca l’Hble. Sra. Maria Salom Coll, a la qual demana que faci el
jurament o la promesa preceptius.
La Sra. SALOM ho fa tot seguit, amb la fórmula següent:
“Jur per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de
presidenta del Consell Insular de Mallorca, amb lleialtat al Rey, i complir i fer
complir la Constitució com a norma fonamental de l’Estat així com l’Estatut
d’autonomia de les Illes Balears, amb l’ajuda de Déu.”
La Sra. MONER, com a presidenta de la Mesa d’edat, declara la Sra. Maria Salom
Coll investida de la condició plena de presidenta del Consell Insular de Mallorca i li
lliura la vara de comandament i la insígnia de la medalla i la convida a ocupar la
cadira presidencial a la taula del Ple.
Manifesta tot seguit que amb aquesta darrera actuació la Mesa d’edat resta dissolta.
A continuació, pren la paraula l’Hble Sra. Presidenta del Consell Insular de Mallorca.
La PRESIDENTA indica que tot seguit procedeix fer un torn d’intervencions dels
distints grups polítics d’aquest Consell de Mallorca i dóna la paraula al Sr. Joan Font
Massot.
El Sr. FONT (PSM-IV-ExM) saluda la Presidenta i tota la corporació i els expressa la
més sincera enhorabona i molt especialment a la Presidenta, per la responsabilitat que
ha volgut assumir per dirigir aquest nou govern de Mallorca. Adverteix que,
certament, no serà fàcil respondre a les expectatives creades a la ciutadania.
Fa referència a la profunda crisi econòmica, als escassos recursos de què se disposa i a
la imperiosa necessitat de crear llocs de treball per aconseguir reactivar la nostra
economia per fer notar que hauran de condicionar, sense cap dubte, les decisions de
govern que s’hauran de prendre durant aquesta legislatura.
Diu a la Presidenta que després d’escoltar les seves intervencions, els representants
del seu partit polític comencen a estar preocupats pel fet que la presidenta no ha parlat
de molts aspectes de l’acció de govern o bé hi ha passat molt per damunt, per bé que
sense cap dubte seran transcendents durant els pròxims quatre anys.
També li retreu haver parlat de forma molt superficial en relació a la política sobre els
residus i sobre la reducció de la taxa dels fems. Li adverteix per endavant que serà
molt difícil, per no dir impossible, reduir-la durant aquesta legislatura.
Pel que fa a la recollida selectiva, diu que l’equip de govern té també un altre repte,
atès que durant aquest any acaba la cessió de competències dels ajuntaments al
Consell Insular de Mallorca. Destaca la necessitat imminent de prendre una decisió en
aquest sentit.
Agraeix que la presidenta hagi expressat amb tota claredat que no hi haurà traspassos
de competències. No fa cap valoració respecte a si és o no és el moment de fer-ho,
però sí que li adverteix que s’incompleix l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears,
aprovat per una immensa majoria de tots els grups polítics que conformen aquesta
corporació.
Pel que fa a la necessitat que tothom cobri quan pertoca, expressa el seu acord total
amb aquesta mesura. Diu que aquesta ha de ser una prioritat i reconeix que durant la
passada legislatura aquesta institució ha tengut un problema de funcionament
administratiu, raó per la qual adverteix que ja no l’ha de tornar a tenir més.

Assegura a la Presidenta que, en aquest sentit, el seu grup polític li farà costat per tal
d’agilitar el funcionament administratiu d’aquesta institució i aconseguir d’aquesta
forma que les traves burocràtiques i la gestió dels expedients no es facin eterns i que
la ciutadania, les entitats i les empreses de Mallorca puguin cobrar ràpidament allò
que els pertoca.
Retreu que hagi parlat molt superficialment del Pla territorial de Mallorca (PTM), del
Medi Ambient, del Territori. Considera que són qüestions prou importants, atès que a
una illa el territori és molt limitat; per aquesta raó, n’han de parlar més i s’han de tenir
les coses ben clares. Anuncia la voluntat del seu partit de fer-li costat per tal
d’aconseguir la seguretat jurídica que dóna a tothom mantenir el PTM sense canvis
durant els propers quatre anys, tal i com la presidenta va assegurar durant la
campanya electoral.
Lamenta també que no hagi parlat sobre les seves intencions d’actuació respecte a la
Via Connectora. Adverteix per endavant que el seu grup polític no li permetrà fer un
Segon Cinturó; tot i que és obvi que segurament ho pot fer, li reitera la intenció del
seu partit de fer tot el possible per impedir-ho. Recorda que existeix un traçat ja
aprovat i també unes característiques respecte a allò que ha de ser aquesta Via
Connectora, que des de sempre ha defensat el PSM-IV-ExM.
Rebutja també el comentari que ha fet la Presidenta sobre la supressió de la Direcció
Insular de Política Lingüística. En aquest sentit, adverteix que ja des de la
precampanya electoral han detectat un virus estrany que ha planejat sobre la llengua
catalana, raó per la qual espera que es tracti d’un virus d’aquells que passen i que no
ataqui les estructures ni les parts vitals de la nostra cultura, que és la nostra llengua.
Reconeix que sí que ha parlat -tot i que també ho ha fet molt per damunt- de la
política cultural i de potenciar el nostre patrimoni i la nostra cultura perquè l’illa de
Mallorca es vegi beneficiada des del punt de vista turístic. Anuncia que el grup
polític, en aquesta direcció de la seva gestió, també li faran costat.
Retreu en canvi la manca de comentaris pel que fa als teatres públics, a la política que
seguirà amb el Teatre Principal en relació als Premis Mallorca, el suport a les entitats
culturals de Mallorca, a les federacions i associacions del món cultural i sobretot al
món audiovisual i les empreses culturals. Opina que en aquest àmbit hi ha també
molta feina a fer, per tal de crear llocs de feina i per tirar endavant Mallorca.
Adverteix que precisament els retrets que ha esmentat i també alguns d’altres que la
presidenta no ha dit són els motius pels quals el PSM-IV-ExM hagi votat en contra de
la seva candidatura. Li fa notar que ha de saber que els trobarà, enfront d’ella i amb el
peu fort, davant tot allò que suposi un consum innecessari de territori i de destrucció
del medi ambient i també en tot allò que vagi en contra de la nostra cultura i del nostre
patrimoni, que doni prioritat als interessos particulars per damunt dels interessos
generals de la col·lectivitat i en tot allò que perjudiqui la nostra economia o suposi una
destrucció de llocs de feina.
Tot i això, els integrants del seu grup polític estan convençuts que poden i volen
ajudar a prendre decisions que han de ser positives per a la ciutadania de Mallorca.
Tot i ser ben conscients que arran de la majoria absoluta del PP, aquest partit no en té
cap necessitat, reitera que el seu grup polític se’n considera responsable i es mostra
convençut que el consens pot ser bo i convenient per trobar solucions a la crisi, per
potenciar la nostra economia i per crear ocupació.

També els tendrà al seu costat per posar en valor la nostra cultura i el nostre patrimoni
etnològic, arquitectònic i arqueològic perquè contribueixi a un nou model econòmic
fonamentat en un turisme cultural que ens visiti de cap a cap d’any, que generi riquesa
i llocs de feina, per tal que els particulars comprovin que el patrimoni pot ser una font
d’ingressos i no tan sols un maldecap.
Reitera la importància de les indústries culturals i audiovisuals com una font molt
important d’ocupació i assegura que també li faran costat en aquest sentit.
Diu a la Presidenta que li donaran suport també si canvia de parer i aplica el sentit
comú i la coherència pel que fa a la permanència de la Ràdio i Televisió de Mallorca
(RTVM) perquè és un exemple clar de servei públic de qualitat, gestionat amb
austeritat i eficàcia, valors que ella mateixa ha destacat amb insistència com a eixos
de la seva política, eixos que Mallorca de cap manera no es pot permetre de suprimir.
També col·laboraran amb els pobles de Mallorca per fer del català una eina de cohesió
social i de integració per a les persones nouvingudes. Atesa la necessitat de
convivència de moltes persones de tan diferents orígens, ho considera bàsic.
Treballaran també a favor de mantenir i augmentar les iniciatives de suport i cohesió
cap als ajuntaments, que s’han afavorit durant aquesta passada legislatura. Esmenta un
parell d’aquests exemples, com ara les rutes arqueològiques, les subvencions per les
excavacions de jaciments o el programa Cultura en Xarxa.
Fa notar que també es fan imprescindibles els suports als teatres públics, en la gestió
diària dels ajuntaments de Mallorca. Els catàlegs de béns patrimonials, els catàlegs de
camins públics, l’adaptació a les Normes Subsidiàries (NNSS) del PTM no es podran
dur a terme si no tenen el suport econòmic del Consell de Mallorca.
Assegura que es fa necessari també incrementar els percentatges de participació del
Consell de Mallorca al Pla d’obres i serveis (POS) i mantenir la convocatòria d’ajudes
sorgida del consens de totes les forces polítiques per fer costat als ajuntaments per
pagar la despesa corrent.
Assegura a la Presidenta que, pel que fa a tots els aspectes en què li ha expressat la
seva adhesió, les persones que representen el PSM-IV-ExM li allarguen la mà per fer
feina per a les persones i per a Mallorca. Deixen a la seva elecció agafar-la o no.
Recorda a la Presidenta que els principis bàsics que han regit la gestió del seu partit,
des de sempre i també durant la passada legislatura han estat l’austeritat, la
transparència i l’eficàcia. Afirma que des de l’any 2008 varen anar reduint el
pressupost un 10%, un 15% i fins i tot un 20% i varen establir les prioritats
necessàries.
Afirma que mai no havia estat tan transparent la gestió d’aquesta institució, amb tota
la informació a l’abast de tothom. Diu a la presidenta que ho pot verificar si ho
demana als consellers i a les conselleres del seu propi partit, el PP, que han format
part de la corporació durant la passada legislatura.
Fa notar que tot i que la Presidenta ha al·ludit en moltes ocasions i avui també als
criteris d’austeritat, eficàcia i transparència per governar el Consell de Mallorca,
també tothom coincidirà a admetre que, com s’ha anat demostrant, els criteris del
darrer govern del Partit Popular amb Unió Mallorquina no foren precisament aquests.
Adverteix que la Presidenta té un gran repte, que és demostrar amb la seva gestió –i es
mostra convençut que ho farà així- que realment diu el que pensa i que farà el que diu.

Per acabar, diu que les persones que representen el seu partit restaran ben atents, en
relació al compliment d’aquest repte.
A continuació, la Presidenta dóna la paraula al Sr. Antoni Alemany Cladera.
El Sr. ALEMANY (PSOE) comença la seva intervenció.
Dóna l’enhorabona a la Sra. Salom pel seu nomenament com a presidenta del Consell
Insular de Mallorca. Li desitja que dugui endavant amb encert la seva tasca al
capdavant d’aquesta important institució, fet que afavorirà l’equip de govern, l’equip
de l’oposició i la ciutadania de Mallorca en general.
A continuació fa notar que avui, per segona vegada, s’ha fet servir un sistema nou de
presa de possessió de Presidència, que abans era el mateix que els dels ajuntaments i
que actualment inclou un sistema de participació de tots els membres que composen
la corporació d’aquesta institució.
Fa notar a la Presidenta que encara no ha arribat el moment del debat que tindrà lloc
al Parlament el dia de la presa de possessió i per aquesta raó no el farà, perquè
considera que avui és el seu dia, i que l’ha de gaudir. Tot i això, considera que li ha de
permetre unes quantes pinzellades breus per valorar el seu discurs, a més d’altres
consideracions que ja havia previst fer-li des d’abans d’escoltar-lo.
En primer lloc, li recorda que a les darreres eleccions ha obtingut denou consellers, fet
que li atorga una legitimitat total i absoluta per prendre les decisions que consideri,
atès que tendrà suport per dur-les endavant en aquesta institució.
Destaca que ho ha aconseguit amb 150.000 vots d’un total de 870.000 habitants que
té Mallorca. Per aquesta raó, li han agradat les paraules de la Presidenta quan ha
afirmat que comptarà amb tothom per prendre decisions.
Diu que ell també li fa la petició expressa, en aquest mateix sentit, i li adverteix que
no intenti emprar els denou vots d’aquesta institució. Li demana que pensi que són
150.000 els vots aconseguits, mentre que la resta de votants, 870.000, rebran les
conseqüències de les decisions que es prenguin a aquesta institució.
Es mostra convençut que a les institucions hi ha d’haver alternança en el poder perquè
és bo per a la democràcia i també ho és en casos com el seu, en què li toca passar de
l’equip de govern al partit de l’oposició. Opina que és sa, i que aquesta alternança
s’ha de procurar fer amb els matisos que diferencien qui entra de qui surt, sense
intentar girar damunt davall tot el que s’ha fet, per allò de considerar que tot allò que
s’ha fet abans és dolent i tot el que farà el nou equip de govern és bo.
En aquest sentit, retreu a la Presidenta no haver fet un repàs, en el seu discurs, a les
gestions positives que s’han fet durant la passada legislatura i que, alhora, ajudaran el
nou govern en el sentit de facilitar-li la gestió en uns moments complicats.
Li fa notar que la crisi la resoldrà la pròpia ciutadania, d’una part, però és evident que
de l’altra hi ha d’haver les institucions, fent costat en tot allò que sigui possible.
Esmenta dos aspectes del discurs que li han semblat contradictoris. En primer lloc,
quan ha parlat d’aprimar aquesta institució i d’eliminar duplicitats, perquè opina que
aquesta institució ha de créixer i que s’han d’aprimar les institucions que a hores d’ara
tenen competències que li pertoquen al Consell de Mallorca. Diu que ja tendran
ocasió de debatre sobre aquesta qüestió, al llarg dels quatre anys de legislatura.

Destaca que el Consell de Mallorca té polítiques importants que afecten molt la
ciutadania, com ara les polítiques socials, les de territori, de cultura, d’obres
públiques, de cooperació local o de residus, raó per la qual és important que s’encerti
en relació als acords i a les decisions que prengui aquesta institució.
En conseqüència, posa el seu grup polític, el PSOE, a la seva disposició per tal
d’aconseguir entre tots el millors resultats en benefici de la ciutadania de Mallorca,
que considera que és el motiu principal que els ha mogut a tots a presentar-se a
aquestes eleccions al Consell de Mallorca.
Expressa la preocupació que li ha creat escoltar les peticions d’aprimar el Consell de
Mallorca durant la campanya electoral, perquè considera que Mallorca mereix tenir
una institució important i al seu nivell. Considerant, sobretot, que existeix una llei
bàsica, l’Estatut d’autonomia, que garanteix que els consells insulars han de ser
institucions fortes dins els govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. És
obvi, que no seria bo defugir allò que estableix l’esmentada llei bàsica i començar a
fer experiments fora de la llei.
Fa avinents a la Presidenta els aspectes contradictoris del seu discurs en relació a la
seva intenció de promoure la seguretat jurídica. S’ha de considerar que no ha de ser
només allò que dóna seguretat jurídica als promotors, sinó que ho ha de ser també per
a totes aquelles persones que consideren que hi ha valors que estan per damunt de les
qüestions econòmiques, tot i admetre que aquestes tenguin també molt de valor.
Per aquesta raó, el compliment de l’Estatut d’autonomia dóna seguretat jurídica i,
alhora, garanteix que els consells s’han de reforçar. No opina sobre el moment en què
s’han d’assumir les diferents competències, però assenyala que s’ha de fer i que s’han
de dur a terme en les condicions correctes, en el moment oportú i amb la dotació
econòmica suficient.
Anuncia que el seu grup polític l’ajudarà perquè es faci tal i com pertoca.
Reitera que considera un error el fet de dir per endavant que no s’assumiran noves
competències durant els propers quatre anys. Afirma que intentaran convèncer-la
d’aquest error durant tota la legislatura.
En segon lloc, considera també que és un error la decisió de tancar la Ràdio Televisió
de Mallorca (RTVM). Tot i això, fa notar els matisos que ha fet el PP a les
declaracions a la premsa en el sentit de no afirmar que se tancaria, sinó destacar el fet
que la despesa en la RTVM sigui superior a la del departament de Cooperació Local.
Anuncia que el grup polític del PSOE durà a terme una oposició el més constructiva
possible, farà propostes que considera que podran ser acceptades per tots els membres
del Ple i que, evidentment, seran bones per a la ciutadania.
Demana un cop més a la presidenta que no faci ús dels denou vots que tendrà en
aquesta institució sense considerar abans que la xifra de població de Mallorca és
elevada, i que aquesta voldria veure que els polítics són capaços d’arribar a grans
consensos. Observa que desapareix cada cop més la imatge del polític que sembla que
existeix per a fer grans bregues.
En conseqüència, li demana que mantengui aquelles qüestions que s’han aprovat per
consens i que faci créixer encara més la institució per mitjà d’una política basada en el
consens.

Anuncia que, en aquesta direcció, el PSOE li farà costat i que quan no existeix acord
defensaran la seva postura com pertoca, des de l’oposició.
Per acabar, reitera l’enhorabona a la presidenta.
A continuació comença l’acte de lliurament de les corresponents medalles i insígnies.
El Sr. MAS crida els nous consellers i conselleres, per ordre alfabètic.
Acabat aquest acte, la Presidenta del Consell Insular de Mallorca pronuncia el següent
discurs institucional:
“Molt Honorable President del Govern de les Illes Balears,
Molt Honorable President del Parlament de les Illes Balears,
Batles de Mallorca,
Excelentísimos diputados nacionales, ex compañeros míos en el Congreso de los
Diputados,
Sr. eurodiputado,
Digníssimes autoritats civils i religioses,
Hbles. consellers i Hbles. conselleres,
Benvinguts tots
Vull que les meves primeres paraules en aquest Ple, que representa la voluntat popular
i l’esperit democràtic de Mallorca, siguin d’agraïment absolut i sincer.
Un agraïment a tots els mallorquins i mallorquines que amb el seu vot confiaren en el
Partit Popular.
M’honra i m’enorgulleix que m’hagin triat per presidir aquesta institució tan
important per la seva història.
Des de l’òptica de la meva història política personal, avui més que mai es fa present el
meu camí institucional: per l’Ajuntament d’Inca, sent regidora del meu poble,
diputada al Parlament de les Illes Balears i al Congrés dels Diputats i com a consellera
també al Consell on torn amb satisfacció però sobretot amb humilitat com a
presidenta.
Confés que liderar aquest projecte suposa que estigui encarant l’etapa professional i
política més apassionant i il·lusionant de la meva vida. Mai cap partit no havia
aconseguit governar el Consell de Mallorca en solitari.
I això ha estat possible gràcies a la confiança que hem estat capaços de transmetre a la
societat. El meu projecte representa la mallorquinitat.
Però com que una flor no fa estiu, aquesta confiança és només una gran oportunitat
per demostrar que som capaços de canviar la realitat per millorar les coses.
Complirem amb el vostre aval. Un alè d’esperança d’una societat que comença a
desanimar-se davant la política.
No podem fallar més als mallorquins.
Aquests dies en què hi ha qui qüestiona la representació del sistema democràtic
actual, vull recordar que la millor fórmula per expressar la voluntat democràtica és
parlar a les urnes. I han parlat ben clar: que confien en nosaltres per fer que aquesta
illa torni a ser l’illa de la prosperitat.

També vull manifestar el meu agraïment en majúscules a tots i cada un dels membres
del meu partit, juntes locals, regidors, batles i especialment al president Bauzá, sense
tots ells no hagués estat possible.
Avui també és de justícia recordar la bona feina feta per les conselleres i consellers
del Partit Popular que durant la passada legislatura realitzaren una magnífica labor a
l’oposició, sempre en el caire constructiu per millorar Mallorca.
És impossible expressar amb paraules el meu sentiment: d’orgull, de satisfacció,
d’honor i de responsabilitat que assumesc avui.
I finalment també m’heu de permetre unes paraules per a la meva família, pels meus
pares, pel meu home i pel meu fill, per l’impagable suport i perquè sempre heu fet
costat, amb molta comprensió, a les meves decisions: gràcies.
Però aquí no hi ha temps per celebrar res. És hora de posar-se a fer feina de valent per
capgirar aquesta situació de crisi i per recuperar la Mallorca que volem tots, i el camí
més curt és el de sumar esforços. La unió fa la força. És hora que Mallorca alci el cap.
Feim tard. Disposam d’una majoria absoluta històrica en aquest Ple. Efectivament,
però això no es garantia de tenir la raó sempre.
És una prioritat per aquesta presidència recuperar el prestigi d’aquesta institució.
M’agradaria garantir els acords que es duguin endavant en aquesta sala de Plens.
Assegur estabilitat i cohesió de l’equip de govern. Això ho don per fet. Però intentaré
cercar la perfecció, l’excel.lència.
Cerc sumar. Tota pedra fa paret. Vull escoltar tota la societat mallorquina. Me sent
responsable, agraïda i a la vegada sensible davant les 156.000 persones que varen
aprovar i avalar el meu projecte. Però també ho seré per a les 112.000 persones que
triaren altres opcions de l’oposició. La generositat i intel·ligència política no estan
barallades amb les majories absolutes.
Sempre mostraré interès per saber què pensen els partits de l’oposició: PSOE i PSMIV- ExM. Fa falta l’esforç de tots per remuntar. L’arc representatiu amb només tres
grups ens anima a que sigui més fàcil l’enteniment. Hem de ser capaços tots
d’escoltar, de fugir de personalismes i de prendre decisions compartides. Seré sensible
a les respostes que reclama Mallorca.
El meu equip de consellers sap que ha de ser accessible al ciutadà corrent. Amb
eficàcia, diàleg, disposats a servir i escoltar tots els mallorquins.
No governaré mai en contra de ningú. Ben al contrari, governaré per a tothom. La
meva porta sempre estarà oberta per a qui ho hagi de menester.
Vull que Mallorca torni a ser l’illa plena d’oportunitats, on la gent visqui en pau i
tranquil·litat, que permeti recuperar al més aviat millor el temps perdut en aquests
darrers anys.
Confio en Mallorca i en els mallorquins. Som gent noble i d’empenta. Ens ve d’avior.
Gent tan preparada que durant molts d’anys ha fet de la nostra terra un referent a
nivell internacional.
Tot ho ha fet la nostra societat, els nostres empresaris i emprenedors, treballadors,
pagesos, artistes i esportistes.

Aquells que han cavil·lat cada dia per fer ca seva i també la Mallorca de tots. A ells
els hem d’animar, a ells els hem de donar força, ells han de crear de bell nou el nostre
futur.
Els mallorquins hem exportat el nostre talent, la nostra capacitat emprenedora, el
nostre esperit arreu del món. Per exemple:
Els millors hotelers són mallorquins.
Sense Ramon Llull, no coneixeríem el nostre primer autor literari i qui sap si la nostra
llengua.
Qui no voldria tenir artistes nascuts a casa seva com Miquel Barceló?
Les 430 rondaies de mossèn Alcover són la font inestimable de cultura i tradició
popular per saber com som els mallorquins.
Hi ha alguna persona en el món que no sàpiga on va néixer Rafel Nadal? Impossible.
Segur que si juntàssim els coneixements, l’experiència, la passió i les ganes de tots
ells sabríem com sortir-ne ràpidament d’aquesta situació que ofega tantes empreses i
tantes famílies. Intentarem recollir un poc de cada un d’ells per accelerar al màxim la
recuperació que volem tots.
Mallorca té quatre anys per endavant per tornar ser el mirall internacional en el nivell
turístic i mundial, una terra d’oportunitats on els projectes tornin a ser una realitat.
L’illa del benestar, l’illa on es donin la mà el passat, el present i el futur.
Vivim en una illa hermosa. Aquestes han de ser les tres bigues mestres del nostre
edifici institucional, l’esperit del nostre poble. Perquè, com deia Blai Bonet: «Aquesta
ànima d'home val més que les estrelles ».
Comptaré amb tothom per recuperar aquest temps perdut.
Moltíssimes gràcies.”
La presidenta aixeca la sessió a les tretze hores i trenta minuts, de la qual, com a
secretari general, estenc aquesta acta amb plecs de paper números de A-000001 a A000009.

El secretari general

La presidenta

