DEBAT SOBRE L’ESTAT DE LA CIUTAT

Presentació
Bon dia a totes i a tots.
Avui és un dia molt important per a nosaltres, aquest és el primer debat de
l’estat de la Ciutat d’aquesta legislatura. Es tracta del primer debat d’aquest
caire per Som Palma. L’any passat aconseguírem 5 regidors i regidores i avui
assistim per a retre comptes del que hem fet i també per a exposar les línies
generals del que volem fer dins l’equip de govern. Han estat mesos durs, de
molta feina i aprenentatge que ens han de servir per ferho millor en els anys
que queden de mandat. Agraïm la col∙laboració que hem tengut per part dels
companys i companyes de Podem i l’impuls de tantes i tantes persones que dia
rere dia ens consulten, ens critiquen o ens animen.
Fa un any, el carrer i la seva gent varem entrar en aquest Ajuntament amb un
compromís ferm de governar per a tots i de canviar el rumb de les polítiques
irresponsables que havia imposat l’antic equip de govern. La remor dels carrers
demanava una regeneració de la política arreu de tot l’Estat i les expectatives
eren directament proporcionals a les necessitats per cobrir.
Al llarg d’aquest primer any de govern ens hem situat i hem comprès el
funcionament de la maquinària institucional i administrativa. Un funcionament,
moltes vegades anòmal, que massa freqüentment allarga els terminis en
detriment de les demandes de les persones. El veïnat de Ciutat que se sent
impotent i incapaç d’entendre cóm els problemes més bàsics i primordials tenen
massa vegades una resposta que oscil∙la entre el silenci administratiu, la
parcialitat i la ineficàcia.
Crisi econòmica
Tota la ciutadania, en major o menor mesura hem estat víctimes de la crisi
financera internacional. Però amés som víctimes de les polítiques equivocades
dels dirigents que varen tenir la responsabilitat de fer front a la crisi. Primer, del

govern del PSOE, que després d’haver ofert esperançadors avanços en
qualcunes polítiques socials, va demostrar que no estava preparat per a fer front
a una crisis sistèmica. En segon lloc, les polítiques austericides aplicades pel
Partit Popular a l’empara d’unes institucions europees segrestades pel
pensament unidireccional i inflexible de la senyora Merkel i els seus aliats, els
quals, davant de la disjuntiva, es varen estimar més rescatar els bancs que les
persones.
Aquestes polítiques ens han dut a un augment del deute de l’estat per damunt
del 100% del PIB de l’estat espanyol i de forma paral∙lela un augment de deute
de la resta de les administracions del qual la ciutat de Palma no n’és una
excepció. Hem trobat un Ajuntament amb un deute de més de 300 milions
d’euros derivat dels estralls de la crisi econòmica i les polítiques equivocades i
miops que ens han imposat.
Les polítiques austericides d’Europa ens imposen un sistema de pagament dels
deutes dels nostres Ajuntaments que arruïnen encara més a la ciutadania i
asseguren els drets dels creditors. La modificació del article 135 de la
Constitució així com la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració
local del PP, coneguda com a llei Montoro, obliguen als ajuntaments a prioritzar
l’estabilitat pressupostària per sobre de les necessitats i demandes de la
població. Es posa el pagament als bancs abans de l’atenció a les llars que no
poden cobrir les seves necessitats bàsiques, els creditors per sobre de l’atenció a
la infància en situació de pobresa... Privilegiar el compliment d’un objectiu de
dèficit per damunt de les necessitats dels ciutadans es troba als antípodes del
projecte que aquí i ara representam.
La ciutat de Palma pateix unes creixents desigualtats socials. L'informe de
Foessa indica que Balears és una de les CCAA que registra una taxa de pobresa
i exclusió més altes d'España, un 27’8%, es a dir, quasi 3 persones de cada 10.
Les dades de Càritas del 2015 revelen que es varen atendre 4467 persones a
Palma. Sis de cada deu de les persones ateses eren dones, la majoria tenia entre
30 i 54 anys i quasi el 20% eren menors d´edat. Aquestes dades i d´altres
mostren cóm la cronificació i la normalització de la pobresa és una realitat al
nostre voltant, on la distància entre rics i pobres va creixent i s’ha creat la figura

del “treballador pobre”, aquell que tot i tenir feina, no ingressa el suficient per a
poder subsistir amb dignitat.
Hi ha famílies que no poden alimentar els seus i han de dur cada dia els seus
infants a l’escola sense berenar, on l’únic menjar calent que reben molts és el
que els pot facilitar l’escola, sempre i quan tinguin la sort de comptar amb una
beca de menjador.
Corrupció
No hi ha símptoma més flagrant d’aquest esgotament del model derivat del
règim del 78 que el degoteig constant de casos de corrupció. La situació és tan
extrema que aquesta paraula, “corrupció”, ja no ens basta per descriure la
situació actual. El que s’aprecia per part de la ciutadania NO son uns casos de
corrupció sorgits a partir del funcionament de les institucions, si no la
CORRUPCIÓ com la forma establerta de funcionament de la política. De l’ús
de la política per a aconseguir beneficis patrimonials personals. Molts d’aquells
que s’han volgut fer conèixer com a polítics, ara son coneguts pel que realment
son: espavilats, aconseguidors, o simplement, delinqüents.
Ens fa mal al cor haver de recordar casos com el Palma Arena i molts d’altres
que podríem llistar i que donen noms i llinatges a les actuacions més
vergonyoses que han posat, ara si, a les Balears al mapa i a les portades dels
informatius. Encara ara en pagam les factures, el Palma Arena ens costarà
encara més de 6 milions d’euros fins al 2027.
No podem evitar fer esment de la deplorable situació que aquest govern de la
gent s’ha trobat pel que fa a les actuacions judicials que involucren empleats
d’aquesta casa. Tot i que agraïm les mostres públiques de suport del Partit
Popular cap al govern i la seva regidora de Seguretat Ciutadana pel que fa en
aquest assumpte, varen ser els governs immediatament anteriors en aquest els
que tenien la responsabilitat política del que succeí sota els seus ulls.
Tenim un Palau de Congressos que just ara hem acabat, amb uns costos
exorbitants, planejat en un moment on qualsevol cosa semblava factible als

nostres dirigents i els doblers no eren restricció per cap idea, per agosarada que
fos. Des de l’equip de govern farem tots els esforços per a que aquesta
infraestructura aporti la major rendibilitat econòmica i social a la nostra ciutat, i
a les Balears.
Pel que fa a l’ajuntament, ens hem trobat amb treballadors i treballadores
municipals, personal altament qualificat, als quals s’havien aplicat les retallades
just després de l’època en la qual els doblers anaven rajant a partir de la font
suposadament inesgotable del desenvolupament urbanístic. Ells són el nostre
principal recurs a l’hora de dur a terme iniciatives valentes en favor de la
ciutadania. Des de l’actual govern estem treballant també per a que els empleats
públics puguin recuperar els seus drets.
Aquest afany nostre seria un poc més senzill si no ens haguéssim trobat unes
sentències judicials referents a expropiacions mal executades que suposen una
nova llosa, en aquest cas de més de 40 milions d’euros sobre les espatlles dels
nostres conciutadans.
On estem
Apertura
Son moltes les dificultats que ens hem trobat, si. Però què hem fet al llarg
d’aquests mesos i cap a on vol treballar Som Palma en aquest equip de govern?
Hem arribat en aquest ajuntament per a donar una empenta cap endavant a les
polítiques que afavoreixen a la ciutadania i per contribuir a la apertura de la
institució als palmesans. Tots el ciutadans i ciutadanes poden acudir a Cort
sabent que seran atesos.
Participació
Volem la participació de totes les persones en la determinació de les polítiques a
Palma. Per aconseguir un Cort obert, estam potenciant els Consells de barri, els
Consells de districte, feim reunions periòdiques amb tots els assessors de

districte, hem obert consultes ciutadanes i taules participatives amb la finalitat
de que els veïns i les veïnes de Palma tenguin veu i aquesta sigui escoltada.
Un exemple d’apertura a la participació es dona mitjançant el canvi de model de
la Fundació Palma Espai d’art, on es cercarà la col∙laboració directa dels agents
culturals de la nostra ciutat, mentre també al mon de la cultura, la Fundació
Miró ha estat dotada de una nova gerència que té com a objectius millorar les
exposicions del museu i posarlo dins dels cercles culturals mundials.
Aquests dies a més, s’ha iniciat el projecte de pressuposts participatius, una eina
més per a conèixer i executar les idees de la ciutat per a la seva millora. Una
eina que aquest primer any fa les seves primeres passes i que desitgem sigui el
naixement d’una nova forma de governar.
Defensoria de la ciutadania
Una altra de les eines que volem impulsar des del govern de Cort és l’Oficina
del Defensor de la Ciutadania. Es tracta d’una eina de participació i
transparència que volem reiniciar i que ha de tenir un paper clau en la lluita
contra la corrupció. Volem que l’oficina estigui dirigida cap al control del
funcionament municipal al mateix temps que compleixi les tasques de mediar,
assessorar, informar, atendre i ajudar als veïns i veïnes de Palma en les seves
relacions amb l’Administració Municipal i la resta dels organismes que depenen
d’aquesta.
Sabem que aquestes accions no són suficients, sabem que hem fet una primera
passa per obrir el diàleg amb la ciutadania, però volem que la ciutadania
decideixi quotidianament les qüestions que li afecten. Volem obrir per complet
les portes d'aquest Ajuntament a la gent i implicar als veïns en el disseny,
validació i implementació de les polítiques públiques.
Drets cívics
Per garantir una participació realment democràtica cal avançar en les polítiques
d’igualtat i potenciar l’associacionisme, donant tot tipus de cobertura a
associacions ciutadanes que treballen en favor del bé comú.

Hem trobat un ajuntament on la gestió anterior va decidir oblidar les tasques i
els temes més importants, deixant totalment desemparats als col∙lectius més
necessitats. S’ha governat sense la participació i col∙laboració de les entitats
socials que han hagut de fer la feina que li tocava a l’Administració Pública. Es
va deixar de banda a les associacions, ofegantles amb burocràcia. Es va apartar
a la Federació de veïns de les decisions de ciutat. Es va eliminar la gestió cívica.
Hem trobat una administració adversa al seu caràcter inherent: el servei públic.
És responsabilitat d’una administració propera com és l’ajuntament destinar més
recursos allà on son més necessaris. Aquesta administració ha obert més centres
de serveis socials, els darrers a Son Gotleu i S’Arenal, uns centres
imprescindibles per fer front a les creixents demandes d’una població que
encara no ha notat aquesta suposada recuperació econòmica de la que xerra el
senyor Rajoy i que no acaba d’arribar.
Ens preocupam de que les dones víctimes de violència de gènere tenguin a la
seva disposició els mitjans més adients per fer front a la que en molts de casos
és la pitjor experiència de les seves vides. Quan una dona rep la traïció de la
persona que ha de ser la seva companya, quan és víctima del pitjor terrorisme,
és quan les administracions han de posar tots els mitjans adients per pal∙liar i
redreçar la situació, donant una nova oportunitat per a que les dones puguin
refer la seva vida i en moltes ocasions la dels seus fills.

Inversions i infraestructures
Viure en igualtat comporta potenciar l’accessibilitat. Aquesta és una de les
prioritats de Som Palma dins aquest govern. Tots tenim el dret de gaudir de la
nostra ciutat i especialment hem d’ajudar a aquells que tenen dificultats. Com a
mostra, s’ha donat solució a les reivindicacions històriques, de més de 20 anys,
dels veïns del carrer Concòrdia, que volien poder creuar les vies del tren amb
seguretat, també s’està fomentant l’accessibilitat per a tots a les platges de
Palma.

Volem una Palma més verda, una Ciutat més amigable, agradable per a passejar
i agradable per viure. Hem augmentat la mobilitat sostenible, hem baixat els
preus del transport públic per a residents, i s’ha allargat el nombre de ciutats i
pobles propers amb els que hi ha conveni de col∙laboració a través de la targeta
ciutadana.
S’ha produït una aposta clara per l’eficiència energètica, tant als edificis públics
com pel que fa a l’enllumenat públic. Per primera vegada en 50 anys esteim
renovant l’enllumenat públic i implantarem un model ambientalment
responsable que ens permetrà estalviar fins a 3 milions d’euros cada any que
podrem invertir en necessitats de la ciutadania.
S’està tornant a invertir en els barris. S’ha de posar fi a la sensació de que
existeixen barris oblidats per l’administració, de que hi ha palmesans de primera
i de segona segons on viuen.
A la Platja de Palma, a Son Gotleu, Camp Redó, Son Roca, Son Banya, i al
drama dels assentaments també hi viuen persones.
Hi ha barris a qui aquest consistori ha donat l’esquena massa temps,
argumentant la necessitat de la promoció econòmica i amb falses promeses
d’uns beneficis generals que finalment només han arribat a les mans d’un
quants.
Tots Som Palma, i defensarem la política del tothom inclòs.

Govern interior i sanitat
Estam decidits a recuperar l’espai públic pel gaudi de la gent. Els usos
comercials han d’estar supeditats al descans dels veïns. Una vegada decretada la
moratòria per l’atorgament de llicències de noves terrasses a vàries zones de la
ciutat, treballam ja en una nova ordenança d’ocupació de la via pública que
veurà la llum abans d’un any. Paral∙lelament treballarem en plans d’usos per
planificar la ciutat de manera responsable.

En matèria de renous, tot i que ens llastra la manca de personal i de recursos,
hem treballat de forma transversal per arribar a consensos amb negocis i
ciutadania per pal∙liar dins el possible aquest seriós problema.
Com que volem una ciutat amable, hem impulsat declaracions institucionals
relatives als drets humans i dels animals.
Treballam per una Palma saludable per tothom. Per aconseguirho hem
desenvolupat programes de promoció de la salut orientats a col∙lectius
vulnerables. Hem ampliat l’oferta de places dels projectes que oferim a través
de Palma educa a les escoles.
Protegim la salut de la població actuant com a sentinelles, vigilant i controlant
els riscos existents. Destinam els recursos allà on són més necessaris d’acord als
criteris tècnics i ens coordinam amb EMAYA i l’Autoritat Portuària.
A l’ajuntament no volem deixar ningú enrere i posam els mitjans de que
disposam per a la resolució de problemes higiènics i sanitaris amb èmfasi sobre
les persones que els pateixen i les que els generen.
Model de ciutat
Palma, la que ha estat qualificada com a millor ciutat per viure, és també una
ciutat on s’ha permès la degradació dels barris, a la qual contribueix la
irresponsabilitat de les entitats bancàries i de la pròpia administració pública,
que han mostrat una gran negligència a l’hora de ferse càrrec dels habitatges i
solars de la seva propietat. Hem arribat a l’absurd on els únics deutors a moltes
comunitats veïnals són els bancs i fins i tot la pròpia administració. És a dir, els
nostres veïns i veïnes pateixen per la manca d’acció d’aquells amb més
capacitat econòmica, els que, irònicament, haurien de vetllar pels seus drets i les
seves necessitats.
Ens trobam molt satisfets per la creació de l’oficina antidesnonaments. En el
poc temps que porta en funcionament, aquesta oficina ha aconseguit aturar 56

desnonament i ha aconseguit allotjar a 7 famílies que havien tret de casa seva.
No obstant això, som conscients que encara hi ha persones desnonades del seu
habitatge habitual per falta de mitjans per poder pagar la lletra o el lloguer i a
cadascuna d'aquestes situacions l’administració ha de serhi present per ajudar i
donar solucions.
La fusió del Patronat de l’Habitatge i el Patronat Riba ha estat una mesura per
aconseguir millor eficiència i efectivitat en l’àmbit social.
Molta gent que per a poder pagar el lloguer ha de prescindir d’altres necessitats
bàsiques, com la calefacció o la roba per als seus fills. Veim amb preocupació el
fet que els lloguers estan rondant nivells precrisis mentre els salaris continuen
descendint.
S’han iniciat negociacions amb els bancs a fi que permetin l’ús de vivendes
embargades per un sistema injust i arcaic que protegeix quasi en exclusivitat els
drets dels creditors, i es puguin llogar a aquelles persones que es troben en
situacions de vulnerabilitat o falta de recursos.
Son petites passes més encaminades a pal∙liar el problema i necessitem seguir
fent molta feina per a que els veïns i veïnes de Palma tinguin el dret a
l’habitatge assegurat.
Model turístic
Pel que fa al turisme, a Som Palma creiem que és fonamental obrir el debat
sobre el model turístic de la nostra ciutat.
Partim del model Balear, que en els darrers anys ha exacerbat la seva aposta per
la quantitat per sobre de la qualitat. Aquest model ens duu a competir en preus
fins al límit en que els ingressos que obtenen els empresaris turístics són menors
que el cost efectiu que provoquen alguns d’aquests turistes. D’aquesta manera,
els marges empresarials privats descansen en la socialització dels costos cap a
tota la ciutadania i, encara en major mesura, sobre les esquenes dels treballadors
i treballadores.

Permeteu me fer aquí un incís i recordar a les cambreres de pis, en favor de les
quals es va aprovar fa breus setmanes una Proposició No de Llei al Parlament
Balear així com a d’altres col∙lectius menysvalorats que són els engranatges
d’aquest sector econòmic.
Són els treballadors les víctimes principals de la maleïda estacionalitat, contra la
qual tots els esforços semblen insuficients. Provoca contractes de curta durada,
que al mateix temps reforcen la necessitat dels treballadors d’acceptar
condicions injustes per por de quedarse sense feina o rebaixar, encara més, el
seu nivell d’ingressos. Això, unit a les successives reformes laborals, formen les
condicions òptimes per a la explotació laboral.
L’augment de turistes, va d’aquesta manera de la ma de l’increment del nivell
de pobresa. Incrementam el PIB, més lentament que altres CCAA, i ho feim
també per sota de l’increment de la població, de forma que anam baixant llocs
en el PIB per càpita, convertintnos en una societat dual.
El turisme va a més associat a una petjada ecològica en molts casos
irrecuperable. En paraules d’Ivan Murray, professor de la UIB expert en
geografia i en sostenibilitat mediambiental diu: "Creiem que tot comença amb el
turisme perquè el poder ha construït un relat, i molts mallorquins se l'han
cregut". Una persona resident a Mallorca consumeix una mitjana de 125 litres
d'aigua al dia. Un turista suposa un consum de 440 litres diaris. Si aquesta
persona juga al golf, el consum supera els 800 litres.
És evident que el rècord en l’arribada de turistes suposa també un rècord en
despesa de neteja viària, energia, sanejaments i depuració, policia municipal,
etc. És a dir, estem subvencionant entre totes els beneficis d’uns pocs. És
necessari que els turistes i els empresaris es facin càrrec dels costos reals de
l’activitat turística de manera que hi hagi més recursos que puguin repercutir en
millores per a la majoria social. Un pas en aquesta direcció ha estat la
implantació de l’Impost sobre estàncies turístiques que entrarà d’aquí a poques
setmanes en vigor. Com a ajuntament, presentarem projectes per pal∙liar algunes

de les mancances de Ciutat i alguns dels costos sobrevinguts per causa del
turisme.
Un altre repte que ens arribarà en breu serà la necessitat d’actuar en l’àmbit del
lloguer turístic. Aquest és un àmbit que té una multiplicitat de vectors associats:
des del pagament d’impostos d’una activitat moltes vegades ancorada en el
llimbs de l’al∙legalitat, fins a la pressió a l’alça dels preus dels habitatges de
lloguer per als propis habitants de la ciutat, sense oblidar nos dels problemes de
convivència per als veïns i la massificació de l’espai públic.
No ens hem d’enganyar, el debat no és turisme si o turisme no. El problema es
que tenim un model insostenible que destrueix el territori i beneficia clarament a
una minoria molt reduïda, mentre que genera precarietat o una mera
subsistència per a la majoria de la gent.
On anam
Per aconseguir el que ens demana la ciutadania primer, hem d’emprar els
recursos públics de forca eficaç i eficient i en segon lloc, aconseguir
incrementar els ingressos sense que això suposi una carrega sobre aquells que
ens necessiten més.
Una fita important d’aquest Ajuntament ha estat aconseguir els més de 10
milions d’euros que legítimament corresponien a Palma per la Llei de
Capitalitat. Des del 2010 Cort no disposava del pressupost per a la lliure
designació de la Llei de Capitalitat. El consistori invertirà 7 d’aquests milions
en infraestructures de caire social, entre d’altres, al barri de Son Gotleu, a la
casa d’acollida a les víctimes de violència de gènere, també centres d’acollida
per a famílies, etc., demostrant així el compromís d’aquest nou equip de govern
d’atendre les necessitats reals de la gent.
A més dels recursos provinents de la llei de capitalitat, cal repensar l’IBI amb el
criteri de que han de pagar més impostos els que més en tenen i l’impost sobre
bens immobles no ha de ser una excepció.

Calen recursos per remunicipalitzar serveis com el 010, o les escoletes de
Palma. Cal invertir més en els barris oblidats. Ens toca treballar en el nou Pla
General d’Ordenació Urbana, repensant i dissenyant la Palma del futur i deixant
de banda els grans projectes faraònics per invertir de forma intel∙ligent en
projectes que millorin la vida de les persones. Construir una ciutat amigable i
sostenible mediambientalment, amb eixos cívics, rutes segures i saludables.
Hem de trobar solucions creatives als desastres heretats. L’hospital de Son
Espases ha de comptar amb un accés amigable a peu, una llançadora gratuïta
des de la Plaça d’Espanya i un pàrquing gratuït en les immediacions. És
inadmissible que s’hagin de traspassar unes barreres per accedir a un hospital
públic i molt menys, haver d’abonar un aparcament amb tarifes pròpies d’un
centre comercial.
Podem i Som Palma tenim clar que el que hem fet aquest primer any no és
suficient. Cal reinventar la governança, reinventar la forma de fer política. És
temps d’una implicació social més horitzontal. Necessitem seguir agitant les
aigües dels models de gestió actuals, recordant que les nostres democràcies de
baixa intensitat no satisfan ni les necessitats ni els somnis de la gent.
És hora de repensar el model de ciutat al complet. Deixar d’organitzarla
exclusivament en termes econòmics empresarials i reconstruirla en base als
factors humans i ecològics. Hem de deixar enrere el concepte de benefici
econòmic privat com a motor de la societat per crear un model de ciutat amable,
sostenible, justa i equitativa.
Això implica, per exemple, un replantejament de l’ús de l’espai públic,
l’aplicació d’una perspectiva feminista transversal, destinar els diners públics al
reforçament dels serveis socials en comptes de prioritzar el pagament als bancs,
la creació d’un nou concepte de participació ciutadana real.
Hem de deixar de parlar només en termes exclusivament econòmics i començar
a analitzar el benestar real i tenir en compte els indicadors de benestar i felicitat
de la població.

És imprescindible transformar les polítiques socials. Evolucionar des de la
caritat cap a la justícia social. No es tracta de tapar més forats a un sistema que
no funciona, sinó de fer un gir i canviar cap a un model sostenible. Rebutjam el
model neoliberal. Tractats com el TTIP, que retalla els drets socials i
mediambientals de la ciutadania per beneficiar a les multinacionals i les
oligarquies: les elits extractives. Un tractat que EEUU i la Unió Europea
negocien en secret al marge de la ciutadania. Això no és democràtic, aquesta no
és la forma de negociar que volem.
Treballarem per una ciutat lliure, segura i amable per a totes i tots. Una ciutat
que possibiliti un accés real i directe als drets, recursos i deures de totes les
persones que viuen i conviuen a Palma. Implantarem des d’aquest ajuntament
accions i polítiques que no suposin cap segregació ni discriminació per raó de
gènere, d’origen, edat, de classe social i atendrem les possibles situacions
d’exclusió que es donen arreu de la ciutat. Volem una ciutat feminista,
inclusiva, antixenòfoba, equitativa i lliure per a totes les persones que han
decidit desenvolupar el seu projecte de vida a Palma, una ciutat que tingui com
a pilars essencials el diàleg i la diversitat sense paternalismes. Ningú coneix més
el seu barri, el seu districte i la seva ciutat que els mateixos veïns i veïnes.
Ens hem de treure la por al canvi. Com diu Carolina Bescansa: “Nos da miedo
que la gente crea que todo puede hacerse en un chasquido, pero en 2 años se
pueden hacer muchas cosas. El problema es que para la gente con necesidades 2
años son demasiado tiempo. Pero nos da más miedo que nos instalemos en la
idea de que nada puede cambiar, de que este es el estado de cosas en el que
vivimos. Interiorizar la derrota, asumir que nada va a cambiar es lo más
peligroso que podría pasarnos”.
Sabem que en quatre anys no podrem acabar amb els problemes estructurals de
la ciutat. Però el que sí que volem i pretenem és establir les bases per a la
vertadera transformació de la ciutat. Avançam lentament perquè volem arribar
molt lluny

Som conscients que aquesta feina és tasca de tot l’equip de govern. Des de la
responsabilitat treballarem per complir els objectius marcats fa un any en el
pacte de govern, fruit dels programes dels tres partits.
Tenim clar que tot això no ho aconseguirem totes soles. No hi ha vertadera
transformació social sense el treball al carrer. La inèrcia i la inoperància que han
regit històricament l’administració local dificulten que les rodes del canvi girin
a la velocitat que ens agradaria. Per això demanam als moviments socials que
no ens deixin aïllarnos, fem una crida a què ens vigilin, a que ens cridin
l’atenció quan ho trobeu necessari, a que comptin amb el nostre suport en les
mobilitzacions i a que ens agafem de la mà i transformem Ciutat plegades.
L’Ajuntament no és un fi. Ha d’esdevenir l’instrument de transformació de la
nostra ciutat, però només ho farà amb l’impuls i el compromís de tots i totes. La
política sempre ha estat i serà de tothom. Nosaltres aportarem tota la nostra
experiència i capacitats, la nostra energia, el nostre temps, els nostre
compromís... però serà la implicació col∙lectiva de la nostra ciutat la que ens
permetrà arribar allà on volem.
Perquè Palma l’ha de fer la seva gent.

