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Digníssimes autoritats, senyores i senyors,  

Gràcies per prendre part d’una de les festes civils més antigues d'Europa, precisament 
unes hores abans d’iniciar la presidència espanyola de la Unió Europea. 

Com cada 31 de desembre, renovam amb solemnitat aquest compromís cívic que ens 
vincula amb les persones que ens han precedit, amb les que hi són ara i amb les que 
vendran.  

Tancam un any que ha estat molt difícil, en ocasions dramàtic.  

ETA matà dues persones i, en plena temporada turística, intentà sembrar el caos i el 
terror a la nostra ciutat.  

Hem assistit a l'esfondrament d'un edifici a Camp d'en Serralta on perderen la vida set 
persones. Tornàrem a sentir com a pròpia, la pena i la ràbia dels familiars i persones 
pròxims als que havien mort.  

Aquest ha estat un any molt dur, un any molt dur per a moltes famílies de Palma, per a 
moltes dones i homes que han perdut el seu lloc de feina o el seu negoci. I, amb ell, han 
perdut no tan sols uns ingressos econòmics. Han perdut també una part important del que 
dóna sentit a la seva vida i els insereix en societat.  

Ha estat un any intens per als treballadors i treballadores municipals, molt especialment 
per als que presten serveis directament al públic: personal dels serveis socials, personal 
de les Unitats d'informació i Atenció al Públic, personal de neteja, policies, bombers, etc. 
Sense el seu esforç, les repercussions dels atemptats, les del sinistre de Camp d'en 
Serralta i les de la crisi econòmica, encara haurien estat molt més greus. Hem d’agrair el 
seu sentit del deure, la seva professionalitat, la seva entrega.  

Com també és d'agrair, com també és un motiu d'orgull, el coratge, la solidaritat, la 
comprensió, la paciència, la iniciativa, les ganes d'ajudar i de sortir endavant de la 
immensa majoria dels ciutadans i de les ciutadanes, autèntics protagonistes de la vida al 
municipi. 

Volem aprofitar l’energia de les persones, en una societat que s’entrega a les bones 
causes com el programa d’Aliments en Xarxa. Per això, perquè hi creim i hi confiam, hem 
creat òrgans que permeten canalitzar aquesta energia, aquesta experiència, aquest 
coneixement. Hem creat el Consell Social de la Ciutat, els consells de barri, diferents 
consells sectorials. Hem signat el Pacte Local per l’Ocupació amb els principals agents 
econòmics i socials. I l’oficina defensor de la ciutadania va fent camí amb rigor i solidesa.  

Demà entrarem en la segona dècada del segle XXI. I, a pesar de tot el que ha succeït, hi 
entrarem amb confiança en les possibilitats de Palma i de les seves gents. Hi entrarem 
amb la mateixa sensació que feu exclamar al rei En Jaume que aquesta és “la més bella 
vila que mai haguéssim vist”. No haurem perdut ni la il·lusió, ni la ambició de millorar i 
d'assolir l'excel·lència.  
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Malgrat les dificultats i la duresa de l’any que avui acaba, la ciutat, no el deixarà enrere 
amb les mans buides. Hem començat a posar-la a punt, a modernitzar-la, a fer-la més 
humana, més competitiva, més solidària, més sostenible. Els esforços han valgut la pena.  

Aquest ha estat un any d'obres, de moltes obres públiques. D'obres que han ocasionat 
molèsties. Però també d'obres públiques que, quan la iniciativa privada passava per un 
mal moment, han mantingut l'activitat econòmica de moltes empreses i els llocs de feina 
de molts treballadors.  

Fa pocs dies hem inaugurat el primer eix cívic de Palma, el de Blanquerna, que 
revitalitzarà la zona socialment i econòmica. Ha estat el fruit del diàleg, de les aportacions 
d'organitzacions veïnals i empresarials. Tothom ha pogut veure el sentit que tenia aquesta 
iniciativa: la creació d'un espai públic que convida a viure i a conviure, que convida a 
compartir. 

Unes obres a les que se sumen la multitud de reformes i noves construccions esteses a 
diferents barris de la ciutat. Són millors i més places, parcs infantils, escoles públiques, 
escoletes d’infants, centres socials, equipaments esportius, Oficines d'Atenció al Públic, 
d'Atenció Turística i al Consumidor, clavegueram i canalització d'aigües, sistemes de 
neteja, etc. 

Unes obres que ens permeten canviar d’any amb una ciutat més accessible i, per això, 
més justa. 

La voluntat d’una ciutat més viva i inclusiva, més activa econòmicament, ens ha fet 
permetre l’ocupació de la Rambla per terraces dels bars. I no ens farà mirar cap a una 
altra banda quan activitats com el botellot atenten contra la salut, el civisme i la 
convivència.  

És fonamental que allò que és públic, allò que és de tots, es gestioni amb criteris de servei 
públic. Així, per exemple, s’aconsegueix que, per primera en vegada en molts d'anys, una 
empresa en situació de fallida tècnica, com l'Empresa Funerària Municipal, presenti 
superàvit.  

Amb criteri de servei públic posàrem en marxa de forma provisional el SAPS al barri d’Es 
Molinar i hem iniciat el procés per a la seva ubicació definitiva complint amb la paraula 
donada. Vull agrair als veïns i veïnes del barri la seva col·laboració, als professionals del 
servei, la seva paciència i bona tasca però, sobretot, vull donar les gràcies als usuaris del 
servei, ciutadans i ciutadanes de ple dret que travessen alguna dificultat, els hi vull agrair 
el seu comportament exemplar per a tots i alliçonador per a molts. 

Palma, la casa de tots i de totes, la capital de les Illes Balears, viu de convidar, d’oferir 
qualitat de vida als que hi viuen i als que la visiten. Per això treballam amb un model de 
ciutat més sostenible i saludable que comporta un canvi substancial en la mobilitat.  

Amb aquest objectiu s’ha reforçat, com feia molt de temps que no passava, la flota 
d’autobusos i s’han augmentat línies i freqüències. S’ha estès la gratuïtat del transport 
públic fins als setze anys. S’han creat aparcaments dissuasius a l’entrada de la ciutat, s’ha 
estès l’ORA a més barriades, i s’han implantant els carrils bici, enmig d’un debat ciutadà 
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que ha estat profitós per a tothom. Hem col·laborat amb la Conselleria de Mobilitat del 
Govern per posar les bases perquè el tramvia de la Badia de Palma estigui en 
funcionament d’aquí pocs anys. Vull felicitar especialment al Consell de Mallorca per la 
recent aprovació del Pla de Carreteres, una fita històrica que ens permetrà capgirar la 
història de la mobilitat a Palma amb la millora imprescindible dels accessos a la ciutat. 

Enguany, a pesar de les dificultats sobrevingudes, a pesar d’algunes incomprensions 
incomprensibles, les obres del Palau de Congressos han superat els tràmits administratius 
com també ho ha fet la modificació del pla general que ens permetrà gaudir d’un parc de 
quaranta mil metres quadrats a la resta de la façana marítima que dóna l’entrada a la 
ciutat, el nou corredor de la mar. 

Palma és i ha de ser una ciutat que creu amb el coneixement i amb la cultura, que sap 
que sense ells el desenvolupament no és possible. Per això els du a les barriades i els 
posa a l’abast de tothom amb equipaments com la biblioteca de s’Escorxador, o la que 
ben aviat s’inaugurarà a Foners i la posada en marxa a diferents escoles de la ciutat de 
classes de reforçament escolar i tècniques d’estudi per contribuir a lluitar contra el fracàs 
escolar i incrementar les probabilitats d’èxit dels nostres infants i joves.  

Malgrat la crisi, malgrat les dificultats, Palma està en marxa, és viva i no perd ritme, 
gràcies a la col·laboració de les persones i de les organitzacions, gràcies a la col·laboració 
del Govern espanyol, de l’autonòmic i del Consell. 

D’aquí poques hores entrarem en un nou any. Sabem que tornarà a ser difícil, que la crisi 
encara romandrà un cert temps entre nosaltres, que l’atur s’acarnissarà encara sobre 
moltes famílies.  

Les persones, les persones amb més dificultats, les persones més afectades per la 
depressió econòmica continuaran essent la nostra prioritat. Tot i que el pressupost minva 
per la davallada dels ingressos, les ajudes per atendre les necessitats més bàsiques de la 
gent en situació de greu dificultat, s’incrementen. 

Disposàvem del recurs de fer créixer la pressió tributària, com han fet a altres municipis, 
però hem renunciat a revisar el cadastre i incrementar el rebut de l’IBI, hem congelat les 
taxes i imposts municipals.  

Continuarem millorant Palma amb inversió pública que ajudi a mantenir l’activitat de les 
empreses i a combatre l’atur gràcies a la col·laboració dels Governs central i autonòmic. 
Continuarem millorant les barriades, especialment les que més ho requereixen. 
Continuarem millorant Son Gotleu on amb les aportacions de les entitats ciutadanes s´ha 
dissenyat i s’ha començat a aplicar un pla d’intervenció. 

Començarà la construcció dels nous habitatges del Camp Rodó, continuaran les 
inversions en neteja, clavegueram i canalització d’aigua, més tard del que tots haguèssim 
volgut però es farà realitat la reforma del Poliesportiu de Son Moix. I començarà l’execució 
de dos projectes fonamentals, bàsics, per a la ciutat: el corredor de la mar i el corredor del 
parc de les vies, els dos primers corredors verds de la ciutat. 
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Haurem comès errades i demanam disculpes per totes elles. Admetem amb modèstia 
sentida que tot sempre és millorable i estam oberts als suggeriments per perfeccionar-ho.  

Vull agrair l’esforç de tot el consistori, dels que formam part de l’equip de govern i del grup 
de l’oposició, per contribuir des de la perspectiva, principis i conviccions de cadascú, a la 
millora de la ciutat. 

Tot el que s’ha duit a terme des de la tasca de govern municipal i tot el que s’ha denunciat 
des de la tasca de control de l’oposició, s’ha fet dins l’àmbit de la vida política. No podem 
tancar l’any sense reconèixer el profund desencís i la desconfiança dels nostres 
conciutadans i conciutadanes en la política i, sobretot, en les persones que ens hi 
dedicam. Em preocupa, i estic segura que ens preocupa a tots. Pens que tenim l’obligació 
de recuperar la credibilitat i la confiança en el sistema democràtic que entre tots forem 
capaços de construir i que cap interès particular, sigui del signe polític que sigui, té dret a 
destruir. 

A l’any que estrenarem en unes hores haurem de continuar remuntant la pendent, però 
sabem que la sortida és més a prop. En conservam la memòria, tenim l’obligació de 
conservar la memòria històrica d’altres moments difícils, molt més difícils, amb dificultats 
no tan sols econòmiques, sinó també de privació de llibertat i de drets bàsics. Ho hem de 
fer si volem mantenir obertes les portes del futur i, sobretot, no volem repetir les errades 
del passat.  

Gràcies per la seva atenció, gràcies per renovar aquesta tradició centenària.  

Que tenguin, que tenguem, un bon any. 


