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Festa de l’Estendard 
Discurs del batle de Palma 

 
 

31 de desembre de 2013  
Saló de Sessions - Ajuntament de Palma  

 
 

Digníssimes autoritats,  

 

Senyores i senyors,  

 

Molt bon dia.  

 

Siau tots benvinguts a la celebració de la Festa de l’Estendard al Saló de 

Sessions de l’Ajuntament de Palma. 

 

Moltes gràcies per la vostra assistència. És aquesta una celebració amb més 

de vuit segles d’història, entorn a la figura del rei En Jaume, fundador de l’antic 

Regne de Mallorca.  

 

En aquesta illa, en aquesta ciutat, cada 31 de desembre commemoram la 

Conquesta de 1229. Com cada any, com a colofó de la Festa de l’Estendard –

on es rememora l’episodi històric considerat el bressol dels ciutadans i, per 

extensió, de tots els mallorquins-, ens reunim a aquesta Sala.  

 

Aquesta celebració la feim sota l’atenta mirada dels fills més il·lustres que ha 

tengut aquest antic regne de Mallorca: militars, religiosos, poetes, científics, 

historiadors, polítics, pintors... Tots ells han estat testimonis dels canvis que 

han anat convertint aquesta ciutat en el que és: una ciutat, una societat, viva, 

dinàmica, moderna i acollidora... També, una ciutat, encara avui, marcada per 

una severa crisi econòmica. Estam davant uns moments de canvis profunds, 

els quals desembocaran en un escenari insospitat que, en tot cas, afrontam 

amb l’optimisme que genera el nostre compromís amb les futures generacions 
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de palmesans, als quals tenim tots nosaltres, tots, la responsabilitat d’entregar 

una ciutat millor.  

 

Pens que és precisament en aquests moments de canvis, que la Festa de 

l’Estendard esdevé una fita important, un punt de referència que ens ha de 

servir per seguir avançant, sense perdre els referents dels padrins i padrines. 

És allò que ens recordava el nostre poeta Costa i Llobera: Siau qui sou!  

 

En aquest darrer dia de l’any, vull dedicar unes paraules d’homenatge a 

algunes de les persones que ens ha deixat al llarg de 2013.  

 

Totes elles deixen entre nosaltres el record de vides plenes i fructíferes, que 

han engrandit la nostra societat. Anomenant-los avui aquí, mantenim viu el seu 

esperit.  

 

Vull recordar la figura de Montserrat Casas, rectora de la Universitat de les Illes 

Balears; dels polítics Joan Verger, ex president del Consell de Mallorca i 

Ventura Rubí.  

 

Ens han deixat també l’ex fiscal en cap de Balears, Antonio de Vicente Tutor i 

el jurista Francisco Medina.  

 

El qui va ser director general de Sa Nostra, Carlos Blanes, i els empresaris 

Marilén Pol, presidenta de la Federació Hotelera; Pau Català, ex president de la 

Cambra de Comerç; Bernat Vallori, perfumista i fundador d’ASIMA i Antoni Coll, 

hoteler.  

 

Del món de la cultura, deim adéu a l’escriptor Jaume Pomar i a Paco Vicens, 

representant artístic i promotor cultural.  

 

En l’esport, ens han deixat Jaime Ensenyat, figura emblemàtica de la vela; 

l’exfutbolista Pepe Nebot; Jaume Mesquida, pioner i abanderat de la petanca i 

Gabriel Hurtado, tecnic de bàsquet.  

 

També deim adéu al president de l’Associació de Veïns d’Establiments Josep 

Forteza, a l’arquitecte Miguel Vicens; al director del CIDE Guillermo Estarellas; 

a la periodista Marga Cañellas i a l’experta en seguretat Margarita Bibiloni.  
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Vull tenir avui present a Malén Alorda, cap del negociat de Protocol d’aquesta 

Casa i a tots i cadascun dels funcionaris i empleats municipals que han mort 

enguany.   

 

A ells i a tots els nostres conciutadans que ens han deixat al llarg d’aquest 

2013, els dedicam en aquest moment el nostre record més sentit.   

 

Un dels actes més emotius i solemnes de la celebració de la Festa de 

l’Estendard ha estat, fa uns moments, el lliurament dels Honors i Distincions de 

l’Ajuntament de Palma.  

 

Ha estat un autèntic privilegi per a aquest Consistori anomenar fill il·lustre a 

Félix Pons, brillant jurista, docent i sobre tot, figura fonamental de la Transició i 

la nostra Democràcia. A la seva família, que avui ens acompanya, vos vull 

transmetre de tot cor el nostre afecte i el nostre respecte més sincer per la seva 

trajectòria.  

 

També ens honora avui amb la seva presència la família de qui va ser rectora 

de la UIB, Montserrat Casas. Medalla d’Or de la Ciutat, ens ha deixat a tots el 

llegat de la seva lluita infatigable en favor de l’educació i la investigació com a 

motors del coneixement a la nostra societat, una tasca per la qual sempre li 

estarem agraïts.  

 

Si m’ho permeten, vull dirigir, en aquest moment, unes paraules molt especials 

al galerista Josep Pinya, a l’historiador teatí i membre de la Reial Acadèmia de 

la Història Gabriel Llompart, i als representants de “La Caixa” a Balears.  

 

Tots vosaltres heu estat justament distingits amb les Medalles d’Or de la Ciutat, 

i constituiu un autèntic exemple per a tot nosaltres.  

 

Les vostres trajectòries, juntament amb les de Félix Pons i Montserrat Cases, 

ennobleixen i enalteixen les distincions més destacades amb què compta 

aquest Ajuntament, que no són sinó el merescut reflex de tot allò que heu 

aportat a la nostra ciutat.  

 

La Festa de L’Estendard és un moment en què seguim la tradició i esdevé 

propici per fer balanç, per prendre perspectiva i traçar amb encert el rumb del 

futur. 
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M'hauran escoltat vostès parlar en repetides ocasions d'una nova manera de 

fer política. Alguns m'han dit ingenu, i més tard m'han retret utilitzar un eslògan 

sense contingut real ni conseqüències pràctiques. Malgrat això, seguesc 

defensant la conveniència de mantenir una visió innovadora sobre la gestió 

pública. I crec honestament que aquest equip de govern s'esforça diàriament 

per aconseguir-ho. 

 

La tendència natural de l'ésser humà és pensar que, si les coses s'han fet 

sempre de determinada manera, és perquè no es poden fer d'una altra. En 

aquest sentit, la inexperiència pot ser la millor aliada a l'hora de replantejar 

determinades qüestions considerades inamovibles. 

 

Esgotar una partida pressupostària pel sol fet d'estar aprovada no pot ser 

l'objectiu prioritari d'un gestor públic. La seva obligació és raonar la despesa de 

cada euro del contribuent. Aquest és un dels compromisos que està guiant les 

decisions d'aquest equip de govern. 

 

Introduir criteris de rendibilitat, eficàcia i retorn en la despesa, en la contractació 

i als pressupostos ens ha permès revertir en dos exercicis una situació 

francament complicada, mantenint pràcticament tots els serveis bàsics amb un 

20 per cent menys d'ingressos, sent capaços a la vegada d'amortitzar deute per 

un import que al final del pròxim exercici rondarà els 100 milions d’euros i amb 

el compromís de congelar tots els impostos i taxes fins al final de la legislatura. 

 

Utilitzar els proveïdors de l'Ajuntament com a involuntaris finançadors perpetus 

de la institució era una altra pràctica habitual. Aquesta demora inacceptable en 

els pagaments a les empreses ha dificultat la seva activitat en moments ja de 

per si complicats, i en alguns casos ha comportat conseqüències irreparables 

per a la seva continuïtat. 

 

Un dels objectius que ens varem marcar a l’inici del nostre mandat era convertir 

aquesta institució en un agent dinamitzador de l'activitat econòmica. Per això, 

per acabar amb una morositat inassumible per a les empreses, puc confirmar-

los que, a partir de demà, 1 de gener de 2014, l'Ajuntament de Palma abonarà 

tots els béns i serveis en un termini màxim de 60 dies. 

 

Hi ha altres demostracions d'aquesta política antiga que estam tractant de 

canviar. La primera resposta davant d'una proposta d'un altre grup municipal 

havia de ser “no”, i després "ja veurem". L'enfrontament permanent com a 
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estratègia de govern, o d'oposició, i no la recerca d'espais de trobada, ha 

contribuït a la imatge dels polítics com a personatges extravagants que es 

comporten públicament d'una manera diferent, fins i tot oposada, a la de la 

majoria dels ciutadans. Les persones, en el seu quefer diari, es veuen 

obligades a parlar, pactar, transigir, renunciar, cedir, acordar... A la seva feina, 

amb els seus companys, a ca seva, amb les seves famílies, a la seva vida 

social. Per què hauria de ser diferent l'exercici de la política?. 

 

Modestament, crec que l'Ajuntament de Palma està sent un exemple a l'hora 

d'aconseguir consensos. Un terç de les proposicions presentades pels grups de 

l'oposició s'han aprovat per part de l'equip de govern. Més de la meitat  ho han 

estat per unanimitat. Creure fermament en les polítiques de consens per part 

de l'equip de govern, malgrat la seva àmplia majoria, i un exercici responsable 

de la tasca de l’oposició, un to respectuós i una actitud constructiva faciliten 

extraordinàriament arribar a acords beneficiosos per a la ciutat. A més, 

contribueix a traslladar als ciutadans una imatge de la política més harmònica i 

menys estrident del que és habitual. Crec que és mèrit de tots, i és just 

reconèixer-ho en un dia tan assenyalat com aquest per a la nostra ciutat. 

 

Un altre dels trets d'aquesta vella política que estam tractant de deixar enrere té 

origen en la confusió entre desitjos i realitat a l'hora de gestionar els problemes 

heretats. L'exemple paradigmàtic a Palma podria ser el Palau de Congressos.  

 

La tendència a pensar que la vertadera gestió comença el dia que prenem 

possessió del càrrec constitueix un adamisme absurd. Aquest dia el que 

comença és la nostra responsabilitat, també sobre les “paperetes”, es a dir, a la 

presa de possessió comença la responsabilitat sobre tots els problemes 

pendents que trobam sobre la taula des de l'inici del mandat. El pragmatisme 

obliga en primer lloc a encarar els problemes i tractar de resoldre'ls, i no a 

assenyalar o descriure la realitat desitjada. Enumerar els errors i declarar "jo ho 

hagués fet així" potser resulti més polític, en l'accepció tradicional del terme, o 

fins i tot més efectista, però no aporta res des del punt de vista de l'exigència 

ciutadana. 

 

Jo no vaig dissenyar el Palau de Congressos. No vaig adoptar les decisions 

urbanístiques que impulsaren la seva construcció. Serveix per res plantejar això 

avui? No. No, per que a efectes pràctics, la responsabilitat d’aquest equip de 

govern és donar una solució a aquesta infraestructura, que estic segur que 
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aportarà un important retorn econòmic i prosperitat a la nostra ciutat, al teixit 

comercial, a la restauració i a molts d’altres sectors econòmics.  

 

Una solució efectiva que ja hem estat capaços de donar a Son Moix. Tots ens 

congratulam per la noticia de l’obertura del nostre Palau d’Esports en les 

properes setmanes. Set anys després, Son Moix tornarà a ser el gran Palau 

d’Esports que Palma mereix, en millors condicions que mai, al servei dels 

ciutadans.  

 

El rigor i la responsabilitat en la gestió ens permetrà en el proper exercici 2014 

no tan sols mantenir congelats tots els imposts i taxes municipals, sinó també 

incrementar lleument els pressuposts i, de manera especialment significativa, la 

partida destinada a Benestar Social, per oferir oportunitats i atendre a les 

persones que més ho necessiten. Això vol dir que gran part des resultats 

d'aquesta gestió eficient la seguirem dedicant aquells a qui la crisi ha colpejat 

amb més virulència. Per això ens hem bolcat amb els més desfavorits, i en 

2014 destinarem un 70% més a totes aquelles necessitats bàsiques, 

essencials, com el lloguer o els aliments dels infants que no poden esperar ni 

volem deixar de costat.  

 

Persones amb experiència m'havien advertit que el dia a dia de la política 

municipal és més dur que el d'altres administracions, pel que comporta de 

proximitat i d'implicació personal. No puc corroborar ni refutar aquesta 

afirmació, perquè no tenc elements de comparació. Però sí els puc assegurar 

que, malgrat les enormes dificultats que ens hem trobat, aquests dos anys i mig 

al capdavant del Consistori m'han proporcionat alguns dels moments més 

gratificants de la meva vida. Perquè dur endavant accions concretes que 

contribueixin a pal·liar necessitats urgents de persones amb noms i cognoms, 

compensa i dóna sentit absolutament a totes les dificultats que ens ha tocat 

gestionar durant aquesta crisi. 

 

La posada en marxa de l'Oficina Municipal d'Intermediació Hipotecària, per 

evitar les situacions dramàtiques que comporta un desnonament, o la 

col·laboració amb nombroses entitats solidàries, pel que fa a ajudes 

alimentàries pels més necessitats, atenció a infants i majors sense recursos, 

són exemples d'iniciatives que donen sentit al nostre treball diari, i ens recorden 

l'original i vertadera condició des polítics: la de servidors públics. 
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I vull ser molt clar: aquestes dificultats estan disminuint. No com tots 

desitjaríem, evidentment, però resulta un masoquisme absurd i irreal dir que 

estam pitjor o igual que fa un any. Palma encadena 14 mesos consecutius de 

descens en el nombre d'aturats. Aquest descens no es produeix a la velocitat 

que ens agradaria, ni a través del gruix de contractació fixa que voldríem, però 

avui a Palma hi ha 2.208 famílies més que fa un any que poden dur un sou a ca 

seva. 

 

És insuficient i, per tant, no ens sentim satisfets, però negar que hem entrat en 

un canvi de cicle econòmic és enganyar a una ciutadania que ha fet enormes 

esforços i ha suportat mesures molt dures per poder sortir d'aquesta situació. 

Per tant, ni optimisme il·lús ni pessimisme fatídic. El que reclam és una dosi de 

realisme positiu que es tradueixi en la creació de més ocupació, i de més 

qualitat. 

 

I continuant amb aquesta visió realista, les xifres no deixen lloc a dubte. És 

innegable que Palma avui és una ciutat més viva, més dinàmica, més activa, 

més participativa, amb més i millors projectes empresarials en marxa que fa un 

any. Amb la col·laboració de tots i la valuosa feina de la Fundació Turisme 

Palma de Mallorca 365, estam aconseguint posicionar la nostra ciutat com una 

destinació turística més atractiva els 365 dies. Una ciutat amb més terrasses, 

amb més hotels urbans, una autèntica destinació urbana durant tot l’any. Els 

nous hotels de qualitat en el centre de Palma són la confirmació que caminam 

per la senda correcta. La reactivació de lloguers de locals comercials és un fet 

constatable. No ens enganyem: cap empresa inverteix sense una perspectiva 

de negoci favorable. I és segur que Palma ofereix ja un futur esperançador.  

 

A través del projecte SmartCity estam convertint Palma en una ciutat 

intel·ligent, moderna i amable. Un Ajuntament obert tots els dies de l'any, al 

servei dels palmesans les 24 hores del dia, per facilitar els seus tràmits i oferir-

los la informació que necessiten amb criteris de transparència i servei públic. 

 

Queda encara un any i mig pels pròxims comicis municipals. No obstant això, 

escoltam cada dia que entram ja en període preelectoral, que "a hores d'ara 

està gairebé tot fet". Semblaria que ara toca relaxar d'alguna manera els 

controls, no ser tan rigorosos en la gestió, obrir una mica la mà en la despesa, 

reprendre amb una certa alegria l'endeutament, fer concessions encara que 

atemptin contra el sentit comú, o el que és pitjor, contra l'interès general. En 
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definitiva, prendre o no les decisions en funció de la seva rendibilitat electoral. 

Doncs bé, en aquest camí no trobaran a aquest equip de govern. 

 

Ja ho he dit en altres ocasions: els polítics que avui no entenguin que el simple 

benefici electoral mai podrà tornar a ser una estratègia acceptable per a una 

majoria de la ciutadania i de l'opinió pública, estan condemnats al fracàs. 

Perquè l'obtenció de vots ha de ser el resultat d'una política responsable 

orientada al bé comú, mai una estratègia en si mateixa. 

A punt de finalitzar aquest any 2013, m'agradaria tancar-lo amb un missatge 

d'esperança. Després d'aquests anys de penúries i sacrificis, crec que tots ens 

mereixem posar una mica de llum sobre els avenços que amb tant d'esforç 

estam aconseguint, i encarar així el futur, convençuts de la nostra capacitat per 

superar junts les adversitats. 

 

Vull expressar els meus millors desitjos per l’any que comença. Que 2014 sigui 

venturós i estigui ple d’il·lusió, felicitat, i nous projectes per a aquesta ciutat.   

 

Moltíssimes gràcies, senyores i senyors, per la seva atenció. 

 
 
 
 


