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DISCURS ESTENDARD 2015. José Hila, batle de Palma 

Amigues i amics, 

Ciutadanes i ciutadans, 

 

Palma viu avui la festa més important del seu calendari, l’Estendard, aquella 

que commemora el naixement de la Mallorca i la Palma actuals. 

 

És una de les festes cíviques més antigues d’Europa i representa tot allò que 

som i sentim com a poble.  

 

ORGULL DE CIUTAT  

Un poble que, com l’olivera de la Plaça de Cort, viu arrelat a la terra i la seva 

història, però que obre orgullós les seves branques cap al futur. 

 

L'olivera simbolitza el nostre anhel ciutadà de: viure i compartir el present i el 

futur amb pau i solidaritat. 

 

Des de la seva constitució, fa més de dos mil anys, Palma és un present 

continu. Un seguit de persones i cultures que han anat construint un futur des 

de cada present viscut, engrandint el nostre caràcter. 

 

Palma és una ciutat mil·lenària, acollidora i atractiva, tant per viure-hi com per 

visitar-la. Una cosa hem de tenir clara, Palma és una obra col·lectiva en la que 

tots hi estam implicats. 

 

Des del respecte a la pluralitat i a la diversitat, amb respecte a les persones 

que ens envolten i a l’entorn en que vivim. 

 

El respecte és la paraula clau. Vivim i pensam en Palma. I perquè ens sentim 

orgullosos de viure-hi, l’hem d’estimar i respectar.  

 

Com l’han estimada i respectada els FILLS IL·LUSTRES I MEDALLES D’OR 

d’aquesta ciutat. Un dels quals, Ramon Llull, nascut a Palma, molt a prop d’on 
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som ara, a l’entorn de la Plaça Major, va aconseguir obrir aquest trosset del 

mar mediterrani que anomenam Palma, cap al món. 

“La justícia procura la pau i la injúria, la guerra”, ens diu Ramon Llull al seu 

Llibre de Proverbis. I en això hi estam tots i totes implicats, especialment des de 

les institucions, en procurar la justícia social que garanteixi la convivència. 

 

Avui les batalles que lliuram a la ciutat són contra un enemic aparentment 

invisible: l'especulació financera, la crisi econòmica que ens colpeja des de fa 

anys. El nostre adversari són les desigualtats i la falta d'oportunitats.  

 

La ciutat és una obra compartida i l’exercici de la política és l’exercici de la 

ciutadania amb un objectiu: Que allà a on s’ha instal·lat el poder dels diners hi 

tornem col·locar el poder de les persones. 

 

Per guanyar aquesta batalla necessitam estar junt, plegats, perquè la sortida a 

la crisi sigui una realitat per a tots, una recuperació justa per aconseguir un 

futur de prosperitat compartida per a tots els palmesans i palmesanes. 

 

I com a batle us dic que en aquesta tasca les forces polítiques tenim una 

obligació reforçada per entendre'ns i arribar a acords per a la majoria. 

 

EL CANVI 

El 2015, l’any que avui acaba, ha estat un any de canvi, un any que en molts de 

sentits ha romput els esquemes polítics. Una altra manera de fer política. Un 

any d’utopies que demostren el poder transformador de les persones. 

 

Ha suposat la fi de les majories absolutes i l'inici d'una etapa de diàleg 

permanent i feina conjunta. Una manera de fer política que ha vingut per 

quedar-se. 

 

El canvi social mai no passa per casualitat. Ara bé, perquè el canvi sigui una 

realitat, desitjar-ho tampoc no és suficient. Cal fer feina de valent, en equip i 

amb humilitat. 
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Així ho vam entendre quan fa ara sis mesos constituirem el pacte de govern 

que va facilitar un canvi a Palma: una govern de la gent, per i amb la gent, i que 

pensa en Palma. 

 

Lluitarem per garantir els drets d’una ciutat que és també la capital de la 

comunitat autònoma. 

 

Però sobretot per recuperar l’orgull de Ciutat, de les ciutadanes i ciutadans per 

la seva ciutat, sobretot després del desgast i la humiliació patides per la crisi i 

les retallades. 

 

PARTICIPACIÓ I PROXIMITAT  

Demostram cada dia que som un govern amb ganes de fer feina, de deixar-se 

la pell, per fer avançar la ciutat al ritme que ens demanen els palmesans i 

palmesanes. 

 

Governar no és sempre fàcil significa prendre decisions amb recursos limitats i 

no sempre és possible fer les coses com ens agradaria, però encara així 

avançam. 

 

Hem rebut una ciutat crispada i desatesa a la que li estam retornant la veu. 

Hem obert de bat a bat les portes de Cort a la ciutadania, hem obert el despatx 

del batle per rebre als ciutadans i l’equip de govern recorr a diari la ciutat per 

avaluar les seves necessitats. 

 

Hem tornat al barris i hem recuperat el diàleg social i els espais de participació 

ciutadana: Consell Social, Comissió de Festes, consultes ciutadanes. 

 

Si, també les consultes ciutadanes. Són una primera passa per compartir amb 

la ciutadania la pressa de decisions. Però sabem que no són cap panacea i que 

estem aquí per governar. 

 

De fet. som un govern que s'ha demostrat eficaç. Hem hagut de recuperar el 
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temps perdut en posar Palma al capdavant de l'atenció social. Totes les passes 

que hem donades aquests sis mesos han estat per oferir resposta a les 

necessitats dels veïns i veïnes de Palma: 

 

Hem aconseguit per l’any que ve inversions per valor de 11,3 milions d’euros 

del Govern i del Consell de Mallorca per la Llei de Capitalitat. Feia quatre anys 

que no arribaven doblers a Palma per aquesta via. 

  

Hem posat en marxa l’oficina antidesnonaments  

 

Hem contractat 50 persones més a Emaya per fer net. Hem ocupat 48 

persones majors de 45 anys –aturats de llarga durada- des de PalmaActiva. I 

hem iniciat el procés per contractar xófers pels autobusos i personal de neteja 

per millorar els serveis públics. 

 

Hem atès més nins que mai en els menjadors escolars d’estiu i aquest estiu 

hem pintat 12 escoles. 

 
En definitiva, hem posat els fonaments a una nova manera de fer, a una nova 

manera de governar amb la gent. 

 

Perquè la vertadera revolució no és canviar la configuració del saló de plens, 

que també, sinó recuperar l’esperit de n’Emili Darder i prestigiar els serveis 

públics, especialment l’educació i la cultura, per atacar les desigualtats. 

 

 

2016 

 

2016 serà un any decisiu en molts aspectes a Palma, un any decisiu per a la 

Policia Local de Palma i per a Palau de Congressos. 

 

Un nou temps polític exigeix un govern que planti cara a la crisi en defensa de 

les persones i del interès general, que no cedeixi als xantatges i que lluiti contra 

l'especulació. 
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Acabam d’aprovar el nou organigrama de la Policia Local i l'any que tindrem un 

nou Cap de la Policia Local amb un encàrrec molt clar: recuperar la dignitat 

d’aquest cos i incentivar la feina de la policia de proximitat. 

 

I podrem obrir Palau de Congressos perquè comenci a donar retorn econòmic a 

la ciutat. Volem posar en marxa quant abans el Palau de Congressos perquè 

sigui un motor per activar l’activitat econòmica i generar llocs de feina. 

 

Però aquests temes no ens han de fer oblidar les nostres prioritats. 

 

 

UN GOVERN DE LA GENT 

Perquè govern pensant en Palma i en la seva gent, tinc i tenim ben clares les 

nostres prioritats com a equip de govern: 

 

1. Donar resposta a les emergències socials.  Hem d’estar al costat dels que 

més ens necessiten. 

 

2. Crear ocupació amb drets laborals.  Ser un referent turístic vol dir que ho 

som també per les condicions laborals dels treballadors i treballadores. Per això, 

hem d'avançar juntament amb el sector privat, la creació d'ocupació de qualitat 

ha de ser una estratègia de ciutat. 

 

3. Recuperar la dignitat dels barris amb la millora  del serveis públics 

 

4. Posar al dia a la ciutat:  revisió del Pla General, Pla Estratègic, impuls de 

mesures per reduir les emissions i combatre el canvi climàtic,  aposta per les 

noves tecnologies i la innovació 

 

5 i convertir Palma en un referent cultural i turís tic , de la qual sentir-nos 

orgullosos. 
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MODEL DE CIUTAT 

 

El nostre model de ciutat està orientat a les persones, amb bons serveis públics, 

barris connectats i plens de vida gràcies al petit comerç, barris segurs, amb 

identitat pròpia. Amb més espai pels vianants, amb zones verdes i bona xarxa 

de carrils bicis. 

 

Una ciutat que s'obre a la mar amb una façana marítima única... que encara 

podem millorar amb una Platja de Palma que sigui un referent en accessibilitat i 

en turisme familiar, amb un bulevard al Passeig Marítim, la protecció del 

Jonquet, una millor connexió urbana entre Porto Pi i Cala Major. 

 

Volem impulsar el creixement econòmic sostenible i integrador de la ciutat, 

fomentar la creació i consolidació d’empreses i la proximitat a la ciutadania. 

Que l'edifici de GESA sigui un far per atraure i desenvolupar noves industries 

culturals i tecnològiques a la nostra ciutat. 

 

Una ciutat on els turistes passin les avingudes perquè hi ha molta ciutat per 

descobrir. Una ciutat rica en oferta cultural, esportiva i gastronòmica i amb la 

riquesa d'un petit comerç diferenciat i innovador. 

 

No ho podrem fer tot aquest any 2016, però ja hem començat: pressupostos 

participatius, camí d’accés a Son Espases, més diners per millorar les escoles... 

Són passes, fites, camí... 

 

No és una qüestió de números, encara que defensaré el finançament que li 

pertoca a la ciutat davant de qui sigui necessari, es tracta de recuperar l'orgull 

de ciutat, de que qualsevol palmesà o palmesana, visqui al barri que visqui 

senti la ciutat com a seva i es senti orgullós de viure-hi. 

 

Orgullós perquè la seva ciutat defensa els drets dels treballadors, perquè té un 

bon transport públic, perquè està neta, perquè està viva, perquè hi ha 

oportunitats per als joves.  
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Vinc d'un barri, com Son Gotleu, alimentat de les esperances que molts van 

portar de fora per construir un futur millor, però sobretot, més just. I no tinc 

dubtes. No formen part dels nostres somnis temps de grans infraestructures, ni 

ciment. 

 

Són temps on posam la nostra mirada en les persones i en tot allò que ens fa 

més ciutadans. 

 

Però no puc acabar sense fer menció a qüestió molt important que, fins i tot, 

ultrapassa l’àmbit municipal; parlam la de violència contra les dones. 

 

Enguany hem de lamentar que ha estat assassinada una dona a Palma, 

víctima de la violència masclista. No podem tolerar que es repeteixi. I és 

responsabilitat de tots educar la societat i les generacions venidores per 

eradicar aquestes conductes que suposen una xacra social insuportable. 

 

I per acabar, també vull recordar aquelles persones, veïns de Palma, que ens 

han deixat però que han estat peces claus en la construcció i desenvolupament 

del teixit socioeconòmic de la ciutat. 

 

Persones com l’empresari del transport, Josep Maria Blay; Serafí Guiscafré, qui 

va ser director del Teatre Principal; Lluis Remartínez, director de l’Orquestra 

Simfònica de les Balears-Ciutat de Palma; Antoni Cirerol, primer president del 

Parlament de les Illes Balears; Julián Ronda, jugador del Mallorca entre 1992 i 

1996; i Pau Aguiló, propietari i fundador de la botiga de Juguetes La Industrial. 

 

Gràcies a totes i tots per la vostra atenció. 

 

Salut i endavant, 

MOLTS ANYS!!! 

 


