Ara fa quatre anys, en aquest Saló de Sessions, començàvem un nou camí
amb l’objectiu que Palma tornàs a ser una ciutat de futur. Veníem d’uns any de
crisi, de retallades, durant els quals la ciutadania va patir molt.
Els darrers anys hem treballat per revertir la situació i començar a fer possible
una ciutat més oberta i més justa. Posàrem l’Ajuntament en marxa una altra
vegada i engegàrem iniciatives i projectes perquè la ciutadania tornàs a sentir
que l’Ajuntament estava al seu costat. Hem fet molt, però queda molt a fer.
Vull agrair als companys i companyes que ens han acompanyat aquests anys i
donar-los les gràcies per la feina feta. Heu estat indispensables. De forma
especial, vull agrair al batle Noguera la tasca duta a terme durant el seu
mandat, que ara tindrà continuïtat. I als nous membres de l’equip de govern, us
dóno la benvinguda. Encetam un nou projecte que hem de convertir en realitat
entre tots i totes.
Aprofit aquest moment per posar en valor el suport de Més i Podem. Fem un
bon equip, hem demostrat que la nostra col·laboració beneficia la ciutat i que
junts som capaços de fer polítiques valentes basades en l’interès general.
Avui també vull tenir paraules d’agraïment per als funcionaris i les funcionàries
de la casa, que amb la seva feina fan possible que l’Ajuntament i la ciutat
funcionin El seu treball prestigia i permet que puguem donar un bon servei
públic.
Per últim, vull donar les gràcies a la ciutadania pel seu suport: ha dit que volia
que el canvi continués i que Palma tingués, de nou, un govern progressista,
una fita que s’ha aconseguit per primera vegada en 30 anys.
Aquest fet, però, no em farà ser un batle que només vetlla per uns interessos
concrets, seré el batle de tothom, ens hagi votat o no. Per això, vull estendre la
mà a l’oposició per arribar a acords que beneficiïn Palma i que es basin en
l’interès general.
Com a batle de Palma, faré feina perquè el canvi que hem iniciat continuï i
puguem seguir transformant Palma. Queda molt a fer, com ho demostren els
150 acords que hem signat i que són el nostre compromís amb la ciutadania, el
nostre full de ruta.

Un full de ruta que té uns eixos clars:
•

L’habitatge centrarà l’acció de govern: la ciutadania ens ha transmès la
necessitat d’articular polítiques que els ajudin a aconseguir o mantenir
un habitatge digne. Forem pioners en regular el lloguer turístic i en crear
l’oficina antidesnonaments, hem des seguir sent pioners i valents perquè
tothom pugui accedir a una casa.

•

La mobilitat sostenible és una peça clau, imprescindible. És
indispensable impulsar accions que minvin la pressió del trànsit a Palma
i promocionar la mobilitat sostenible.

•

Igual d’important és la millora del dia a dia de la ciutat, que haurà de
compartir espai amb el civisme.

•

La lluita contra el canvi climàtic es convertirà, també, en un altre dels
eixos prioritaris: volem una Palma verda que respira. Els joves ens ho
estau reclamant, sou un exemple per a nosaltres, us prenem la paraula i
la fem nostra.

•

Per últim, la ciutat s’ha de diversificar: volem potenciar el creixement a
través dels sectors innovadors, no ens hem de quedar enrere en la
carrera tecnològica. Volem una prosperitat compartida.
El nostre model de ciutat està orientat a les persones, com ho ha estat sempre
que els progressistes hem governat.
Volem bons serveis públics, barris connectats i plens de vida gràcies al petit
comerç, barris segurs, amb identitat pròpia, amb més espai per als vianants,
amb zones verdes i una bona xarxa de carrils bicis.
Volem una ciutat que defensa els drets dels treballadors i les treballadores, que
dóna oportunitats als joves. Aspiram a ser una ciutat de la qual sentir-mos
orgullosos perquè està neta i té un bon transport públic.
Un model de ciutat que creu en el poder transformador de la cultura. Un model
de ciutat que defensi la diversitat, la pluralitat, la igualtat, la tolerància, que no
tingui por a mirar el seu passat per tancar ferides.
Un model de ciutat actiu i sense por a aixecar la bandera del feminisme.
I precisament per tot això, sabem que un dels principals desafiaments que
tenim per davant és no perdre la nostra identitat com a ciutat, la nostra ànima. I
l’ànima de Palma resideix en la nostra cultura mediterrània, tan arrelada, i en la
nostra qualitat de vida.
Volem tenir cura de les coses petites que fan que la ciutat sigui més amable.
Palma ha de ser de la ciutadania. No podem tenir èxit si no la cuidam, per a
nosaltres l’èxit resideix en aconseguir que la gent es faci seva Palma.

I ho volem assolir amb polítiques d’habitatge, amb l’impuls de la mobilitat
sostenible, amb una Palma verda que estigui a l’alçada del nostres joves i,
també, fer una ciutat cívica entre tothom.
Com a batle, treballaré per tenir una bona Llei de Capitalitat i per seguir
comptant amb recursos de l’impost turístic, i ho faré des de la col·laboració amb
la presidenta i el Govern. Tenim més reptes que haurem de resoldre plegats
com, per exemple, l’accés a l’habitatge.
Ara us demano que em permeteu fer un apunt. Crec fermament en el poder de
la política municipal i en la seva capacitat per transformar la ciutat. El
municipalisme actua de forma directa en aquelles qüestions que afecten al dia
a dia de la ciutadania: neteja, transport públic, els carrers, les voreres.... Per
això, em compromet a millorar els serveis públics perquè pugueu estar
orgullosos de la vostra ciutat. A canvi, us demano que en feu un bon ús. Palma
és una obra col·lectiva que hem de cuidar entre tots i totes.
Una altra de les coses que m’heu sentit a dir molts cops és que m’agrada estar
a peu de carrer, un fet que, com a batle, mantindré. No em tancaré al despatx
perquè per conèixer les necessitats de la ciutat s’ha de trepitjar el carrer. I a mi
m’agrada estar al carrer, xerrar amb la gent i preocupar-me per les seves
necessitats. Sóc un batle de fets més que de paraules, de realitats més que de
possibles, humil i compromès amb Palma.
Ser batle de Palma és un orgull per a mi. Heu de saber que faré feina i lluitaré
cada dia per la nostra ciutat. M’hi dedicaré en cos i ànima perquè pugueu
sentir-vos orgullosos de la nostra ciutat.
El canvi continua.
Gràcies a tothom.

