
HORITZÓ 2030

Som a un any de l’inici d’un nou cicle a la vida política de les Illes Balears. S’acaba 
l’etapa anterior, marcada per l’hegemonia de l’esquerra d’ençà de les eleccions de 
2015. El nou període que amb tota probabilitat anirà del 2023 al 2031 estarà caracte-
ritzat –hi ha d’estar– pel paper determinant del centrisme regionalista o nacionalista 
que representa El Pi, i per la idea de pacte que és inherent a la nostra concepció de 
la democràcia. Per tant, és moment d’assenyalar prioritats i bastir un projecte cohe-
rent i al servei d’aquest poble nostre enmig de la mar: un projecte de país, amb iden-
titat pròpia, del qual ens puguem sentir orgullosos totes les persones que vivim i esti-
mam aquestes illes independentment d’on hàgim nascut.  
Els partits polítics no són més que eines al servei d’idees. És la ideologia el que dona 
sentit a la nostra acció política i allò que ha d’esdevenir el nucli atractiu a través del 
qual els ciutadans de les Balears apostin per donar suport a un projecte com El 
Pi-Proposta per les Illes Balears. Un projecte que durant tot aquest any i fins a les 
eleccions, els que som aquí, tenim l’obligació de fer arribar a la gent.
Aquest nou cicle que s’iniciarà el 2023 ha d’estar protagonitzat per una vertadera 
política transformadora que atorgui més solidesa al model econòmic, social i d’au-
togovern de les Illes Balears. Les principals transformacions que consideram impres-
cindibles per a aquest nou cicle són nou:

        - La transformació del model turístic: per no morir d’èxit.
        - La transformació innovadora: per diversificar l’economia i tenir futur.
        - La transformació autonòmica: per tenir un veritable autogovern.
        - La transformació ambiental: per créixer d’una manera sostenible.
        - La transformació administrativa: per estimular i no encotillar la societat.
        - La transformació de l’estat del benestar: per consolidar-lo i garantir-lo.
        - La transformació de les polítiques d’habitatge: perquè els nostres joves puguin 
           accedir a una llar i una vida independent plena.
        - La transformació de la superpoblació: per tenir una societat integrada.
        - La transformació centrista: per una política en positiu i sense polarització.

Transformació turística. 

És una obvietat que el turisme és el gran motor de la nostra economia. I ho ha de 
continuar essent. Tenim lideratge i saber fer. Hem d’introduir una normativa que 
faciliti la contínua adaptació del sector al canvi. En el nou cicle hem d’accelerar el 
camí de l’eliminació de places obsoletes i de baixa qualitat i hem d’impedir la croni-
ficació de l’oferta generada per normatives com la moratòria de places que no 
permet el tancament i obertura de places sense cap augment del nombre d’aques-
tes. Per això, El Pi ha d’impulsar decididament el canvi d’ús dels establiments que 
sobren. Ha d’impulsar que les places existents siguin susceptibles amb determinats 
requisits d’intercanvi tot garantint que no hi hagi cap augment de places i garantir 
la continuïtat i la reivindicació d’una oferta com la del lloguer turístic que massa 

sovint ha estat criminalitzada. No volem més places, però tampoc volem que no pugui 
haver-hi una rotació i una capacitat de moviment al mercat sempre que no hi hagi 
cap mena d’augment. Acabarem amb la moratòria per l’intercanvi entre particulars de 
places. La circularitat és una aposta estratègica que s’ha d’implementar en aquest pe-
ríode. A més a més, hem de continuar potenciant la desestacionalització, la reconver-
sió de les zones turístiques i altres ofertes turístiques que complementin el sol i platja.
Transformació innovadora. A Balears hem xerrat molt de la diversificació del nostre 
model productiu. Xerrar-ne molt, però fer més bé poc. Hem de jugar molt més fort en el 
camp de la potenciació de la innovació, la recerca, el coneixement... Ens ho hem de 
creure més! Tant els poders públics com el sector privat. Aquí les polítiques d’incentius 
i de beneficis fiscals esdevenen clau, així com les sinergies amb la universitat, a més 
d’una tasca de retenció i d’atracció de talent molt més agressiva. Són peces fonamen-
tals. El nostre teixit productiu és de petites i mitjanes empreses; per això l’administració 
ha de saber acompanyar molt més en aquest teixit. Els fons europeus s’han de dirigir 
claríssimament en aquest vector d’activitat i hem de ser capaços de pujar de manera 
exponencial la inversió R+D+I a través de les previsions econòmiques ordinàries de les 
Institucions Públiques. A més a més, hem de crear clústers potents i districtes innova-
dors.

Transformació autonòmica. 

Les Illes Balears amb el seu Estatut de segona generació de 2007 va voler jugar un 
paper més capdavanter en els canvis del model territorial de repartiment del poder. El 
problema és que aquest  estatut s’ha incomplit sistemàticament per part de l’Estat. Per 
això, en el pròxim cicle, El Pi considera essencial el seu compliment a fons. Volem les 
màximes quotes d’autogovern per a les Balears. Des d’un punt de vista econòmic 
reclamarem un nou model de finançament autonòmic que avanci cap al concert 
econòmic que reculli el principi d’ordinalitat. Reclamarem un règim especial tant 
econòmic com fiscal amb cara i ulls amb un factor d’insularitat dotat com a mínim de 
400 milions d’euros anual i l’eliminació de la regla de minimis (normativa europea que 
limita la capacitat de donar ajudes a les mercaderies en el cas de territoris insulars no 
ultraperifèrics). També lluitarem per apujar el complement d’insularitat i per tenir més 
capacitat normativa fiscal. Des d’un punt de vista de decisió hem d’assolir la trans-
ferència en matèria de costes i litoral; en matèria de justícia, volem un model policial 
propi i una policia autonòmica com a única alternativa real al problema de percentat-
ges impresentables de places vacants per un cost de la vida que fa que no es vulgui 
venir a Balears. Volem aconseguir la gestió autonòmica dels ports de Maó, Alcúdia, 
Eivissa i la Savina, totes les instal·lacions nàutiques de Palma i la cogestió aeropor-
tuària. En aquest sentit, és imprescindible que El Pi faci una passa decidida cap a la po-
lítica estatal: només amb veu pròpia al Congrés dels Diputats, les Balears podran asso-
lir les fites marcades.

Transformació ambiental. 

El canvi climàtic és el gran desafiament que es presenta al món. No ens hi podem 
posar de perfil. Hem de continuar potenciant l’autoconsum amb energia neta, hem 
d’avançar en la mobilitat elèctrica, hem de ser atrevits i posar en marxa l’energia 
eòlica marina respectuosa amb la pesca. Hem de ser molt més eficients en relació 
amb l’aigua tant pel que fa a la seva captació i distribució com respecte al seu tracta-
ment i reaprofitament. La contenció del creixement urbanístic és vital. Per això El Pi no 
considera acceptables plans urbanístics com el que tramita l’Ajuntament de Palma. La 
priorització del consum del producte local a tots els nivells esdevé un imperatiu, de la 
mateixa manera que necessitam millorar la gestió dels espais naturals de la nostra 
comunitat, plans de gestió que tinguin com a prioritat la conservació i la millora dels 
espais i que siguin compatibles amb el seu ús sostenible per part de la societat. L’agri-
cultura i la ramaderia degudament potenciades, amb inversions i foment del producte 
local, han d’ajudar també al manteniment dels espais rurals comptabilitzant la rendi-
bilitat amb la gestió forestal, neteja i manteniment de la natura. L’activitat cinegètica 
també s’ha de valorar com un actiu de gestió ambiental i territorial.
 
Transformació administrativa. 

La visió dels poders públics com una màquina burocràtica que només torpedina i 
alenteix la vida ciutadana s’ha de capgirar. Hem de tenir una administració eficient i 
eficaç, ràpida i pròxima, compromesa i facilitadora. El canvi de paradigma és impor-
tant. No només –però això també– es tracta de tenir una administració digitalitzada 
sinó que també sigui analògica per evitar l’anomenada «fractura digital». Es tracta de 
tenir un sector públic que visqui implicat i en una col·laboració constant amb el sector 
privat. La concertació és un gran instrument que ben utilitzat pot aportar grans resul-
tats. Hem d’acabar amb les duplicitats i amb el manteniment de segons quins òrgans 
les funcions dels quals poden ser perfectament assumides per l’estructura existent. És 
el que el Pi ha anat defensat amb l’oficina per a la lluita per la corrupció que podria, 
perfectament, ser inclosa dins la sindicatura de comptes. El compliment dels terminis i 
donar seguretat jurídica han de ser dos pilars d’aquesta transformació administrativa. 
És urgent canviar les dinàmiques i la percepció que l’Administració és un obstacle per 
a la productivitat del sector privat. La simplificació administrativa ha de donar més 
claredat i seguretat als administrats.

Transformació de l’estat del benestar. 

Unes Balears de primera no són només unes illes pròsperes i competitives en l’àmbit 
econòmic. També són unes illes que donen cobertura a les persones vulnerables i que 
compta amb uns serveis públics que funcionen com una sanitat amb molta menys 
llista d’espera i amb una dotació de professionals sanitaris equiparables als estàn-
dards europeus. La Covid ha demostrat la importància de l’aposta per la salut i per això 
el cicle que comença el 2023 ha de tenir com a objectiu repensar el servei de salut per 

fer-lo molt més consistent i sòlid, captant i fidelitzant els professionals, millorant-ne els 
equipaments, fomentant la recerca. La cronificació i l’augment de la població amb 
més de vuitanta anys també genera la necessitat de multiplicar les polítiques de de-
pendència.
 
Transformació de les polítiques d’habitatge. 

Els joves, i no tan joves, de les Balears tenen un enorme problema per accedir a un ha-
bitatge a preu assequible. La demanda externa (la compra per part d’estrangers), la 
política urbanística de contenció que defensam o la inexistent política pública d’habi-
tatge són factors que determinen aquesta realitat. El Pi considera que això s’ha de 
revertir augmentant exponencialment el parc públic d’habitatge (Son Busquets n’és un 
fi essencial), apujant els preus de referència dels habitatges de protecció oficial 
perquè la iniciativa privada també trobi interessant fer-ne promocions, creant noves 
figures com els habitatges a preu màxim lligats a beneficis urbanístics d’intensitat d’ús 
o paràmetres o establint més beneficis fiscals que en redueixin els costs. El Pi considera 
estratègic augmentar la quantitat d’habitatges que entren al mercat de lloguer i mirar 
de minvar les borses d’habitatges desocupats que existeixen; per això vàrem donar 
suport a l’ocupació temporal d’habitatges de grans tenidors i per això consideram que 
si no incidim en la seguretat dels propietaris de recuperar els seus pisos en cas d’im-
pagament amb procediments judicials ràpids i àgils o amb avals públics difícilment 
avançarem en aquesta línia. Lluitar contundentment contra l’ocupació il·legal també 
és imprescindible.
 
Transformació superpoblació. 

Les Balears no poden créixer indefinidament, és insostenible des de tots els punts de 
vista. A les Balears no hi cap tothom. Hem de ser capaços de reorientar aquesta ten-
dència. El Pi ha tengut la valentia política de posar aquest tema damunt la taula i el 
nostre propòsit és que en el pròxim cicle sigui un dels grans temes de l’agenda pública. 
A Balears no hi cap tothom, i no és una qüestió del seu nivell de renda. No hi cap 
tothom: sigui ric o pobre. La superpoblació genera greus desequilibris que condicionen 
la prosperitat, el benestar de les persones i la preservació adequada de l’entorn i el 
medi ambient atesa la pressió que genera a un territori limitat amb recursos fràgils 
(energia, aigua, paisatge...)  i la pressió que genera sobre els serveis públics (transport, 
residus, depuradores...). En vint anys la demanda elèctrica ha crescut un 50% i el 
consum d’aigua un 30%, la petjada ecològica és enorme. La sobrepoblació compromet 
la capacitat de les infraestructures i equipaments i dificulta l’accés a l’habitatge, la 
integració i la cohesió social.
 
Transformació centrista. 

Els països que van endavant són els més ben governats. Aquells en què la política està 
orientada cap al bé comú i no cap a la baralla i l’enfrontament. La polarització política 

(que l’extremisme i el populisme dominin l’esfera pública o hi tinguin un rol rellevant) 
és una mala notícia per a la societat. El Pi com a partit centrista considera que s’ha de 
recuperar clarament la moderació, el sentit comú, la positivitat... El nou cicle ha d’afa-
vorir el debat seriós i tranquil tot defugint donar ales a la demagògia i el simplisme de 
l’antipolítica.

Per fer tot això, necessitam definir un projecte de país nou, integrador, obert... Tenim 
moltes ganes d’encarar el futur i estimular la gent perquè es tornin a  engrescar amb 
la idea de Balears i tot allò que fa que siguem noltros i no una altra cosa. Però sobretot, 
necessitam una força política que encapçali aquesta manera d’entendre la política, 
els ajuntaments, els consells, el Govern balear, el Congrés dels Diputats... Aquesta força 
és El Pi. Som nosaltres. Som la il·lusió que hem de recuperar i compartir amb tothom.
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l’etapa anterior, marcada per l’hegemonia de l’esquerra d’ençà de les eleccions de 
2015. El nou període que amb tota probabilitat anirà del 2023 al 2031 estarà caracte-
ritzat –hi ha d’estar– pel paper determinant del centrisme regionalista o nacionalista 
que representa El Pi, i per la idea de pacte que és inherent a la nostra concepció de 
la democràcia. Per tant, és moment d’assenyalar prioritats i bastir un projecte cohe-
rent i al servei d’aquest poble nostre enmig de la mar: un projecte de país, amb iden-
titat pròpia, del qual ens puguem sentir orgullosos totes les persones que vivim i esti-
mam aquestes illes independentment d’on hàgim nascut.  
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eleccions, els que som aquí, tenim l’obligació de fer arribar a la gent.
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Transformació turística. 

És una obvietat que el turisme és el gran motor de la nostra economia. I ho ha de 
continuar essent. Tenim lideratge i saber fer. Hem d’introduir una normativa que 
faciliti la contínua adaptació del sector al canvi. En el nou cicle hem d’accelerar el 
camí de l’eliminació de places obsoletes i de baixa qualitat i hem d’impedir la croni-
ficació de l’oferta generada per normatives com la moratòria de places que no 
permet el tancament i obertura de places sense cap augment del nombre d’aques-
tes. Per això, El Pi ha d’impulsar decididament el canvi d’ús dels establiments que 
sobren. Ha d’impulsar que les places existents siguin susceptibles amb determinats 
requisits d’intercanvi tot garantint que no hi hagi cap augment de places i garantir 
la continuïtat i la reivindicació d’una oferta com la del lloguer turístic que massa 

sovint ha estat criminalitzada. No volem més places, però tampoc volem que no pugui 
haver-hi una rotació i una capacitat de moviment al mercat sempre que no hi hagi 
cap mena d’augment. Acabarem amb la moratòria per l’intercanvi entre particulars de 
places. La circularitat és una aposta estratègica que s’ha d’implementar en aquest pe-
ríode. A més a més, hem de continuar potenciant la desestacionalització, la reconver-
sió de les zones turístiques i altres ofertes turístiques que complementin el sol i platja.
Transformació innovadora. A Balears hem xerrat molt de la diversificació del nostre 
model productiu. Xerrar-ne molt, però fer més bé poc. Hem de jugar molt més fort en el 
camp de la potenciació de la innovació, la recerca, el coneixement... Ens ho hem de 
creure més! Tant els poders públics com el sector privat. Aquí les polítiques d’incentius 
i de beneficis fiscals esdevenen clau, així com les sinergies amb la universitat, a més 
d’una tasca de retenció i d’atracció de talent molt més agressiva. Són peces fonamen-
tals. El nostre teixit productiu és de petites i mitjanes empreses; per això l’administració 
ha de saber acompanyar molt més en aquest teixit. Els fons europeus s’han de dirigir 
claríssimament en aquest vector d’activitat i hem de ser capaços de pujar de manera 
exponencial la inversió R+D+I a través de les previsions econòmiques ordinàries de les 
Institucions Públiques. A més a més, hem de crear clústers potents i districtes innova-
dors.

Transformació autonòmica. 

Les Illes Balears amb el seu Estatut de segona generació de 2007 va voler jugar un 
paper més capdavanter en els canvis del model territorial de repartiment del poder. El 
problema és que aquest  estatut s’ha incomplit sistemàticament per part de l’Estat. Per 
això, en el pròxim cicle, El Pi considera essencial el seu compliment a fons. Volem les 
màximes quotes d’autogovern per a les Balears. Des d’un punt de vista econòmic 
reclamarem un nou model de finançament autonòmic que avanci cap al concert 
econòmic que reculli el principi d’ordinalitat. Reclamarem un règim especial tant 
econòmic com fiscal amb cara i ulls amb un factor d’insularitat dotat com a mínim de 
400 milions d’euros anual i l’eliminació de la regla de minimis (normativa europea que 
limita la capacitat de donar ajudes a les mercaderies en el cas de territoris insulars no 
ultraperifèrics). També lluitarem per apujar el complement d’insularitat i per tenir més 
capacitat normativa fiscal. Des d’un punt de vista de decisió hem d’assolir la trans-
ferència en matèria de costes i litoral; en matèria de justícia, volem un model policial 
propi i una policia autonòmica com a única alternativa real al problema de percentat-
ges impresentables de places vacants per un cost de la vida que fa que no es vulgui 
venir a Balears. Volem aconseguir la gestió autonòmica dels ports de Maó, Alcúdia, 
Eivissa i la Savina, totes les instal·lacions nàutiques de Palma i la cogestió aeropor-
tuària. En aquest sentit, és imprescindible que El Pi faci una passa decidida cap a la po-
lítica estatal: només amb veu pròpia al Congrés dels Diputats, les Balears podran asso-
lir les fites marcades.

Transformació ambiental. 

El canvi climàtic és el gran desafiament que es presenta al món. No ens hi podem 
posar de perfil. Hem de continuar potenciant l’autoconsum amb energia neta, hem 
d’avançar en la mobilitat elèctrica, hem de ser atrevits i posar en marxa l’energia 
eòlica marina respectuosa amb la pesca. Hem de ser molt més eficients en relació 
amb l’aigua tant pel que fa a la seva captació i distribució com respecte al seu tracta-
ment i reaprofitament. La contenció del creixement urbanístic és vital. Per això El Pi no 
considera acceptables plans urbanístics com el que tramita l’Ajuntament de Palma. La 
priorització del consum del producte local a tots els nivells esdevé un imperatiu, de la 
mateixa manera que necessitam millorar la gestió dels espais naturals de la nostra 
comunitat, plans de gestió que tinguin com a prioritat la conservació i la millora dels 
espais i que siguin compatibles amb el seu ús sostenible per part de la societat. L’agri-
cultura i la ramaderia degudament potenciades, amb inversions i foment del producte 
local, han d’ajudar també al manteniment dels espais rurals comptabilitzant la rendi-
bilitat amb la gestió forestal, neteja i manteniment de la natura. L’activitat cinegètica 
també s’ha de valorar com un actiu de gestió ambiental i territorial.
 
Transformació administrativa. 

La visió dels poders públics com una màquina burocràtica que només torpedina i 
alenteix la vida ciutadana s’ha de capgirar. Hem de tenir una administració eficient i 
eficaç, ràpida i pròxima, compromesa i facilitadora. El canvi de paradigma és impor-
tant. No només –però això també– es tracta de tenir una administració digitalitzada 
sinó que també sigui analògica per evitar l’anomenada «fractura digital». Es tracta de 
tenir un sector públic que visqui implicat i en una col·laboració constant amb el sector 
privat. La concertació és un gran instrument que ben utilitzat pot aportar grans resul-
tats. Hem d’acabar amb les duplicitats i amb el manteniment de segons quins òrgans 
les funcions dels quals poden ser perfectament assumides per l’estructura existent. És 
el que el Pi ha anat defensat amb l’oficina per a la lluita per la corrupció que podria, 
perfectament, ser inclosa dins la sindicatura de comptes. El compliment dels terminis i 
donar seguretat jurídica han de ser dos pilars d’aquesta transformació administrativa. 
És urgent canviar les dinàmiques i la percepció que l’Administració és un obstacle per 
a la productivitat del sector privat. La simplificació administrativa ha de donar més 
claredat i seguretat als administrats.

Transformació de l’estat del benestar. 

Unes Balears de primera no són només unes illes pròsperes i competitives en l’àmbit 
econòmic. També són unes illes que donen cobertura a les persones vulnerables i que 
compta amb uns serveis públics que funcionen com una sanitat amb molta menys 
llista d’espera i amb una dotació de professionals sanitaris equiparables als estàn-
dards europeus. La Covid ha demostrat la importància de l’aposta per la salut i per això 
el cicle que comença el 2023 ha de tenir com a objectiu repensar el servei de salut per 

fer-lo molt més consistent i sòlid, captant i fidelitzant els professionals, millorant-ne els 
equipaments, fomentant la recerca. La cronificació i l’augment de la població amb 
més de vuitanta anys també genera la necessitat de multiplicar les polítiques de de-
pendència.
 
Transformació de les polítiques d’habitatge. 

Els joves, i no tan joves, de les Balears tenen un enorme problema per accedir a un ha-
bitatge a preu assequible. La demanda externa (la compra per part d’estrangers), la 
política urbanística de contenció que defensam o la inexistent política pública d’habi-
tatge són factors que determinen aquesta realitat. El Pi considera que això s’ha de 
revertir augmentant exponencialment el parc públic d’habitatge (Son Busquets n’és un 
fi essencial), apujant els preus de referència dels habitatges de protecció oficial 
perquè la iniciativa privada també trobi interessant fer-ne promocions, creant noves 
figures com els habitatges a preu màxim lligats a beneficis urbanístics d’intensitat d’ús 
o paràmetres o establint més beneficis fiscals que en redueixin els costs. El Pi considera 
estratègic augmentar la quantitat d’habitatges que entren al mercat de lloguer i mirar 
de minvar les borses d’habitatges desocupats que existeixen; per això vàrem donar 
suport a l’ocupació temporal d’habitatges de grans tenidors i per això consideram que 
si no incidim en la seguretat dels propietaris de recuperar els seus pisos en cas d’im-
pagament amb procediments judicials ràpids i àgils o amb avals públics difícilment 
avançarem en aquesta línia. Lluitar contundentment contra l’ocupació il·legal també 
és imprescindible.
 
Transformació superpoblació. 

Les Balears no poden créixer indefinidament, és insostenible des de tots els punts de 
vista. A les Balears no hi cap tothom. Hem de ser capaços de reorientar aquesta ten-
dència. El Pi ha tengut la valentia política de posar aquest tema damunt la taula i el 
nostre propòsit és que en el pròxim cicle sigui un dels grans temes de l’agenda pública. 
A Balears no hi cap tothom, i no és una qüestió del seu nivell de renda. No hi cap 
tothom: sigui ric o pobre. La superpoblació genera greus desequilibris que condicionen 
la prosperitat, el benestar de les persones i la preservació adequada de l’entorn i el 
medi ambient atesa la pressió que genera a un territori limitat amb recursos fràgils 
(energia, aigua, paisatge...)  i la pressió que genera sobre els serveis públics (transport, 
residus, depuradores...). En vint anys la demanda elèctrica ha crescut un 50% i el 
consum d’aigua un 30%, la petjada ecològica és enorme. La sobrepoblació compromet 
la capacitat de les infraestructures i equipaments i dificulta l’accés a l’habitatge, la 
integració i la cohesió social.
 
Transformació centrista. 

Els països que van endavant són els més ben governats. Aquells en què la política està 
orientada cap al bé comú i no cap a la baralla i l’enfrontament. La polarització política 

(que l’extremisme i el populisme dominin l’esfera pública o hi tinguin un rol rellevant) 
és una mala notícia per a la societat. El Pi com a partit centrista considera que s’ha de 
recuperar clarament la moderació, el sentit comú, la positivitat... El nou cicle ha d’afa-
vorir el debat seriós i tranquil tot defugint donar ales a la demagògia i el simplisme de 
l’antipolítica.

Per fer tot això, necessitam definir un projecte de país nou, integrador, obert... Tenim 
moltes ganes d’encarar el futur i estimular la gent perquè es tornin a  engrescar amb 
la idea de Balears i tot allò que fa que siguem noltros i no una altra cosa. Però sobretot, 
necessitam una força política que encapçali aquesta manera d’entendre la política, 
els ajuntaments, els consells, el Govern balear, el Congrés dels Diputats... Aquesta força 
és El Pi. Som nosaltres. Som la il·lusió que hem de recuperar i compartir amb tothom.



Som a un any de l’inici d’un nou cicle a la vida política de les Illes Balears. S’acaba 
l’etapa anterior, marcada per l’hegemonia de l’esquerra d’ençà de les eleccions de 
2015. El nou període que amb tota probabilitat anirà del 2023 al 2031 estarà caracte-
ritzat –hi ha d’estar– pel paper determinant del centrisme regionalista o nacionalista 
que representa El Pi, i per la idea de pacte que és inherent a la nostra concepció de 
la democràcia. Per tant, és moment d’assenyalar prioritats i bastir un projecte cohe-
rent i al servei d’aquest poble nostre enmig de la mar: un projecte de país, amb iden-
titat pròpia, del qual ens puguem sentir orgullosos totes les persones que vivim i esti-
mam aquestes illes independentment d’on hàgim nascut.  
Els partits polítics no són més que eines al servei d’idees. És la ideologia el que dona 
sentit a la nostra acció política i allò que ha d’esdevenir el nucli atractiu a través del 
qual els ciutadans de les Balears apostin per donar suport a un projecte com El 
Pi-Proposta per les Illes Balears. Un projecte que durant tot aquest any i fins a les 
eleccions, els que som aquí, tenim l’obligació de fer arribar a la gent.
Aquest nou cicle que s’iniciarà el 2023 ha d’estar protagonitzat per una vertadera 
política transformadora que atorgui més solidesa al model econòmic, social i d’au-
togovern de les Illes Balears. Les principals transformacions que consideram impres-
cindibles per a aquest nou cicle són nou:

        - La transformació del model turístic: per no morir d’èxit.
        - La transformació innovadora: per diversificar l’economia i tenir futur.
        - La transformació autonòmica: per tenir un veritable autogovern.
        - La transformació ambiental: per créixer d’una manera sostenible.
        - La transformació administrativa: per estimular i no encotillar la societat.
        - La transformació de l’estat del benestar: per consolidar-lo i garantir-lo.
        - La transformació de les polítiques d’habitatge: perquè els nostres joves puguin 
           accedir a una llar i una vida independent plena.
        - La transformació de la superpoblació: per tenir una societat integrada.
        - La transformació centrista: per una política en positiu i sense polarització.

Transformació turística. 

És una obvietat que el turisme és el gran motor de la nostra economia. I ho ha de 
continuar essent. Tenim lideratge i saber fer. Hem d’introduir una normativa que 
faciliti la contínua adaptació del sector al canvi. En el nou cicle hem d’accelerar el 
camí de l’eliminació de places obsoletes i de baixa qualitat i hem d’impedir la croni-
ficació de l’oferta generada per normatives com la moratòria de places que no 
permet el tancament i obertura de places sense cap augment del nombre d’aques-
tes. Per això, El Pi ha d’impulsar decididament el canvi d’ús dels establiments que 
sobren. Ha d’impulsar que les places existents siguin susceptibles amb determinats 
requisits d’intercanvi tot garantint que no hi hagi cap augment de places i garantir 
la continuïtat i la reivindicació d’una oferta com la del lloguer turístic que massa 

sovint ha estat criminalitzada. No volem més places, però tampoc volem que no pugui 
haver-hi una rotació i una capacitat de moviment al mercat sempre que no hi hagi 
cap mena d’augment. Acabarem amb la moratòria per l’intercanvi entre particulars de 
places. La circularitat és una aposta estratègica que s’ha d’implementar en aquest pe-
ríode. A més a més, hem de continuar potenciant la desestacionalització, la reconver-
sió de les zones turístiques i altres ofertes turístiques que complementin el sol i platja.
Transformació innovadora. A Balears hem xerrat molt de la diversificació del nostre 
model productiu. Xerrar-ne molt, però fer més bé poc. Hem de jugar molt més fort en el 
camp de la potenciació de la innovació, la recerca, el coneixement... Ens ho hem de 
creure més! Tant els poders públics com el sector privat. Aquí les polítiques d’incentius 
i de beneficis fiscals esdevenen clau, així com les sinergies amb la universitat, a més 
d’una tasca de retenció i d’atracció de talent molt més agressiva. Són peces fonamen-
tals. El nostre teixit productiu és de petites i mitjanes empreses; per això l’administració 
ha de saber acompanyar molt més en aquest teixit. Els fons europeus s’han de dirigir 
claríssimament en aquest vector d’activitat i hem de ser capaços de pujar de manera 
exponencial la inversió R+D+I a través de les previsions econòmiques ordinàries de les 
Institucions Públiques. A més a més, hem de crear clústers potents i districtes innova-
dors.

Transformació autonòmica. 

Les Illes Balears amb el seu Estatut de segona generació de 2007 va voler jugar un 
paper més capdavanter en els canvis del model territorial de repartiment del poder. El 
problema és que aquest  estatut s’ha incomplit sistemàticament per part de l’Estat. Per 
això, en el pròxim cicle, El Pi considera essencial el seu compliment a fons. Volem les 
màximes quotes d’autogovern per a les Balears. Des d’un punt de vista econòmic 
reclamarem un nou model de finançament autonòmic que avanci cap al concert 
econòmic que reculli el principi d’ordinalitat. Reclamarem un règim especial tant 
econòmic com fiscal amb cara i ulls amb un factor d’insularitat dotat com a mínim de 
400 milions d’euros anual i l’eliminació de la regla de minimis (normativa europea que 
limita la capacitat de donar ajudes a les mercaderies en el cas de territoris insulars no 
ultraperifèrics). També lluitarem per apujar el complement d’insularitat i per tenir més 
capacitat normativa fiscal. Des d’un punt de vista de decisió hem d’assolir la trans-
ferència en matèria de costes i litoral; en matèria de justícia, volem un model policial 
propi i una policia autonòmica com a única alternativa real al problema de percentat-
ges impresentables de places vacants per un cost de la vida que fa que no es vulgui 
venir a Balears. Volem aconseguir la gestió autonòmica dels ports de Maó, Alcúdia, 
Eivissa i la Savina, totes les instal·lacions nàutiques de Palma i la cogestió aeropor-
tuària. En aquest sentit, és imprescindible que El Pi faci una passa decidida cap a la po-
lítica estatal: només amb veu pròpia al Congrés dels Diputats, les Balears podran asso-
lir les fites marcades.

Transformació ambiental. 

El canvi climàtic és el gran desafiament que es presenta al món. No ens hi podem 
posar de perfil. Hem de continuar potenciant l’autoconsum amb energia neta, hem 
d’avançar en la mobilitat elèctrica, hem de ser atrevits i posar en marxa l’energia 
eòlica marina respectuosa amb la pesca. Hem de ser molt més eficients en relació 
amb l’aigua tant pel que fa a la seva captació i distribució com respecte al seu tracta-
ment i reaprofitament. La contenció del creixement urbanístic és vital. Per això El Pi no 
considera acceptables plans urbanístics com el que tramita l’Ajuntament de Palma. La 
priorització del consum del producte local a tots els nivells esdevé un imperatiu, de la 
mateixa manera que necessitam millorar la gestió dels espais naturals de la nostra 
comunitat, plans de gestió que tinguin com a prioritat la conservació i la millora dels 
espais i que siguin compatibles amb el seu ús sostenible per part de la societat. L’agri-
cultura i la ramaderia degudament potenciades, amb inversions i foment del producte 
local, han d’ajudar també al manteniment dels espais rurals comptabilitzant la rendi-
bilitat amb la gestió forestal, neteja i manteniment de la natura. L’activitat cinegètica 
també s’ha de valorar com un actiu de gestió ambiental i territorial.
 
Transformació administrativa. 

La visió dels poders públics com una màquina burocràtica que només torpedina i 
alenteix la vida ciutadana s’ha de capgirar. Hem de tenir una administració eficient i 
eficaç, ràpida i pròxima, compromesa i facilitadora. El canvi de paradigma és impor-
tant. No només –però això també– es tracta de tenir una administració digitalitzada 
sinó que també sigui analògica per evitar l’anomenada «fractura digital». Es tracta de 
tenir un sector públic que visqui implicat i en una col·laboració constant amb el sector 
privat. La concertació és un gran instrument que ben utilitzat pot aportar grans resul-
tats. Hem d’acabar amb les duplicitats i amb el manteniment de segons quins òrgans 
les funcions dels quals poden ser perfectament assumides per l’estructura existent. És 
el que el Pi ha anat defensat amb l’oficina per a la lluita per la corrupció que podria, 
perfectament, ser inclosa dins la sindicatura de comptes. El compliment dels terminis i 
donar seguretat jurídica han de ser dos pilars d’aquesta transformació administrativa. 
És urgent canviar les dinàmiques i la percepció que l’Administració és un obstacle per 
a la productivitat del sector privat. La simplificació administrativa ha de donar més 
claredat i seguretat als administrats.

Transformació de l’estat del benestar. 

Unes Balears de primera no són només unes illes pròsperes i competitives en l’àmbit 
econòmic. També són unes illes que donen cobertura a les persones vulnerables i que 
compta amb uns serveis públics que funcionen com una sanitat amb molta menys 
llista d’espera i amb una dotació de professionals sanitaris equiparables als estàn-
dards europeus. La Covid ha demostrat la importància de l’aposta per la salut i per això 
el cicle que comença el 2023 ha de tenir com a objectiu repensar el servei de salut per 

fer-lo molt més consistent i sòlid, captant i fidelitzant els professionals, millorant-ne els 
equipaments, fomentant la recerca. La cronificació i l’augment de la població amb 
més de vuitanta anys també genera la necessitat de multiplicar les polítiques de de-
pendència.
 
Transformació de les polítiques d’habitatge. 

Els joves, i no tan joves, de les Balears tenen un enorme problema per accedir a un ha-
bitatge a preu assequible. La demanda externa (la compra per part d’estrangers), la 
política urbanística de contenció que defensam o la inexistent política pública d’habi-
tatge són factors que determinen aquesta realitat. El Pi considera que això s’ha de 
revertir augmentant exponencialment el parc públic d’habitatge (Son Busquets n’és un 
fi essencial), apujant els preus de referència dels habitatges de protecció oficial 
perquè la iniciativa privada també trobi interessant fer-ne promocions, creant noves 
figures com els habitatges a preu màxim lligats a beneficis urbanístics d’intensitat d’ús 
o paràmetres o establint més beneficis fiscals que en redueixin els costs. El Pi considera 
estratègic augmentar la quantitat d’habitatges que entren al mercat de lloguer i mirar 
de minvar les borses d’habitatges desocupats que existeixen; per això vàrem donar 
suport a l’ocupació temporal d’habitatges de grans tenidors i per això consideram que 
si no incidim en la seguretat dels propietaris de recuperar els seus pisos en cas d’im-
pagament amb procediments judicials ràpids i àgils o amb avals públics difícilment 
avançarem en aquesta línia. Lluitar contundentment contra l’ocupació il·legal també 
és imprescindible.
 
Transformació superpoblació. 

Les Balears no poden créixer indefinidament, és insostenible des de tots els punts de 
vista. A les Balears no hi cap tothom. Hem de ser capaços de reorientar aquesta ten-
dència. El Pi ha tengut la valentia política de posar aquest tema damunt la taula i el 
nostre propòsit és que en el pròxim cicle sigui un dels grans temes de l’agenda pública. 
A Balears no hi cap tothom, i no és una qüestió del seu nivell de renda. No hi cap 
tothom: sigui ric o pobre. La superpoblació genera greus desequilibris que condicionen 
la prosperitat, el benestar de les persones i la preservació adequada de l’entorn i el 
medi ambient atesa la pressió que genera a un territori limitat amb recursos fràgils 
(energia, aigua, paisatge...)  i la pressió que genera sobre els serveis públics (transport, 
residus, depuradores...). En vint anys la demanda elèctrica ha crescut un 50% i el 
consum d’aigua un 30%, la petjada ecològica és enorme. La sobrepoblació compromet 
la capacitat de les infraestructures i equipaments i dificulta l’accés a l’habitatge, la 
integració i la cohesió social.
 
Transformació centrista. 

Els països que van endavant són els més ben governats. Aquells en què la política està 
orientada cap al bé comú i no cap a la baralla i l’enfrontament. La polarització política 

(que l’extremisme i el populisme dominin l’esfera pública o hi tinguin un rol rellevant) 
és una mala notícia per a la societat. El Pi com a partit centrista considera que s’ha de 
recuperar clarament la moderació, el sentit comú, la positivitat... El nou cicle ha d’afa-
vorir el debat seriós i tranquil tot defugint donar ales a la demagògia i el simplisme de 
l’antipolítica.

Per fer tot això, necessitam definir un projecte de país nou, integrador, obert... Tenim 
moltes ganes d’encarar el futur i estimular la gent perquè es tornin a  engrescar amb 
la idea de Balears i tot allò que fa que siguem noltros i no una altra cosa. Però sobretot, 
necessitam una força política que encapçali aquesta manera d’entendre la política, 
els ajuntaments, els consells, el Govern balear, el Congrés dels Diputats... Aquesta força 
és El Pi. Som nosaltres. Som la il·lusió que hem de recuperar i compartir amb tothom.



Som a un any de l’inici d’un nou cicle a la vida política de les Illes Balears. S’acaba 
l’etapa anterior, marcada per l’hegemonia de l’esquerra d’ençà de les eleccions de 
2015. El nou període que amb tota probabilitat anirà del 2023 al 2031 estarà caracte-
ritzat –hi ha d’estar– pel paper determinant del centrisme regionalista o nacionalista 
que representa El Pi, i per la idea de pacte que és inherent a la nostra concepció de 
la democràcia. Per tant, és moment d’assenyalar prioritats i bastir un projecte cohe-
rent i al servei d’aquest poble nostre enmig de la mar: un projecte de país, amb iden-
titat pròpia, del qual ens puguem sentir orgullosos totes les persones que vivim i esti-
mam aquestes illes independentment d’on hàgim nascut.  
Els partits polítics no són més que eines al servei d’idees. És la ideologia el que dona 
sentit a la nostra acció política i allò que ha d’esdevenir el nucli atractiu a través del 
qual els ciutadans de les Balears apostin per donar suport a un projecte com El 
Pi-Proposta per les Illes Balears. Un projecte que durant tot aquest any i fins a les 
eleccions, els que som aquí, tenim l’obligació de fer arribar a la gent.
Aquest nou cicle que s’iniciarà el 2023 ha d’estar protagonitzat per una vertadera 
política transformadora que atorgui més solidesa al model econòmic, social i d’au-
togovern de les Illes Balears. Les principals transformacions que consideram impres-
cindibles per a aquest nou cicle són nou:

        - La transformació del model turístic: per no morir d’èxit.
        - La transformació innovadora: per diversificar l’economia i tenir futur.
        - La transformació autonòmica: per tenir un veritable autogovern.
        - La transformació ambiental: per créixer d’una manera sostenible.
        - La transformació administrativa: per estimular i no encotillar la societat.
        - La transformació de l’estat del benestar: per consolidar-lo i garantir-lo.
        - La transformació de les polítiques d’habitatge: perquè els nostres joves puguin 
           accedir a una llar i una vida independent plena.
        - La transformació de la superpoblació: per tenir una societat integrada.
        - La transformació centrista: per una política en positiu i sense polarització.

Transformació turística. 

És una obvietat que el turisme és el gran motor de la nostra economia. I ho ha de 
continuar essent. Tenim lideratge i saber fer. Hem d’introduir una normativa que 
faciliti la contínua adaptació del sector al canvi. En el nou cicle hem d’accelerar el 
camí de l’eliminació de places obsoletes i de baixa qualitat i hem d’impedir la croni-
ficació de l’oferta generada per normatives com la moratòria de places que no 
permet el tancament i obertura de places sense cap augment del nombre d’aques-
tes. Per això, El Pi ha d’impulsar decididament el canvi d’ús dels establiments que 
sobren. Ha d’impulsar que les places existents siguin susceptibles amb determinats 
requisits d’intercanvi tot garantint que no hi hagi cap augment de places i garantir 
la continuïtat i la reivindicació d’una oferta com la del lloguer turístic que massa 

sovint ha estat criminalitzada. No volem més places, però tampoc volem que no pugui 
haver-hi una rotació i una capacitat de moviment al mercat sempre que no hi hagi 
cap mena d’augment. Acabarem amb la moratòria per l’intercanvi entre particulars de 
places. La circularitat és una aposta estratègica que s’ha d’implementar en aquest pe-
ríode. A més a més, hem de continuar potenciant la desestacionalització, la reconver-
sió de les zones turístiques i altres ofertes turístiques que complementin el sol i platja.
Transformació innovadora. A Balears hem xerrat molt de la diversificació del nostre 
model productiu. Xerrar-ne molt, però fer més bé poc. Hem de jugar molt més fort en el 
camp de la potenciació de la innovació, la recerca, el coneixement... Ens ho hem de 
creure més! Tant els poders públics com el sector privat. Aquí les polítiques d’incentius 
i de beneficis fiscals esdevenen clau, així com les sinergies amb la universitat, a més 
d’una tasca de retenció i d’atracció de talent molt més agressiva. Són peces fonamen-
tals. El nostre teixit productiu és de petites i mitjanes empreses; per això l’administració 
ha de saber acompanyar molt més en aquest teixit. Els fons europeus s’han de dirigir 
claríssimament en aquest vector d’activitat i hem de ser capaços de pujar de manera 
exponencial la inversió R+D+I a través de les previsions econòmiques ordinàries de les 
Institucions Públiques. A més a més, hem de crear clústers potents i districtes innova-
dors.

Transformació autonòmica. 

Les Illes Balears amb el seu Estatut de segona generació de 2007 va voler jugar un 
paper més capdavanter en els canvis del model territorial de repartiment del poder. El 
problema és que aquest  estatut s’ha incomplit sistemàticament per part de l’Estat. Per 
això, en el pròxim cicle, El Pi considera essencial el seu compliment a fons. Volem les 
màximes quotes d’autogovern per a les Balears. Des d’un punt de vista econòmic 
reclamarem un nou model de finançament autonòmic que avanci cap al concert 
econòmic que reculli el principi d’ordinalitat. Reclamarem un règim especial tant 
econòmic com fiscal amb cara i ulls amb un factor d’insularitat dotat com a mínim de 
400 milions d’euros anual i l’eliminació de la regla de minimis (normativa europea que 
limita la capacitat de donar ajudes a les mercaderies en el cas de territoris insulars no 
ultraperifèrics). També lluitarem per apujar el complement d’insularitat i per tenir més 
capacitat normativa fiscal. Des d’un punt de vista de decisió hem d’assolir la trans-
ferència en matèria de costes i litoral; en matèria de justícia, volem un model policial 
propi i una policia autonòmica com a única alternativa real al problema de percentat-
ges impresentables de places vacants per un cost de la vida que fa que no es vulgui 
venir a Balears. Volem aconseguir la gestió autonòmica dels ports de Maó, Alcúdia, 
Eivissa i la Savina, totes les instal·lacions nàutiques de Palma i la cogestió aeropor-
tuària. En aquest sentit, és imprescindible que El Pi faci una passa decidida cap a la po-
lítica estatal: només amb veu pròpia al Congrés dels Diputats, les Balears podran asso-
lir les fites marcades.

Transformació ambiental. 

El canvi climàtic és el gran desafiament que es presenta al món. No ens hi podem 
posar de perfil. Hem de continuar potenciant l’autoconsum amb energia neta, hem 
d’avançar en la mobilitat elèctrica, hem de ser atrevits i posar en marxa l’energia 
eòlica marina respectuosa amb la pesca. Hem de ser molt més eficients en relació 
amb l’aigua tant pel que fa a la seva captació i distribució com respecte al seu tracta-
ment i reaprofitament. La contenció del creixement urbanístic és vital. Per això El Pi no 
considera acceptables plans urbanístics com el que tramita l’Ajuntament de Palma. La 
priorització del consum del producte local a tots els nivells esdevé un imperatiu, de la 
mateixa manera que necessitam millorar la gestió dels espais naturals de la nostra 
comunitat, plans de gestió que tinguin com a prioritat la conservació i la millora dels 
espais i que siguin compatibles amb el seu ús sostenible per part de la societat. L’agri-
cultura i la ramaderia degudament potenciades, amb inversions i foment del producte 
local, han d’ajudar també al manteniment dels espais rurals comptabilitzant la rendi-
bilitat amb la gestió forestal, neteja i manteniment de la natura. L’activitat cinegètica 
també s’ha de valorar com un actiu de gestió ambiental i territorial.
 
Transformació administrativa. 

La visió dels poders públics com una màquina burocràtica que només torpedina i 
alenteix la vida ciutadana s’ha de capgirar. Hem de tenir una administració eficient i 
eficaç, ràpida i pròxima, compromesa i facilitadora. El canvi de paradigma és impor-
tant. No només –però això també– es tracta de tenir una administració digitalitzada 
sinó que també sigui analògica per evitar l’anomenada «fractura digital». Es tracta de 
tenir un sector públic que visqui implicat i en una col·laboració constant amb el sector 
privat. La concertació és un gran instrument que ben utilitzat pot aportar grans resul-
tats. Hem d’acabar amb les duplicitats i amb el manteniment de segons quins òrgans 
les funcions dels quals poden ser perfectament assumides per l’estructura existent. És 
el que el Pi ha anat defensat amb l’oficina per a la lluita per la corrupció que podria, 
perfectament, ser inclosa dins la sindicatura de comptes. El compliment dels terminis i 
donar seguretat jurídica han de ser dos pilars d’aquesta transformació administrativa. 
És urgent canviar les dinàmiques i la percepció que l’Administració és un obstacle per 
a la productivitat del sector privat. La simplificació administrativa ha de donar més 
claredat i seguretat als administrats.

Transformació de l’estat del benestar. 

Unes Balears de primera no són només unes illes pròsperes i competitives en l’àmbit 
econòmic. També són unes illes que donen cobertura a les persones vulnerables i que 
compta amb uns serveis públics que funcionen com una sanitat amb molta menys 
llista d’espera i amb una dotació de professionals sanitaris equiparables als estàn-
dards europeus. La Covid ha demostrat la importància de l’aposta per la salut i per això 
el cicle que comença el 2023 ha de tenir com a objectiu repensar el servei de salut per 

fer-lo molt més consistent i sòlid, captant i fidelitzant els professionals, millorant-ne els 
equipaments, fomentant la recerca. La cronificació i l’augment de la població amb 
més de vuitanta anys també genera la necessitat de multiplicar les polítiques de de-
pendència.
 
Transformació de les polítiques d’habitatge. 

Els joves, i no tan joves, de les Balears tenen un enorme problema per accedir a un ha-
bitatge a preu assequible. La demanda externa (la compra per part d’estrangers), la 
política urbanística de contenció que defensam o la inexistent política pública d’habi-
tatge són factors que determinen aquesta realitat. El Pi considera que això s’ha de 
revertir augmentant exponencialment el parc públic d’habitatge (Son Busquets n’és un 
fi essencial), apujant els preus de referència dels habitatges de protecció oficial 
perquè la iniciativa privada també trobi interessant fer-ne promocions, creant noves 
figures com els habitatges a preu màxim lligats a beneficis urbanístics d’intensitat d’ús 
o paràmetres o establint més beneficis fiscals que en redueixin els costs. El Pi considera 
estratègic augmentar la quantitat d’habitatges que entren al mercat de lloguer i mirar 
de minvar les borses d’habitatges desocupats que existeixen; per això vàrem donar 
suport a l’ocupació temporal d’habitatges de grans tenidors i per això consideram que 
si no incidim en la seguretat dels propietaris de recuperar els seus pisos en cas d’im-
pagament amb procediments judicials ràpids i àgils o amb avals públics difícilment 
avançarem en aquesta línia. Lluitar contundentment contra l’ocupació il·legal també 
és imprescindible.
 
Transformació superpoblació. 

Les Balears no poden créixer indefinidament, és insostenible des de tots els punts de 
vista. A les Balears no hi cap tothom. Hem de ser capaços de reorientar aquesta ten-
dència. El Pi ha tengut la valentia política de posar aquest tema damunt la taula i el 
nostre propòsit és que en el pròxim cicle sigui un dels grans temes de l’agenda pública. 
A Balears no hi cap tothom, i no és una qüestió del seu nivell de renda. No hi cap 
tothom: sigui ric o pobre. La superpoblació genera greus desequilibris que condicionen 
la prosperitat, el benestar de les persones i la preservació adequada de l’entorn i el 
medi ambient atesa la pressió que genera a un territori limitat amb recursos fràgils 
(energia, aigua, paisatge...)  i la pressió que genera sobre els serveis públics (transport, 
residus, depuradores...). En vint anys la demanda elèctrica ha crescut un 50% i el 
consum d’aigua un 30%, la petjada ecològica és enorme. La sobrepoblació compromet 
la capacitat de les infraestructures i equipaments i dificulta l’accés a l’habitatge, la 
integració i la cohesió social.
 
Transformació centrista. 

Els països que van endavant són els més ben governats. Aquells en què la política està 
orientada cap al bé comú i no cap a la baralla i l’enfrontament. La polarització política 

(que l’extremisme i el populisme dominin l’esfera pública o hi tinguin un rol rellevant) 
és una mala notícia per a la societat. El Pi com a partit centrista considera que s’ha de 
recuperar clarament la moderació, el sentit comú, la positivitat... El nou cicle ha d’afa-
vorir el debat seriós i tranquil tot defugint donar ales a la demagògia i el simplisme de 
l’antipolítica.

Per fer tot això, necessitam definir un projecte de país nou, integrador, obert... Tenim 
moltes ganes d’encarar el futur i estimular la gent perquè es tornin a  engrescar amb 
la idea de Balears i tot allò que fa que siguem noltros i no una altra cosa. Però sobretot, 
necessitam una força política que encapçali aquesta manera d’entendre la política, 
els ajuntaments, els consells, el Govern balear, el Congrés dels Diputats... Aquesta força 
és El Pi. Som nosaltres. Som la il·lusió que hem de recuperar i compartir amb tothom.



Som a un any de l’inici d’un nou cicle a la vida política de les Illes Balears. S’acaba 
l’etapa anterior, marcada per l’hegemonia de l’esquerra d’ençà de les eleccions de 
2015. El nou període que amb tota probabilitat anirà del 2023 al 2031 estarà caracte-
ritzat –hi ha d’estar– pel paper determinant del centrisme regionalista o nacionalista 
que representa El Pi, i per la idea de pacte que és inherent a la nostra concepció de 
la democràcia. Per tant, és moment d’assenyalar prioritats i bastir un projecte cohe-
rent i al servei d’aquest poble nostre enmig de la mar: un projecte de país, amb iden-
titat pròpia, del qual ens puguem sentir orgullosos totes les persones que vivim i esti-
mam aquestes illes independentment d’on hàgim nascut.  
Els partits polítics no són més que eines al servei d’idees. És la ideologia el que dona 
sentit a la nostra acció política i allò que ha d’esdevenir el nucli atractiu a través del 
qual els ciutadans de les Balears apostin per donar suport a un projecte com El 
Pi-Proposta per les Illes Balears. Un projecte que durant tot aquest any i fins a les 
eleccions, els que som aquí, tenim l’obligació de fer arribar a la gent.
Aquest nou cicle que s’iniciarà el 2023 ha d’estar protagonitzat per una vertadera 
política transformadora que atorgui més solidesa al model econòmic, social i d’au-
togovern de les Illes Balears. Les principals transformacions que consideram impres-
cindibles per a aquest nou cicle són nou:

        - La transformació del model turístic: per no morir d’èxit.
        - La transformació innovadora: per diversificar l’economia i tenir futur.
        - La transformació autonòmica: per tenir un veritable autogovern.
        - La transformació ambiental: per créixer d’una manera sostenible.
        - La transformació administrativa: per estimular i no encotillar la societat.
        - La transformació de l’estat del benestar: per consolidar-lo i garantir-lo.
        - La transformació de les polítiques d’habitatge: perquè els nostres joves puguin 
           accedir a una llar i una vida independent plena.
        - La transformació de la superpoblació: per tenir una societat integrada.
        - La transformació centrista: per una política en positiu i sense polarització.

Transformació turística. 

És una obvietat que el turisme és el gran motor de la nostra economia. I ho ha de 
continuar essent. Tenim lideratge i saber fer. Hem d’introduir una normativa que 
faciliti la contínua adaptació del sector al canvi. En el nou cicle hem d’accelerar el 
camí de l’eliminació de places obsoletes i de baixa qualitat i hem d’impedir la croni-
ficació de l’oferta generada per normatives com la moratòria de places que no 
permet el tancament i obertura de places sense cap augment del nombre d’aques-
tes. Per això, El Pi ha d’impulsar decididament el canvi d’ús dels establiments que 
sobren. Ha d’impulsar que les places existents siguin susceptibles amb determinats 
requisits d’intercanvi tot garantint que no hi hagi cap augment de places i garantir 
la continuïtat i la reivindicació d’una oferta com la del lloguer turístic que massa 

sovint ha estat criminalitzada. No volem més places, però tampoc volem que no pugui 
haver-hi una rotació i una capacitat de moviment al mercat sempre que no hi hagi 
cap mena d’augment. Acabarem amb la moratòria per l’intercanvi entre particulars de 
places. La circularitat és una aposta estratègica que s’ha d’implementar en aquest pe-
ríode. A més a més, hem de continuar potenciant la desestacionalització, la reconver-
sió de les zones turístiques i altres ofertes turístiques que complementin el sol i platja.
Transformació innovadora. A Balears hem xerrat molt de la diversificació del nostre 
model productiu. Xerrar-ne molt, però fer més bé poc. Hem de jugar molt més fort en el 
camp de la potenciació de la innovació, la recerca, el coneixement... Ens ho hem de 
creure més! Tant els poders públics com el sector privat. Aquí les polítiques d’incentius 
i de beneficis fiscals esdevenen clau, així com les sinergies amb la universitat, a més 
d’una tasca de retenció i d’atracció de talent molt més agressiva. Són peces fonamen-
tals. El nostre teixit productiu és de petites i mitjanes empreses; per això l’administració 
ha de saber acompanyar molt més en aquest teixit. Els fons europeus s’han de dirigir 
claríssimament en aquest vector d’activitat i hem de ser capaços de pujar de manera 
exponencial la inversió R+D+I a través de les previsions econòmiques ordinàries de les 
Institucions Públiques. A més a més, hem de crear clústers potents i districtes innova-
dors.

Transformació autonòmica. 

Les Illes Balears amb el seu Estatut de segona generació de 2007 va voler jugar un 
paper més capdavanter en els canvis del model territorial de repartiment del poder. El 
problema és que aquest  estatut s’ha incomplit sistemàticament per part de l’Estat. Per 
això, en el pròxim cicle, El Pi considera essencial el seu compliment a fons. Volem les 
màximes quotes d’autogovern per a les Balears. Des d’un punt de vista econòmic 
reclamarem un nou model de finançament autonòmic que avanci cap al concert 
econòmic que reculli el principi d’ordinalitat. Reclamarem un règim especial tant 
econòmic com fiscal amb cara i ulls amb un factor d’insularitat dotat com a mínim de 
400 milions d’euros anual i l’eliminació de la regla de minimis (normativa europea que 
limita la capacitat de donar ajudes a les mercaderies en el cas de territoris insulars no 
ultraperifèrics). També lluitarem per apujar el complement d’insularitat i per tenir més 
capacitat normativa fiscal. Des d’un punt de vista de decisió hem d’assolir la trans-
ferència en matèria de costes i litoral; en matèria de justícia, volem un model policial 
propi i una policia autonòmica com a única alternativa real al problema de percentat-
ges impresentables de places vacants per un cost de la vida que fa que no es vulgui 
venir a Balears. Volem aconseguir la gestió autonòmica dels ports de Maó, Alcúdia, 
Eivissa i la Savina, totes les instal·lacions nàutiques de Palma i la cogestió aeropor-
tuària. En aquest sentit, és imprescindible que El Pi faci una passa decidida cap a la po-
lítica estatal: només amb veu pròpia al Congrés dels Diputats, les Balears podran asso-
lir les fites marcades.

Transformació ambiental. 

El canvi climàtic és el gran desafiament que es presenta al món. No ens hi podem 
posar de perfil. Hem de continuar potenciant l’autoconsum amb energia neta, hem 
d’avançar en la mobilitat elèctrica, hem de ser atrevits i posar en marxa l’energia 
eòlica marina respectuosa amb la pesca. Hem de ser molt més eficients en relació 
amb l’aigua tant pel que fa a la seva captació i distribució com respecte al seu tracta-
ment i reaprofitament. La contenció del creixement urbanístic és vital. Per això El Pi no 
considera acceptables plans urbanístics com el que tramita l’Ajuntament de Palma. La 
priorització del consum del producte local a tots els nivells esdevé un imperatiu, de la 
mateixa manera que necessitam millorar la gestió dels espais naturals de la nostra 
comunitat, plans de gestió que tinguin com a prioritat la conservació i la millora dels 
espais i que siguin compatibles amb el seu ús sostenible per part de la societat. L’agri-
cultura i la ramaderia degudament potenciades, amb inversions i foment del producte 
local, han d’ajudar també al manteniment dels espais rurals comptabilitzant la rendi-
bilitat amb la gestió forestal, neteja i manteniment de la natura. L’activitat cinegètica 
també s’ha de valorar com un actiu de gestió ambiental i territorial.
 
Transformació administrativa. 

La visió dels poders públics com una màquina burocràtica que només torpedina i 
alenteix la vida ciutadana s’ha de capgirar. Hem de tenir una administració eficient i 
eficaç, ràpida i pròxima, compromesa i facilitadora. El canvi de paradigma és impor-
tant. No només –però això també– es tracta de tenir una administració digitalitzada 
sinó que també sigui analògica per evitar l’anomenada «fractura digital». Es tracta de 
tenir un sector públic que visqui implicat i en una col·laboració constant amb el sector 
privat. La concertació és un gran instrument que ben utilitzat pot aportar grans resul-
tats. Hem d’acabar amb les duplicitats i amb el manteniment de segons quins òrgans 
les funcions dels quals poden ser perfectament assumides per l’estructura existent. És 
el que el Pi ha anat defensat amb l’oficina per a la lluita per la corrupció que podria, 
perfectament, ser inclosa dins la sindicatura de comptes. El compliment dels terminis i 
donar seguretat jurídica han de ser dos pilars d’aquesta transformació administrativa. 
És urgent canviar les dinàmiques i la percepció que l’Administració és un obstacle per 
a la productivitat del sector privat. La simplificació administrativa ha de donar més 
claredat i seguretat als administrats.

Transformació de l’estat del benestar. 

Unes Balears de primera no són només unes illes pròsperes i competitives en l’àmbit 
econòmic. També són unes illes que donen cobertura a les persones vulnerables i que 
compta amb uns serveis públics que funcionen com una sanitat amb molta menys 
llista d’espera i amb una dotació de professionals sanitaris equiparables als estàn-
dards europeus. La Covid ha demostrat la importància de l’aposta per la salut i per això 
el cicle que comença el 2023 ha de tenir com a objectiu repensar el servei de salut per 

fer-lo molt més consistent i sòlid, captant i fidelitzant els professionals, millorant-ne els 
equipaments, fomentant la recerca. La cronificació i l’augment de la població amb 
més de vuitanta anys també genera la necessitat de multiplicar les polítiques de de-
pendència.
 
Transformació de les polítiques d’habitatge. 

Els joves, i no tan joves, de les Balears tenen un enorme problema per accedir a un ha-
bitatge a preu assequible. La demanda externa (la compra per part d’estrangers), la 
política urbanística de contenció que defensam o la inexistent política pública d’habi-
tatge són factors que determinen aquesta realitat. El Pi considera que això s’ha de 
revertir augmentant exponencialment el parc públic d’habitatge (Son Busquets n’és un 
fi essencial), apujant els preus de referència dels habitatges de protecció oficial 
perquè la iniciativa privada també trobi interessant fer-ne promocions, creant noves 
figures com els habitatges a preu màxim lligats a beneficis urbanístics d’intensitat d’ús 
o paràmetres o establint més beneficis fiscals que en redueixin els costs. El Pi considera 
estratègic augmentar la quantitat d’habitatges que entren al mercat de lloguer i mirar 
de minvar les borses d’habitatges desocupats que existeixen; per això vàrem donar 
suport a l’ocupació temporal d’habitatges de grans tenidors i per això consideram que 
si no incidim en la seguretat dels propietaris de recuperar els seus pisos en cas d’im-
pagament amb procediments judicials ràpids i àgils o amb avals públics difícilment 
avançarem en aquesta línia. Lluitar contundentment contra l’ocupació il·legal també 
és imprescindible.
 
Transformació superpoblació. 

Les Balears no poden créixer indefinidament, és insostenible des de tots els punts de 
vista. A les Balears no hi cap tothom. Hem de ser capaços de reorientar aquesta ten-
dència. El Pi ha tengut la valentia política de posar aquest tema damunt la taula i el 
nostre propòsit és que en el pròxim cicle sigui un dels grans temes de l’agenda pública. 
A Balears no hi cap tothom, i no és una qüestió del seu nivell de renda. No hi cap 
tothom: sigui ric o pobre. La superpoblació genera greus desequilibris que condicionen 
la prosperitat, el benestar de les persones i la preservació adequada de l’entorn i el 
medi ambient atesa la pressió que genera a un territori limitat amb recursos fràgils 
(energia, aigua, paisatge...)  i la pressió que genera sobre els serveis públics (transport, 
residus, depuradores...). En vint anys la demanda elèctrica ha crescut un 50% i el 
consum d’aigua un 30%, la petjada ecològica és enorme. La sobrepoblació compromet 
la capacitat de les infraestructures i equipaments i dificulta l’accés a l’habitatge, la 
integració i la cohesió social.
 
Transformació centrista. 

Els països que van endavant són els més ben governats. Aquells en què la política està 
orientada cap al bé comú i no cap a la baralla i l’enfrontament. La polarització política 

(que l’extremisme i el populisme dominin l’esfera pública o hi tinguin un rol rellevant) 
és una mala notícia per a la societat. El Pi com a partit centrista considera que s’ha de 
recuperar clarament la moderació, el sentit comú, la positivitat... El nou cicle ha d’afa-
vorir el debat seriós i tranquil tot defugint donar ales a la demagògia i el simplisme de 
l’antipolítica.

Per fer tot això, necessitam definir un projecte de país nou, integrador, obert... Tenim 
moltes ganes d’encarar el futur i estimular la gent perquè es tornin a  engrescar amb 
la idea de Balears i tot allò que fa que siguem noltros i no una altra cosa. Però sobretot, 
necessitam una força política que encapçali aquesta manera d’entendre la política, 
els ajuntaments, els consells, el Govern balear, el Congrés dels Diputats... Aquesta força 
és El Pi. Som nosaltres. Som la il·lusió que hem de recuperar i compartir amb tothom.


