Introducció

Solucions justes,
útils i solvents
En els temps difícils i complexes que travessem, el compromís del
PSIB-PSOE no és altre que la recerca de solucions als problemes de
la ciutadania d’aquest país, especialment els de les classes mitjanes i
les més desafavorides, que han patit amb crueltat els efectes de una
política injusta en el tractament de crisi econòmica. El país necessita
amb urgència canvis des del seny, solucions innovadores i útils basades en els pilars dels nostres valors essencials: la igualtat i la justícia
social.
Aquest ha estat el gran repte i la transcendència de la Conferència
Política de febrer de 2015 en la qual hem configurat la nova oferta
política que la gent espera del socialistes per fer front als nous temps
i marcar expectatives de futur raonablement segures.
La nostra resposta ha estat configurada atenent a un valor vital en el
segle XXI: la participació. En conseqüència no només ha estat elaborada pels nostres militants sinó per gran part d’organitzacions socials
i, fins i tot, per persones que, a títol particular, han acceptat la nostra
oferta.
Hem traslladat el debat al carrer. Hem escoltat a més de 250 entitats
i associacions de tots els àmbits, s’han produït més de 300 reunions
en les quals han participat tres milenars de persones. En definitiva,
ha estat una operació de participació social mai vista amb un gran
resultat: s’ha traduït amb més de mil aportacions i suggeriments.
Aquest desplegament numèric està acompanyat d’un quantitatiu:
per escrutini popular –mitjançant votacions a internet - s’ha elaborat
un decàleg que destaca la mesura de més envergadura en cadascuna
de les deu àrees que configuren la oferta.
Amb aquest document, elaborat sota la idea genèrica de “El canvi
segur”, els socialistes signem un compromís de futur amb la gent

del nostre país; un precontracte amb la ciutadania que esdevindrà
contracte en el moment de governar. Precisament aquí rau la seva
transcendència perquè es fonamenta en iniciatives de Govern concretes, detallades i constatades, però sempre derivades dels valors
essencials socialistes adaptats aquí i avui, al segle XXI i a la nostra
Comunitat.
Sabem que un dels dèficits de la política és avui la credibilitat. La dificultat i la incertesa dels temps han generat discursos màgics que
troben solucions fàcils pels problemes passats, presents i futurs. Es
proposem quimeres inventades en un despatx o sorgides de teories
de laboratori polític. Els socialistes no proposam la lluna; el nostre
gran avantatge és que els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears
ja han pogut constatar la solvència de les nostres propostes i del nostre comportament ètic en la gestió. Les iniciatives que proposam són
creïbles perquè han estat contrastades.
Si proposam aquí iniciatives creïbles en el món de l’educació es per
que fa només 4 anys, construirem més escoles que mai en aquesta
Comunitat i introduirem desenes de milers d’ordinadors a les aules.
Si proposam aquí iniciatives creïbles en Sanitat és perquè fa només 4
anys construirem més centres de salut que mai i les llistes de espera
eren les més baixes.
Si proposam aquí iniciatives creïbles en serveis socials és perquè fa
només 4 any crearem més places residencials que mai i aplicarem la
Llei de Dependència al més alt nivell.
Si proposam aquí iniciatives creïbles en ocupació és per que fa només
4 anys, i a pesar del patir el moment més cru de la crisi econòmica,
posarem en marxa unes polítiques actives d’ocupació, que ajudaren
a mantenir una nivells de feina pioners a tota Espanya i que encara
avui no han estat superats.
Si proposam aquí iniciatives creïbles en matèria de pactes i acords
socials és per que fa només 4 anys teníem creat el Pacte Social més
compacte que mai havia tingut esta Comunitat amb sindicats, empresaris i col•lectius socials, treballant en la mateixa direcció.
Si proposam aquí iniciatives creïbles en finançament autonòmic és
per que fa només 4 anys aconseguirem treure Balears del fons del
pou que ens avui deixat el PP. Ens situarem per damunt la mitjana
estatal.
I tantes altres coses...
Les grans retallades en drets, serveis públics i salaris practicats en
la actual legislatura fa que la feina de recuperació no sigui fàcil. No
podem negar que els temps són i seran difícils, però els socialistes
de les Illes Balears, des de la modèstia, podem exhibir valors, seny i
competència contrastada. No ens conformam en recuperar tot el que
ens han amputat en els darrers quatre anys sinó que volem anar més
enllà i configurar un futur de benestar en un país més just i de protagonisme ciutadà.

