DISCURS DE BENVINGUDA PRONUNCIAT PER L’HBLE. SR.
LLORENÇ HUGUET ROTGER A L’ACTE DE PRESENTACIÓ
DE LA MEMÒRIA CES 2011 A LA SEU DEL PARLAMENT.
20.09.2012

Salutacions protocol·làries.
Moltes gràcies, Molt Honorable President per les vostres paraules de valoració
de la tasca del CES. També, un any més, us volem agrair que hagueu facilitat
que es pugui fer aquest acte al Parlament i que, com sempre, ens hagueu
volgut acompanyar i presidir aquest acte.
Un any més m’honora presentar la Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la
societat de les Illes Balears. Una publicació que és apreciada i estimada per qui la
coneix, per qui hi col·labora i, també, per qui se’n serveix com a font
d’informació seria, rigorosa i contrastada.
Aquesta, referida a l’any 2011 i confegida, com sempre, amb molts d’esforços,
màxima qualitat i amb criteris derivats d’un pressupost auster, que tots els
grups han admès, i amb el neguit d’una amenaça de manca de futur.
Una manca de futur que no acabem d’entendre com es pot justificar, ni des del
punt de vista jurídic, ni per estalvi econòmic ni per duplicitat de funcions, tal
com ho hem explicitat en el dictamen encarregat pel mateix Govern, i que avui
no ve al cas aprofundir-hi.
D’aquesta memòria hem extret un corol·lari que, encara que conegut, no es
perd vigència en explicitar-lo:
1. Les Illes Balears van suportar millor que la mitjana de comunitats
autònomes l’embat de la crisis gràcies al sector serveis. Però aquest
sector serveis, d’hegemonia del turisme, no és suficient per fer-nos
sortir de la crisi, ni pel que fa referència al PIB ni a les dades
d’ocupabilitat.
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2. La necessitat de complementar aquest gran motor econòmic amb
altres activitats, a més de la construcció, que forçosament passen per
una millora en l’educació i un major compromís, públic i privat, per
la R+D+i i per la internacionalització.
3. El preocupant augment de la diferència en la distribució de la renda
(índex de GINI) que fa que més d’un terç d’al·lots menors de 16 anys
visquin en llars amb risc de pobresa i/o extrema pobresa, la qual
cosa agreuja la preocupant situació de l’educació a les Illes Balears.
De tot això, i de més coses, ens en donarà més dades i informacions el Dr.
David Pons, president de la Comissió de Treball d’Elaboració de la Memòria.
Sempre he entès aquest acte com el de la festa del CES. On podem oferir-vos el
resultats d’un treball fet amb rigor, amb la col·laboració d’un bon grapat de
col·laboradors i amb la implicació dels consellers i conselleres dels tres grups
que conformen el CES que no escatimen esforços per arribar a un consens en
l’anàlisi de les dades i en les informacions que se’n deriven.
I si estem de festa, vull que sigui el cor que xerri i no el cap que relati cap
amargura pensant en futuribles.
I el cor està farcit d’agraïments:
1. Haver compartit feina amb un equip humà excel·lent, per les seves
capacitats i compromís amb la institució. I per la seva amabilitat i
comprensió. Gràcies Marta, Montse, Marga, Xesca, Lourdes, Sonia,
Elena, Nati i Ferran. I no vull oblidar a totes i tots els becaris que ens
han ajudat.
2. Haver compartit presidència amb els vicepresidents: Josep Oliver,
Margarita Bárez, Macià Bibilioni i Ernest Surià. Com també amb els
secretaris generals, Pere Aguiló, Núria García i ara Àngels Bellinfante.
3. No, no m’oblid de l’anterior President, Paco Obrador, que va ser capaç
de posar en marxa aquesta institució estatutària i que, amb la seva
organització i el floret de col·laboradors que va confegir, ens han ajudat
tant en continuar l’estela de la feina ben feta.
I als col·laboradors que amb la seva vàlua personal han donat qualitat
als treballs que des del CES s’ha anat elaborant.
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4. A totes i tots el Consellers pel seu compromís individual i a les
associacions sindicals, empresarials i socials que representen.
Crec important ara i aquí, posar en valor al paper exercit pels consellers
del CES, durant aquest 11 anys, els quals amb un esforç de contenció i
harmonitzador d’opinions, han desplegat el desenvolupament i el
manteniment del clima de diàleg social, en la nostra Comunitat
Autònoma. Esforç que es reflecteix en l’alt grau de consens, quan no
d’unanimitat, amb el qual s’han aprovat els diversos treballs de la
institució.
5. Encara que no estigui a la moda fer-ho, als polítics amb els quals he ha
hagut de relacionar-me, i m’han hagut de suportar. Perquè he de
confessar que mai vaig rebre cap pressió sobre el contingut de cap
dictamen; només, a vegades, sobre el caràcter d’urgència en el seu
lliurament.
6. A tots vosaltres que sou aquí, pel vostre suport, per haver-nos fet sentir,
any rere any, que la feina del CES us sembla important i, sobretot, per la
vostra complicitat per voler el millor per aquestes Illes.
Ja ho veieu, un cor satisfet, en un cos animós (que he volgut palesar amb
aquesta corbata colorista) i amb un cervell un poc confós pel que ha de venir,
però..., hem de mirar cap endavant i qui sap si encara queda una llum per a
l’esperança perquè aquesta feina no quedi truncada perquè seria una llàstima;
no per nosaltres a títol individual, sinó col·lectivament per les Illes Balears.
Senyores i senyors, no us vull cansar més amb les meves divagacions (jo voldria
dir reflexions) i donem pas a escodrinyar la Memòria del 2011. Segur que ens
quedarem amb la sensació d’una bona obra documental i desig que d’utilitat
per a la presa de decisions.
Moltes gràcies.

Llorenç Huguet Rotger
President del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
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