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Francesc Antich sap que les Illes Balears viuen un moment històric que haurà de 

liderar. Aquesta setmana serà nomenat president del Govern Balear i, per 

primera vegada, tant el govern com els consells insulars i els principals 

ajuntaments estaran en mans de les forces del centreesquerra. El desafiament, 

però, consistirà a demostrar que el nou executiu no té res a veure amb el Pacte 

de Progrés que ell mateix va encapçalar entre els anys 1999 i 2003, i que és 

possible l'entesa entre els sis partits que formen part del pacte. Antich parla 

d'acord consensuat i, sobretot, de maduresa política. És una tasca molt 

important que haurà de superar moltes proves i obstacles. Davant, el nou 

govern hi tindrà ni més ni menys que un Partit Popular amb el 47 per cent de 

suport electoral. Això sí, una de les primeres conseqüències del pacte ha estat la 

retirada de Jaume Matas, que obligarà els populars a refer el seu lideratge 

intern. 

 

Quines seran les primeres mesures que durà a terme el nou govern? 

Hi ha unes qüestions prioritàries que seran les primeres que tractarem. Volem 

ser curosos en la gestió del territori i, per tant, crear una nova llei del sòl que 

tindrà com a referent la norma estatal. El transport públic, la vivenda i 

l'educació també seran prioritaris, amb la potenciació del tren i la creació d'un 

pla de xoc en matèria educativa. 

 



Quan va presentar el nou pacte, va parlar de la seva cohesió i d'haver 

ideat governs forts, però, com s'aconsegueix amb sis partits tan 

diferents? 

El nou acord manté unes diferències molt importants respecte al de 1999. 

N'hem après més i som més madurs. El fet que les presidències [de cada 

institució] siguin per a la llista més votada és una passa endavant, igual que la 

implicació de tothom en tots els àmbits, una circumstància que no es va donar el 

1999. També s'han d'establir uns bons mecanismes de coordinació, alguns dels 

quals ja s'han tractat a l'acord. Per exemple, que les polítiques s'han de pactar 

primer entre els partits del nou govern perquè ningú vagi per lliure. Els líders de 

les forces polítiques tenim la voluntat ferma que el govern funcioni. 

 

Durant el mandat del Pacte de Progrés, ara fa quatre anys, la gent 

tenia la sensació que cada força política anava pel seu compte. 

Sí, i aquesta serà una de les principals diferències. S'ha treballat de forma molt 

important la part programàtica, els acords i les polítiques que es realitzaran. El 

1999, el programa era més extens, però també més general. Ara, l'hem concretat 

per declarar prioritats que s'han de dur a terme. 

 

Un dels partits que fa part del nou govern reivindica 

l'autodeterminació. 

Estem tranquils. Som forces polítiques diverses que volem conformar uns 

governs sòlids. És normal que existeixin diferències, però ens uneix el pactat. El 

que ha quedat fora de l'acord, no formarà part de les polítiques del govern, 

independentment que cada partit pugui defensar allò en què ha cregut sempre 

des d'altres àmbits. L'autodeterminació no figura al pacte. 

 

¿En quin moment de la campanya va veure que seria president? 

¿S'hauria imaginat el 2003 que tornaria a liderar un govern 

progressista? 



El 2003 tots quedàrem abatuts. Era difícil pensar que en quatre anys hi podria 

haver un nou canvi. Durant la campanya, les enquestes deien que era probable 

que el PP perdés la majoria absoluta, encara que sabíem que era difícil. La 

possibilitat ha estat més gran després de les eleccions. 

 

Des del principi de les negociacions es veia que el PP no governaria. 

Durant la campanya ens vàrem adonar de les dificultats existents entre el PP i 

UM. S'ha de recordar que, el 1995, UM va pactar al Consell de Mallorca amb les 

forces progressistes després d'una confrontació amb el PP. El 2003, ho va tornar 

a intentar amb els populars, i la situació s'ha repetit. Aquest fet demostra que la 

lleialtat no ve dels pactes d'UM amb el PP perquè el PP sempre ha intentat 

menjar-se UM. 

 

Unió Mallorquina ha tornat a exercir de frontissa. 

Sí. També és veritat que el PSIB ha obtingut uns bons resultats a Eivissa i a 

Menorca, i que ha millorat a Mallorca. Tenim una bona capacitat per 

entendre'ns amb Unió Mallorquina, que ve marcada per les dificultats que han 

tingut amb els seus darrers socis. Sempre que UM ha pogut, ha pactat amb el 

PSIB. 

 

¿I vostè creu que serà lleial? 

La nostra experiència entre el 1999 i el 2003 va ser d'un funcionament lleial, 

sense deixar de banda les discrepàncies concretes. Mai es va viure la situació 

que s'ha donat entre UM i el PP durant aquesta legislatura. Hi ha hagut unes 

dificultats molt grans que tothom ha vist. 

 

Sembla que les Balears viuen dividides, amb un 47 per cent dels 

ciutadans del PP i, la resta, posicionats en contra. 

Les Balears són plurals i tenen unes especificitats contundents. Som una 

comunitat formada per illes i, cada illa, és un món diferent. Darrerament, la 

separació entre les esquerres i les dretes és molt petita, es podria dir que el que 



les separa és UM. Per això, no podem caure en l'error de governar per als 

nostres. Hem d'impulsar un canvi, però un canvi tranquil, sense oblidar el 47 

per cent que va votar una altra opció política. Volem un canvi tranquil perquè 

tothom s'hi impliqui. 

 

És un missatge per al sector turístic? 

Per a tots els sectors. No és un discurs improvisat. L'esperit de l'ecotaxa segueix 

vigent, però som conscients que aquest instrument va crear una confrontació 

molt gran amb el sector més important d'aquesta comunitat, el turístic. La 

nostra idea és fugir de confrontacions i poder arribar a pactes i acords. Des del 

sector turístic, ens han fet saber la seva preocupació pel creixement urbanístic 

desmesurat, el major adversari del turisme. 

 

¿L'anterior govern va arribar al màxim pel que fa a destrucció del 

territori? 

Sí, i cal posar-hi fre. Això no només ho diem nosaltres. Hem de corregir el 

creixement desmesurat i dur a la pràctica polítiques de rehabilitació, és a dir, 

condicionar el que està construït sense destruir territori. 

 

Ha dit que aquesta no serà la legislatura de les grans obres 

públiques. 

Les grans obres no seran una de les prioritats d'aquest govern, malgrat que 

n'haurem de realitzar alguna, com el tren. Sí que volem aconseguir que les 

persones tinguin una bona qualitat de vida. Com? Amb més metges, amb el 

reforçament de l'atenció primària, amb la millora de l'educació per combatre el 

fracàs escolar i la col·laboració amb l'empresari perquè l'economia es faci més 

forta. Volem crear una nova economia sense la necessitat de destruir territori, 

per això potenciarem les inversions en l'àmbit de la recerca i la investigació. 

 

L'educació és un dels temes clau de les Balears, on la majoria dels 

joves abandona els estudis per treballar en el sector serveis. I durant 



les negociacions per al pacte aquest va ser un dels punts conflictius. 

Tant vostès, els socialistes, com el Bloc per Mallorca volien gestionar 

aquesta àrea. 

Estic molt content que fos un element de debat. Tant de bo l'educació agafés una 

prioritat absoluta. 

 

El Bloc s'encarregarà de les àrees de Política Lingüística i de 

Formació del Professorat. ¿L'única solució era la divisió d'aquestes 

àrees? 

És una fórmula que va funcionar molt bé durant el Pacte de Progrés. Que hi hagi 

implicació de les diferents forces polítiques dins d'una conselleria facilita la 

coordinació. Ajuda que tothom es faci més coresponsable. No és un obstacle, 

sinó un encert. 

 

Quin paper ocuparà el català en aquesta nova legislatura? 

Hem de tornar a la normalitat. El català mai hauria de ser un focus de 

controvèrsia ni de confrontació perquè, quan succeeix, sempre perd. Tenim una 

bona llei, la del 1986, i un estatut aprovat, les eines amb les quals treballarem. 

S'ha de fer feina per la normalització en tots els àmbits. Tenim dos idiomes 

oficials, el català i el castellà, i n'hi ha un que la llei preveu que està en 

inferioritat de condicions. S'ha d'aconseguir que no hi estigui. El català ha de ser 

un element de cohesió i no un camp de batalla. 

 

¿S'aplicarà el trilingüisme aprovat durant el govern de Jaume 

Matas? 

El nostre programa parla d'esforçar-se per una tercera llengua. Entenem que es 

tracta d'un tema molt important per a una societat que viu del turisme. Però 

s'ha de fer bé. El decret de trilingüisme de l'anterior executiu convidava els 

instituts a sumar-s'hi de forma voluntària. Si parlam d'un servei bàsic com 

l'educació, s'ha de fer tot el necessari perquè tothom assoleixi les condicions 



pertinents per apuntar-s'hi. Volem un servei que arribi a tothom i que sigui 

respectuós amb les llengües d'aquí. 

 

¿Com definiria les relacions amb Catalunya durant els darrers 

quatre anys i en què canviaran? 

No les definiria com a dolentes. Hi ha hagut comunicació. No obstant això, no 

ens va agradar que les passes fetes amb la creació de l'Institut Ramon Llull es 

perdessin. Era un avanç important per compartir espais en matèria de cultura i 

llengua que ens uneixen amb altres territoris. Ja hem expressat la nostra 

intenció de tornar a obrir converses amb el govern de Catalunya per veure com 

normalitzam aquesta situació, que ha de canviar. El Llull dóna bons resultats 

perquè és l'espai on s'aplica una determinada cultura i una llengua. Que els 

interlocutors funcionin de forma coordinada només pot ajudar-les. 

 

Quines seran les següents passes pel que fa al nou Estatut 

d'Autonomia? 

Els propers mesos constituirem les comissions mixtes amb l'Estat per crear els 

àmbits de negociació. A més, tenim una tasca molt important pel que fa al 

desenvolupament intern de l'Estatut. D'una banda, s'acaba de crear el nou 

Consell de Formentera i, d'una altra, s'haurà de tancar la qüestió del traspàs de 

les noves competències als consells. Els drets i deures també vénen marcats pel 

nou text i, per tant, hi haurem de treballar. 

 

Quins punts en comú té el nou Govern Balear amb el tripartit català? 

La composició de les forces polítiques catalanes és diferent a la de les Balears, 

amb un PP residual i, a les Illes, molt fort. Les prioritats tampoc són exactament 

les mateixes, però hi ha coincidències. A més, ens uneix el desenvolupament de 

l'Estatut d'Autonomia, que les dues comunitats hem aprovat fa poc. 

 

 

 



¿En què canviarà la televisió IB3? 

Defensam una televisió que no funcioni com ho ha fet fins ara. Els mitjans de 

comunicació públics han de ser de tothom i no estar a les ordres del govern de 

torn. Aquest funcionament no li dóna credibilitat i, per tant, perd audiència. 

També s'ha de posar més sentit comú als pressupostos. No es poden gastar 100 

milions d'euros en una televisió i només 59 en la Universitat de les Illes Balears. 

Tampoc s'ha de competir amb altres televisions, sinó idear una programació per 

a la nostra comunitat. 

 

¿És conscient del moment històric que viurà, amb el govern, els 

quatre consells insulars i els principals ajuntaments en mans dels 

progressistes? 

És un moment singular, únic i molt important. Mai havia succeït un fet com 

aquest a les nostres illes. 

 

* Francesc Antich és el futur president del Govern Balear. 
 


