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Digníssimes autoritats,  senyores i  senyors,  molts bones tardes i
gràcies per acompanyar-nos en aquest important i significatiu acte
institucional. 

Acabem  de  constituir  la  nova  Corporació  municipal  de  Santa
Eulària  des  Riu  per  als  pròxims  quatre  anys.  Una  corporació
sorgida de les  eleccions celebrades es  passat  24 de maig a les
quals, els ciutadans varen donar suport majoritari a la candidatura
encapçalada per la meua persona. 

Me permetran, idò, que aquestes primeres paraules com a alcalde
siguin per agrair d’una manera molt sincera aquesta confiança i
aquest recolzament que, a nivell personal, esper no defraudar. 

Vull també agrair a tots els regidors i regidores que varen formar
part de la passada corporació, la seua feina i dedicació durant els
darrers  quatre  anys.  Estic  segur  que,  des  d’aquestes  mateixes
cadires,  o des d’altres responsabilitats,  tots seguiran treballant i
lluitant per defensar els interessos dels ciutadans de Santa Eulària
des Riu.  Sempre  he trobat  en tots  ells  la  col·laboració  i  altura
política necessària per treure endavant de manera unànim temes
clau per al futur del municipi, temes com la normativa d’usos, la
protecció de Tagomago o l’ordenança de transparència. 

Una ordenança que tenim el compromís de començar a aplicar de
manera immediata, dotant a la institució, i en aquest mateix saló
de  plens,  dels  mitjans  necessaris  per  facilitar  l’accés  a  la
informació institucional d’una manera àgil i senzilla. 
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Tenim  per  davant  importants  reptes,  grans  projectes  que  són
bàsics pes futur des municipi i que esperem que aviat comencin a
ser realitats: Parlem, per exemple, de la reforma de la carretera de
Santa  Eulària,  de  la  reforma  de  la  depuradora  o  la  posada  en
marxa de la dessaladora, que en permetrà tenir suficient aigua de
qualitat per abastir el municipi. 

Però també tenim quatre anys de molta feina per seguir millorant
dia  a  dia,  passa  a  passa,  el  municipi,  modernitzant  els  nostres
pobles,  barris  i  espais  públics,  dotant-los  dels  serveis  i
infraestructures que necessiten. 

Des d’aquí, es meu reconeixement a tot el personal municipal per
la feina, l’esforç i la professionalitat que empren dia a dia per fer
front a totes les demandes i necessitats que es presenten, que són
moltes, com correspon a un municipi gros i extens com aquest. 

Seguirem apostant, com hem fet fins ara, per garantir l’atenció i
assistència a les necessitats dels ciutadans: ampliarem la xarxa de
serveis assistencials amb una nova oficina d’assessorament jurídic
i ajuda per a les persones afectades per problemes de vivenda. 

Seguirem impulsant la tasca de l’Escola de Formació, del Club de
Feina  i  del  Servei  d’Orientació  Laboral,  compromisos  cada
vegada  més  consolidats  i  amb  uns  resultats  efectius  i  fora  de
qualsevol dubte. 

Perquè,  més  enllà  de  les  pròpies  competències  municipals,
seguirem apostant  per  donar  solucions  reals  a  problemes  reals.
Les persones són la nostra prioritat, i és molt important que sentin
que el seu ajuntament els escolta i treballa per ajudar-los. 

Tot,  sense descuidar  el  progrés  i  millora  general  del  municipi.
Volem tenir un entorn net i cuidat, uns pobles tranquils i un destí
turístic  de  qualitat;  qualitat  en  serveis  i  en  oferta  cultural,
esportiva  i  complementària.  Un  destí  apreciat  pels  nostres
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visitants que trobin a Santa Eulària des Riu un lloc per descansar,
disfrutar i recomanar. 

Aquesta  és  la  millor  promoció  que  podem fer,  que  residents  i
visitants se sentin orgullosos del municipi. 

Des d’un ajuntament es poden fer moltes coses, però no podem
oblidar que tenim afegit es fet de ser l’administració que més a
prop està de la gent, i això mos obliga a fer front a problemes que
s’han  de  resoldre  ens  correspongui  o  no,  tinguem  o  no
competències.  En  aquest  punt  seguirem  també  treballant,  com
vàrem fer amb l’escola de Santa Gertrudis i el nou institut. 

Esper  poder seguir  amb la  mateixa línia  de col·laboració  i  per
això, les portes d’aquesta casa i del meu despatx estan i estaran
sempre obertes. 

No oblidem que tots els que estam aquí,  siguem del partit  que
siguem,  hem  estat  escollits  pels  ciutadans  que  ens  demanen
responsabilitat i feina. 

Ens han escollit per representar els interessos d’aquest municipi
dins i fora de l’illa,  allí on faci falta i, ens han escollit,  perquè
estem a l’alçada del que s’espera d’un representant públic. 

Ja  ho  deia  abans,  la  nostra  obligació  és,  des  d’avui,  atendre  i
resoldre els problemes de Santa Eulària des Riu. Tan simple i, a la
vegada, tan complicat com això. 

En  un  moment  en  que  la  política  i  les  persones  que  ens  hi
dediquem estam molt qüestionades, crec que és necessari defensar
i demostrar sense embulls l’honestedat de tots els que des d’avui
ocupem una cadira en aquesta Corporació. 

Aquí l’única línia de color que hem de tenir tots clara es la línia
de  la  responsabilitat  i  del  respecte:  respecte  a  la  institució,
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respecte  al  lloc  que  representem  i,  sobre  tot,  respecte  als
ciutadans. 

A  la  casa  de  tots,  estam  per  debatre,  proposar  i  prendre  les
decisions que considerem millors pel nostre present i futur com a
municipi. 

Des de plantejaments diferents i lògiques divergències de criteri,
estic convençut que es poden trobar solucions consensuades. Per
damunt de voluntats partidistes o plantejaments preestablerts, hi
ha el mandat democràtic sorgit d’unes eleccions, que espere que
es compleixi amb èxit. 

Per  això,  i  des  d’avui  mateix,  demano  col·laboració  i  lleialtat
institucional,  tan  per  part  dels  regidors  com  de  les  altres
administracions publiques que, com nosaltres, no hauran d’oblidar
què és el que ha triat la gent i el que espera de nosaltres. Demano
col·laboració  sense  menyspreus  ni  prejudicis:  estam  al  mateix
barco,  un barco que ens ha de portar a bon port,  tot i  que per
arribar-hi, la ruta triada per cada un sigui diferent. 

Ànim, endavant i sort. 
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