
 
 
MISSATGE DE CAP D’ANY DEL PRESIDENT D’EIVISSA, VICENT TORRES GUASCH.  
30 DE DESEMBRE DE 2018 
 
 
Em dirigeix a tots vosaltres amb motiu de les festes i de l’entrada d’any nou.  
 
Esper que passeu aquestos dies amb la companyia de les persones que més estimau. Desig que el 
2019 sigui un any de salut, de feina i de felicitat, i que la nostra illa segueixi millorant, segueixi 
avançant.  
 
Està a la nostra mà fer-ho possible, perquè és feina de totes i tots mirar endavant i no fer passes 
endarrere. 
 
Per part del Consell Insular, el govern de l’illa ha de seguir vetlant pels interessos de la ciutadania 
d’Eivissa. És la nostra feina i la nostra responsabilitat, i així ha de continuar.  
 
Aquest any que deixam endarrere Eivissa ha seguit creixent. Tenim una economia forta, que creix a 
un ritme per damunt de Balears i d’Espanya.  
 
Eivissa ha arribat el 2018 a uns nivells de contractació laboral molt per damunt del que teníem abans 
de la crisi econòmica. Hem tengut xifres rècord d’ocupació, aquest 2018. 
 
I això és mèrit de tots. Mèrit dels treballadors, dels empresaris, i d’una ciutadania que confia en el 
turisme, i que ho veu com una oportunitat. 
 
Buscant cada vegada més turisme de qualitat, que valora i que respecta el lloc que visita, perquè el 
model turístic de descontrol i de saturació, ja hem vist que no funciona. 
 
Hem de seguir treballant per controlar les activitats turístiques i allargar la temporada.  
 
Tenir un turisme i una economia que funciona, que creix, i que ho fa de manera sostenible, com tenim 
ara, és necessari per millorar la qualitat de vida del conjunt de la ciutadania. 
 
Ha de seguir sent un objectiu que les famílies treballadores tenguin un salari digne, que puguin 
arribar sense problemes a final de mes, i que puguin accedir sense dificultat a un habitatge. 
 
I l’altre objectiu ha de ser seguir millorant els serveis públics, amb una dotació suficient de personal. 
Amb uns bons serveis socials, perquè les persones que tenen necessitat estiguin ben ateses.  
 
L’Hospital de Cas Serres, l’Oficina de la Dona o Menors han de tenir personal suficient, com també 
altres serveis com Bombers o ITV, i és per això que el Consell d’Eivissa ampliarà la seua plantilla el 
2019. 



 
Com també hem de seguir invertint en millores en el transport públic. Quasi 9.000 al·lots i al·lotes 
d’Eivissa ja es mouen en bus gratuïtament, igual com els jubilats i les persones que fa més de dos 
anys que no troben feina.  
 
Són exemples que Eivissa pot millorar si pensam en les persones. Amb un Consell Insular retallat i 
reduït, o sense Consell Insular, com alguns pretenen, no és possible defensar els interessos de la 
nostra illa i millorar les condicions de vida de la ciutadania. 
 
A principi d’aquest 2019 esperam obrir l’estació d’autobusos de Vila, un problema que ha costat molt 
d’arreglar. I seguirem treballant a millorar la seguretat i la fluïdesa de les nostres carreteres, com és 
l’obra de Ca na Negreta, que avança a bon ritme, i altres inversions que han de venir com la ronda de 
ses Païsses o la passarel·la de s’Olivera. 
 
Eivissa ha apostat clarament en favor d’uns bons serveis, d’unes bones infraestructures, i en favor 
d’un model d’illa sostenible. La ciutadania està compromesa i conscienciada en la necessitat de 
preservar els nostres espais naturals, el nostre territori, en lluitar contra la contaminació i en reduir els 
residus.  
 
Hem millorat i hem de seguir millorant en la gestió de l’aigua, completant la xarxa de distribució 
d’aigua dessalada a tota l’illa, i invertint en depuradores, com serà la nova de Portinatx. 
 
Una nova depuradora que serà possible amb el finançament del Consell Insular i de l’Impost del 
Turisme Sostenible, com també altres inversions importants com són la reforma del passeig de 
Figueretes o el projecte de reordenació de la badia de Portmany. 
 
Perquè el turisme ha de servir per això: per millorar la nostra illa, i per tenir un model sostenible i de 
futur. 
 
El 2018 ha set un any de canvi a Espanya. Amb un nou govern, amb el president Pedro Sánchez, 
que ha demostrat una sensibilitat cap a les illes que feia molta falta. 
 
S’ha posat en marxa el descompte del 75% per a residents, que l’anterior govern no va fixar 
econòmicament en el Pressupost, i s’està ultimant una proposta de nou Règim Especial per a 
Balears. Havíem passat massa anys d’oblit per part del Govern d’Espanya que, afortunadament, 
s’han acabat.  
 
També s’estan recuperant polítiques laborals i socials a nivell nacional que són molt importants per a 
tothom, com la lluita contra la violència que pateixen les dones.  
 
2018 ha tornat a ser un any molt tràgic, i no ho podem permetre. Com a país, hem de ser capaços, 
l’any que ve, de fer passes decidides per acabar amb aquest problema, que ara mateix és el pitjor 
que tenim com a societat.  
 
No podem permetre ni una dona més assassinada. Com a president, en aquestos dies, tota la meua 
solidaritat i suport a les seues famílies i amics. 
 
No acceptem ni una agressió més, ni una discriminació més. Aturem d’una vegada per totes la 
violència cap a les dones. 
 



2019 serà un any electoral a la nostra illa. El mes de maig la ciutadania d’Eivissa haurà de decidir si 
renova la confiança en els projectes que actualment hi ha en marxa als ajuntaments, al Govern 
Balear i al Consell, o si decideix buscar un altre camí. 
 
Jo us deman que penseu en Eivissa. Que penseu en el model d’illa que voleu per a vosaltres i que 
voleu deixar als vostres fills. 
 
Per maig tendreu l’oportunitat de decidir si voleu que Eivissa segueix avançant amb un model de 
progrés, de sostenibilitat i de qualitat de vida per als seus habitants. 
 
Per part meua, continuaré estant a la vostra disposició. No hi ha major honor per un eivissenc que ser 
president del Consell Insular. És un orgull i una responsabilitat que m’omple de satisfacció.  
 
Perquè no hi ha major satisfacció que poder representar, defensar i treballar en favor d’aquesta illa. 
D’Eivissa.  
 
Moltes gràcies i molts d’anys i bons a tothom! 
 
 
 
Vicent Torres Guasch, 
president d’Eivissa 
 
 
Eivissa, 30 de desembre de 2018 
 
 
 
 
 
 
 


