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DIA DE LES ILLES BALEARS 2020 

DISCURS DEL PRESIDENT DEL PARLAMENT DE LES ILLES 
BALEARS 

 

Presidenta, membres del Govern, autoritats, diputats i diputades, 

senyores, senyors... Bon dia tothom... 

 

La jornada d’avui està marcada per l’esperit de celebració que ens 

recorda que fa 37 anys es va aprovar la pedra angular del nostre 

sistema d’autogovern. Com es poden imaginar, res més enfora del 

meu ànim enterbolir aquest record anual de l’entrada en vigor de 

l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. Però la rellevància del 

moment, i la meva responsabilitat actual, m’obren l’oportunitat a fer 

una sèrie de reflexions que vull compartir amb tots vostès.  

 

Voldria començar amb una advertència. Amb un recordatori sobre el 

que ens queda per guanyar i el que podem perdre si ens confonem 

de diagnòstic per encarar la legislatura. Una legislatura de encara 

curt recorregut però d’una intensitat i esdeveniments que fa fàcil 

pronosticar que serà apassionant i transcendental. 

 

Fa uns moments, diferents persones -de diferents generacions- ens 

han recordat alguns drets, obligacions i realitats recollits a l’Estatut.  

És el cas del nostre fet insular, que està prohibida la discriminació 

de gènere o l’obligació de generar feina de qualitat i defensar els 

drets socials. També han apuntat que tenim els mitjans per a 
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protegir el nostre Medi Ambient i quin és el paper del Parlament al 

nostre entramat institucional.  

 

És una recopilació d’articles que, enumerats així, es presenten com 

evidencies assolides. I és aquí a on vull incidir en que no ens hem 

d’equivocar. L’història recent -i no tan recent- ens ha ensenyat què 

ràpid es poden perdre els drets assolits i què dificultós és recuperar-

los. 

 

Si ho recorden, fa uns anys, la societat va exigir un esforç polític 

conjunt per sortir d’un període social i econòmic molt dur. Davant 

aquesta situació, com dic, la ciutadania va demanar pactes polítics 

per posar en marxa un model que recuperés el pols socioeconòmic 

de les Illes Balears. I també que fos suficientment sòlid i solidari 

com per aguantar en cas de tornar a produir-se una desfeta similar. 

 

La majoria estarem d’acord que la nostra terra va sortir amb força 

de la crisi. Som unes illes diferents que mantenim el lideratge 

econòmic. A dia d’avui crec que podem dir que Balears funciona. 

Però igual que hem aconseguit una recuperació vigorosa, 

paral·lelament, les seqüeles de la crisi van evidenciar febleses que 

necessitaven mesures urgents. 

 

Una part important de les decisions preses fins ara s’han dirigit a 

lluitar contra una de les principals amenaces per a l’estabilitat i 

progrés de la nostra societat: la desigualtat. Cap poble pot assolir 
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les seves metes i complir amb les seves obligacions amb persones 

excloses del sistema.  

 

En aquest sentit, els esforços redistributius dels darrers anys s’han 

d’intensificar. Perquè és la nostra obligació que les persones que 

encara pateixen aquesta exclusió social puguin recuperar una vida 

digna.  

 

En aquest sentit, la passada legislatura va ser d’un ample impuls 

legislatiu. A la Sala de Plenaris d’aquest edifici es varen aprovar 

lleis que cobreixen aspectes diferents i bàsics de la nostra societat: 

des l’obligació de mantenir la memòria històrica fins el problema 

actual de l’habitatge passant per mesures pioneres i necessàries 

com la Renda Social, la llei contra el Canvi Climàtic o l’Impost de 

Turisme Sostenible. 

 

Amb aquest precedent, els pròxims anys que tenim per endavant 

han de ser el dels grans acords. Grans pactes per fer efectives les 

decisions preses a aquest Parlament i, al mateix temps, culminar la 

feina a aquesta cambra amb lleis i mesures complementàries. 

 

Per exemple, a l’àmbit social, he d’insistir en que hem de prendre 

decisions per reduir l’exclusió i augmentar la redistribució 

econòmica.  
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I si miram des del punt de vista institucional, hem d’aprofundir en 

l’autogovern que ens dona l’Estatut d’Autonomia. Hem d’avançar pel 

trajecte que ens ha permès construir una arquitectura 

descentralitzada que potencia els Consells Insulars com a governs 

de cada una de les nostres illes i dona més responsabilitats als 

nostres ajuntaments. 

 

Per tant, si volem ser fidels al mandat social que hem rebut, el meu 

convenciment és que només hi ha una fórmula per afrontar amb 

garanties els reptes que encara tenim per endavant. S’ha de fer des 

de la vocació de progrés que ha caracteritzat aquesta terra. Hem de 

fugir del pessimisme paralitzador i apostar per un progrés que 

necessita de tothom. De tots i cada un de vostès. 

 

Ho deia abans: la societat de Mallorca, Menorca, Eivissa i 

Formentera va enterrar les majories absolutes per implantar el 

model de l’acord i el pacte. És una forma de fer política que ja està 

ben arrelada a la nostra comunitat autònoma i que s’ha instal·lat a 

tot el nostre arc polític.  

 

La societat de les Illes Balears ens ha tornat a ordenar que les 

nostres eines de feina siguin el diàleg, el sentit comú, la generositat 

i la eficàcia. Tot des del respecte a les discrepàncies ideològiques. 

 

I si parlam de la nostra diversitat política, vull recordar que al discurs 

d’apertura d’aquesta legislatura vaig mostrar la meva preocupació 
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per la visió negativa d’un fet que mai s’havia donat a aquesta 

cambra: la presència de vuit grups parlamentaris.  

 

I el que vull afirmar avui és que hem demostrat que es poden 

aconseguir objectius de la varietat i i la divergència ideològica. Hem 

convertit la pluralitat en la nostra forma de fer política.  

 

La prova més evident és l’aprovació dels pressuposts, que 

permeten que les nostres illes funcionin amb normalitat. I vull 

subratllar l’importància d’aquest fet. Permetin que els hi recordi que, 

a dia d’avui, encara hi ha parlaments que no han aprovat la seva llei 

pressupostària o, ni tan sols, la tenen preparada per tramitar. 

 

Senyores i senyors... 

 

Finalment, ja tenim un govern al front d’Espanya per començar a 

resoldre els problemes que té la ciutadania. En el cas de la societat 

de les Illes Balears, les nostres prioritats venen marcades pel 

finançament. 

 

Un finançament just que elimini les disfuncions socials i 

econòmiques que genera la insularitat en el nostre dia a dia. I 

aquesta asseveració la faig a un parlament a on la majoria dels 

grups polítics estan d’acord amb aquesta reclamació, per damunt 

dels matisos que poden introduir. 
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I si tots estam d’acord que necessitam més recursos per afrontar els 

reptes que ens té preparats el futur, també hem de tenir clar que 

només units podrem aconseguir que les reclamacions de les Illes 

Balears siguin ateses. Cadascú des de la seva responsabilitat. 

 

I si parlam d’aquestes reivindicacions, al Congrés del Diputats, a dia 

d’avui, encara tenim pendents iniciatives legislatives sortides del 

consens del nostre Parlament. Textos tan importants com el que ha 

de completar el Règim Especial de Balears, una fita cabdal 

aconseguida que ara s’ha d’arrodonir. En aquest sentit, es tracta 

d’una bandera que ens uneix a tots i que necessita de l’esforç de 

tothom per completar-ho, ara que ja és una realitat. 

 

Perquè hem d’aprofitar la nova sensibilitat que estan demostrant 

des del Congrès dels Diputats i des del Senat cap a les cambres 

legislatives autonòmiques. Ho hem de fer obrint canals de 

comunicació per aconseguir una col·laboració estreta i lleial per 

assolir les nostres metes. Es tracta d’aquesta culminació del REB 

que mencionava, la reforma constitucional que ha de permetre a 

Formentera tenir un senador propi o la modificació estatutària que 

farà possible la desaparició dels aforaments. 

 

Per tant, per aconseguir els nostres objectius  necessitam que la 

veu de Balears sigui suficientment forta per a que sigui escoltada. 

Això només serà possible si estam tots junts. Sense negar la 

discrepància d’idees i fomentant el debat polític. Fomentant la 
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disputa dialèctica que injecta energia a la vida parlamentària. Però 

sempre des de la lleialtat institucional i generant sinergies. 

 

Perquè no hem d’oblidar que els representants i responsables 

polítics estam per aportar solucions, no per crear problemes. I, en el 

cas del Parlament, hem de ser el motor de la transformació i la 

millora de la qualitat de vida que reclama la societat.  

 

Com a president desig que el Parlament sigui la casa de les 

solucions. 

 

Unes solucions encaminades a garantir:  

una educació pública que ofereixi a tots les mateixes 

oportunitats  

una política cultural que protegeixi el nostre patrimoni 

lingüístic i que potenciï la indústria pròpia 

un sistema que garanteixi el dret constitucional de 

l’accès a l’habitatge a tot aquell que ho necessiti 

una sanitat pública universal 

una xarxa social per a que la gent gran gaudeixi dels 

darrers anys amb vitalitat i qualitat de vida 

Una societat paritària a on la discriminació de sexe 

desaparegui i que la violència masclista deixi de perseguir a 

les dones 
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Un sistema sostenible que permeti deixar a les pròximes 

generacions les mateixes illes que avui gent de tot el mon vol 

visitar 

 

En definitiva, un model socioeconòmic que doni respostes.  

 

Perquè el que la societat demana són certeses. I davant aquest 

desig, seria un error donar l’esquena a un fet evident: que vivim a 

un mon en transformació vertiginosa i continuada que està a la 

recerca d’un equilibri que encara no s’ha trobat.  

 

I aquesta manca d’equilibri genera angoixes, dubtes i desconfiances 

que poden provocar resultats polítics no desitjats i de 

conseqüències imprevisibles. Les Illes Balears també formam part 

d’aquest panorama mundial d’incerteses al qual estam connectats 

de forma íntima i digital. 

 

Per aquest motiu necessitam que les respostes que donem siguin 

consensuades i útils. Que siguin fruit de la reflexió serena i acurada. 

Amb fonaments jurídics, científics, culturals i socials rigorosos. 

Allunyats de receptes enganoses i argúcies interessades.  

 

Joan Mascaró, el nostre il·lustre pensador que va fer un recorregut 

intel·lectual de Santa Margalida a Cambridge, ens advertia que la 

visió accepta la raó mentre que el fanatisme, la rebutja. Res més 
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encertat per evitar les posicions intransigents que rebutgen el diàleg 

i la cessió. 

 

Senyores i senyors... 

 

Soc conscient de les dificultats que tenim per endavant. Però, de la 

mateixa forma, soc optimista i un ferm defensor de la nostra 

capacitat com a poble de construir units la societat que necessitam i 

ens mereixem.  

 

L’escriptor nord americà Jonathan Franzen va escriure, amb molta 

ironia, que els “polítics estan fets d‘una matèria especial, 

químicament distinta”. Per la meva part, vull creure que aquesta 

composició diferencial és per ser més sensibles a les demandes 

socials i donar-lis les respostes adequades.  

 

Per tant, com a president del Parlament -i per acabar- els vull 

assegurar que els 59 diputats i diputades d’aquesta cambra estam 

disposats a honorar el nostre mandat i oferirem el millor de 

nosaltres mateixos per donar resposta a les exigències de la 

societat a la qual representam.  

 

I, també, per estar a l’alçada del repte superat fa 37 anys, quan la 

nostra societat es va posar d’acord per donar-nos una eina com és 

l’Estatut, que ens ha portat al període de prosperitat i estabilitat més 

important de la nostra història. 
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I si volem mantenir aquest trajecte, la fórmula es clara: hem d’oferir 

generositat i demostrar convicció d’idees. Tot, per generar junts un 

nou impuls polític i social per superar els nous reptes que haurem 

d’afrontar.  

 

Estic convençut que, d’aquesta forma, Mallorca, Menorca, Eivissa i 

Formentera continuaran brillant al mon com el que som: una terra 

solidària i emprenedora amb un gran futur per endavant. 

 

Moltes gràcies 


