
DISCURS DE LA PRESIDENTA DEL CONSELL DE MALLORCA 2019-
2023 

 

Honorables conselleres i consellers. 

Gràcies pel vostre suport majoritari 

Les meves primeres paraules com a presidenta del Consell vull 
que siguin de gratitud cap el poble de Mallorca. 

El meu poble, al qual serviré amb fidelitat i honestedat, amb 
totes les meves forces. 

No crec que hi hagi major honor que poder exercir un càrrec de 
responsabilitat que et permeti fer coses per millorar la vida de la 
teva gent. 

 

En aquest moment de gran emoció em venen al cap un caramull 
d’imatges i de persones que han fet possible que jo avui estigui 
aquí davant tots vosaltres, fent aquest primera intervenció del 
meu mandat al Consell de Mallorca. 

Pens en els meus pares, arrelats a Sa Pobla i a sa Marjal. Ells 
m’han donat la possibilitat de ser com soc. Pens en els meus fills, 
en Bernat, que és aquí i n’Aina, que no pot venir per que està de 
colònies fora de Mallorca... 

Pens en el meu germà, sempre al meu costat. 

Don les gràcies a tots els companys i companyes del Partit 
Socialista que amb el seu suport incondicional m’han estalonat 
durant els darrers mesos per dur a bon port la meva candidatura, 
en una llarga cursa electoral. 

Jo no seria aquí si no hagués estat pel vot de les gairebé 90.000 
persones que em van fer confiança el passat 26 de maig.  



 

Però com he dit al final de la meva intervenció com a candidata, 
jo no faré de presidenta per un parell. Jo vinc a ser la presidenta 
de totes i tots els mallorquins. 

Jo no podria ser avui aquí sense el suport dels companys de 
pacte, Mes per Mallorca i Unides Podem, na Bel Busquets i na 
Aurora Ribot. Crec sincerament que els ACORDS DE RAIXA són un 
molt bon contracte que presentam a tots els mallorquins i 
mallorquines, per fer avançar la nostra societat de bon de veres.  

Hem unit forces i hem arribat a acords. I farem un equip de 
Govern conjuntat i homogeni. N’estic convençuda. Entre tots 
farem realitat aquesta Mallorca que tots volem. 

I jo crec que aquest és el camí. Debat d’idees i consens. I també 
em refereixo a les forces de l’oposició. Les portes del meu 
despatx sempre estaran obertes per escoltar, per parlar. I per fer 
bons acords que afavoreixin l’interès general. 

Abans m’he referit a l’herència rebuda, des de 2015, una bona 
feina que cal agrair a l’esforç i a la dedicació d’aquelles 
conselleres i consellers que han treballat dur durant la legislatura 
passada, amb el president Ensenyat al capdavant.  

 

Ara és el moment de la veritat. Passarem de les promeses als 
fets, dels projectes a les realitzacions. Del disseny a l’acció. 

Consellers i conselleres, us deman il·lusió i força per encarar 
aquest repte col·lectiu que significa governar Mallorca. Hem de 
demostrar aquest NOU IMPULS que ha de tenir aquest Consell.  

Valentia i coratge per tirar endavant polítiques ambientals, 
urbanístiques i de territori, polítiques de serveis socials, 



d’esports, culturals, de promoció econòmica i turística, d’igualtat 
i de feminisme 

 

Aquells que em coneixeu sabeu que no em don fàcilment per 
vençuda. Que soc tenaç, alguns diuen que de vegades fins i tot 
un poc pesada, quan tinc una cosa al cap que vull aconseguir fer. 
Ja sabeu què diuen dels poblers, del nostre caràcter..... 

Sa Pobla ha donat fills il·lustres, com és el cas de Miquel Socias i 
Caimari. 

Ell fou un advocat, polític i empresari, de pensament progressista 
que va viure a la segona meitat del segle 19. 

La seva activitat política el va dur a ser Diputats a les Corts 
Espanyoles, en representació del partit lliberal de Sagasta. 
Governador Civil de Filipines i de Barcelona. 

En Miquel Socias va ser un dels principals promotors de 
l’arribada del tren a Sa Pobla, un tren de vapor.  

I el fet que l’hagi recordat en aquest moment, és per que també 
va arribar a ser el President de la Diputació Provincial de Balears, 
la institució que es pot considerar com el precedent d’aquest 
Consell de Mallorca actual, salvant totes les distàncies. 

Avui, 135 anys després, una altra poblera, presideix el Consell de 
Mallorca. 

I el tren que arriba a Sa Pobla ja no és de vapor, és elèctric, 
acabat d’estrenar de just fa uns mesos.... 

 

La història sempre és la que és. Però podria haver estat una altra.  

I jo no hagués entrat a fer política si no hagués estat per na 
Francina Armengol. 



Ella em va animar a presentar-me a les llistes de Sa Pobla en 
2015. 

Ella va ser qui em va proposar d’entrar al Govern a fer de 
Consellera d’Hisenda i AAPP 

I també na Francina, la presidenta Armengol, m’ha acompanyat 
en el repte de sel l cap de llista al Consell. 

Viure aquests anys intensos com a Consellera al seu costat m’ha 
fet conèixer una dona extraordinària, un autèntic referent, que 
té les Illes al cap i al cor, i que actua amb “lleialtat infinita” cap a 
Balears. 

 

Res em fa més il·lusió que lliurar-me intensament a la tasca de 
servir al poble de Mallorca. 

Afront aquesta etapa plena d’energia per treballar amb un gran 
equip que compateix amb jo la passió per Mallorca. 

Us mentiria si no us confessés que també sent el vertigen per la 
responsabilitat que he acceptat.   

Però és més gran la satisfacció que suposa poder millorar la vida 
de la meva societat. Fer més feliç la gent. 

Esper estar a l’alçada de la dignitat del càrrec que avui assumesc. 

 

Crec que la política és la forma de fer canviar les coses. De fer 
avançar la nostra societat i fer-la millor. 

I per això soc aquí. 
 


