
DISCURS INSTITUCIONAL D'INVESTIDURA DE LA PRESIDENTA
DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA, LA SENYORA SUSANA
I. MORA 

6 de juliol de 2019

Em permetin que les meves primeres paraules com a Presidenta del Consell

siguin d’agraïment.

D’agraïment al suport que m’acaben de donar els Consellers i les Conselleres

dels grups polítics amb qui compartirem govern, il·lusions, esforç i compromís.

Farem feina (sempre) amb lleialtat i des d’una responsabilitat compartida. I amb

la  decidida  voluntat  de  sumar  energies  des  del  respecte  sempre  a  les

diferències.

El benestar i la prosperitat de les menorquines i els menorquins és i serà el

nostre objectiu en tot moment. I aquesta aspiració haurà d’estar sempre part

damunt de qualsevol interès partidari i de tota consideració personal.

Per açò vull agrair també el seu compromís als Consellers i les Conselleres que

avui no m’han votat. Així com no hi ha balança que no tengui dos plats, tot

govern necessita d’una oposició forta i responsable. Estic convençuda que en

les  dificultats  del  camí,  totes  i  tots  sabrem posar  l’interès  de Menorca part

damunt de qualsevol altra motivació. 

I  em  permetin  que  agraeixi  la  seva  feina  a  totes  i  cadascuna  de  les

treballadores  i  treballadors  públics  que  dia  a  dia  fan  que  aquesta  casa  de

govern pugui funcionar. I que fan que funcionin els centres i residències per a

tanta gent que necessita , de tots aquells que vetllen per la nostra seguretat i

que ens auxilien davant qualsevol contingència. La seva feina mereix la nostra

màxima consideració. 

Em permetin, ara, que obri un parèntesi per afegir al capítol d’agraïments un

reconeixement especial a la meva família, que sempre hi és i sempre em fa

costat  i  fan  del  temps  que  podem estar  junts  moments  magnífics  que  em

carreguen d’energia per a poder seguir endavant en la feina.
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I  gràcies, moltes gràcies a tots vostès que són aquí i  de manera especial a

totes i tots aquells que ho fan en representació del compromís públic que han

adquirit, alcaldes, alcaldesses… I, sobretot, moltes gràcies a totes i tots vostès

qui entreguen de manera lleial i desinteressada el seu esforç i coneixements

per fer millor cada dia la nostra illa.

Ho he dit abans: Menorca té un teixit associatiu ben viu i ben ric que és l’enveja

de societats ben avançades.

Tots  i  totes  fem  que  Menorca  sigui  avui  com  és:  una  illa  amb  empenta,

compromesa i solidària, decidida i responsable.

Estimada Presidenta, estimada Francina, gràcies per ser avui aquí i  per ser

sempre al costat de Menorca quan et necessita.

La veu de Menorca, Presidenta, és ben plural i ben viva. Una veu que sé que

escoltes  i  escoltaràs amb tot  el  respecte i  la  màxima atenció.  Com sé que

escoltes la veu d’aquesta Presidenta i de totes i cadascun de les conselleres i

consellers del Consell de Menorca, a on hi trobaràs sempre la màxima lleialtat.

Però també la màxima exigència en les reivindicacions legítimes.  

Has demostrar que saps ser la Presidenta per igual de les quatre illes. En mi

tindràs la còmplice més lleial a l’hora de construir una societat millor, l’aliada

més decidida a l’hora de sembrar les millors oportunitats per a les nostres filles

i els nostros fills.

No és avui el moment de fer un catàleg de les aspiracions de Menorca. Però

saps (Presidenta) que la Reserva de Biosfera necessita d’una llei que li doni

l’empenta que necessita. I que la nostra connectivitat va encara una mica coixa.

I que el finançament és sempre escàs i que necessitam trobar sortida a tant de

talent com tenen els nostres joves… Sé que juntes i amb els teus consellers i

conselleres, amic Marc, gràcies per tantes coses, amiga Isabel, amiga Mae…

Junts i juntes, amb l’acompanyament de la veu coral de la societat menorquina,

sabrem fer bon camí cap a la prosperitat i el benestar de totes i de tots.

Senyores i senyors, amics i amigues:
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Avui  comença  una  nova  etapa d’un  ja  llarg  i  fructífer  camí  que neix  de  la

voluntat de les menorquines i menorquins de voler decidir el seu (el nostro)

propi destí. Tots els presidents i presidentes que m’han precedit han posat el

millor dels seus esforços i coneixements per a fer-ho possible. Gràcies per ser

avui aquí tants com hi sou. I em permetin un record ben sentit pels tots els qui

no ens poden acompanyar.

Deia ara fa dos anys que, en l’exemple de tots i de totes les presidentes que

m’han precedit, hi veia reflectit tot allò que amb certesa avui puc comprometre

amb vostès, amb les ciutadans i les ciutadanes de Menorca: el meu esforç i la

meva feina, la meva voluntat de diàleg i la meva estima sincera per Menorca.

L’etapa que avui comença haurà de mester de les millors virtuts i de tot l’encert

per part de totes i de tots. Segur que no hi mancaran els embats, en el viatge

que ara iniciam. Però entre totes i entre tots sabrem traçar el rumb i navegarem

amb coratge les adversitats des de l’acord polític i des del consens social. 

Senyores i Senyors:

L’emoció que sent avui (a l’hora d’iniciar aquest viatge tan il·lusionant) em fa

evocar  uns  bells  versos  de  l’escriptor  ferrerienc  Joan  Pons.  Ens  narren

l’arribada del poeta per mar al port de Maó. Encara és a bord del correu, a punt

de tornar a trepitjar  Menorca. És llavors quan,  per a ell,  comença l’autèntic

viatge, la feliç aventura del retrobament:

«El cor em palpita amb força

Quan els tripulants llancen els caps

Perquè el personal de terra envolti

Les cordes amb la serp dels norais».

El poema es titula «illa dels arbres vençuts». Vet aquí la metàfora (per a Pons)

de la nostra illa. L’illa que tanta gent enyora quan no hi és, quan no hi pot esser.

La nostra és una illa d’arbres vinclats per la tramuntana. Però plena (ben plena)

de persones ben dretes i condretes. De persones que somnien i lluiten cada dia
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per  la  felicitat,  de  persones  plenes  d’estima  per  Menorca  i  per  tot  el  que

significa viure a Menorca i sentir-se de Menorca.

Vull  comprometre  avui,  amb  tots  vostès  i  amb totes  les  menorquines  i  els

menorquins, tot el meu esforç i tota la meva dedicació per maldar estar, sempre

i cada dia, a l’alçada que es mereixen.

Moltes gràcies. 
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