ACTE INSTITUCIONAL DIADA 2019
Diumenge 29 de desembre de 2019. 19:00
Discurs Presidenta.

Presidenta de les Illes Balears, Batlesses i batles, digníssimes
autoritats, ciutadanes i ciutadans de Mallorca. Gràcies a totes i a
tots, als qui sou aquí avui al Teatre Principal de Palma, i als qui
ens seguiu des de ca vostra.
Celebram la Diada de Mallorca, la festa de l’Estendard, el 31 de
desembre.
És un moment de celebració i també de reflexió. Perquè amb
aquest acte vos hem convidat a beure del nostre ric passat, a
alimentar-nos de la nostra cultura i dels fets dels qui han passat
per aquesta terra abans que nosaltres. I amb aquest bagatge,
ens reconeixem com a poble.
Enguany hem unit a la celebració oficial de la Diada, l’acte de
lliurament d’aquests Premis Mallorca de creació literària i de
fotografia.
A tots els que heu presentat candidatura, vos vull expressar el
nostre reconeixement i valor, perquè a través de la vostra feina
permeteu que les lletres de la llengua catalana volin més alt, i
que el talent dels artistes gràfics pugui ser admirat.
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Vull felicitar, especialment, als qui heu resultat guanyadors i
guanyadores dels onzens Premis Mallorca de creació literària i del
segon Premi Mallorca de fotografia:
Mireia Calafell, premi Mallorca de poesia,
Federico Clavarino, premi Mallorca de fotografia,
Antoni Mas, premi Mallorca d’assaig,
i Miquel Esteve, premi Mallorca de narrativa.
Un poble que fonamenta la seva identitat en una llengua, una
cultura i una història comunes, que és capaç de promocionarles, és un poble que està capacitat per mirar amb optimisme
cap al futur.

La nostra llengua és una part fonamental de la nostra manera de
ser.
Com a governants hem de mantenir la flama de la nostra cultura
encesa. Amb respecte, vetllant per la cohesió. Però amb fermesa.
La flama ha de lluir, per molt de vent que bufi.
Qui sempre ho ha tengut clar és Maria del Mar Bonet, que ara
celebra els seus 50 anys de carrera musical, sempre en català.
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Segons diu, aquesta decisió l’ha presa: “no com a lluita, sinó per
que la llengua pròpia neix a l’ànima, i no voldria separar el cant
de l’esperit”.
L’exemple de Maria del Mar és avui més vàlid que mai. Ha
convertit el català en un pont cultural i musical que ha unit totes
les ribes de la Mediterrània. Cercant sonoritats comunes, més
enllà de les fronteres. I fent més belles les paraules dels nostres
poetes. Amb veu i mirada de dona.
És important que siguin les dones les qui escriguin, per fi, les
pàgines de la nostra història, de la nostra cultura. Pàgines que
majoritàriament han estat reservades als homes.
Al Consell de Mallorca, la mirada i la veu de dona és una constant
que amara tota la nostra acció de Govern.
I amb més motiu ara que exercim les competències en matèria
d’igualtat i diversitat.
Avui hem reconegut l’obra literària de Maria Antònia Salvà, en la
magnífica actuació que ens ha ofert Produccions de Ferro.
El talent de Salvà, com a escriptora i traductora, va destacar com
una flor en el desert, en un temps en què les dones eren
educades per a no participar de la vida pública.
Que el Consell de Mallorca celebri l’Any Salvà, que commemora
el 150 aniversari del seu naixement, recull un doble mèrit: la
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qualitat inqüestionable de la seva obra, i el fet que la dugués a
terme malgrat ser una dona en una societat totalment
masculinitzada.
La celebració d’aquesta Diada de Mallorca 2019 també pren la
bandera del feminisme. Necessitam seguir lluitant per rompre
tots els sostres de vidre que encara ens limiten a les dones. Ningú
és més que cap altre, i molt manco per raó de sexe.
Cultura, identitat i feminisme. Són tres causes per caminar cap
una societat més pròspera, més justa i més progressista. Una
Mallorca lliure de violències masclistes, on hi cabem totes i tots.
La Mallorca que avui defens en el marc de la Diada.
Celebram avui que fa gairebé 800 anys del moment simbòlic del
naixement del poble de Mallorca. Un poble que, amb la seva
llengua, cultura, legislació i models de governança propis, es va
constituir com el bessó d’allò que som avui.
Reivindicam el nostre sentiment de pertinença al mateix tros de
terra que ja varen habitar aquells pioners. També som hereus de
la petjada de tots els pobles que els van precedir. I dels que hi
han viscut des d’aleshores. La identitat de mallorquins i
mallorquines reconeix l’empremta de tots aquells que han
format part de la nostra història.
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Només sabent d’allà on venim, i orgullosos de ser con som,
podem decidir allà on volem anar.
Una Mallorca oberta i cohesionada, diversa i única. Terra
d’acollida per a milions de persones que hi venen per gaudir dels
nostres paisatges, de la nostra gent, de la nostra cultura.
Terra d’acollida per a molta gent que ha decidit construir el seu
projecte de vida aquí.
Tots junts feim Mallorca. La nostra diversitat es converteix en
fortalesa.
L’impuls de totes i tots és el vent que ompl les veles de la nostra
barca. Nosaltres decidim el rumb que volem seguir.
I prenem decisions. Perquè el futur no espera.
Som plenament conscient que el futur de Mallorca està lligat a la
capacitat que tenguem avui per fer polítiques ambientals
valentes, que lluitin contra el canvi climàtic, les emissions de
gasos contaminants i la petjada que deixa la producció
incontrolada de residus.
Ja no podem mirar cap a un altre costat. La nostra responsabilitat
és actuar, i fer-ho aviat. Hem declarat Mallorca com a zona
d’emergència climàtica.
Estam treballant per a la implantació de polítiques d’economia
circular, de reciclatge i reducció de residus, i el foment de les
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energies renovables, que han de suposar l’eliminació de la
generacio elèctrica mitjançant combustibles fòssils.
El canvi de paradigma també passa per una mobilitat més
sostenible. Una mobilitat que recuperi el plaer d’anar a peu o en
bicicleta, que permeti deixar el cotxe a ca nostra o als
aparcaments dissuasius. Una mobilitat que es basi en el tren,
amb una xarxa intermodal de transport públic que connecti
racionalment tota l’illa.
En aquest punt, recordam de nou Maria Antònia Salvà.
Ella va descriure magistralment les estampes típiques del camp i
del fora vila de Mallorca:
Sota el cel d'horabaixa que l'empara
natura tota se condorm en pau,
només mon cor és dolçament esclau
d'un remoreig que no s'apaga encara,
d'un remoreig que vol tornar cançó,
i és prop i és lluny, i és calma i passió.
Rellegir aquests versos ens recorda la importància capital de
preservar el nostre entorn. El nostre patrimoni comú.
Així ho feim amb tot el territori. També amb la Serra de
Tramuntana, paratge emblemàtic, Patrimoni de la Humanitat i
font de vida. Cuidam i difonem la bellesa d’aquest monument
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natural, perquè el seu atractiu es mantengui de generació en
generació.
Mallorca està fermament compromesa amb l’Agenda 2030, que
traça el camí per assolir els 17 Objectius de Desenvolupament
Sostenible.
Una sostenibilitat que ha de ser global. De res ens servirà ser
exemplars en el respecte al medi ambient, si no traslladam
aquest concepte a la nostra economia i a les persones.
Per això hem apel·lat a una triple sostenibilitat com la fita que
hem d’assolir com a societat. Sostenibilitat ambiental, però
també econòmica i social.
Sostenibilitat econòmica referida a un creixement harmònic,
perque el benefici del present no comprometi el futur. Un
concepte que aplicam a la nostra principal indústria: el turisme.
Per això hem començat a posar les bases per assolir un Pacte
social pel Turisme Sostenible.
Volem que tot el món ens conegui com a exemple d’una
destinació turística responsable amb el seu entorn, per això
farem de Mallorca Observatori de Turisme Sostenible.
Revitalitzam el teixit productiu de Mallorca, amb sectors
tradicionals com l’artesania, les empreses de producte local de
qualitat i el comerç de proximitat.
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També amb nous sectors de valor afegit, com la indústria
audiovisual. Mallorca és un plató de cinema extraordinari que
genera noves oportunitats de negoci.
També des del Consell treballam per la sostenibilitat social. Dona
sentit a la nostra institució, i li dedicam la major part dels nostres
recursos amb més de 45% del nostre pressupost. Per al 2020 hi
dedicarem la partida social més alta de la història del Consell:
més de 213 milions d’euros, imprescindibles per garantir la
igualtat de drets de totes les persones, independentment de la
seva edat, la seva situació socioeconòmica o condició de
dependència.
Volem que Mallorca sigui un referent en igualtat d’oportunitats i
una garantia de benestar per a tothom. I el nostre compromís és
seguir destinant més recursos per aconseguir-ho.
Volem una Mallorca més humana, que combati la pobresa, que
cuidi dels nostres infants, dels nostres majors i dependents, i que
garanteixi a tothom la seva autonomia personal. Una Mallorca
més social i progressista, com la que anhelava Aurora Picornell.
Ella és una altra veu de dona que avui reivindic. Un referent de la
lluita obrera i feminista, a la Mallorca de la República. Defensà les
seves idees fins la mort, assassinada per la repressió franquista el
1937.
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La figura d’Aurora Picornell demostra que l’odi i la violència mai
seran el camí. La Mallorca que feim entre tots es construeix a
partir del respecte i del consens. La història és la millor lliçó per
no repetir els errors del passat.
Aquesta Mallorca que estem construint, més sostenible
ambientalment,

econòmica

i

social;

més

feminista

i

municipalista, necessita un Consell amb major i millor capacitat
de gestió.
Un Consell més modern i més àgil. Més eficaç.
Perquè el Consell acaba de fer 40 anys i encara ha de seguir
creixent. Ha de ser ambiciós i ha de poder oferir als mallorquins i
mallorquines millors serveis i prestacions.
Per això defensam una nova llei de consells insulars, un mandat
de l’Estatut d’Autonomia que hem recollit també en els Acords de
Raixa, el nostre full de ruta per a tota la legislatura. Iniciativa
fonamental per al Consell de Mallorca per convetir-se en el
veritable govern de la nostra illa.
El Consell ha d’estar present en tots els espais de decisió que
configurin el futur de Mallorca.
Però l’eficàcia dels nostres serveis requereix, a més, una
descentralització efectiva de competències que vagin recaient
gradualment en les administracions més properes als ciutadans.
9

En la passada legislatura vàrem assumir tres competències
importants; igualtat, joventut i promoció turística. Ara volem
avançar amb el Govern en el traspàs d’ordenació turística i
transport terrestre.
La Mallorca que estam construint necessita un finançament
adequat.
Si un Govern ha apostat definitivament pels Consells ha estat el
Govern progressista liderat per Francina Armengol.
Un Govern que ha estat capaç d’incrementar un 57% l’aportació
al Consell de Mallorca durant la passada legislatura i, que, estic
convençuda, seguirà apostant pels Consells.
El Govern no ha previst, de moment, els 10 milions d’euros de les
bestretes que li corresponen al Consell de Mallorca per 2020 en
base a l’acord històric que vàrem signar avui fa just un any.
Aquest acord representa per al Consell de Mallorca una
oportunitat immillorable per garantir en els propers anys les
polítiques valentes i ambicioses que ens hem proposat.
Per això no hi renunciam i confiam plenament en què els doblers
arribaran. No tenim cap dubte de que l’acord es complirà.
I no me cap cap dubte que un finançament just per a les Illes
Balears redundarà en benefici del consells i dels ajuntaments
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Per això, necessitam un Govern de l’Estat que impulsi les
reformes imprescindibles, com ara la del sistema de finançament
autonòmic i el desenvolupament definitiu del Règim Especial de
Balears.
Cal un sistema de finançament transparent i solidari que ens
garanteixi els mateixos nivells de qualitat en els serveis essencials
que a la resta de l'Estat. I que tengui en compte la nostra
insularitat.
Presidenta Armengol: He estat al teu costat com a consellera
d’Hisenda exigint a Madrid un finançament just per a la nostra
comunitat.
Ara com a presidenta de Mallorca, saps que me tens i me
tendràs al teu costat per continuar demanant el que ens toca.
Només un Consell ben dotat i finançat pot respondre a les
necessitats de les mallorquines i els mallorquins i ocupar el lloc
de referència que li correspon.
En el procés de consolidació democràtica d’aquests darrers 40
anys, els consells insulars i els ajuntaments han jugat un paper
clau exercint la política de proximitat.
Necessitam un consell insular i uns ajuntaments tècnicament
competents a l’hora d’oferir serveis, però també forts

11

políticament per impulsar projectes que afectin a la qualitat de
vida dels veïnats.
I per això, és imprescindible dotar-los de recursos.
Batlesses i batles: som conscient de la importància que té pels
vostres municipis que pogueu utilitzar els vostres estalvis
flexibilitzant la regla de despesa i derogar la Llei Montoro.
No té sentit que l’administració més sanejada de tot l’Estat, que
només a Mallorca acumula més de 500 milions d’euros en
comptes bancaris, sigui la que te majors dificultats en utilitzar
aquests diners en profit dels ciutadans.
És necessari i urgent que el nou Govern a Espanya posi remei a
aquesta situació.

Batlesses i Batles: no estau sols, ni hi estareu.
El Consell de Mallorca aposta de manera clara pels municipis.
• Invertim en obres i serveis bàsics, en el foment de la
mobilitat sostenible, i en infraestructures que ajuden a
estalviar energia i a evitar les fuites d’aigua a les xarxes
municipals.
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• Invertim en serveis socials, en residències més humanes i
en atenció als col·lectius més sensibles, fent arribar l’ajuda
a casa de qui ho necessita.
• Invertim en esport, en renovació d’instal·lacions esportives
municipals.
• Invertim en cultura i patrimoni.
• Invertim en Igualtat i en la defensa dels drets de la
comunitat LGTBI,
Invertir en Mallorca vol dir invertir als seus pobles i ciutats
L’escriptor i periodista britànic G. K. Chesterton va definir el
primer principi de la democràcia com “que l’essencial de les
persones és allò que tenim en comú, no allò que ens separa”.
I és que no hi ha política sense discrepància, però encara menys
sense consens.
Els mandats que sorgeixen de les urnes son cada vegada més
fragmentats i més difícils d’interpretar en una societat cada cop
més plural i heterogènia.
S’imposa, doncs, construir nous consensos, una nova cultura
democràtica del pacte.
Nomès el seny dels que intentam arreglar els problemes reals
de la gent pot combatre la intolerància dels discursos de l’odi.
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Les forces democràtiques tenim la responsabilitat de dialogar, de
trobar espais comuns, d’establir ponts d’enteniment per
construir, entre tots, una Mallorca millor.
Perquè sense acords no hi ha política, ni possibilitat de decidir
pel bé de totes i tots.
Així ho hem fet els tres partits que conformam el pacte de
Govern progressista al Consell de Mallorca.
I per això, estenc des d’aquí la mà a la resta de forces
democràtiques del Consell i a tota la societat civil, per establir
consensos en tot allò que contribueixi a construir una Mallorca
més sostenible ambientalment, econòmica i social.
• Una Mallorca que afronti amb valentia la lluita contra el
canvi climàtic, que combati la generació de residus, amb
una aposta ferma per les energies renovables i la mobilitat
sostenible.
• Una Mallorca que preservi el paisatge i el territori, el seu
millor tresor.
• Una Mallorca amb més drets i llibertats. Amb millors serveis
socials. Que reparteixi millor el creixement econòmic i no
deixi ningú enrere. Que combati la pobresa i que cuidi dels
seus infants, majors i dependents.
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• Una Mallorca integradora amb la llengua i la cultura com a
elements d’identitat i cohesió social.
• Una Mallorca pròspera i motor d’oportunitats que
garanteixi el dret a un habitatge i un lloc de feina dignes.
• Una Mallorca basada en la fortalesa dels seus municipis i en
la riquesa del seu teixit productiu local.
• Una Mallorca feminista i lliure de violències masclistes on es
respectin els drets de la comunitat LGTBI.
Estic convençuda de que junts construirem una Mallorca millor.
Molts d’anys i que tingueu un feliç 2020.
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