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Sra. presidenta, autoritats, diputats i diputades, senyores, senyors... Bon 
dia a tothom i siau benvinguts. 

 
Democràcia. Igualtat. Cooperació. Corresponsabilitat. Equilibri.  

 
Aquests són els principis que han guiat el nostre camí autonòmic i que ens 
han conduït a poder commemorar un Dia de les Illes Balears especial.  
 
Som aquí perquè un dia com avui fa just quaranta anys va entrar en vigor 
l’Estatut d’Autonomia.  
 
Quatre dècades des que la norma institucional bàsica va posar els pilars 
del nostre sistema d’autogovern. 
 
Deu legislatures després, podem posar distància i fer una retrospectiva 
per celebrar els avanços que defineixen qui som avui. 
 
La Llei orgànica 2/1983, de dia 25 de febrer, d’Estatut d’Autonomia de les 
Illes Balears va suposar un revulsiu per la nostra comunitat.  

Va ser la culminació d’un desig popular.  

La societat demanava posar fi al centralisme i poder acostar les 
administracions als ciutadans de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. 
En definitiva, poder decidir sobre allò que ens afectava directament. 

No va ser fàcil apropar posicionaments. Però l’esperit de consens i la 
il·lusió de totes aquelles persones que participaren en el procés 
d’elaboració de l’Estatut per aconseguir un bé comú va tenir els seus 
fruits.  

Va cristal·litzar en un text que va  establir i consolidar el principi de 
cooperació entre els pobles que formen la nostra comunitat insular 
marcant el camí cap al progrés. 

I es va fer dins el desplegament legislatiu i normatiu de la Constitució 
espanyola del 1978 que instaurà la democràcia al nostre país. I que 
reconeix el dret a l’autogovern de les comunitats per configurar allò  que 
coneixem com l’Estat de les Autonomies.  
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En la qual la cooperació i la solidaritat entre administracions és l'essència 
del model d'organització territorial. 

On el principi de lleialtat institucional és el criteri rector que ha de facilitar 
la col·laboració per servir als interessos generals amb objectivitat i 
eficiència. 

Guiats en tot moment pels valors de llibertat, justícia social, pau, igualtat 
de totes les persones i defensa dels drets humans. 

Han passat quaranta anys i la nostra comunitat autònoma disposa d’un 
autogovern democràtic amb una arquitectura institucional pròpia i un bon 
estat del benestar. 

Gràcies a l’Estatut allò que ens defineix com a poble la nostra cultura, la 
llengua, el patrimoni, la insularitat i el territori compartit està protegit per 
aquesta llei orgànica.  

 
Hem arribat fins aquí gràcies a l’aprovació del text original l’any 1983. I 
que s’ha anat ampliant i reformant al llarg dels anys: el 1994, el 1999 i la 
darrera i més amplia el 2007, que va suposar una fita pel nostre 
autogovern. 
 
Reconeixent per primera vegada a les illes com a nacionalitat històrica. 
 
Incloent un nou títol de drets i deures i llibertats dels ciutadans i 
ciutadanes. 
 
Un reforma que aprofundeix en el reconeixement del fet insular preveient 
el Règim Especial de les Illes Balears que avui ja és una realitat. O la 
creació de l’Agència Tributària. 
 
I recordar que també donà resposta a Formentera amb la creació del seu 
Consell Insular. 

 
I atorgant més protagonisme a tots els Consells, que adquiriren la seva 
condició plena com a institucions de la comunitat autònoma de les Illes 
Balears. 
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Dotant-los de llistes separades amb competències pròpies i potestat 
reglamentària, per poder gestionar aquelles qüestions que més afectaven 
i preocupaven els ciutadans. 

 
I així també creant la Conferència de Presidents. 

 
No podem oblidar un capítol nou pels ajuntaments o la figura dels decrets 
llei, per causes d’extraordinària i urgent necessitat, com la pandèmia de la 
COVID-19. 

 
En definitiva, una reforma que ens va fer avançar democràticament 
apostant per la proximitat a l’hora de fer efectius els drets a través de les 
lleis i l’acció de les administracions. 
 
I tot això no hauria estat possible sense molts de vosaltres i avui vos ho 
reconeixem. 

 
Perquè la vostra tasca en favor de l’autogovern de la nostra terra ha estat 
important per arribar on som. 
 
En aquest sentit, el Parlament, com la institució  bàsica que representa al 
poble de les Illes Balears,  ha jugat i continua jugant un paper central. 

 
Perquè els preceptes de l’Estatut s’han desenvolupat a través de l’activitat 
legislativa. 

 
Deu legislatures on els diferents diputats i diputades que han representat 
els ciutadans d’Eivissa, Formentera, Menorca i Mallorca  han debatut i 
votat les normes que han fet possible desplegar les competències 
transferides a les Illes, per fer efectius els nostres drets. 
 
Drets que ens han permès assolir i consolidar un major benestar  
 
Una societat del benestar en la qual els drets a la salut, a l’educació i als 
serveis socials es fan efectius amb l’aplicació de les lleis que despleguen 
les competències previstes a l’Estatut. 
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La salut de les persones ha millorat, fent efectiva la  protecció d’aquest 
dret mitjançant el sistema sanitari i públic de les Illes Balears.  

 
Que emparat en la Llei de Salut, ens ha brindat una atenció més propera 
des que naixem, gaudint d’un acompanyament  i una assistència al llarg de 
tota la vida, sense oblidar els drets i les garanties de la persona durant el 
procés de morir. 
 
També s’ha regulat els serveis que fan realitat els drets socials per 
aquelles persones vulnerables o en situació de dependència: amb 
residències, assistència en domicili i amb la participació del tercer sector. 
 
I amb recursos com la renda social garantida. 
 
Per altra banda, hem assolit un ensenyament de qualitat  que ha vist 
recollida la veu del sector en la primera llei d’Educació de les Illes Balears, 
aprovada en la present legislatura i que fa efectiu el dret d’accés a la 
formació en qualsevol etapa i modalitat. 
 
Però la societat del benestar enfronta nous reptes com el de garantir el 
dret a l’accés a un habitatge.  

 
Per això hem aprovat diverses iniciatives legislatives per donar resposta a 
aquest dret estatutari, com la Llei d’habitatge, amb una atenció especial a 
col·lectius més vulnerables i als joves.  

 
Però hem de reconèixer que hem de continuar treballant per trobar i 
desenvolupar més solucions que puguin accelerar i augmentar l’efectivitat 
d’aquest dret en un món més globalitzat i connectat. 

 
Durant aquests quaranta anys, la  igualtat i la llibertat també s’han 
consolidat. 
 
Quaranta anys durant els quals el Parlament ha sabut canalitzar la veu del 
seu poble per fer efectiu el dret a la no discriminació per raó de sexe i 
d‘orientació sexual.  
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La “llei cremallera”, per exemple, inclogué l’anomenada “paritat electoral” 
que va ser pionera a Espanya, consolidant així una democràcia més 
igualitària a l’arxipèlag.  

 
I lleis com la d’igualtat de dones i homes i la que protegeix els drets de les 
persones del col·lectiu LGTBI ens fan ser una societat més lliure, 
equilibrada, oberta i més diversa. 
 
Una societat que de ha de tenir garantit el dret al futur.  
 
La sostenibilitat és un dels desafiaments més grans als quals s’enfronta la 
humanitat i les Illes Balears no en som una excepció.   
 
Conscients d’aquesta realitat i amb la finalitat d’assegurar el dret a gaudir 
d’una vida i un medi ambient sa, el Parlament ha debatut, votat i aprovat 
aquelles normes necessàries per fer-ho efectiu.  

 
Alguns exemples en són la llei de canvi climàtic i transició energètica i la 
de residus i sols contaminants, que va impulsar un canvi d’hàbits i de 
mentalitat respecte a la circularitat. 
 
A més, també s’han pres passes per a la defensa i protecció de la natura, 
del territori i del paisatge com la llei d’espais naturals, o les dels parcs 
naturals des Trenc, la de Mondragó, la de l’Arxipèlag de Cabrera o la que 
protegeix Ses Salines d’Eivissa i la de sostenibilitat de Formentera. 

 
I més recentment la de Menorca Reserva de Biosfera, Iniciativa legislativa 
del consell insular. 
 
I tots treballem perquè el principal sector econòmic del nostre territori 
sigui més sostenible des de les perspectives econòmiques, socials i 
mediambientals.  
 
Perquè durant aquests quaranta anys, el turisme s’ha configurat com el 
principal motor econòmic i social, situant a l’arxipèlag com una de les 
principals destinacions del món. 
 



 
 

Commemoració del 40è aniversari de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears 
 

7 
 

Una activitat que avui es troba regulada per la llei per a la Sostenibilitat i la 
Circularitat del Turisme, que impulsa la transició verda i la reconversió del 
nostre model amb l’objectiu d’assolir un major equilibri i més qualitat i 
salut laboral. 

 
Perquè junts hem d’impulsar un ús racional dels recursos naturals, per 
augmentar l’eficiència en la gestió dels Recursos hídrics, en la gestió dels 
residus, en l’aplicació d’energies renovables, sobretot davant el panorama 
global d’incerteses climàtiques. 
 
I tenim una eina: l’impost de turisme sostenible,  que fa possible projectes 
per mitigar el canvi climàtic i transformar l’economia. 

 
En definitiva, som una comunitat insular i els nostres recursos estan 
limitats.  
 
La mar ens uneix i també ens separa. Per això, la condició de la insularitat 
necessita un reconeixement jurídic més profund i ampli. 
 
Amb diferents matisos, tots estam d’acord que necessitem també, un 
model de finançament estatal més equilibrat i que elimini les disfuncions 
socials i econòmiques que genera la insularitat i el creixement de la 
població. 
 
Tot per garantir un futur on tindrem dret a ser qui som.  
 
La llengua pròpia és una part essencial que defineix la nostra identitat i la 
seva defensa s’empara en la llei de Normalització Lingüística.   

 
Les nostres tradicions, expressions i particularitats lingüístiques, així com 
aquelles activitats artesanals tradicionals... Es troben protegides per la llei 
de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial. 

 
I juntament amb la Llei del Patrimoni Històric conservam i fomentam els 
béns i valors de la cultura en qualsevol de les seves manifestacions. 
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Tot per transmetre a les generacions venidores el testimoni ric de la 
història, l’art i la cultura dels pobles illencs. En definitiva, el nostre llegat. 
 
Sense oblidar el dret a la memòria. 
 
L’aprovació, per unanimitat, al Parlament  de la Llei per a la recuperació 
de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el Franquisme i la 
posterior llei de memòria democràtica de les Illes Balears, fan possible 
donar passes per restituir la veritat, fer justícia i afavorir la reparació. 
 
I així, junts, hem de continuar vetllant pel coneixement i el manteniment 
de la memòria històrica, com a patrimoni col·lectiu que testifica la defensa 
de la identitat i la cultura de les Illes Balears i la lluita pels drets i les 
llibertats democràtiques. 
 
Convençuts d’allò que som, junts hem de mirar cap endavant. 
 
Perquè avui també és un dia per mirar cap al futur, recordant que l’Estatut 
ens ha permès progressar econòmicament, socialment, culturalment i 
políticament. 
 
El canvi global de paradigma i els nous reptes que afrontam com a societat 
ens ha dut a accelerar la transformació d’aquest arxipèlag a través de la 
Llei per a la gestió dels Fons Europeus, que agilitza els projectes que 
definiran el futur de la Unió per impulsar una Europa més moderna, 
resilient i ecològica. 

 
Accelerant, en conseqüència, l’evolució del model econòmic, aprofundint 
en la seva necessària diversificació, innovació i digitalització.  
 
Així, seguint el mandat estatuari, les institucions públiques hem de 
promoure el desenvolupament sostenible encaminat a la igualtat 
d’oportunitats, la plena ocupació, la cohesió social i el progrés científic. 
 
Perquè ara vivim en un món més dinàmic i connectat amb una incidència 
directa sobre l’esfera social, econòmica o laboral, tal com ens ha permès 
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constatar la crisi generada per la Covid-19, els efectes derivats de la 
guerra de Rússia sobre Ucraïna o el Canvi Climàtic. 

 
Per tant, tots hem de tenir clar que només junts, podrem aconseguir 
superar els reptes i les adversitats.  
 
I que la solidaritat i la cooperació que ens han ajudat a definir qui som 
avui, han de servir per continuar pensant i debatent qui serem demà.  

Per continuar marcant el nostre camí autonòmic cap  a un futur compartit. 

Han passat quaranta anys del que va ser un vot de confiança en la nostra 
terra, on el Parlament ha assumit i projectat els principis de la cultura 
democràtica amb el convenciment que és el millor sistema: Parlament 
representatiu, debat ordenat, pluralisme articulat i decisions per majoria.  

La maduresa que ha anat adquirint el nostre autogovern i la influència 
d’aquesta realitat més complexa i interconnectada, ens ha situat en un 
context on el diàleg i l’acord són cabdals per continuar avançant. 
 
La realitat que vivim demana noves perspectives i visions per enfortir 
l’estat del benestar i per a la configuració d’un model social més 
cohesionat i garantit. 
 
Tenim un bon Estatut, però el context actual demanda d’un gran debat 
per tal d’assegurar la sostenibilitat social, econòmica i mediambiental de 
les 4 Illes. 
 
Un gran debat que també ha d’emergir dels ciutadans de Mallorca, 
Menorca, Eivissa i Formentera. 

 
Que ha de servir per plantejar-nos l’adequació dels drets estatuaris dels 
ciutadans a la realitat actual. O si n’hem de reconèixer de nous. 

 
Tot garantint el seu compliment en qualsevol circumstància.  
 
Un debat que ha d’aprofundir també en el desenvolupament estatutari, 
concretant i clarificant l’abast de les competències pròpies. 
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Reforçant el principi de lleialtat institucional, de cooperació i de 
col·laboració entre totes les institucions. 
 
Per també garantir el finançament necessari que reconegui la realitat 
insular i el creixement poblacional, per poder atendre adequadament 
l’estat del benestar.   
 
I aquest debat l’hem de fer amb l’acompanyament institucional i la 
participació activa dels agents socials i econòmics, com a interlocutors pel 
diàleg i la concertació social.  

 
Per  tant, ha de ser  un debat que s’ha de fer des de la vocació de progrés i 
cooperació que ens caracteritza. Fomentant el diàleg i arribant al consens 
necessari per prendre decisions.    
 
Junts hem de continuar fent passes pel camí que ens ha permès construir 
una arquitectura institucional autonòmica. 

 
On les institucions de govern més pròximes a la ciutadania aporten millors 
solucions als problemes quotidians dels més joves, dels adults i dels 
majors, a qui tant devem. 
 
Perquè gràcies a tots ells, a totes les generacions, a tots els que heu 
participat en la consolidació de la nostra autonomia, avui vos puc desitjar 
un feliç 40 aniversari i un feliç Dia de les Illes Balears.  

 
Moltes gràcies. 
 


