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DISCURS INSTITUCIONAL DEL PRESIDENT A LA SESSIÓ 

SOLEMNE D’OBERTURA DE LA X LEGISLATURA 

 

Presidenta de les Illes Balears, membres del govern, senyores i senyors diputats, 

autoritats, públic assistent... 

Contagiats per la solemnitat de l’inici d’una nova legislatura, es presenta la temptació 

d’estancar-nos en declaracions plenes de desitjos que ens poden distreure de la 

nostra missió aquí, al Parlament de les Illes Balears. 

Perquè és evident que som davant un moment simbòlic on hem de fixar el que ha de 

ser el camí d’una institució que, compartiran amb mi, és essencial per al funcionament 

democràtic d’un país.  

Però m’agradaria que em permetessin ser directe i clar respecte de l’objectiu principal 

que ens té reunits avui aquí i per als pròxims quatre anys: la societat ens reclama 

diàleg, negociació i acords. Aquesta ha de ser una legislatura de solucions. I el 

Parlament ha de ser un dels impulsors de les mesures que han d’aconseguir que 

demà la societat estigui millor que avui.  

Al respecte, segur que hauran notat que aquests primers dies s’ha incidit en un 

argument que, sembla, es pot convertir en una evasiva o una justificació per minorar la 

velocitat del progrés que necessiten les Illes Balears. Se’ns recorda, com un fet 

negatiu, que hi ha més grups parlamentaris que mai a la Sala de Plens. I jo em deman, 

des de quan la pluralitat i la diferència d’opinions s’ha convertit en un obstacle? 

He d’admetre que aquesta visió negativa d’un fet que mai no s’havia donat en aquesta 

cambra m’ha preocupat. Que hi hagi ara mateix vuit grups parlamentaris com a 

representants de la sobirania popular i que la primera reacció sigui enfocar-ho des 

d’una perspectiva negativa, ens ha de dur a la reflexió. 

És evident que vivim moments d’erosió política. Existeix una sensació que tot s’esgota. 

Els arguments s’acumulen per convertir-se en murs d’una batalla dialèctica que acaba 

per entrar en un bucle pervers. Tenim el risc que es generi una fatiga democràtica que 

només pot provocar greus perjudicis per la salut social. Però em neg a pensar i 

resignar-me que l’essència del parlamentarisme, la paraula, hagi deixat de ser una 

eina per construir per convertir-se en un instrument d’obstrucció i enfrontament. La 

paraula s’ha de mantenir com a sinònim de comunicació i, per tant, de consens, diàleg 

i acord. 

La manca d’enteniment és un posicionament polític que la societat castiga. Com a 

president del Parlament, som el primer que considera legítima i necessària la defensa 

dels interessos de cada una de les persones que han votat a cadascun dels grups amb 

representació al nostre Parlament. No fer-ho, seria trair el nostre paper de 

representants del poder popular.  

Però això no significa que el bé comú quedi relegat i enfonsat per culpa d’interessos 

particulars o estratègies mal anomenades polítiques. Al contrari: són temps on la 

nostra obligació és, des de la posició política de cada grup, aportar el millor per 

aconseguir normes d’ample consens.  
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Tot, vull insistir, per donar respostes als problemes de la societat a partir de normes 

fruit d’un debat d’idees obert i des de la discrepància i el respecte. 

Com els deia, hem d’aprovar textos legislatius que estiguin enriquits per una aportació 

política plural i lleial. I és aquí on hem d’ubicar el nou paper que ha de tenir el 

Parlament dins una societat que ens demana enteniment i capacitat de fer feina de 

forma conjunta, a partir d’aliances i consensos. 

Perquè els que encara estiguin ancorats en els temps de les majories absolutes, s’han 

equivocat en la lectura que fan del moment que vivim. A les nostres illes, la cultura del 

diàleg i la negociació política fa dècades que ha arrelat i s’ha acabat imposant.  

És per aquest motiu que el Parlament ha d’elevar la seva ressonància social per 

enfortir un model polític basat en compartir i cedir per avançar. I sempre exercint la 

seva activitat lliurement dins el respecte a la Constitució i al nostre Estatut. 

Un model polític que es regeix per un respecte al diferent, que assumeix que no 

importa el color de la pell, ni el gènere sexual ni el lloc de naixement. Que avança cap 

a una vertadera igualtat de gènere. Perquè ens correspon promoure les condicions per 

tal que la igualtat i la llibertat d’una persona, i dels grups als quals s’integra, siguin 

reals i efectives.  

Com s’ha de garantir la llibertat ideològica, d’expressió i la intimitat personal; tenir uns 

serveis sanitaris i educatius eficients; una feina de qualitat, un habitatge o un medi 

ambient protegit.  

A partir d’aquest marc, els homes i les dones de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de 

Formentera han de trobar en la institució que representam una inspiració i un lideratge 

que els aporti confiança i seguretat. La confiança de saber que els seus representants 

fan la feina que toca d’acord amb el mandat electoral i la seguretat que arribaran a 

acords i aprovaran normes que garanteixin drets i ampliïn llibertats. 

I aquesta és la missió del poder legislatiu del qual formam part: escoltar les demandes 

socials i donar-los una resposta legal adequada i segura jurídicament. En aquest 

sentit, esper que estiguin d’acord que hem de fugir de les sortides fàcils, d’aquelles 

que poden trobar un altaveu mediàtic immediat però que tenen un benefici real baix o 

nul. El debat reclama posicionaments sensats, d’una base argumentada sòlida, que 

defugin dreceres perilloses. Hem de ser capaços de posar en marxa iniciatives a partir 

de la màxima exigència i rigor. 

Per fer-ho, tenim en aquesta desena legislatura un nou reglament que ens dóna més 

eines i adequa als temps actuals les normes d’aquesta institució i la feina de les 

senyores i dels senyors diputats.  

Però també és molt important destacar que hem resolt la demanda social que exigeix 

més participació en la vida diària de les institucions públiques. Era una contradicció 

que el poder que canalitza la sobirania popular fes feina sense implicar la ciutadania. 

Amb el nou reglament s’han establert els mecanismes que fan possible complir amb 

un Parlament obert, un camí que ja hem iniciat. 

Un d’ells és la Comissió de Participació Ciutadana, on podran ser escoltades les 

persones o entitats preocupades per qüestions d’interès general o per les iniciatives 

legislatives presentades al Parlament. 
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I a més de ser escoltada, la societat també ha de participar activament en les dues 

principals funcions que tenim: la capacitat legislativa i el poder de control al Govern.  

Pel que fa a la iniciativa legislativa, es podran presentar propostes d’esmenes a 

l’articulat de les proposicions i dels projectes de llei. Sobre la funció de control a 

l’executiu, a partir d’ara, una persona que visqui a les Illes Balears podrà presentar una 

pregunta al Govern perquè sigui resposta de forma oral al plenari o a una comissió. El 

principal requisit d’aquestes preguntes d’iniciativa ciutadana és que hauran de ser 

assumides per un diputat o una diputada. 

Amb aquesta evolució reglamentària es creen nous canals de participació que donen 

més solidesa a les funcions del Parlament de les Illes Balears.  

I no voldria acabar aquesta intervenció sense incidir en la nostra identitat geogràfica, 

que ens obliga a funcionar d’una determinada manera política.  

De la mateixa forma que les diferències enriqueixen, en cap cas no hem de considerar 

la nostra naturalesa insular com un desavantatge. Pot provocar problemes al nostre 

dia a dia. És cert. Però estar separats per la mar ens ha empès a unir-nos amb més 

força. 

El Parlament de les Illes Balears també ha de jugar un paper protagonista en la 

cohesió territorial i institucional del nostre arxipèlag. A partir del respecte i la lleialtat 

institucional, hem d’incrementar la cooperació que ja manté el Parlament amb el 

Govern, els ajuntaments i els consells insulars. En aquest cas concret,  hem de 

desenvolupar nous marcs de diàleg com és la Comissió General de Consells Insulars. 

Perquè elevar aquesta sintonia incideix de forma clara en benefici de la societat. 

Vull acabar aquesta intervenció encoratjant-los a donar el millor de vostès. Per la meva 

part, em compromet davant aquest ple a fer feina perquè el Parlament compleixi amb 

la seva funció de motor de progrés. Ho hem de fer perquè així ens ho demana la 

societat i perquè avui obrim un període de noves oportunitats que no hem de deixar 

fugir.  

Avui emprenem un viatge on continuarem avançant junts, braç a braç, sense por al 

futur. Hem de tenir clar que no hi ha res escrit. El futur l’estam dibuixant ara, dia a dia, 

minut a minut, ple a ple. I hem de poder mirar enrere, llegir els Diaris de Sessions i 

sentir-nos orgullosos d’haver complit amb la missió que ens ha encarregat la societat. 

Estic convençut que així serà amb l’ajuda i la feina de tots vostès.  

Moltes gràcies. 


