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DISCURS INSTITUCIONAL AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL 
 29è ANIVERSARI DE L’ESTATUT 

 
Pere Rotger i Llabrés 

President del Parlament de les Illes Balears 
 

Dijous, 1 de març de 2012 

Molt bon dia, 

Siau benvinguts i benvingudes a l’acte institucional amb motiu de la celebració del 29è 
aniversari de la promulgació del nostre Estatut d’Autonomia. 

El temps, que passa de forma inexorable, és el vertader escrivà de les nostres 
actuacions i dels nostres desitjos, i deixa enrere èxits i fracassos, per donar pas a 
noves il·lusions, conquistes i reptes de futur. 

L’1 de març és una data històrica, una data emotiva que representa el que el poble 
volia i vol i que ens ha servit per dur endavant una societat que sap el que vol i que 
també sap el que som. 

L’autogovern, a través dels temps, ha permès culminar moltes de les nostres 
reivindicacions  i formes d’organitzar la nostra convivència.  

Ens ha ajudat a conviure i a demanar les competències que s’han anat afegint a poc a 
poc i a les quals no vàrem renunciar ni renunciarem. Les anirem assolint amb seny i 
amb el sentit comú que ens caracteritza. La renúncia ja no hi té cabuda. 

Amb actitud democràtica, amb diàleg i amb respecte hem de treballar sempre a totes 
les institucions per tal d’assolir i recuperar la totalitat de les competències que ens 
permet el nostre Estatut d’Autonomia.  

Sense victimisme i sense maniqueismes electoralistes. 

Sabem el que han viscut i sentit els nostres avantpassats. Tenim clar el que és nostre: 
la nostra llengua, la nostra cultura, les nostres tradicions, els nostres sentiments i, 
evidentment, el nostre Estatut. La seva defensa ha de ser la vostra i la nostra voluntat! 

Avui, al primer discurs de la VIII legislatura, em permetreu que recordi el darrer que 
vaig pronunciar l’any 2007 en aquesta mateixa sala, en uns moments de goig per al 
nostre autogovern. Celebràvem l’aprovació de la reforma de l’Estatut, consensuada 
entre la majoria de grups polítics d’aleshores, que comptà amb el suport d’una comissió 
assessora d’experts, la qual va fer un treball digne de lloança. 

Vull recordar totes aquelles persones que es varen dedicar a concebre i a redactar 
l’Estatut i la seva posterior reforma.  

Avui vull fer present especialment el notari Sr. Rafel Gil Mendoza, qui ens deixa el 
juliol passat, i que participà en la primera redacció del nostre Estatut i que, anys 
després, formà part de l’esmentada Comissió Assessora per a la seva actual reforma. 
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Després de la reforma, l’actual Estatut suposà l’establiment de tot un seguit 
d’importants avantatges per a la nostra comunitat.  

No faré avui aquí una relació detallada de totes les novetats i les millores per a les 
quals els parlamentaris d’aleshores lluitàrem. Però sí vull destacar el reconeixement del 
fet insular, la separació de les llistes electorals per al Parlament autonòmic i per a 
cadascun dels consells insulars i la creació de l’Agència Tributària, que ja gestiona més 
eficaçment els nostres recursos tributaris.  

També voldria valorar positivament, el reconeixement de la nostra comunitat com a 
nacionalitat històrica. 

Malgrat els avanços assolits, en queden de pendents. No podem retardar més el model 
d’un finançament que contempli tots els factors de la insularitat.  

Ara són moments difícils i complexos, però és en períodes com els actuals quan es 
demostra que els pobles i els països són dignes de la seva història i del futur que hem 
d’anar construint.  

Vivim en un món de canvis constants. Canvis en l’economia, canvis en la mateixa 
societat, canvis demogràfics i canvis en l’escala de valors.  

Som plenament conscient que en moltes de les cases a les quals avui puc arribar 
gràcies als mitjans de comunicació, es viuen dificultats i incerteses greus.  

La crisis malmena la societat d’una forma dramàtica, especialment pel que fa a la 
manca de treball que afecta, en alguns casos, famílies senceres.  

Coneixedor d’aquesta realitat tenc fe en el propòsit dels nostres polítics i de tota la 
societat, per recuperar aviat el nostre benestar econòmic i social, feina a la qual donam 
la màxima prioritat.  

Per tot això, ens calen noves maneres de fer i les hem de cercar, posar en marxa i 
saber treure  el suc.  

La tasca d’il·lusionar, de fer una política eficaç, de crear les condicions perquè el treball 
torni ser el vertader revulsiu per superar aquesta crisi, és un deure dels representants 
que han estat elegits democràticament. Si els polítics no lluitam més per trobar punts 
en comú, més lligams, la societat no ens ho perdonarà. 

No ens deixem guanyar pel pessimisme que ara impera. 

Senyores i senyors, nosaltres som els responsables i també els protagonistes del 
nostre futur com a poble i de la nostra política. 

Un futur en què la cultura té un paper importantíssim com a element vertebrador d’una 
societat, la illenca, cada vegada més oberta al món. 

Si parlam de cultura en una comunitat autònoma amb dues llengües oficials, 
obligatòriament la llengua adquireix un valor important, ja que ens aporta riquesa i 
bagatge cultural. 
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El nostre Estatut d’Autonomia, norma fonamental d’expressió balear, ho deixa ben clar  
a l’article 4 quan estableix la doble oficialitat del català i el castellà. Dues llengües que 
conviuen en un mateix territori amb total normalitat, sense imposicions. 

Durant tots aquests anys d’autonomia hem hagut de crear mecanismes per garantir la 
igualtat lingüística, ja que la desigualtat entre les dues llengües era evident. 

Avui, en ple segle XXI, i després de 29 anys d’Estatut, disposam d’un sistema educatiu 
que vetlla perquè les generacions més joves adquireixin els coneixements lingüístics 
idonis per garantir la mateixa competència en les dues llengües oficials de les Illes 
Balears. 

Finalment, si parlam de llengua, hem de fer esment a l’article 35 de l’Estatut 
d’Autonomia, que estableix la necessitat d’estudiar i protegir les modalitats insulars de 
la nostra llengua. 

I és en aquest punt on no puc deixar d’evocar la figura del nostre folklorista i lingüista 
més universal: mossèn Antoni Maria Alcover.  

Enguany commemoram els 150 anys del seu naixement i és un bon moment per 
recordar tota la tasca que va dur a terme en benefici de la llengua i la cultura de les 
Illes Balears. 

No hi ha dubte que a les institucions, d’acord amb el nostre Estatut, hem de continuar 
fent feina perquè el seu llegat sigui un fet perdurable en el temps i per transmetre a les 
generacions futures l’obra d’aquest gran home.  

Tots hi hem de contribuir. És una feina col·lectiva.  

Des del Parlament, vull instar a continuar fent feina pel nostre poble i a convertir 
Balears en una comunitat imparable; en una de les millors illes de la Mediterrània. 

Companys diputats i diputades, dignifiquem la política, honorem els nostres 
conciutadans, sense excuses i sense retrets. Si treballam plegats serem un gran país.  

Tot depèn de nosaltres. 

No hem de deixar de pensar que estam fortament lligats a Europa, però que, malgrat 
aquets vincles, no hem de renunciar a la nostra idiosincràsia.  

No només perquè les decisions que es prenen al Parlament Europeu i a d’altres 
instàncies europees, ens afecten d’una forma directa a tots, sinó perquè la construcció 
europea i l’espai de convivència social, econòmica, cultural i humana tendeixen a 
enllaçar-se de tal manera, que és impossible desvincular-los un de l’altre. 

Avui, la crisis actual fa que des de Europa s’imposin regles molt estrictes als estats, 
sobretot d’índole econòmica. Aquestes decisions, que són comunes a tots els 
membres, no són una invasió a la sobirania ni signifiquen que hi renunciem. Tot al 
contrari, precisament han de servir per reforçar l’Estatut.  

Les regles fetes amb sentit comú i responsabilitat, han de ser tan bones a l’àmbit 
europeu com a l’autonòmic. No és el mateix compartir les responsabilitats, els drets i 
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les inquietuds que cedir-los sense intervenir ni participar. 

Des d’aquell 1 de març de 1983, el poble de les Illes Balears és més fort, més valent, té 
coratge i demostra que sap anar cap endavant. 

Som una comunitat integradora, tolerant, multicultural. Convivim en harmonia i 
respecte, i les Illes Balears som tots i totes. Tots i totes els que desitjam, avui més que 
mai, que la nostra comunitat progressi.  

Per tant, vos deman que enfortigeu les actituds positives i que mirem cap al futur amb 
valentia.  

Celebrem, doncs, aquesta data amb confiança, amb sentiment, amb el record sempre 
present i necessari de saber d’on venim i què volem.  

Vos vull transmetre optimisme per aixecar la nostra comunitat. La grandesa d’un país 
es troba en la grandesa de la seva gent i en la fortalesa de cada un de vosaltres. 

Abans de finalitzar aquest discurs, vull també retre un record a la Constitució de 1812, 
coneguda com la “PEPA”, per haver estat promulgada el dia de Sant Josep, i que 
enguany celebra el seu 200 aniversari. Constitució primera a Espanya i de les més 
liberals del moment.  

I ara sí, per finalitzar vos vull dir que som el que feim, no el que deim. 

 Per tant, estimats amics i amigues, 

 ANEM PER FEINA...  

Llarga vida i visca el nostre Estatut d’Autonomia!!!!! 

 


