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Senyores i senyors. 

 

Benvinguts totes i tots al Parlament de les Illes Balears. 

 

 

Avui, dia primer de març, ens hem reunit tots aquí, un any més, per celebrar 

l’entrada en vigor del nostre Estatut d’Autonomia. 

 

Ens trobam al final de la VIII legislatura i em complau molt poder commemorar 

de nou aquesta fita històrica, que va possibilitar la nostra autonomia com a 

poble, és a dir, el nostre autogovern com a comunitat. 

 

Com a presidenta del Parlament de les Illes Balears no puc sinó lloar les 

institucions que sorgiren d'aquell Estatut i que, des de 1983, han anat creixent i 

adaptant-se a la realitat històrica de cada moment, sempre en benefici de tots 

els habitants de les nostres illes.  

 

En aquests moments difícils, en els quals trobam els òrgans polítics més 

qüestionats que mai, hem d’unir-nos per protegir allò que ens importa. Ningú 

més que nosaltres no defensarà la nostra sobirania com a ciutadans de 

Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. 

 

Sense les institucions autonòmiques, la veu dels que vivim a aquestes illes no 

arribaria –clara i nítida– als òrgans de representació. Fora d’elles, les persones 

elegides pel poble no podrien complir amb el seu deure d’expressar –amb 

eficiència i honestedat– la voluntat de tots i cadascun dels habitants de les Illes 

Balears. 
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Senyores i senyors. 

 

Fa 32 anys, totes les forces polítiques i socials que ens han precedit 

s’esforçaren per construir i consolidar l’entramat institucional autonòmic que 

avui tenim a la nostra disposició.  

 

Ara, després de més de tres dècades, els hem d’agrair l’esforç que feren per 

posar-se d’acord més enllà de les seves ideologies i per edificar les bases 

estructurals del nostre dret a decidir com a comunitat autònoma. 

 

D’entre totes les institucions autonòmiques és el Parlament el màxim 

representant del poble de les Illes Balears. 

 

Per això, i perquè ens trobam molt a prop de finalitzar la VIII legislatura, voldria 

fer un breu balanç de tota la feina que s’ha fet al llarg d’aquests quatre anys. 

 

Durant la present legislatura, crec fermament que el Parlament ha demostrat 

que és una institució viva, oberta i dinàmica, on no només s’han pogut 

confrontar idees, sinó on també s’ha arribat a acords unànimes.  

 

Consider que aquest és el camí que tots hem de seguir. No podem ignorar que 

són els mateixos ciutadans que demanen als polítics capacitat de consens, 

diàleg, moderació i voluntat de trobar els punts d’enteniment que millor obeeixin 

a l’interès col·lectiu. 

 

Exemples d’aquest esperit són un bon nombre d’iniciatives que s’han aprovat 

per acord i que han donat resposta a demandes històriques de la nostra 

societat.  

 

Entre d’altres, voldria destacar: 



 

Parlament de les Illes Balears 
 

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

  4

- L'aprovació de la modificació de la Llei de serveis socials i la Llei de 

cans d'assistència. 

- La lectura de fins a 28 declaracions institucionals.  

- La postura contra les prospeccions petrolieres. 

- La proposició no de llei aprovada per unanimitat que reclama una 

inversió major a les Balears per part de l’Estat espanyol. 

- I la recent presa en consideració per unanimitat de la Proposició de llei 

de drets i garanties de les persones en el procés  de morir. 

 

Pel que fa a la Llei de serveis socials i a la de cans d'assistència, hem 

aconseguit protegir els lligams entre les persones que han de menester una 

ajuda específica i els seus cuidadors; així com ampliar la prestació que aquests 

animals poden fer a la gent que acompanyen.  

 

Fruit d’aquestes decisions, podem dir orgullosos que el Parlament de les 

nostres illes ha estat guardonat amb el prestigiós premi solidari de l’ONCE.  

 

Dins les declaracions institucionals, hem assolit acords importants referits a 

assumptes que afecten els sectors més fràgils de la societat i que justament 

per aquest motiu necessiten una atenció especial.  

 

D’entre aquests manifests voldria assenyalar les declaracions institucionals de 

2011 i 2012 contra la violència envers les dones i totes les declaracions a favor 

del poble sahrauí, pel gran valor simbòlic que suposen per als col·lectius als 

quals s’adrecen.  

  

En relació amb les prospeccions, podem dir que, sens dubte, una de les 

característiques més definitòries d’aquest període ha estat la negativa forta, 

unànime i rotunda que tots els que som aquí –en representació del poble 

balear– hem pronunciat en contra de les prospeccions petrolieres.  
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Tots els habitants d’aquesta comunitat estimam, i molt, les nostres illes, motiu 

pel qual hem dit que NO –una i cent vegades– a posar en perill l’ecosistema, la 

bellesa i la prosperitat de la nostra terra. 

També hi ha hagut consens parlamentari a l’hora de reclamar a l’Estat una 

inversió equànime per al nostre territori, que estigui a l’altura del que Balears 

aporta a Espanya i que ens aproximi a la xifra mitjana que reben les altres 

persones del nostre país. És una reclamació justa, que tots els diputats i totes 

les diputades han assumit amb valentia i determinació. 

 

Amb aquests exemples d’acord, podem proclamar que les institucions 

autonòmiques no són de cap partit ni de cap color polític, que les institucions 

són de la democràcia i de l’autonomia, són dels ciutadans a qui representen i 

estan al seu servei; sense excloure ningú. 

 

Senyores i senyors. 

 

Tots aquests assoliments no haguessin estat possibles sense un sistema 

democràtic, en el qual l’opinió de la gent es reflecteixi a les accions de l’Estat. 

 

No obstant això, en aquests temps de grans dificultats econòmiques i socials és 

habitual trobar-se amb opinions que qüestionen la tasca política. 

 

En gran part, aquest menyspreu generalitzat es deu a l'actuació irresponsable, 

deslleial, perversa i antidemocràtica d'una minoria. 

 

I, encara que la corrupció dins les institucions sempre és intolerable i 

abominable, en temps de crisi, on la gent ha vist minvat el seu patrimoni 

personal i la seva qualitat de vida, aquesta falta de virtut encara causa més 

crispació i indignació.  
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Amb tot, estic convençuda que la solució no passa per desatendre i despenjar-

se de l’únic sistema polític que permet al conjunt de la societat dirigir les 

institucions; sistema que té les seves arrels a Europa i que es remunta a 

l’antiga i sàvia Atenes, fa ja més de 2.600 anys.  

 

Tal com diu Aristòtil, l’ésser humà és un animal polític, i la seva forma natural 

d’organització es dóna a la ciutat, a la polis; allà on es fomenta la convivència i 

s’expressen lliurament les idees i on tots són igual de valuosos just per la seva 

condició d’homes. 

 

Desinteressar-nos per la política, renunciar a la nostra participació democràtica 

és com amputar-nos una part de nosaltres mateixos, una part que ens 

constitueix, i que, en cas de supressió, deixa irremeiablement un buit a les 

nostres ànimes.  

 

Per això, cal diferenciar el repudi de les males pràctiques polítiques dels atacs 

a la política amb majúscules.  

 

Un polític corrupte no és un polític, és una persona no mereixedora d’aquest 

nom, que ha de ser immediatament apartada per salvaguardar les institucions 

de la seva pitjor malaltia: la desafecció ciutadana. 

La seva cura és molt més senzilla del que pensam. La tenim al davant i depèn 

de nosaltres mateixos. 

 

Just basta posar al capdavant de tot l’únic  que vertaderament importa: les 

persones.  

 

Més fort que qualsevol ideologia, més fort que qualsevol cas aïllat de corrupció 

i més fort que totes les institucions, ha de ser el desig de tots nosaltres 

d’aconseguir el benestar per a tota la societat.  
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No hem d’oblidar que cada representant polític: des dels batles i regidors d’un 

petit municipi, fins als diputats, consellers i presidents de les comunitats 

autònomes, pot ser exemple de bona praxis política si roman al costat de la 

gent.  

 

No hem d’oblidar que cada persona que pertany a una petita associació de 

veïnats o que fa arribar la seva opinió als que governen, participa activament 

de la vida comunitària i té l'oportunitat de canviar allò que no li agrada. 

 

I tot això és així, senyores i senyors, perquè la política la feim tots; perquè a la 

democràcia tots som polítics.   

 

Per això, em permetreu que avui us demani màxima participació a les pròximes 

eleccions del mes de maig.  

 

Amb el nostre vot farem ús del canal més important que tenim a l’abast per 

exercir el nostre dret a decidir. No hi podem renunciar perquè ens hi  jugam el 

nostre futur. 

 

I ja per acabar, només m’agradaria dir-vos que he intentat servir aquesta 

institució amb fidelitat a l’esperit que va inspirar la seva creació; i  sempre amb 

la intenció d’apropar-la a qui en darrera instància pertany: a tots els ciutadans. 

 

Les meves primeres passes en el món de la política han tingut lloc dins 

d’aquesta casa. És difícil expressar amb paraules tot l’afecte que profés als 

diputats i a les diputades que heu format part d’aquesta VIII legislatura i a tots 

els membres del funcionariat, que m’heu fet sentir al Parlament com a casa 

meva. Gràcies a tots, de cor, pel vostre esforç i per la feina ben feta. 

 

Durant aquest període de canvis, on hi ha hagut més activitat parlamentaria 

que mai, hem hagut de duplicar els esforços. S’han habilitat dies de feina que 
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històricament no eren lectius i tots els membres d’aquesta gran família heu 

assumit el repte amb una professionalitat i una responsabilitat que em fan 

sentir molt orgullosa.  

 

Senyores i senyors. 

 

Hem aconseguit en aquest període legislatiu fites molt importants. Les 

institucions, a petició de la ciutadania, s’han tornat més transparents.  

 

Al Parlament, podem demostrar aquest canvi de tendència amb la nostra nova 

web, que, a dia d’avui, és pionera en la inclusió d’un apartat únic dedicat a la 

transparència.  

 

Així mateix, hem pogut veure amb satisfacció cóm, amb petites passes, anam 

sortint d’aquesta crisi econòmica que ens afecta des de 2008…  

 

No obstant això, tots els que ens dedicam al servei públic amb vocació, 

honradesa i coratge tenim l’obligació de continuar fent feina per als col·lectius 

més vulnerables i per a tots aquells habitants de les Balears que encara ho 

estan passant malament. 

 

És cert que s’ha fet molt, però encara queda molt per fer. Hem de reforçar el 

contacte directe amb la gent i apropar-nos a la seva realitat quotidiana. La 

societat ha de tenir a les institucions una mà on aferrar-se en els moments 

difícils.  

 

Ens ha de veure preocupats pel conjunt de la situació, per la bona gestió, però 

també pels detalls de totes les petites coses que l’afecten. 
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Al llarg d’aquests anys com a presidenta del Parlament he tingut ocasió 

d’arribar a tots els racons de les Illes i he pogut conèixer de primera mà els 

problemes i les necessitats de la gent.  

 

Així, he constatat que aquells detalls que poden semblar insignificants als 

òrgans polítics, representen, en ocasions, un obstacle insalvable a nivell 

individual. 

D’aquí la necessitat de fer política propera, directa, a peu de carrer; d’escoltar 

la gent. No podem baixar la guàrdia davant les necessitats reals de les 

persones. 

 

Tot plegat: la crisi, els casos de corrupció i la desafecció per l’activitat política, 

ha transformat la mentalitat de la societat.  Ara més que mai els ciutadans 

volen ser escoltats i tenim el deure de ser sensibles a aquest canvi.  

 

Hem de continuar amb pas decidit per aquest procés de transformació, on tan 

important és consolidar el camí cap a la prosperitat, com el fet d’aconseguir-ho 

amb escrupolositat, màxima honestedat i absoluta transparència. 

 

S’ha fet molt, queda molt per fer, i tenim a l’abast l’eina fonamental del canvi: la 

democràcia, la voluntat d’ajudar els altres i uns òrgans de govern autonòmics.  

 

Així que endavant amb la bona feina i els bons propòsits. Aquesta comunitat no 

hauria arribat a ser el que és avui sense tots els que formam part d’aquesta 

terra. 

 

Moltes gràcies. 

 


