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Senyores i senyors.
Digníssimes autoritats.
Molt bon dia.
Siguin benvinguts al Parlament per a aquest acte de commemoració del trentatres aniversari del nostre Estatut que va permetre veure reconegut oficialment
el dret a l'autonomia de les Illes Balears.
La redacció i la posterior aprovació de l'Estatut suposà l'establiment d'un
sistema d'autogovern i la consolidació dels principis de cooperació de la
nostra comunitat insular.
L'Estatut va esser, continua i ha de seguir essent el referent que ens
cohesiona i ens uneix com a poble balear. Un poble que ha d’estar orgullós
de la riquesa que atresora a cada una de les nostres illes de caràcter cultural,
paisatgístic, ètnic, artístic, arquitectònic...

Mallorca, Menorca, Eivissa i

Formentera, territoris cada un d’ells amb una marcada personalitat pròpia que
ens dota d’una riquesa comuna que hem d’estimular i mantenir, amb el màxim
respecte al necessari equilibri i a la justícia distributiva de càrregues i beneficis.
Després de més de tres dècades... el nostre estatut continua vigent en les
seves tres dimensions fonamentals: salvaguardar les llibertats democràtiques,
el dret de poder decidir el nostre futur a través d'unes institucions pròpies
d’autogovern, i la capacitat de satisfer les necessitats de cada una de les
nostres illes.
No podem oblidar, quan feim repàs a la nostra història parlamentària, les
persones gràcies a les quals hem pogut arribar fins aquí, i en aquest cas i
especialment, el molt honorable senyor Antoni Cirerol Thomàs primer president
del Parlament de les Illes Balears des de 1983 a 1987, impulsor i
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desenvolupador de la institució, que va deixar-nos el passat mes de desembre.
Un record també, pel Doctor en Dret Gregori Mir Mayol, membre de la comissió
que redactà el nostre Estatut d’Autonomia i que ens deixa abans-d’ahir.
L’Estatut sorgí del poble i ha d’estar al servei del poble per respondre a les
necessitats reals i canviants de la nostra societat. Després de trenta-tres anys,
el poble balear ha progressat molt en tots els sentits, i l'Estatut ha estat una
eina eficaç per avançar en les transformacions institucionals, territorials,
socials, econòmiques i culturals que han marcat positivament les nostres illes.
Avui... el repte i la vigència del nostre Estatut, ja no ha de ser només reivindicar
unes institucions i unes competències pròpies, sinó que s’ha d’acompanyar de
la petició d’un règim de finançament just que pugui pal·liar les necessitats de
la població.
No és possible que una comunitat que genera tanta riquesa, com és la nostra,
que des de sempre fa una aportació econòmica neta destacable a la solidaritat
amb la resta de comunitats autònomes, pateixi tantes mancances en els
serveis que presta a la seva pròpia població. Perquè, no ens enganyem, a la
majoria de les ràtios, per no dir a totes, que avaluen els beneficis que rep la
nostra ciutadania de les administracions, estam per davall dels mínims
desitjables, i no suportem la comparació amb la majoria de la resta
d’autonomies de l’Estat.
Tenim un retorn econòmic insuficient que ens impedeix donar oportunitats al
nostre jovent, que lastra la sanitat, les comunicacions, la universitat, la
investigació, els serveis socials, mancances que també afecten aquest
parlament... al cap i a la fi, falten les prestacions que la nostra ciutadania es
mereix com a just retorn a la feina i als esforços que realitza.
No podem seguir essent tractats com un territori perifèric i vist tan sols com una
font inesgotable de finançament pels altres.
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Som una comunitat que necessita diversificar els seus recursos per no
dependre tan sols i majoritàriament d’una única font econòmica a través del
turisme, que esperem que segueixi confiant molt anys en la nostra acollida,
però com tots sabem, no és desitjable apostar tot el nostre futur a una única
font.
L'Estatut ha de ser la columna que ha de sustentar el nostre esperit per ser
capaços d’afrontar la difícil conjuntura social i econòmica actual, per mirar cap
endavant, per treballar amb coratge, il·lusió i optimisme, identificant els reptes
de futur en el marc d’un model de societat moderna i oberta al món. En aquesta
tasca, s'hi ha d'implicar tota la societat illenca, i s’ha de veure especialment
impulsada des del Parlament de les Illes Balears.
La nostra cambra autonòmica és el màxim òrgan de pluralitat i, per tant,
d’expressió democràtica d’un poble amb una història, una llengua... el català, i
una cultura pròpia i diversa en la seva singularitat, que ens ancora a la
Mediterrània i especialment a altres comunitats amb les quals compartim
història comuna, i que hem de conèixer i hem de defensar.
El Parlament ha de ser més viu que mai; ha de mantenir l’esperit de la seva
constitució i des d'on, entre tots i totes, treballam amb propostes per millorar el
benestar de la població i aportar solucions als seus problemes.
Un parlament que sigui sensible a les necessitats imperioses de tanta
ciutadania que veu trencats els seus somnis pels abusos financers i la manca
de feina i d’oportunitats.
Un parlament on “los brotes verdes” no ho siguin perquè les estadístiques, els
resultats de les borses de valors, els beneficis de les empreses de l’IBEX 35 o
de la banca... millorin; o perquè ho faci qualsevol altra ràtio financera, sinó
perquè vegem la fi del mal somni del gran atur estructural que arrossegam des
de fa molts anys, l’emigració dels nostres millors joves i professionals, dels
salaris mínims que no donen per viure o de les pensions mes baixes de l’Estat.
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És cert que el nostre Parlament és sensible a les situacions de violència cap a
les dones i que sabem ser solidaris amb el patiment de les famílies que s’han
vist malmeses pels assassinats de mares, germanes, filles en mans dels seus
maltractadors. Però la quantitat de víctimes que any rere any es vénen produint
no ens permet ser optimistes; hi ha qualque cosa que no devem estar fent bé.
Si reflexionam sobre les polítiques en contra de la violència que s’han vengut
aplicant els darrers anys, comprovarem que aquestes es centren, per una
banda, en la necessària educació dels infants i la seva sensibilització, encara
escassa, i per l’altra en els recursos que pretenen defensar la dona amb
mesures jurídiques o policials, que no aconsegueixen evitar els assassinats i
maltractaments tant com seria necessari. Volem educar els infants i allunyar i
castigar els maltractadors. Son mesures absolutament necessàries però no
suficients.
Potser seria l’hora de cercar noves fórmules, que afegides a las actuals,
obrissin noves expectatives, propiciant una més ampla intervenció per part del
serveis socials que no actuassin en primera instancia tan sols sobre les dones
sinó sobre la unitat familiar quan fos els cas, o sobre homes i dones
indistintament, no cercant en primer terme la condemna, sinó l’eradicació del
problema. Difícilment podrem posar fi als casos que ens horroritzen si no
actuem sobre els maltractadors o assassins abans que ho facin i no tan sols
amb mesures jurídiques i policials: no es pot vigilar sempre tothom. Els homes
són part del problema, naturalment, però també de la solució.
Des que vaig tenir l’honor d’ocupar el càrrec de presidenta del Parlament vaig
fer-me la promesa de propiciar una manera de fer política parlamentària on
primés una comunicació fluida en el consens i el diàleg. La ciutadania veu dia a
dia les nostres intervencions, com comunicam, què deim i a qui, i difícilment
serem capaços de transmetre la necessària confiança si no perceben que som
capaços de fer-ho amb la necessària dignitat. He de dir que hem d’estar
satisfets del que anam aconseguint, ja que ara per ara s’estableixen unes
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relacions entre grups parlamentaris, que en el marc de la lògica discrepància i
del debat intens, manté el respecte necessari entre persones.
Un altre dels aspectes que vaig proposar-me a l’hora de prendre possessió era
la màxima obertura del Parlament a la ciutadania; feina que estem
desenvolupant. No vull deixar de recalcar el suport de la Mesa del Parlament,
que en la seva diversitat política, no ha defallit a remar junts en aquesta
direcció.
Volem que el Parlament sigui reflex de la societat civil, no tan sols per la
presència dels seus representants, sinó també per la participació activa de la
gent. Així... hem volgut donar veu a la gent de la cultura, hem estat altaveu de
músics de carrer que a través del seu art animen els nostres pobles, hem
volgut obrir les portes al teatre, com avui mateix es podrà comprovar, i no
renunciam a fer-ho a altres manifestacions artístiques i culturals que dignifiquin
la nostra comunitat. Seguirem, per suposat, amb el que ja és una tradició en
aquesta casa: posar a l’abast de tothom la seva riquesa patrimonial,
especialment l’arquitectònica, però també la pictòrica i l’escultòrica a través de
visites i altres actes.
Així, volem ressaltar la bona acollida de la darrera nit de l’art, on unes dues mil
persones varen gaudir d’aquest espai i d’actuacions musicals.
També és destacable el nombre de visitants del darrer any atesos pel servei de
Divulgació Institucional, més de 8.200 persones ens han visitat, 5.900 d’elles
nines i nins, als quals hem de prestar especial atenció. No podem deixar
d’aprofitar les seves visites per formar-los i informar-los de la tasca
parlamentària, dels seus procediments i de la necessària valoració d’allà on es
practica per antonomàsia la democràcia i el diàleg.
Tota una sèrie d’activitats han volgut convertir en realitat aquesta obertura
social del Parlament. A través de les tradicionals i entranyables recepcions als
nins sahrauís, a qui tan sensible és el poble balear, nins i nines que vénen a
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passar un temps amb nosaltres de vacances o d’estudi. També amb l’acte del
Dia internacional de la Violència contra les dones, o el Dia Internacional en
memòria de les víctimes de l’Holocaust, on per primera vegada van esser
convidats representants dels presos republicans als camps de concentració
nazis; i amb la signatura del pacte per a la inclusió social entre els
representants de les formacions polítiques amb representació parlamentaria.
Hem afegit noves activitats, com l’exposició sobre la situació de la infància a
nivell mundial i el primer Parlament presidit per nines i nins, dins els actes de la
primera setmana de la infància realitzada amb col·laboració amb UNICEF,
l’acte del CERMI en benefici de les dones amb discapacitat, la recollida
d’aliments per la associació ADIS d’ajuda a famílies, l’acte del Parlament
Infantil d’Esporles... portes obertes, que entri claror, que la societat senti de
veres que això es la seva àgora.
No arriba a un any de legislatura i crec que hem de felicitar-nos de la feina que
anam fent. Així, l’acció legislativa ha permès que s’aprovassin 6 lleis, 3
projectes de llei i 3 proposicions de llei, a més de 3 decrets llei, i en aquest
moments ja tenim 3 projectes de llei més en tramitació, així com 7 proposicions
de llei.
Hem aconseguit un impuls parlamentari destacable i per tant s’han registrat 181
proposicions no de llei, i ja n’estan aprovades en aquest moment 88, amb 65
més en tramitació.
S’han registrat 29 interpel·lacions i 16 mocions al Govern, de les quals se n’han
aprovat 8. S’han cursat 3.074 preguntes i s’han registrat 1.899 sol·licituds de
documentació i informació. Entre tots i totes haurem de fer un esforç per donar
respostes. No dubtam de la voluntat del Govern per fer-ho i de respondre al
necessari control parlamentari de la seva gestió.
La setmana passada varen ser preses en consideració al nostre parlament
dues proposicions de llei que m’omplen d’orgull. La proposició de Llei balear
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de fosses per determinar la competència del Govern de les Illes Balears en la
localització i la identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra
Civil i la dictadura franquista a les Illes Balears i, si és possible, la recuperació i
la identificació de les seves restes, entre altres aspectes. I la proposició de Llei
per garantir els drets de lesbianes, gais, transexuals, bisexuals i
intersexuals, amb l’objectiu de desenvolupar i garantir els seus drets i evitarlos situacions de discriminació i violència, per tal d’assegurar que a les Illes
Balears es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.
Fer lleis és important i necessari, però ho és més que serveixin per a l’objectiu
per al qual han estat redactades. Així, no és de rebut que la Llei 39 de l’any
2006, de Promoció de la Autonomia Personal y Atenció a las Persones en
Situació de Dependència, la nomenada llei de dependència, hagi estat els
darrers anys conscientment ignorada en el millor dels casos, o directament
sabotejada en altres amb raó d’objectius econòmics que posen per davant
protegir la banca i altres abans que les persones.
La situació a les nostres illes és absolutament patètica, som la comunitat
autònoma on menys ha crescut el nombre de beneficiaris de prestacions a tot
l’any 2015, 147 persones. Tan sols superada per una altra comunitat, on no
sols no han augmentat sinó que han disminuït. Un 75,84% de les persones de
les Illes Balears amb dret a prestació estan pendents de la concessió. Moltes,
lamentablement, no la rebran mai, probablement moriran abans de veure
reconegut el seu dret: ¡Intolerable!.
Són necessàries lleis que es converteixin en acció, i en aquest cas les
persones no poden esperar. Cada dia que esperen es malmet la seva vida.
Tenim davant nostre reptes cabdals per a la regeneració democràtica tan
necessària a la nostra comunitat. No sols cal condemnar aquells que han caigut
en la xacra de la corrupció, sinó que és necessari avançar perquè no sigui
possible que torni a passar o, en qualsevol cas, que sigui molt difícil que passi i
ràpidament detectable. Així tenim el ferm compromís al llarg de 2016 de posar
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en funcionament l’Oficina de Lluita Contra la Corrupció,

que dependrà

directament del Parlament i residirà físicament en aquesta institució, per fer
palesa la seva absoluta independència d’actuació. Posaré tot el meu esforç a
aconseguir que el seu primer cap sigui una persona professional, independent,
competent i de màxim consens entre tots els grups polítics, desitjablement
nomenada per unanimitat i en primera votació.
No pot ser que en aquesta Comunitat Autònoma hi segueixi mancant un Síndic
de Greuges. És prou simbòlic que després de tants anys no hàgim estat
capaços de posar-nos d’acord a nomenar-lo. No és creïble que entre totes les
persones que convivim a les Illes no s’hagi pogut trobar qui pugui ostentar
l’obligació de defensar els drets de tota la ciutadania davant de l’administració.
Efectivament... el poble de Balears no té qui el defensi davant els abusos, ni qui
respongui per ell quan es vulnerin els drets i les llibertats per part dels que
governen. Senyores i senyors, representants polítics, donam un pobre missatge
al poble si no som capaços de dotar-lo dels instruments per defensar-se en
front dels poders públics.
També som partidaris de donar veu a les persones i als col·lectius al
Parlament, i volem fer-ho a través de l’escó 60, que no sols ha de simbolitzar la
presència de la gent al Ple, sinó que l’ha de fer efectiva. Ens proposem cercar
un mètode pel qual les persones i els col·lectius puguin ser escoltats als plens
de manera directa, i no necessàriament a través dels grups parlamentaris. La
societat civil ha de tenir veu.
He intentat amb totes les meves forces com a presidenta del Parlament,
transmetre a la societat un missatge de prudència i contenció econòmica dels
polítics, de vegades amb més èxit que d’altres. Seguesc pensant que és
necessari que quan una societat pateix, els polítics hem de mostrar la suficient
sensibilitat per mostrar-nos solidaris

i contenir la despesa en nosaltres

mateixos.
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Crec que ser conseqüents amb el nostre paper de representants del poble és
fonamental, i que s’ha que fugir del doble llenguatge de dir unes coses i fer-ne
unes altres. No podem demanar austeritat a les persones i no ser austers
nosaltres mateixos.
És absolutament necessari procedir a l’eliminació d’una situació que la
ciutadania perceb com de privilegi per als polítics, jutges, fiscals i altres càrrecs
públics i que té a veure amb la figura jurídica de l’aforament. És cert que s’han
d’establir fórmules per evitar denúncies espúries que es converteixin en un
arma política, però per altra banda ningú entén que més de 10.000 persones a
l’estat tinguin una situació jurídica diferent a la resta de dones i homes. No hi ha
cap cas similar en els països desenvolupats que ens envolten.
El Parlament està en plena modernització. Els anys de dificultats econòmiques
han afectat els seus mitjans, i la falta de pluralitat per una majoria política
aclaparadora en els seus òrgans, ha fet que no sempre es distingís entre
Govern i Parlament, i, per tant, s’ha produït una manca d’impuls en la seva
adaptació als temps i per dotar-lo dels necessaris recursos econòmics. Això no
s’ha vist com una prioritat i ara hem de fer un esforç. Tenim plena confiança, no
sols per que creiem percebre en el Govern la necessària voluntat perquè sigui
així, i es millorin substancialment les dotacions els propers anys, sinó perquè el
Parlament, en la majoria dels casos, gaudeix d’un actiu fonamental que és el
seu personal. Amb voluntat i persones disposades a fer feina tot és possible.
Senyores i senyors, avui és una festa de la democràcia, de la nostra
democràcia, no voldria avorrir-los i sí emplaçar-los a gaudir dels actes, de la
festa i, per suposat, de les portes obertes del Parlament. Aquesta tarda
organitzam visites per a tots els que vulguin acompanyar-nos. Gaudirem de
teatre. Passejarem i aprendrem. Però, sobretot, esper, seguirem donant
exemple de convivència, d’acolliment, de participació.
Les portes sempre estaran obertes per a la ciutadania. Demà seguirem anant
per feina; el nostre poble s’ho mereix i no podem decebre’l.
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Moltes gràcies.
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