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Molt Honorable Presidenta de la comunitat, digníssimes autoritats, ciutadanes i 

ciutadans. 

Els vull donar la més cordial benvinguda al Parlament de les Illes Balears. 

Benvingudes i benvinguts A CA VOSTRA. 

Un any més ens reunim per commemorar l’1 de març, la nostra festa. Ara fa 34 

anys el nostre poble assolí una fita transcendental: l’entrada en vigor de 

l’Estatut d’Autonomia, que va suposar l’establiment d’un sistema d’autogovern i 

la consolidació del principi de cooperació entre les nostres illes.  

Unes illes que, com cantaren els Antònia  Font, són:  “Todas diferentes, no hay 

dos iguales, un montón de gentes: Islas Baleares”. 

Tot i així, fa 34 anys que les ciutadanes i els ciutadans de Menorca, Eivissa, 

Formentera i Mallorca podem decidir per nosaltres mateixos sobre les coses 

importants que afecten la nostra comunitat. 

En un dia tan assenyalat ens reunim en aquesta casa, de la qual tot just fa 

dues setmanes en sóc president. No em cansaré de dir com és d’important per 

a mi el compromís assolit i esper estar-hi a l’altura.  

El Parlament és la cambra legislativa. Això, que dit així pareix una obvietat, és 

d’una importància extrema. En aquesta institució, les 59 diputades i diputats 

confrontam idees, debatem, dialogam i treballam per fer realitat unes normes 

que han de servir per millorar i avançar en drets. 

Ens trobam ara mateix pràcticament a l’equador de la legislatura. Voldria 

aprofitar per fer esment a un parell d’exemples del que s’ha aconseguit fins ara 

arribant a consens, el que ha de ser una exigència dins aquesta cambra.  

Perquè la democràcia és un sistema d’equilibris que permet articular el diàleg 

sense perdre de vista el respecte per les visions i les opinions alienes. 
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Venim d’un període dur, encara ara no del tot superat, per a gran part del 

nostre poble, un temps de crisi que, com acostuma a passar, ha mostrat la 

seva pitjor cara a les persones més dèbils.  

A les nostres illes comptam a dia d’avui amb la Renda social garantida, 

orientada justament als més vulnerables econòmicament.  

És una mesura en concret, però no podem baixar la guàrdia. Les grans xifres 

de la macroeconomia xoquen sovint amb la realitat. Vos anim, idò, companyes i 

companys d’aquesta casa, a no oblidar que estam al servei de la ciutadania.  

Tan de bo aviat li puguem garantir el dret a un habitatge digne; i a un treball de 

major qualitat, que faci incompatible l’ocupació amb la pobresa laboral. 

Permeteu-me que tengui un record ara per a totes les persones menorquines, 

eivissenques, formentereres i mallorquines que han hagut de partir, moltes 

d’elles empeses per la necessitat de trobar noves oportunitats, fora de les Illes 

i, en molts casos, fins i tot a altres països.  

Des d’aquí els desig que, allà on siguin, puguin celebrar d’alguna manera 

aquesta festa que és també la seva. 

En els pitjors moments és quan més ens hem de recordar de posar la 

ciutadania al centre del debat legislatiu. Per això, cal esforçar-nos per, amb la 

nostra feina, crear les circumstàncies òptimes perquè aquestes persones 

puguin tornar a ca seva.  

Gent que ha hagut de partir i gent vol venir. És per a tots conegut el drama dels 

refugiats que fugen de  guerres que els destrossen la vida per acabar tancats a 

camps.  

Aquí. A Europa. Al que anomenam primer món i que s’enorgulleix de ser el 

bressol de la democràcia. 
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La nostra comunitat està conformada per illes, petits territoris envoltats per la 

Mediterrània, una mar que setmana rere setmana esdevé tomba d’éssers 

humans que fugen de l’horror. No es pot tolerar.  

Nosaltres som un poble d’acollida i solidari. Aquest parlament ho va declarar al 

seu dia: les ciutadanes i els ciutadans de les Balears volem col·laborar per 

donar una solució digna a les persones afectades per aquest drama. 

Som molt afortunats, no ho oblidem mai. Gaudim d’un període de pau i 

democràcia; millorable, però que ens permet construir una societat més justa i 

lliure. 

En aquest sentit, des del passat mes de maig, les Illes tenim una llei que 

garanteix els drets de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals i 

per eradicar la fòbia contra aquest col·lectiu.  

Totes les forces polítiques aquí representades donaren suport a la gran majoria 

dels articles que la conformen.  

Gairebé tothom va estar d’acord a considerar la tramitació d’aquesta llei un 

exemple del que ha de ser el dia a dia d’aquesta casa. El debat i les diverses 

aportacions conduïren al consens. És així com hem de continuar fent feina. 

El meu sincer agraïment a totes les meves companyes i companys, actuals 

diputades i diputats, per tota la tasca que fan.  

I també agrair a totes i a cada una de les persones que formen part dels serveis 

del Parlament de les Illes Balears, l’excepcionalitat amb la qual s’impliquen en 

el bon funcionament d’aquesta casa a diari, tant a nivell laboral com humà. 

D’aquí a una setmana celebrarem una altra data assenyalada, el 8 de març, el 

Dia internacional de les dones. Aprofit des d’aquí per demanar el compromís de 

totes i tots en la lluita per una societat més igualitària.  
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Des de tots els àmbits, hem d’anar fent passes perquè aquest concepte, la 

igualtat, sigui una realitat.  

Les diferències salarials, la major precarietat laboral que pateixen les dones o 

el fet que la pobresa tengui massa sovint cara de dona, són injustícies que una 

societat moderna no es pot permetre, sobretot si, com és el cas, deriven en 

violència de gènere. Ni una més. Ni una menys. 

Queda molt per fer. Un altre repte pendent i que assumesc com a actual 

president d’aquesta cambra és el d’aconseguir posar en marxa i consensuar la 

Sindicatura de Greuges.  

És aquesta la figura prevista al nostre Estatut d’Autonomia per defensar les 

llibertats i els drets fonamentals de totes les ciutadanes i els ciutadans de les 

Illes Balears.  

És una reivindicació que es fa any rere any i avui tampoc no podia faltar. Tant 

de bo sigui la darrera vegada que s’hagi de fer.  

És una qüestió d’interès general. Necessitam arribar a un consens. 

L’autogovern ens ha permès assolir molts dels objectius que com a comunitat 

ens vàrem plantejar des d’un principi. Però difícilment podem consolidar i 

enfortir la nostra autonomia si no se’ns permet decidir res en qüestions cabdals 

com, per exemple, la política aeroportuària. 

En qualsevol cas, hem de seguir per aquest camí de feina, rigor i, a ser 

possible, acord i consens. 

I a tota la gent, col·lectius amb inquietuds diferents, que està pendent de 

normes que actualment es debaten en aquesta institució, vos dic que tengueu 

paciència. Tot arriba. 

Ho torn a repetir: més i millor democràcia, més i millor parlamentarisme, perquè 

ens conduiran a més i millor autogovern. Qualsevol esforç és necessari per  
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conquerir més drets i llibertats per a totes les ciutadanes i els ciutadans de les 

Illes Balears.  

Hem de salvar la distància creixent amb la gent del carrer, perquè al cap i a la fi 

som aquí per representar-la. És aquesta la responsabilitat per a la qual ens han 

triat. De tots nosaltres depèn que aquest parlament esdevengui vertaderament 

una institució del segle XXI, oberta, transparent i accessible. 

Voldria acabar convidant-vos a totes i tots a gaudir dels actes programats per 

celebrar aquesta Diada, la festa dels que vivim i estimam les nostres illes. Avui 

horabaixa, sense anar més enfora, les portes d’aquesta casa romandran 

obertes per a aquelles i aquells que la vulguin conèixer més a fons.  

Avui és només un dia, però aquest portal, aquest edifici, serà sempre 

accessible a les ciutadanes i als ciutadans de la nostra comunitat. Al cap i a la fi 

sou vosaltres els que donau sentit a aquesta casa. 

Ara sí, m’acomiadaré: Visca Formentera! Visca Menorca! Visca Eivissa! I Visca 

Mallorca!  

Feliç Diada a tothom. 

 


