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PARAULES DE LA RECEPCIÓ DE NADAL ALS  
MITJANS DE COMUNICACIÓ 

Directors i directores, delegats i delegades, periodistes, tècnics i gràfics de la 

crònica parlamentària de les Illes Balears. 

Bon dia a tots i a totes. 

Com a presidenta del Parlament de les Illes Balears i en nom de tots els membres 

de la Mesa, vos vull agrair la vostra assistència en aquest acte que tradicionalment 

la institució parlamentària convoca amb motiu de les festes de Nadal.  

Per segon any és un honor per a mi tornar a brindar amb tots vosaltres i poder-vos 

expressar directament el meu reconeixement a la vostra feina i a la del mitjà 

que representau.  

Els mitjans de comunicació sou els garants de la llibertat d’expressió i 

d’informació de la ciutadania de les Illes Balears i sense la vostra feina diària i 

constant els ciutadans tindrien dificultats per conèixer, analitzar i valorar el treball 

parlamentari. 

Els periodistes desenvolupau un paper fonamental en el funcionament de la 

comunicació entre els parlamentaris i els ciutadans; exerciu un paper cabdal en la 

transmissió dels missatges per assolir els que pretenem: un Parlament de vidre, 

transparent i accessible a tothom. 

Les informacions i les opinions responsables que publicau són imprescindibles, 

irrenunciables, fins i tot aquelles que entre elles resulten fortament contraposades o 

discutibles. 

Reconec, per tant, el vostre compromís i l’energia que dedicau dia a dia en 

promoure la informació que surt de les vostres gestions. 
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Cada un de vosaltres, i jo mateixa com a presidenta d’aquesta cambra, tenim un 

compromís i una exigència cap als ciutadans els quals mereixen informació 

objectiva amb respecte, amb raons i amb arguments. Només així es promou la 

reflexió i la crítica ciutadana de la feina que fem des del Parlament. 

Vull que sapigueu que admir la vostra feina perquè hi ha un dret molt important que 

es diu llibertat de premsa, que vosaltres heu de defensar i nosaltres, els polítics, 

hem de respectar sempre. 

Per tant, ús desig capacitat, il·lusió, energia, perseverança, optimisme, empatia, 

positivitat, determinació, i COMUNICACIÓ CLARA I TRANSPARENT. 

Per acabar, només em queda donar-vos, una vegada més, l’enhorabona i les 

gràcies més sinceres per la feina que realitzau setmana rere setmana al Parlament. 

MOLTES GRÀCIES I BONES FESTES DE NADAL. 

Dimecres, 14 de desembre de 2016. 


