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Bon dia. Siau benvingudes totes i tots al Parlament de les Illes Balears.
Vaig pronunciar el meu primer discurs institucional de primer de març com a
president d’aquesta casa quan només feia 15 dies que havia aterrat al càrrec.
Ara, en pronunciaré el darrer a un mes just de posar fi a la legislatura.
Moltes coses han canviat en aquests darrers anys, però el que es manté i el que
celebram de nou avui és el compromís ferm de la nostra comunitat, que un dia
com avui, l’any 1983, va fixar les seves pròpies regles d’autogovern. No hi
havia Estatut, però la nostra societat va ser capaç d’imaginar un futur diferent,
de pensar una realitat que no existia, on poder construir un camí conjunt.
Poc abans, l’octubre de 1977, més de vint mil persones sortiren als carrers de
Palma reclamant un nou Estatut. El carrer clamava canvis i els polítics es varen
haver de seure aparcant qualsevol discrepància, per sortir amb una proposta
conjunta.
Així, el 1983, naixia el Parlament de les Illes Balears, fruit de l’empenta d’una
societat que reclamava més llibertats i autogovern.
Per a mi avui, més que mai, és un dia per fer balanç, per mirar cap enrere,
avaluar i analitzar com ha evolucionat la salut del nostre projecte conjunt.
No en tenc cap dubte, el balanç em surt positiu.
Crec sincerament que a dia d’avui totes i tots vivim en una societat més
igualitària, més lliure i més justa.
Personalment, vaig acceptar el repte de presidir aquesta cambra amb orgull i
l’he intentat afrontar amb responsabilitat, treball, esforç i humilitat. El
Parlament ha sabut recollir el guant llençat per la societat. Ha estat
aquesta la legislatura amb més lleis de la història de les Illes Balears, senyal
que tenim un projecte de futur per als ciutadans i les ciutadanes de les
nostres illes.
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En tot cas, la quantitat no és el més important, sinó el seu sentit, la mida dels
objectius als quals responen i, sobretot, el camí que ens marquen.
Ha estat una legislatura on els drets i les llibertats han rebut una especial
atenció. Personalment, i crec que és un sentiment compartit, consider que
algunes de les fites assolides marcaran un abans i un després.
Hem lluitat per la igualtat, per l'accessibilitat, pel reconeixement del tercer
sector, per una renda social garantida, per la seguretat i la salut al treball, per la
protecció a la maternitat, pel suport a les famílies i contra la LGTBIfòbia. Hem
treballat conjuntament per la protecció de tots els ciutadans i les ciutadanes,
amb especial atenció a les persones que més ho necessiten.
Així mateix, hem fet passes per recuperar la Memòria Democràtica, un procés
que ha permès fer justícia i reconciliar les famílies. Moltes d’elles, a la fi, poden
recuperar els cossos d’aquells que donaren la vida per la democràcia. Tancam
ferides i recuperam la nostra dignitat com a societat.
Fita també d’aquesta legislatura ha estat la Llei de camins, que en recupera l'ús i
permet que totes les persones, locals i turistes, puguem continuar gaudint de fer
excursions pel nostre territori. Com també s’han recuperat els aparcaments dels
hospitals públics, que mai no s’haurien d’haver privatitzat. Hem defensat allò
que és de totes i tots, per aprofitar-ho en comú, i no només per respondre a
interessos concrets.
Moltes de les normes han estat aprovades fruit d’un gran consens. Això
quedarà com a tret distintiu d’aquests quatre anys, el bon enteniment que
hem tengut a la Mesa del Parlament i que -vull creure- ha contagiat
l’hemicicle.
Pens que, en qüestions importants, hem sabut aparcar les diferències polítiques.
Així ens ho ha reconegut també la societat: amb la nominació al premi Siurell
Rosa que atorga Ben Amics per la Llei contra l’LGTBIfòbia o amb el guardó
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que anirem a recollir a Madrid el proper 9 de març i que ens ha atorgat la
Fundació Quién Sabe Dónde per la Proposició no de llei de suport a les famílies
de les persones desaparegudes.
Un bon exemple del nivell d’acord ha estat també l’aposta per la supressió dels
aforaments. I és que alguns temes han d’anar més enllà de les sigles dels
partits. No tot ha de ser una eina de confrontació política. Perquè. com ja
es va fer l’any 83, quan el carrer empeny, les diferents forces hem de
trobar consensos, perquè el clam per la defensa dels drets i les llibertats
és majoritari. Som una societat feminista, moderna, d’acollida, justa, principis
que no s’han de posar en qüestió, ni ara ni mai.
D’aquest esperit d’acord sorgeix també la reforma del Reglament d’aquesta
casa, que serà aplicable a la propera legislatura.
Cadascuna de les diferents sensibilitats polítiques representades ha dit la seva,
ha mostrat als altres el tauler ideal amb les normes de joc conjuntes per a la
nostra tasca legislativa.
Així, la incidència ciutadana serà d’aplicació més directa, amb la creació d’una
comissió permanent per vehicular-ne la participació.
També, paral·lelament a les innovacions tecnològiques que pas a pas
s’incorporen a la cambra, es treballarà en l’estalvi econòmic i en
l’eficiència, amb la possibilitat que diputats i diputades de les diferents illes
puguin representar els interessos de la ciutadania a través de la
videoconferència.
Perquè hem fet una aposta per la modernització, habilitant ja una sala amb
aquesta tecnologia, que facilitarà les reunions entre diputats i d’aquests amb les
entitats siguin on siguin, un pont directe entre illes que ens apropa encara més i
ens fa més accessibles.
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Aquesta casa està en procés de canvi. La societat ha evolucionat molt
ràpidament i les exigències sobre la política també. Les novetats tècniques
ens permeten agilitar i millorar la nostra feina parlamentària i, per tant, el
nostre servei.
Aquests anys hem escoltat i intentat donar resposta a aquests canvis, dissenyant
un parlament més participatiu, més obert a les organitzacions i a la ciutadania,
acollint múltiples jornades i actes, sempre amb el convenciment que aquest
patrimoni s’ha de valorar i posar a l’abast de totes i tots.
Hem fet passes cap a l’administració electrònica, que ens permetrà ser més
àgils, més ràpids, més ecològics i, sobretot, més eficients a l’hora de gestionar
la informació.
I hem dotat aquesta cambra d’un nou sistema de gestió dels mitjans
audiovisuals. Com sabeu, vivim a una època on la imatge ha pres un pes
primordial a l'hora de informar.
La comunicació entre les persones ha canviat, com també ho han fet els mitjans.
El Parlament no pot quedar exclòs d’aquest procés.
Necessitam comunicar la nostra feina amb tots els mitjans que ens permet la
tecnologia, perquè les ciutadanes i els ciutadans estiguin ben informats, en
temps real. És una passa necessària per reforçar la transparència i la confiança.
Qualsevol persona pot seguir en directe els plens i les comissions sigui on sigui,
i aquest fet acosta la nostra tasca a tothom i a totes les illes.
Vull destacar també la nostra presència i la feina que hem fet a la
Conferència de presidentes i presidents de parlaments autonòmics,
cooperant amb altres cambres i treballant als dos grups on hem pogut
participar i elevar fins a la Unió Europea temes de llengua i d'igualtat.
Amb la resta de representants de cambres regionals hem pogut intercanviar
idees, experiències, però, sobretot, hem pres consciència que, individualment,
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aconseguim fites immediates, però, unint els nostres esforços, elevam la veu de
les nostres comunitats a l’àmbit internacional.
Així ho hem pogut fer, per exemple, amb la nostra participació al grup de
Llengua i Diversitat Cultural de CALRE, la Conferència d’Assemblees
Legislatives de les Regions Europees.
Les conclusions extretes de les jornades de treball les duguérem a Brussel·les
en el marc del Dia Europeu de les Llengües, per destacar la riquesa lingüística
de les diferents comunitats i potenciar l'ús de les llengües que s'hi parlen.
Perquè els idiomes propis i la cultura són elements de riquesa, són patrimoni
d’un poble, indissolubles de la seva idiosincràsia.
Hem aportat també el nostre granet d’arena al grup d’Igualtat de Gènere, centrat
en un aspecte que preocupa, i molt, a la nostra comunitat, com és l’escletxa
salarial entre homes i dones. No estam sols en aquestes lluites. Situacions molt
semblants les trobam a qualsevol racó de la comunitat europea. És evident que,
si sumam, podem arribar més lluny.
És innegable que hem fet feina de valent per protegir el nostre territori, cercant
l’equilibri entre l’explotació dels nostres recursos i la seva conservació, creant,
a més, noves zones de protecció.
S’ha recuperat l’impost d'estades turístiques, una eina que ens ajuda a mantenir
el nostre entorn i a reduir l’impacte de l’activitat turística. Som hereus d’un
territori que no ens pertany, cal continuar vetllant i protegint el nostre medi
ambient perquè en puguin gaudir les futures generacions.
Amb aquest objectiu hem legislat amb decisió i valentia.
Hem obert noves oportunitats i dirigit esforços cap a un futur més verd i més
durable, deixant enrere l’òptica del consum de recursos i territori sense mesura
i centrant la mirada en una nova forma de generar energia de forma renovable i
de consumir cercant l’eficiència.
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Una problemàtica com la del canvi climàtic, delicada, controvertida, compartida
amb altres indrets del món, a la qual no podem donar l'esquena i a la qual les
Illes Balears hem donat resposta de forma decidida, sense defugir de la nostra
responsabilitat. Fruit de la valentia, la nostra comunitat s’ha convertit en un
referent a nivell internacional.
Sabem que som un territori limitat, entenem que els recursos no són infinits i
cal cercar models que es regenerin i reutilitzin. Comprenem que la gestió dels
residus s’ha de fer de forma integral, pensant en tot el procés i perseguint
formes de consum i producció respectuoses.
Conscients d’això, també en els darrers anys, empesos pel clam del carrer,
hem fet front al problema de l'habitatge, amb lleis pioneres, valentes, que donen
resposta a un problema global, avui, sense esperar que sigui massa tard.
El factor illenc repercuteix de forma determinant en la nostra economia, en les
nostres empreses i en tot el nostre teixit cultural i social.
El recentment aprovat REB és una eina que reconeix aquesta insularitat, tot i
així, encara no és suficient per revertir-ne els efectes.
El nostre objectiu no ha de ser tenir un nivell d’inversió similar a la resta de
l’Estat sinó, a més a més, comptar amb les mesures adients per revertir aquestes
condicions tan peculiars del fet insular.
Tota la tasca feta ha estat fruit d’un esforç coral. Permeteu-me que agraeixi la
feina als diputats i les diputades, companys i companyes d’aquesta aventura;
que en destaqui sobretot la capacitat que hem tengut a l’hora d’assolir alguns
consensos, consensos que no hauríem de permetre que es trenquin per cap
motiu i molt menys per qüestions electoralistes.
També vull agrair la seva tasca a totes les persones que fan feina al Parlament,
de manera discreta, sense sortir a les notícies, però que són absolutament
imprescindibles per al bon funcionament d’aquesta cambra.
7

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

Com també és imprescindible -i vull agrair- la tasca dels mitjans de
comunicació, sense els quals seria impossible el control democràtic de la
institució.
Necessitam que sigueu sempre presents, no només per informar els ciutadans de
l’activitat legislativa, sinó per fer-ho d’una forma veraç, sincera, crítica, per tal
d’assegurar la transparència i la salut de la nostra societat.
Finalment, vull donar gràcies sobretot a les entitats, associacions, ONG i
ciutadania en general, per empènyer aquests representants a vetllar i caminar
cap a un futur millor, comú, construït entre tots i per a tots, per als que som
avui, però sobretot per als que falten, els que arribaran demà, i que esperen que
actuem amb responsabilitat.
E n u n s m e s o s a c a b a r e m l a l e g i s l a t u r a i , malauradament, deixarem algunes
tasques pendents.
Gairebé un 25 per cent de la població de les Balears està en risc de pobresa, la
qual cosa suposa que en relació amb l'any 2016 la xifra ha pujat més de cinc
punts.
La nostra tasca com a institució ha d’anar encaminada a aconseguir una societat
més justa, amb més oportunitats, on la pobresa i les desigualtats arribin a ser
records del passat i no una realitat actual.
No ens podem permetre, i menys en moments de creixement, veure com
augmenten la pobresa i l’exclusió entre les ciutadanes i les ciutadans de les
nostres illes.
Com tampoc no ens podem permetre ser una de les comunitats amb un
dels índex més elevats en desigualtat per raó de gènere.
En aquest sentit, enguany hem tornat a ser testimonis de nous casos de
violència. El degoteig de vides robades, de futurs no complerts ens obliguen a
fer un esforç encara major i a ser menys permissius amb qualsevol signe de
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masclisme.
El discurs masclista continua latent en converses, en gestos, en petites accions
quotidianes que, per insulses, deixam passar. Som encara massa tolerants amb
petites afirmacions que només serveixen per alimentar les pors i els prejudicis.
Com a institució, hem de continuar treballant perquè no en falti ni una més.
No vull cloure aquestes paraules sense recordar dos fets que diuen molt de la
societat on vivim.
Una societat oberta, cosmopolita, que s’ha anat enriquint al llarg dels anys de
formes de fer i de pensar diferents. Una societat que va respondre a la crisi dels
refugiats amb un contundent “Volem acollir”, un clam de solidaritat amb els
que fugen de les guerres i la misèria, als quals no podem donar l’esquena i
condemnar a una mort segura a la nostra estimada mar. Malauradament, les
institucions no hem estat capaces de respondre com calia per fer-ho efectiu.
Però nosaltres som i serem terra d’acollida, terra d’àrabs, jueus, catalans, també
d’andalusos, murcians, extremenys, alemanys, italians, anglesos, marroquins,
sud-americans, ... Cada persona ha aportat una forma d’entendre i de viure
aquesta terra.
Em sent molt orgullós de la nostra comunitat, d’una societat empeltada de
tantes, cada dia més rica, més diversa i més solidària, amb els d’aquí i amb
els de fora. Que cuida, es cuida i fa front comú davant les situacions més
complicades, com la viscuda a la torrentada del Llevant de Mallorca.
Un cop molt dur que ens va fer encongir el cor i que s’endugué la vida de 13
persones. Però una onada de solidaritat, gent jove, gent gran, ajudà la comarca a
recuperar la normalitat.
El meu agraïment i reconeixement als cossos i forces de seguretat, emergències,
protecció civil, bombers, a totes les persones que apartaren momentàniament les
seves vides per tornar-la a aquells que més ho necessitaven. El nostre paper
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com a poble serà el que vulguem, el que construïm plegades a través de les
nostres institucions.
Estic convençut que la societat balear, com va fer el 1977, com ha fet tantes
altres vegades, tendrà la v a l e n t i a p e r e m p è n y e r e n c a r a e l s s e u s
representants polítics cap a nous horitzons que encara no estan escrits,
amb unes bases fortes i riques de solidaritat i justícia.
El nostre destí encara està per escriure. Cal continuar treballant per un projecte
comú entre totes i tots que ens doni l’oportunitat de ser millors. Avançar cap al
futur amb el bagatge de tot allò après, perquè -i agafaré en préstec paraules
d’Antònia Vicens-:
“A la memòria li han sortit arrels. Els records són minúsculs com les monedes
d'un cèntim. Cal tenir-ne les butxaques plenes per poder anar al forn a comprar
pa”.
Esper i desitj molts encerts a totes aquelles persones que tendran l’honor i la
responsabilitat de formar part d’aquesta cambra. I que s’enduguin, com farem
nosaltres, una maleta plena de records, per construir colze a colze el demà que
la nostra ciutadania mereix.
Moltes gràcies i feliç Dia de les Illes Balears a totes i a tots.
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