Parlament de les Illes Balears

DISCURS DEL PRESIDENT DEL PARLAMENT BALTASAR PICORNELL
Sessió plenària de dia 14 de febrer del 2017.

Presidenta del Govern, vicepresident, consellers i conselleres, diputats, diputades, autoritats i
treballadores i treballadors d'aquesta cambra:
Moltes gràcies per honorar-me amb la responsabilitat de presidir aquest Parlament.
Vull que les meves primeres paraules com a President del Parlament siguin per lloar la
democràcia, que tant va costar aconseguir, no fa massa temps. Sens dubte la democràcia
representativa necessita millorar-se, renovar-se, actualitzar-se i aprofundir-se. Per respecte als
meus avantpassats, però pensant sobretot amb les noves generacions, el meu compromís és
clar i contundent: més i millor democràcia, més i millor parlamentarisme és més i millor
autogovern. Aquest, i no un altre, és el meu compromís i la feina que tinc al davant. Em
compromet a no defallir!
Venc d'una casa humil del poble de Felanitx, d'un poble de gent feinera com la majoria de la
gent de les nostres illes. L'ensenyança que m'han donat des de ben petit és que amb esforç
sincer i feina és com es guanya la confiança i el respecte.
Vull doncs agrair a tots els diputats i diputades que m'heu fet aquest encàrrec. Igualment el
meu agraïment a qui encara no m'heu donat la vostra confiança. Esper guanyar-la amb esforç,
feina, diàleg.
Tant de bo, estiguem tots i totes a l'altura de la necessitat d'acords parlamentaris per millorar
la nostra tasca i apropar-la cada vegada més a la societat civil de les Illes Balears. El filòsof
Todorov -que fa uns dies ens va deixar- afirmava que "Cal donar poder a les persones. Aquest
és el significat de la democràcia."Pens que és desitjable que tinguem en compte aquesta idea.
Acabat el capítol d'agraïments, permeteu-me una petició de disculpa a les persones del servei
de transcripció d'aquesta cambra: “Hauran de patir es meu accent felanitxer”. Però la
diversitat d'accents del català és part de la riquesa de la llegua pròpia d'aquesta terra.
Abans parlava de la necessitat d'acords per millorar el funcionament d'aquesta casa. Ara els
avanç que també m'esforçaré perquè aquest Parlament sigui la seu d'acords institucionals
pensant amb les necessitats de les persones més febles de la nostra societat i amb les famílies
illenques que encara ara pateixen els efectes de la crisi. El Pacte per a la Inclusió que en el
seu dia es va signar amb EAPN-Xarxa per a la inclusió social de les Illes Balears, és un bon
exemple.
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Però també ens convindria mirar més enllà i, a tall d'exemple, aquest Parlament no hauria de
ser aliè al patiment que provoca l'anomenada crisi dels refugiats, al massa freqüent
incompliment dels Drets Humans arreu, o la xacra de la violència masclista.
Certament avui no començam la tasca d'aquesta legislatura. I tanmateix ha de significar un
impuls a la tasca parlamentària. Com ja he esmentat tenim una feinada per davant: salvar
aquesta distància que fa molt de temps que

creix entre la gent del carrer i els seus

representants. Des de ja fa molt temps, i especialment dels del 15M, tenim la diagnosi i ara
toca anar per feina.
A més, com no pot ser d'altra manera, de complir i fer complir el Reglament, la millora de la
transparència i obrir es Parlament a la gent del carrer seran els meus objectius principals com
a President del Parlament. Consider molt important que les ciutadanes i els ciutadans
d'Eivissa, Menorca i Formentera, percebin que, veritablement, aquest parlament és ca seva.
Per això deman compromís, rigor, i feina a tothom, perquè respectar aquest Parlament, és
respectar a la ciutadania que representem. Aquesta és la cambra del debat, la producció
legislativa, el control del Govern. És a dir, com que és la seu de la sobirania democràtica del
nostre autogovern, ha de ser sempre la casa de la gent.
No els deman que em posin fàcil la meva tasca com a President d'aquesta cambra. Sí que vos
prec que el debat, la confrontació d'idees, la contraposició d'arguments, el dissens no arraconi
el que m'ensenyaren ca nostra que era la bona educació. Per cridar més no es té més raó.
Senyors i senyores membres del Govern, senyores diputades i senyors diputats:
És molta la feina i no hi ha temps a perdre per seguir treballant, ens queda encara mes mitja
legislatura. Vos prec, diputades i diputats que mitjançant la nostra tasca legislativa estiguem a
l'altura del repte d’aconseguir unes illes més justes i igualitàries. Tal com repeteix molt sovint
el mestre d'historiadors Josep Fontana: "La sola cosa que no és lícita és resignar-se".
Visca Formentera! Visca Menorca! Visca Eivissa! I Visca Mallorca!
Moltes gràcies i anem per feina.

