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Bon dia a totes i a tots. Siau benvinguts a l'acte de la Diada de les 

Illes Balears a la seu de la sobirania popular. Tal dia com avui, 

primer de març, fa 35 anys, la nostra comunitat va aprovar l'Estatut 

d'Autonomia, data assenyalada en la qual vàrem reprendre no 

només la nostra autonomia, sinó també els nostres drets com a 

poble, i vàrem reobrir i crear les institucions de les quatre illes. L’1 

de març és la festa de totes i tots, formentereres, formenterers, 

eivissencs i eivissenques, menorquines i menorquins, mallorquins i 

mallorquines.   

Un dia per fer balanç i analitzar la salut del nostre projecte com a 

poble. 

Des de 1983 la societat ha canviat. Avui, la desafecció per la 

política i per qui la conformam, fruit dels escàndols de corrupció, ha 

creat una escletxa entre la política i la ciutadania. Els ciutadans 

han augmentat el seu nivell d'exigència i la tolerància ha assolit 

un nou límit. Cada vegada s'exigeix més responsabilitat i 

transparència. El nostre paper ha de ser el de donar resposta a 

aquestes demandes per revertir aquest distanciament. Sentir la veu 

de qui ens ha dipositat la seva confiança i fer-los partícips és 

imprescindible per avançar cap a una societat més forta. 

Apropar el Parlament és un repte i un deure perquè les ciutadanes i 

els ciutadans sentin que malgrat tot, aquesta institució segueix sent 

ca seva.  

Per això, com a president em vaig comprometre des del principi a 

visitar totes les illes, per conèixer de primera mà les seves 

inquietuds en matèria legislativa, així com les sensibilitats del seu 

teixit associatiu. 

Acostar el Parlament a totes i cada una de les illes, però també a la 

ciutadania, als moviments socials, obrir les portes de la institució per 



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

fer-la més propera. Així, a les visites hem potenciat les reunions en 

l’àmbit institucional, però també, en el social. I hem escoltat, entre 

d’altres, les reivindicacions de col·lectius afectats per 

l’agressiu mercat de l’habitatge, que mira només els números i 

s’oblida de les persones.  

Com a institució ens hem posat al seu costat no només en la teoria, 

sinó també amb fets, com la cessió d’un milió d’euros per destinar-

los a polítiques d’habitatge social. Perquè sabem que és una de les 

principals preocupacions de les nostres ciutadanes i ciutadans i, tot i 

no tenir el Parlament un caràcter gestor, no ens podem quedar al 

marge. 

Un altre dels reptes que ens hem marcat és el de posar al dia i 

modernitzar aquesta casa.  

El Parlament s’ha d’adaptar als canvis. Hem posat en marxa 

reformes i millores orientades a guanyar una major eficiència i 

estalvi. La recentment inaugurada sala de videoconferències de 

l’edifici Ramon Llull, per exemple, ja permet a les diputades i 

diputats connectar-se amb les altres illes, apropant-les un poc més i 

reduint la nostra petjada ambiental. A més, l’actualització del 

sistema audiovisual de la sala de plens permetrà adaptar-nos a un 

present on la imatge i la immediatesa han pres un nou 

protagonisme. Els continguts i els mitjans que podem oferir a la 

ciutadania per conèixer el que fem a la cambra s’han multiplicat 

i els hem d’aprofitar. La reforma de l’antic restaurant i de la part 

baixa de la seu ens permetrà tenir unes sales adaptades a aquests 

canvis, funcionals, amb recursos tècnics que ens permetin obrir 

aquest edifici també per acollir actes, xerrades, exposicions, 

jornades. 

Aquestes millores tècniques lligades a una reforma del reglament 

podran garantir la participació telemàtica de les diputades i diputats, 

una cosa no poc banal en un arxipèlag com el nostre. 
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També l’adaptació a l’administració electrònica és un pas important i 

difícil que hem posat en marxa i que canviarà, facilitarà i farà més 

eficient i accessible aquesta institució.  

Una d’aquestes tasques titàniques i discretes, que a poc a poc com 

a formiguetes hem d’anar assolint. 

Ens hem d’apropar a la ciutadania, de la que mai ens hauríem 

d’haver allunyat, i una passa important és acabar amb els 

aforaments, que generen un greuge comparatiu amb la resta de 

la societat difícilment justificable i que esperem que passin a la 

història durant aquesta legislatura. Per això caldrà reformar l’Estatut 

d’Autonomia, prova de què les normes no han de ser fixes ni poden 

ser un fi en si mateixes, sinó una eina per dibuixar la societat 

canviant en la qual volem conviure.  

Les nostres societats evolucionen i el clima també se transforma, 

incorporant una nova responsabilitat a les institucions que han de 

vetllar pel futur de totes. 

Fa no res hem pogut comprovar de primera mà el que suposen 25 

anys de protecció de la Biosfera. Som un territori limitat i això també 

s’ha de tenir en compte a l’hora de combatre la massificació 

turística. Les nostres platges també canvien, ja no són les de fa 35 

anys. Hem de protegir el nostre territori, no ens podem 

permetre una sobreexplotació que generi danys irreversibles 

que acabin destruint aquesta font de riquesa.  

Hem de ser capaços de conservar la posidònia, que fa les nostres 

aigües especials, si volem seguir gaudint i oferint aquest entorn. Per 

això és important ordenar urbanísticament des de l’interès general i 

no amb òptiques particulars.  

Unes illes saturades, unes illes amb els recursos esgotats, unes 

illes amenaçades pel ciment, no tendran l’atractiu que tenen ara de 

cara als nostres visitants. L’autèntica amenaça a  la nostra primera 

indústria és la sobre-explotació. Som illencs. Vivim envoltats de la 
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mar, unes aigües que estimam fins al punt d’haver-les cantat en 

més d’una ocasió: 

Quines ganes que tenc de tenir salada sa pell. 

La mar ens anima la vida, diuen Ja t’ho diré. És responsabilitat 

nostra protegir-la, a ella i al nostre medi ambient. Són els nostres 

paisatges, de mar i de muntanya, de camp i els centres històrics, la 

nostra matèria primera per esdevenir la destinació turística preferida 

de milions de persones al món. 

La corrupció, principal causant de la desafecció política, ha tingut un 

cost massa alt tant a l’àmbit econòmic com a l’àmbit polític i ha 

frenat el desenvolupament econòmic i social de la nostra comunitat. 

Són massa milions d’euros els que hem vist perduts i malbaratats 

absurdament.  

Els doblers mal gestionats es tradueixen en retall de beneficis 

per a la ciutadania, i això s’ha d’acabar. I el pitjor de tot és la 

pèrdua de confiança en les institucions que ha generat i que serà 

molt difícil de recuperar. La creació de l’oficina anticorrupció és 

una passa important per posar fi per sempre al mal ús que s’ha 

fet d’allò que és de totes i per recuperar aquesta confiança. 

Bona mostra que la nostra societat ha canviat són les lleis 

aprovades per aquest Parlament el darrer any. La llei que regula les 

estades turístiques ha vingut a resoldre un problema impensable fa 

una dècada i que avui afecta a bona part dels països del nostre 

entorn. També la coneguda com a “llei de bous”, per exemple, ha fet 

evolucionar una festa adaptant-la a les sensibilitats i els valors 

actuals. En aquest cas, no hem d’oblidar que la cultura, com la 

sensibilitat d’una societat, evoluciona. 

Així ho sosté la UNESCO: “les cultures són entitats que se 

transformen. En l’actualitat hi ha una comprensió més 

assenyada de la cultura quant a procés. Les societats canvien 

segons les pautes que li són peculiars”. 
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Corren nous temps, el que no es pot traduir en un retrocés en drets i 

llibertats, sinó en tot el contrari. 

Enguany, tot i arribar tard, s’aprovarà la Llei de memòria 

democràtica que ha de servir per tancar una situació 

d’injustícia i reparar un error històric que ens ha avergonyit 

durant massa anys. Vos demanaré, companyes i companys de 

l’hemicicle, que remem tots en la mateixa direcció en una qüestió 

tan important. 

Perquè aquesta llei, juntament amb la de fosses, ens ajudarà a 

recuperar la nostra dignitat com a poble i a passar un relleu més 

digne a les generacions futures.  

Fa poc més d’un mes, aquest Parlament acollia l’acte en memòria 

de les víctimes de l’Holocaust. No oblidem mai que, qui no coneix la 

història, està condemnat a repetir-la. 

Vull aprofitar també avui per agrair a les meves companyes i 

companys de l’hemicicle l’esforç que han fet al llarg d’aquest 

any per arribar a consensos. Un exemple recent el tenim amb la 

Llei que ha de regular el Tercer Sector, presentada el mes passat 

en aquest Parlament. Sabem que aquesta bona sintonia no sempre 

ha estat possible dins la cambra. De tot cor, desitj que continuem 

així, perquè, en paraules de Blai Bonet: 

On existeixi una diferència 

hi haurà una possibilitat... 

Faig l’agraïment extensiu al personal de la casa. Sense la vostra 

ajuda diària de ben segur que seria molt més complicat dur a terme 

la nostra tasca.  

I gràcies també a vosaltres, periodistes i mitjans de comunicació 

que ens acompanyau en aquest camí setmana rere setmana.  

Sou l’altaveu que aquest Parlament necessita per visibilitzar la feina 

que s’està fent, amb els encerts però també amb els errors que 

cometem i que ens serveixen per aprendre. 
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Deia abans que gràcies al consens s’està fent una gran tasca 

legislativa en aquesta cambra. Però algunes de les lleis que hem 

tret endavant són qüestionades pels tribunals, que no haurien de 

servir per rebaixar les iniciatives legislatives que els pobles 

democràticament han aprovat. Hem de ser prou àgils per 

aconseguir que l’ordenament jurídic sigui uniforme i complementari 

sense frustrar la voluntat popular, sense privar als ciutadans de les 

polítiques que ha escollit amb el seu vot.  

Precisament per això, la definició d’un nou model territorial i un 

aprofundiment de l’autogovern a través de la reforma de 

l’Estatut, ens hauria de garantir les nostres aspiracions com a 

poble. 

No necessitem cappares   

que ens duguin de la mà.   

No som nins de mel i sucre   

i ens sabem governar. 

Lamentablement hi ha altres coses en les que la nostra societat no 

ha avançat prou.  

La violència de gènere no és una cosa del passat. Tot i voler-les 

vives, any rere any hem de veure com es repeteixen casos d’una 

xacra que ens colpeja sempre com la primera vegada. Totes les 

persones tenim un paper important per crear relacions d’igualtat que 

ens treguin al més aviat possible d’aquesta malaltia assassina que 

patim com a societat.  

Per altra banda, elles segueixen cobrant menys i topant un cop 

rere un altre amb aquest sostre de vidre que les priva de ser 

valorades pel que són. Per aquest motiu, just d’aquí a una 

setmana, moltes dones se sumaran a l’aturada del 8 de març.  

Altres països ja han donat el pas de regular la igualtat salarial amb 

independència del gènere. Esperem que al nostre també sigui una 

realitat en un futur pròxim.  
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Les guerres segueixen sent una forma de resolució de conflictes, 

provocant un gran sofriment  a les societats civils que les pateixen. 

La situació política i econòmica dels que en fugen són la font d’on 

beuen aquells que, encara avui, insisteixen en la xenofòbia i el 

racisme. La gestió justa, humana, dels refugiats és un acte de 

responsabilitat que nosaltres els europeus estam desatenent. El 

nostre crit des de les Illes Balears va ser alt i clar: “volem acollir”.  

S’acabà el termini per acollir més de 17 mil persones, i ni ens hem 

acostat a aquesta xifra ni se n’ha tornat a xerrar. Mentrestant, la mar 

que ens banya s’ha convertit en el testimoni salat i callat d’un drama 

humà que se cobra silenciosament cada any milers de vides.  

Voldria dedicar també unes paraules a la nostra llengua, que hauria 

de ser un orgull de totes i una font de cohesió. L’esperit de consens 

del 1986 hauria de prevaldre davant la temptació de fer d’un idioma 

una eina política.   

La llengua, és i serà un patrimoni cultural de totes, la parlem o 

no. Com deia Guillem d’Efak: 

En la nostra llengua, un dia  

dictàvem la nostra llei   

i la nostra llengua sempre   

dictarà la seva llei.  

Ho he dit però ho repetesc: la societat actual ha canviat, no som els 

mateixos d’ara fa 35 anys, i les normes han de ser capaces 

d’adaptar-se a les demandes de les societats que governen. La 

Constitució ens ha permès un llarg període de desenvolupament i 

democràcia. Però el moment polític actual exigeix respostes, no 

podem defugir la nostra responsabilitat. La meva generació no la va 

votar, i ja no som tan jove.  

Ha arribat el moment, la societat ho demana, de revisar i 

actualitzar tot allò que no ens ajudi a construir un projecte 

comú. No podem estar 40 anys més a fer-ho. 
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Deixeu-me que acabi amb una altra idea de consens. Totes les 

forces polítiques que a dia d’avui tenim representació en aquest 

Parlament opinam que les illes necessitam un millor finançament. 

També estarem d'acord en què tenim una societat culturalment rica, 

solidària, amb joves sobradament preparats, que cultivam èxits en 

ciències, literatura, esports. Un recó de món meravellós que hem de 

cuidar com el que és, un préstec de les generacions futures. Una 

societat que hem d'estar orgullosos de representar en aquesta 

cambra. Una societat a la que, amb les nostres decisions, li podem 

fer la vida un poc més fàcil i, tant de bo, un poc més feliç.  

En un dia com avui vos convit a pensar-nos com a poble, a cuidar-

nos i a lluitar per fer d'aquesta una comunitat, una Formentera, una 

Menorca, una Eivissa i una Mallorca, que ens puguin omplir d'orgull. 

Gimnèsies i Pitiüses,   

mordales d’un mateix cranc.   

Rajoles d'una fornada,   

poncelles d'un sol ramell;   

ales d'un mateix ocell.   


