Discurs del president Antich al lliurament de les Medalles d'Or i els Premis Ramon Lllull en el
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Palma, 28 de febrer de 2001
Digníssimes autoritats, ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears,
Vull que les meves primeres paraules siguin per felicitar les persones i les entitats que avui, de
manera ben merescuda, han rebut les distincions que concedeix la comunitat autònoma.
Unes distincions que simbolitzen el reconeixement del nostre poble a les persones que, amb el
seu esforç i la seva feina, ens aporten exemple, coneixement, saviesa i prestigi i, sobretot, la
satisfacció de fer-nos sentir orgullosos de pertànyer al mateix país.
Gràcies per tot allò que heu fet. Gràcies per tot allò que heu aportat al nostre país.
Uns valors i unes virtuts indispensables perquè el nostre país avanci pel camí que ens marca la
història.
I la història ens diu que la nostra autonomia ha complit devuit anys. Per tant, que tenim una
autonomia major d'edat i que va camí de completar el procés de construcció política i
institucional que tant l'Estatut com la Constitució ens reserven.
El país continua endavant amb il·lusió i confiança.
El primer de març, Diada de les Illes Balears, esdevé el màxim referent de la voluntat del nostre
país de voler ser. De la voluntat dels ciutadans de voler ser pròspers, moderns, avançats¿ i, al
mateix temps, solidaris, tolerants i capaços de construir un país cohesionat, un país sense
fissures.
Les Balears són avui un país que entra de ple en la nova societat de la tecnologia i el
coneixement, però sense deixar de banda conceptes bàsics com la solidaritat i la justícia.
Aquest petit país nostre mai no es perdrà en la nebulosa de la globalització perquè som
capaços de continuar alimentant els nostres particularismes.
Per això hem de seguir defensant la nostra llengua i hem de preservar amb orgull el nostre
patrimoni cultural i ambiental.
Som un país que competeix en qualitat. Un país refermat en la seva pròpia identitat i que
basteix els seus fonaments des de la cultura del respecte i el diàleg.
Som un país que genera riquesa i que s'esforça a distribuir-la. Un país que sap donar una mà a
tots aquells qui ho necessiten.

Un país en el qual tothom ha de tenir igualtat d'oportunitats a la línia de sortida i, a la vegada,
tothom, sense exclusions, ha de poder franquejar la línia d'arribada en bones condicions. Un
país que sap defensar allò que és seu i allò que l'identifica.

Senyores i senyors, si no defensam la nostra identitat, amb convicció i fermesa, correm el risc
de perdre el lloc que ens correspon.
Hem de ser per decidir. Si no som, no decidirem.
La Diada de les Illes Balears és un bon moment per reflexionar sobre el projecte de país.
I cal dir que avançam com mai ho havíem fet. Dins la nostra realitat interinsular, ja hem decidit
que volem un model integrador i col·laborador.
Ja anam cap a un model que permet la proximitat dels serveis públics als ciutadans. Un model
que acosta les institucions a les persones per a les quals feim feina.
Un model respectuós amb la diversitat i, a la vegada, capaç de compactar-se en una voluntat
única, sense encletxes.
Respecte a l'Estat espanyol, treballam amb l'objectiu de configurar un estat plural, de caire
federal, on totes les nacionalitats ens puguem sentir còmodes des del respecte a les
diferències i a les discrepàncies.
I defensam el dret a la discrepància perquè la discrepància, lluny de ser un obstacle, és l'origen
del diàleg, l'eina bàsica per a la bona entesa i la resolució ponderada dels problemes.
I vull destacar allò que, per a jo, ha estat una regla d'or política pel que fa a les relacions entre
les institucions.
Vull deixar ben clara la diferència entre allò que són discrepàncies polítiques conjuntures i allò
que són els problemes reals dels nostres ciutadans i ciutadanes.
Uns problemes que només poden trobar solució positiva i ràpida des de la col·laboració
assenyada de les administracions; des de la lleialtat institucional. Des de la cultura del pacte.
Un requisit indispensable per al bon funcionament dels estats-nació plurals.
A les Balears no creim en els uniformes iguals per a tothom. Creim en els vestits fets a mida,
segons cada cas i cada prioritat.
Com a president d'aquest país, tenc l'obligació, per damunt de colors i d'idees, de defensar els
interessos generals de tots els ciutadans de Balears.

Una obligació que complesc de bon grat i amb tenacitat perquè el que està en joc és el
benestar de tots els ciutadans.
Però no hi ha benestar sense dos conceptes fonamentals que vull destacar: seguretat i
participació.
Els ciutadans del nostre país han de tenir la certesa que les institucions vetllen per la seva
seguretat, seguretat entesa en el més ampli sentit.
Les democràcies avançades del segle XXI han d'oferir la garantia de seguretat per a tots els
ciutadans.
El nostre país ha de ser una democràcia que asseguri i garanteixi els drets quotidians, els drets
de cada dia.
Els ciutadans de les Illes Balears han de poder planejar les seves vides i pensar en el futur amb
tranquil·litat i seguretat.
Seguretat com a consumidors, com a treballadors; seguretat en la seva mobilitat, en el seu oci;
seguretat sanitària, seguretat en el respecte al principi de la igualtat d'oportunitats, un principi
que encara és molt llunyà per a les dones, pels discapacitats i, malauradament, per altres
col·lectius amb dificultats.
I, en aquest país avançat, els poders públics hem de ser defensors ferms dels drets que donen
garanties i seguretat.
Però també hem de ser bel·ligerants amb els abusos que, per irresponsabilitat o imprudència,
es puguin cometre.
Tothom ha de saber que, aquí, a les Illes Balears, feim feina per acabar amb la societat del risc i
donar pas a la societat de la seguretat.
Però, al mateix temps, el país necessita alguns requisits indispensables per accedir a llocs
encara més capdavanters en els quals hem de fer feina.
Per això treballam per dotar les Balears de les infraestructures que necessita un país modern.
Per això posam un esment especial a l'hora de garantir totes les cobertures socials als nostres
ciutadans.
Per això hem fet de l'educació i la formació de qualitat un eix bàsic per guanyar el futur. És el
millor regal que podem oferir al nostre jovent.
Per això feim del medi ambient i de la protecció al paisatge l'eix transversal de la política del
Govern.

Senyores i senyors: forjam un país més habitable, de qualitat, i amb garanties clares de poder
afrontar el present i el futur més immediat sense patiments.
Aquí ningú no pot posar en risc el futur del país. Al contrari, som responsables de llegar als
nostres fills una terra millor de la que hem heretat nosaltres.
No oblidem que en aquest país hem viscut molts d'anys de la terra. Una terra que ha estat
generosa i benigna. Una terra que ens ha modelat i ens ha llegat una manera de ser i de fer.
Ciutadans i ciutadanes de Balears, no traïm la terra. Un poble que traeix les seves arrels no es
respecta si mateix ni se sap fer respectar.
I aquesta mateixa dignitat de poble, ens farà forts per ser oberts i hospitalaris. Ens donarà
seguretat per facilitar la integració dels que venen a compartir amb nosaltres la nostra terra.
Ens permetrà aprofitar la riquesa d'un país de trobada de cultures diferents.
L'amor per les arrels ens permetrà participar amb fermesa a la construcció d'una Espanya
plural i una Europa dels ciutadans i de les regions.
I per acabar, vull fer un envit a tota la nostra societat:
Deman la col·laboració de tothom per eradicar les restes de pessimisme històric i secular que
encara puguin quedar en aquest país.
Ja és hora d'impulsar la nostra autoestima i eliminar definitivament l'autoodi. Revaloritzem tot
allò que és de Balears i tot allò que feim i construïm des de Balears.
El futur no és escrit en el cel. Som nosaltres els amos del nostre destí. Som nosaltres els qui
obrim, amb el nostre esforç, els camins del futur.
Deman la vostra participació en la reivindicació diària de la il·lusió democràtica d'un país que
mira el futur amb confiança, seguretat i esperança.
Moltes gràcies.

