Discurs del Dia de les Illes Balears 2008
Palau de l’Almudaina, 29 de febrer de 2008
Molt honorable, senyora Presidenta del Parlament;
Excel•lentíssim Delegat del Govern;
Molt honorable, senyora Batlessa de Palma i batles de les Illes Balears;
Honorables Presidents i presidentes dels consells insulars;
Digníssimes autoritats;
Guardonats;
Senyores i senyors,
Enguany el Dia de les Illes Balears té una gran significació.
Perquè avui es compleixen 25 anys des que va entrar en vigor el primer Estatut d’autonomia
de les Balears.
I perquè es compleixen també 800 anys del naixement del rei Jaume Primer.
Avui celebram també el primer aniversari de la promulgació del nou Estatut d’autonomia que
ara ens empara.
Avui és, per tant, un dia per fer un reconeixement especial a totes les organitzacions socials:
econòmiques, culturals, ecologistes, ciutadanes que, durant aquests 25 anys, han omplit de
contingut el nostre Estatut i han fet possible que les Illes Balears siguin avui el que són.
I vull agrair també a totes les forces polítiques, a totes, la seva implicació profunda, la seva
participació intensa, en el disseny de la nostra autonomia.
No me cansaré de dir, i n’és l’esperit de l’Estatut, que el projecte Illes Balears no és només de
les institucions, sinó, també, de tota la societat civil.
I és necessari, per tant, que les institucions liderin i impliquin la societat civil en aquest
projecte de país.
Les polítiques i iniciatives més sòlides, son aquelles que tenen la implicació i la participació de
la gent.
El nou Estatut representa per a la nostra societat un repte, una gran oportunitat.
L’oportunitat i el repte d’aprofundir en totes les potencialitats que ens ofereixen les nostres
arrels i la nostra capacitat d’autogovern.
I ho hem de fer, sobretot, i en primer lloc, amb l’objectiu de desenvolupar totes les
potencialitats de les persones que viuen a les Illes Balears.
No hi ha millor inversió que formar bé al nostre capital humà.
Aquesta és la millor manera de guanyar el futur, i de consolidar la nostra posició en el món.
La d’un país, d’unes persones, que volen ser protagonistes del futur, en un marc de
democràcia, de serenitat i de benestar.
El nou Estatut d’autonomia ens ha obert les portes per desplegar els afanys i les il•lusions
d’una societat plural, emprenedora i permeable.
Com la de Formentera, que aquesta setmana ha assumit una gran capacitat d’autogovern, al
mateix nivell que les altres illes de la nostra comunitat.
Per això, vull encoratjar tothom a emprendre junts els desafiaments i les oportunitats que ens
presenta el segle vint-i-u.
A obrir junts el camí que volem recórrer.

El camí que va traçar una majoria molt àmplia de la nostra societat i que va proclamar el nou
Estatut d’autonomia.
Un text que proclama que
“Les Illes Balears són una comunitat de persones lliures […] on cada persona pot viure i
expressar identitats diverses, amb esperit decidit de cohesió, fonamentat en el respecte a la
dignitat de totes […] les persones.”
I que declara que les Illes Balears ens configuram “com una societat integradora, on l’esforç és
un valor, i la capacitat innovadora i emprenedora s’ha d’impulsar i ha de continuar formant
part del nostre tarannà.”
I treballam amb aquest esperit.
Volem incorporar a la nostra tasca l’esforç creatiu de totes les institucions i de la societat civil,
en una suma integradora de la vitalitat del nostre poble.
Les Illes Balears són ja la comunitat autònoma amb el percentatge més alt d’emprenedors de
l’Estat.
Les medalles d’or i els premis Ramon Llull que acabam de lliurar en són una bona mostra.
Són el millor exemple del dinamisme, de la pluralitat, de la cultura i de la solidaritat de la
societat de les Illes Balears.
Escriptors, historiadors, periodistes, músics, artistes, balladors, arquitectes…
…homes i dones que han contribuït a fer més certa la segona afirmació del nostre Estatut.
La que proclama que “La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, i la nostra cultura i
tradicions són uns elements identificadors de la nostra societat i, en conseqüència, són
elements vertebradors de la nostra identitat.”
Perquè quan parlam d’identitat, parlam d’un sentit de pertinença, incloent i integrador.
Són la suma de cultures que han conformat la soca del nostre poble, i que ens donen projecció
de futur.
Per això també volem destacar, amb els guardons que acabam de lliurar, la tasca dels metges,
dels científics, dels esportistes, dels investigadors, que han contribuït a l’esforç per la innovació
i la recerca.
I la de les persones i les entitats que treballen dia a dia pel benestar dels més dèbils. I per la
seva inserció social en condicions d’igualtat.
Volem que la igualtat d’oportunitats i la cohesió social siguin senya d’identitat de la nostra
Comunitat.
Avui commemoram 25 anys d’un Estatut d’autonomia que ha acompanyat canvis intensos en
la vida de les Illes Balears.
El 1983 a les nostres illes hi havia poc més de 600.000 habitants. Ara som més d’un milió.
Persones nascudes a les Illes Balears i nouvinguts que han contribuït, en aquests 25 anys, que
el producte interior brut de les Balears s’hagi multiplicat per set, i que hagi passat de 3 mil
milions d’euros a més de 21 mil milions.
En 25 anys, les institucions autonòmiques s’han consolidat.
El Govern de les Illes Balears ha passat de gestionar un pressupost de 44 milions d’euros, més
modest del que tenia l’Ajuntament de Palma, a un pressupost de més de 3 mil milions d’euros.
Un pressupost 75 vegades més alt que el de 1983.
Les 246 lleis aprovades pel Parlament de les Illes Balears aquests 25 anys ens animen a pensar
que som i serem allò que vulguem ser.

Des del consens, des de l’enriquiment que suposa la integració de la diversitat, ara treballam
en multitud de reptes, entre ells, per aconseguir un millor sistema de finançament, les
inversions que necessitam i ens mereixem, i la millora del règim especial que en ha de donar
igualtat d’oportunitats socials i econòmiques.
El nou Estatut ens compromet també a assolir, entre tots, unes noves formes de relació i de
distribució de competències i recursos entre les institucions de les Illes Balears: els
ajuntaments i els consells insulars.
I a desplegar nous instruments de control democràtic de les institucions públiques.
El nou Estatut ens anima a aconseguir un desenvolupament sostenible, econòmicament,
culturalment i socialment.
Així ho proclama el darrer paràgraf del preàmbul de l’Estatut promulgat l’1 de març de 2007,
quan assenyala que:
“Per avançar cap a una societat moderna és imprescindible aprofundir, i continuar apostant-hi,
en valors de cohesió social, pau i justícia...desenvolupament sostenible, protecció del
territori... i la igualtat de drets, especialment la igualtat entre homes i dones.”
La societat de les Illes Balears està en plena sintonia amb les bases del nostre Estatut, que ara
dedica per primera vegada un títol als drets, als deures i a les llibertats de les persones.
Perquè les persones han de ser la prioritat de l’acció institucional.
I així ho proclama l’Estatut quan demana una aposta clara pel coneixement i la innovació, la
preservació del territori i del mediambient.
Reptes que ens obliguen a multiplicar els esforços , en la lluita contra el canvi climàtic.
També declara l’Estatut que som un país turístic, i ens anima, per tant, a apostar per la qualitat
dels serveis, per la competitivitat de la indústria i per conservar un comerç que ens identifica.
Un Estatut que valora la pagesia, que forma part de la nostra cultura i que és estratègica per
mantenir el nostre valuós paisatge.
La societat civil té l’empara i l’aval de l’Estatut d’autonomia que vol preservar i potenciar allò
que ens identifica, i a la vegada acollir les expressions vitals dels que han vengut.
L’Estatut ens anima, finalment, a fer un esforç col•lectiu per la cohesió social, que es
fonamenta en l’actuació decidida pel reconeixement dels drets a un habitatge, a uns barris
dignes, als serveis públics, a l’atenció a les persones dependents, i a la igualtat d’oportunitats
entre homes i dones, i entre els dèbils i els potents.
En aquest punt, vull fer una menció a la necessitat que té la nostra societat de fer un
sobreesforç en la lluita contra la xacra que significa la violència de gènere.
Avui, que complim i celebram tres aniversaris tan significatius, hem de multiplicar els esforços
per l’entesa, la serenitat i la concòrdia.
Per assolir, entre tots, les fites que ens marca l’Estatut d’autonomia i que ens demana una
societat com la nostra.
Una societat representada avui en els guardonats amb els premis Ramon Llull i les medalles
d’or de la Comunitat Autònoma.
A tots,
als guardonats i a les guardonades, als ciutadans anònims que cada dia s’esforcen per complir
de la millor manera possible les seves responsabilitats, a l’extraordinària xarxa que ha construït
la societat civil de les Illes Balears, vull agrair-los, especialment avui, el seu dinamisme, el seu

esperit obert i positiu, el seu protagonisme en la construcció d’un país de 5.000 quilòmetres
quadrats i poc més d’un milió d’habitants,
Que avui és una referència al món.
A tots, molts d’anys i moltes gràcies.

