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"Celebram que avui fa vint-i-sis anys que les Illes Balears gaudim del reconeixement de la
nostra identitat com a poble i de la nostra capacitat d’autogovern, gràcies a l’Estatut
d’autonomia.
Ho celebram amb festes populars i amb un acte institucional com aquest, que vol plasmar la
síntesi d’allò que som i, sobretot, d’allò que volem ser.
Els premis Ramon Llull i les medalles d’or que acabam de lliurar, en són l’exemple més viu.
El país que volem es reflecteix en el perfil humà dels nostres guardonats.
Com Joan Llaneras, mestre de la senzillesa, que ens ensenya que els triomfs són el resultat de
l’esforç perseverant, de l’incansable afany de superació, del convenciment que les fites més
altes es guanyen pam a pam. Mirant sempre endavant.
Com Carme i Lluís Riu, que han fet fructificar una petita empresa familiar, pionera i
emprenedora. Que han contribuït a consolidar l’activitat amb més futur a les nostres Illes. Que
han exportat tecnologia i coneixement, i que ens demostren que les empreses són més sòlides
i més competitives quan es regeixen amb responsabilitat social, practiquen la llei d’igualtat,
innoven i transformen les dificultats en reptes.
Aquests són els valors que han de fonamentar la nostra societat en el segle XXI.
Valors com els que encarna la Universitat de les Illes Balears, tota la comunitat universitària,
des dels seus inicis, i que transmet ara la seva rectora, Montserrat Casas: l’aposta decidida pel
coneixement, per l’excel•lència, la recerca i l’aprofundiment en la nostra cultura. Una fàbrica
de creativitat i de saviesa, per donar futur a la gent jove. La millor herència que els podem
llegar.
I com els que representa, finalment, l’arquitecte Jørn Utzon: la coherència entre la vida i l’obra,
la genialitat amb la qual va saber integrar els conceptes arquitectònics més imaginatius en
l’entorn natural, en un espai obert a la mar Mediterrània.
I vull fer també, i crec que ho puc fer en nom de tots, un homenatge entranyable a la jove Aina
Vadell Mercadal, Medalla al Mèrit de Protecció Civil amb distintiu vermell. Ella avui no pot ser
aquí. És a l’hospital. Ella és el millor exemple de la valentia, de la solidaritat heroica d’una dona
que arriscà la pròpia vida per salvar la d’un grup de nins.
Des d’aquí li volem enviar una abraçada col•lectiva i emocionada. Volem, Aina, que et
recuperis aviat. Volem compartir amb tu el somriure, l’esperança i l’amor a la vida.

Vull felicitar també, en nom tots, els homes i les dones guardonats avui amb els premis Ramon
Llull.
Uns premis que volen destacar dos valors fonamentals: el de l’esforç i el de la paraula.
Ramon Llull n’és el millor model. Una persona conciliadora i tolerant que va fer del diàleg l’eina
més valuosa per avançar.
En el Llibre dels gentils e dels tres savis ens proposa un debat que hauria pogut ser antagònic i
estèril, però que ell va convertir en fèrtil i positiu: el diàleg entre tres savis, que representaven
el cristianisme, el judaisme i l’islamisme.
Un diàleg que cercava la raó integradora, sense vencedors ni vençuts.
Ramon Llull va ser un mestre en la construcció de ponts d’enteniment.
Volem seguir la seva lliçó.
Construir el futur amb la força i la legitimitat que ens dóna saber escoltar, saber conjuntar
voluntats i sumar esforços.
Només la miopia pot fer creure que el consens és un símptoma de debilitat. És, ben al contrari,
un gest de fortalesa, el resultat d’un projecte ambiciós i generós, incloent, aglutinador i
engrescador.
El resultat del convenciment que el futur del nostre país ens exigeix altura de mires, capacitat
d’integrar tots els que donen vida a la nostra comunitat: formenterers, eivissencs, menorquins,
mallorquins... Ciutadans balears nascuts aquí o a qualsevol indret del món.
Perquè tots som part necessària d’una realitat plural i extensa, que ens enriqueix i ens
estimula. Tots som necessaris per engegar el projecte col•lectiu del nostre país.
Els pactes que hem impulsat des del Consolat volen ser les bases consensuades d’un nou
model social, modern i cohesionat.
Ens hem tornat a obrir al territori Ramon Llull, que enforteix i difon la nostra llengua i la nostra
cultura als pobles germans.
Treballam amb la societat per un entorn més harmoniós i sostenible, per avançar junts en la
prevenció del canvi climàtic.

Hem fet feina amb empresaris, financers, treballadors i representants socials i hem pactat,
entre tots, importants acords per ser més competitius, per millorar la qualitat de vida i l’accés
a l’habitatge, per modernitzar l’agricultura i el turisme...
I puc anunciar ja que aquesta primavera signarem el gran pacte final del Consolat, el que
aglutinarà tots els acords als quals hem arribat amb les forces socials i econòmiques.
Aquest és el nostre esforç per construir una societat en què els més dèbils se sentin acollits,
tothom tengui igualtat d'oportunitats i en què els més dinàmics i emprenedors puguin trobar
unes bases propícies i estimulants.
Enguany commemoram també el 200è aniversari del naixement de Charles Darwin i el 150è
aniversari de la publicació del seu llibre clau: L’origen de les espècies.
Llegir Darwin és un exercici apassionant. Era un gran observador, meticulós en els seus estudis,
rigorós en les seves teories.
Darwin demostra la importància cabdal del coneixement.
L’aposta per la societat del coneixement és l’aposta per una societat moderna, preparada i
avançada, capaç de fer front a les adversitats amb maduresa, amb garanties d’èxit.
D’ell podem aprendre, també, que hem de convertir les dificultats en oportunitats.
Una teoria imprescindible per fer front a problemes estructurals, però també molt necessària
en una conjuntura desfavorable com l’actual.
Aquesta conjuntura i la superació dels problemes estructurals ens obre molts de reptes.
Per això hem d’aconseguir els recursos necessaris per construir el nostre projecte.
Per dur endavant un projecte de progrés, necessitam un finançament just.
Aquest és un gran repte pendent.
Comptam amb el suport de la més àmplia representació de la societat civil.
L’autonomia que avui celebram significa el compromís de les nostres institucions de procurar a
tothom uns bons serveis en educació, salut i benestar social.
L’autonomia que avui celebram significa el compromís del lideratge de les nostres institucions
en un projecte de futur solvent, competitiu, cohesionat i sostenible.
I avui, el meu compromís és el de fer tot l’esforç, humanament i políticament possible, per
aconseguir els recursos necessaris per exercir plenament la nostra capacitat d’autogovern.

Reclamarem un tracte digne, un finançament suficient.
Perquè en temps de dificultats, com ara, és més necessari que mai que els poders públics
garanteixin el dret de tota la ciutadania a una vida digna.
Som un poble esforçat i generós que ara passa per una etapa dura, una etapa d’incerteses i
dificultats.
Sabem que moltes famílies tenen problemes. Elles són la nostra principal preocupació.
El Govern de les Illes Balears treballa amb l’obsessió de posar en marxa mesures per vèncer les
dificultats, per recuperar la confiança.
Per aconseguir, com a primer objectiu, mantenir i crear nous llocs de treball.
Les institucions públiques i el món econòmic i financer actuam per recuperar l’economia.
La inversió de l’Estat en el Pla Renove s’ha multiplicat un 150 per cent. Això implica més
capacitat d’inversió i, per tant, de creació de llocs de treball.
Tot junt millorarà la competitivitat de les empreses turístiques.
Els ajuntaments i els Consells han iniciat també obres públiques que milloraran els municipis i,
sobretot, contribuiran a crear ocupació.
El Govern impulsa i canalitza mesures per afavorir la liquiditat de les petites empreses i els
professionals autònoms,impulsa mesures fiscals i d'altres dirigides a l'habitatge. La Societat de
Garanties ISBA, els fons ICO i la col•laboració de les entitats financeres són els instruments
perquè l’economia torni a alenar.
La creació d’equipaments educatius, de centres de salut, la construcció d’infraestructures,
d’habitatges, el transport públic... creen ocupació i augmenten la qualitat de vida de tots.
I intensificam les polítiques socials per garantir les necessitats bàsiques dels que tenen més
problemes.
Darwin avala el nostre convenciment més profund que ara, quan creix la tempesta que ve de
lluny, precisament ara, no hi ha lloc per al desencís, ni per al desànim, ni per la derrota.
Que la passivitat és una debilitat sense sortida.
Hem d’afrontar les circumstàncies adverses, per superar-nos, per créixer novament, però
d’una altra manera.
I ho podem fer perquè som un poble que no es doblega, que ha superat etapes pitjors, i que
està recuperant l’orgull de saber que podem aconseguir allò que ens proposem.

La societat de les Illes Balears ha apostat clarament per un canvi en la manera de governar, per
un canvi que impulsi el progrés col•lectiu.
La nostra societat aposta perquè es consolidin i s’estenguin uns nous valors.
Som un poble que necessita, ara més que mai, que les forces polítiques deixin de banda
qüestions partidaries i posin per davant els interessos generals, els projectes comuns.
És l’hora de la responsabilitat, és l’hora de les aliances entre la societat i els poders públics.
Hem d’aconseguir una confiança activa, que neix de la capacitat de liderar iniciatives,
d’impulsar idees, d’establir consensos.
Hem de recuperar el sentit més noble de l’acció pública. És l’hora, per tant, de la transparència
i del diàleg, del rigor, de l’austeritat i l’eficàcia públiques, de la fortalesa en el lideratge dels
projectes compromesos amb un futur d’estabilitat i progrés compartit.
Entre tots, amb l’esforç de tots, engegarem un nou model de país, que aposta per la
modernitat, el benestar i la solidaritat.
Que aposta per anar tots junts, sempre endavant.
Moltes gràcies."

