DISCURS DEL DIA DE LES ILLES BALEARS 2010
Auditòrium de Palma, 28 de febrer de 2010

Senyores i senyors,
Enguany celebram el Dia de les Illes Balears en unes circumstàncies
molt especials, i vull que em permetin que els parli amb absoluta
franquesa, amb la màxima claredat.
Com a president de la Comunitat Autònoma, he de dir que lament els fets
que estan donant lloc, ara, als successius casos judicials sobre mala
gestió dels doblers públics.
Circumstàncies que, a més, provoquen el descrèdit de les institucions i la
desconfiança de la ciutadania.
Per això, com a màxim representant institucional, he de demanar, en
primer lloc, disculpes a la ciutadania i he d’intentar posar-hi remei.
Amb això estic: col·laborant amb la justícia perquè s’aclareixin el més
ràpidament possible els fets i les presumpcions; treballant per establir les
decisions i mecanismes que evitin que en el futur es puguin repetir fets
inadmissibles, que posin en qüestió la gestió de les institucions; i fent
ofertes amb la mà oberta a tots els grups polítics, per intentar recuperar
el clima de tranquil·litat que necessitam.
Mentrestant, el Govern governa. I puc assegurar-los que ho feim amb el
màxim esforç d’acord polític i social. Per fer front, en primer lloc, a l’atur i
a la crisi, i, en segon lloc, per impulsar una economia i una societat que
proporcionin la màxima protecció i prosperitat a tota la gent.
Segurament no sempre encertam, però aquesta és la nostra voluntat.
Dit això, també vull deixar ben clar que ara tenim uns instruments molt
sòlids. Perquè hem treballat de forma constant i intensa amb els agents
socials i econòmics. Perquè hem mantingut la nostra capacitat inversora,
malgrat els problemes econòmics que també pateix l’administració. I
perquè mai com ara hem rebut tantes inversions de l’Estat. És possible
que encara no bastin, però hem assolit xifres d’inversió històriques, amb
una diferència molt considerable respecte d’èpoques anteriors.
Un esforç que, entre tots, ens ha permès invertir 1.555 milions d’euros.
Uns doblers que hem destinat a millorar les escoles i escoletes, els
hospitals i els centres de salut, les residències i els centres de dia,
l’accés a l’habitatge..., a apostar intensament pel medi ambient, pel
transport públic i, en definitiva, a fer feina per reforçar l’economia
productiva i sostenible.
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A la vegada, la situació econòmica general ens obliga a intensificar la
nostra política d’austeritat, en la despesa corrent.
Feim feina en unes condicions difícils: una greu crisi econòmica que
afecta tot el món, també les Illes Balears. I una crisi de confiança en les
institucions.
Ha estat difícil conduir la barca en moments de temporal.
Però també vull dir que volem mantenir el timó ferm i segur, i seguir
navegant per arribar a bon port.
Els he de dir que les Illes Balears són la comunitat autònoma que més va
créixer l’any 2008 i la que més poc va decréixer l’any 2009.
I els analistes avancen que pot ser una de les comunitats que enguany
comencin a remuntar la crisi.
Què vull dir amb això?
Vull dir que, a pesar de totes les contrarietats, de tots els entrebancs,
som dels que estam afrontant millor la crisi, uns dels primers en procés
de superar-la.
Entre tots, hem fet molta feina, però no ens podem conformar, perquè
encara són moltes les persones que passen dificultats.
Vull dir també que estam en un any crucial, decisiu, per sortir d’aquesta
situació. I que, per tant, és un any en què la responsabilitat de tothom i la
capacitat d’entesa és decisiva.
Els puc assegurar que, si tothom actua amb responsabilitat, la travessia
haurà valgut la pena.
Val la pena, per la multitud d’homes i de dones que necessiten trobar un
lloc de treball.
Val la pena, per les famílies que ho passen malament.
Val la pena, pels joves.
Val la pena perquè hem de seguir prenent decisions valentes, per vèncer
els problemes estructurals que patim en el turisme i en d’altres activitats.
Val la pena, per la Comunitat Autònoma, per enfortir aquest llaç protector
que garanteixi a tots una vida digna i que tothom tengui les mateixes
oportunitats d’arribar a dalt de tot.
La Comunitat necessita que tothom hi posi seny i responsabilitat.
Jo vull assumir totes les meves responsabilitats, i més.
Totes les que facin falta per superar els sotracs.
A favor tenim la gent més emprenedora de tot Espanya, un territori dels
més bells del món i un tarannà acollidor i feiner.
Quan ens posam en marxa, ningú, ni res, no ens atura.
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Per primera vegada hem sabut pactar un full de ruta amb els agents
socials i econòmics, un full de ruta que és un veritable projecte col·lectiu
per a les Illes Balears.
Estic convençut que si tothom s’hi implica, aquest és el camí per sortir
reforçats de la crisi.
Ara no és hora de pessimismes. No és hora de més laments, sinó
d’acció.
Ara és hora d’arromangar-se.
Ara és hora de ser valents, de mostrar generositat, per plantar cara als
problemes que tenim. De remar amb força tots junts en la mateixa
direcció.
Ara és l’hora de les Illes Balears.
Senyores i senyors, els premiats d’enguany són part d’aquesta gran
col·lectivitat que es diu Illes Balears. Ells, com ningú, representen els
nostres valors.
Avui hem distingit el valor de la integritat personal i la solidesa moral: el
compromís altruista amb els infants malalts, amb la igualtat per a les
dones, amb les reivindicacions veïnals.
El compromís de respecte als més fràgils, proporcionant-los el mateix
tracte que al conjunt de la ciutadania en l’educació, en la salut, en
l’atenció pública.
Distingim l’esforç per fer avançar la nostra societat en el coneixement i la
recerca històrica, científica i tecnològica.
El valor i l’esforç en la creació de riquesa amb sentit de país, en el
disseny d’una economia sostenible, també socialment i
mediambientalment.
Reconeixem el perseverant coratge per a la recuperació i el manteniment
de la nostra cultura, viva i enllaçada amb els pobles amb els quals la
compartim. Per impulsar la creació artística en totes les seves formes
d’expressió: el cinema, la música... Per al disciplinat i entusiasta
assoliment de fites olímpiques.
I vull recordar, també, amb afecte, a en Diego i en Carlos, els dos
guàrdies civils a qui vàrem retre homenatge fa uns mesos, també, amb la
més alta distinció de la Comunitat Autònoma.
Els guardonats són avui el millor referent que ha d’animar una societat
avançada, moderna, lliure, solidària i honesta, com la que volem.
Vull compartir aquesta actitud compromesa.
Per això, vull acabar aquestes paraules convençut que hi ha molts de
motius per a la confiança.
La tempesta és gran, però la barca és molt marinera.
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Si tots sabem ocupar el nostre lloc amb responsabilitat, arribarem a bon
port.
Estic convençut que això és el que la ciutadania espera i ens exigeix.
I, molt especialment, aquells que avui passen per les circumstàncies més
difícils.
Estic disposat a compartir aquesta tasca amb tothom, també amb aquells
que pensen d’una manera molt diferent de la meva.
Mirau, ara fa 50 anys que va morir Albert Camus Sintes, nét de
menorquins. Un home inoblidable. Avançat i compromès amb el seu
temps i la seva gent.
Ell ho va dir: “Demòcrata és, en definitiva, aquell que admet que
l’adversari pot tenir raó i li permet, en conseqüència, expressar-se, i
accepta reflexionar sobre els seus arguments.”
Això ens hauríem d’aplicar tots els que feim política, tots els
responsables de les institucions... Facem cas a Albert Camus.
Estic disposat a recórrer tots els camins d’entesa.
Estic disposat a unir tots els esforços, això sí, posant sempre les
persones primer, i amb la clara voluntat d’establir nous mecanismes per
la transparència i la bona gestió.
Estic disposat a tot això i més.
Ara bé, deixant ben clar que aquesta Comunitat no es pot permetre més
temps de disputes estèrils.
Esper que tothom ho entengui.
Apel, faig una crida, per tant, a la responsabilitat i a la seriositat de
tothom.
Hi apel perquè som el president i és la meva obligació, i, a més, ho faig
com a ciutadà d’aquesta terra que tant es fa estimar.
Moltes gràcies.
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