Discurs de la presidenta del Consell de Mallorca en l’acte de lliurament dels
Premis, Honors i Distincions del Consell de Mallorca
20 de desembre de 2020

Presidenta de les Illes Balears, batlesses i batles, digníssimes autoritats,
premiats, i ciutadanes i ciutadans de Mallorca. Gràcies a totes i a tots, als qui
sou aquí avui al Teatre Principal de Palma, i als qui ens seguiu des de ca vostra.
Enguany commemoram una diada diferent per la pandèmia, amb un format
adaptat a les mesures sanitàries. Però no renunciam a commemorar la nostra
identitat, la nostra cultura i les nostres tradicions. Posem en valor, un any més,
el nostre patrimoni i la feina de la nostra gent, que fa d'aquesta terra un lloc
extraordinari.
Avui homenatjam les diferents maneres de ser mallorquí i mallorquina. També
la dels que no han nascut aquí, però estimen el que som, perquè entenen que
també en formen part.

Som a punt de tancar un any complex. I estic convençuda que els ciutadans i les
ciutadanes de Mallorca esperau que m'adreci a vosaltres amb la sinceritat que
exigeix l'actual situació. Vivim moments que requereixen dir la veritat amb
franquesa i coratge. Hem de fer front, sense por, a la difícil realitat en què ens
trobem.
La situació a Mallorca és greu i preocupant. Estan augmentant els casos diaris de
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altres regions d'Espanya i molts països de la Unió Europea. Toca salvar vides, i
per tant, hem de celebrar Nadal amb intimitat, molta protecció i seguretat.
Som molt conscient que la ciutadania està cansada després de mesos d'esforç i
sacrificis. Però no és moment de relaxar-nos. Estam davant unes setmanes
dures, en què hem de reduir la mobilitat i els contactes. Necesitam disciplina, el
millor de cadascú i el coratge de tots i totes. Només així aconseguirem tombar
la corba.
En aquestes dates tan especials, la millor manera de mostrar amor pels
nostres éssers estimats és protegint-los.
Hem de continuar units davant el virus en homenatge a les 402 persones que
ens han deixat per la COVID a Mallorca. Als seus familiars i éssers més estimats
els envii tota la meva estima. Seran sempre presents en la nostra memòria i als
nostres cors.
Vivim temps difícils. La situació sanitària no és bona. I a això cal afegir-hi les
devastadores conseqüències econòmiques i socials de la pandèmia, que en tan
sols nou mesos ha provocat en el planeta la major crisi dels darrers segles.
Mallorca és un dels territoris més perjudicats d'Espanya i la nostra economia ha
patit una caiguda sense precedents. Però estic convençuda que resistirem i
prosperarem de la mateixa manera que ens hem sortit sempre de totes les
adversitats al llarg de la història: avançant cap al progrés solidari, valents i units.
"L'única cosa que hem de témer és a la mateixa por", va dir Roosevelt. Em
referesc a aquella por irracional que ens paralitza i ens impedeix actuar per
convertir el retrocés en progrés, la crisi en oportunitat.

Sé que la societat mallorquina seguirà avançant en el reforç de les nostres
llibertats, en la lluita perquè ningú quedi enrere, en el camí del benestar
compartit. I ho sé perquè confii plenament en la capacitat de la nostra gent, que
ha demostrat durant aquests mesos aquesta fortalesa.
Per això, vull agrair de tot cor l'esforç al personal sanitari, sociosanitari i
treballadors essencials que cuideu de tots noltros i salveu vides cada dia.
També pens en els joves, que no us rendiu malgrat que l'adversitat del present
no us deixa imaginar el futur que desitgeu.
I en els nostres majors, que heu hagut de renunciar a abraçades i besades dels
vostres éssers més estimats per protegir-vos contra el virus.
Gràcies també pel vostre esforç als que treballau de sol a sol a tot Mallorca, que
veieu perillar els vostres llocs de feina i minvades les oportunitats d'una vida
digna.
I als empresaris que lluitau per tirar endavant els vostres negocis i als petits
comerciants que patiu per poder aixecar la persiana cada dia.
Tots vosaltres sou la Mallorca decidida i treballadora que vol continuar
endavant.
La Mallorca que es veu representada a si mateixa en els valors que avui
honoram i distingim. Valors representats per persones i entitats que han posat
el seu talent i esforç al servei de tothom.
Som la Mallorca de tots els premiats i en cadascú d'ells ens reconeixem com a
societat. Som la passió i el compromís de Maria José Varela i Magdalena Rigo
per construir una societat plenament feminista que proporcioni a la meitat de la
població les mateixes oportunitats i drets que als homes. Dones valentes
que ens impulsen a continuar trencant sostres de vidre: Maria José Varela ens

mostra amb la seva implicació cívica, política i de gestió pública, que els canvis
socials només són possibles abordant-los des de tots els àmbits. El parc de
bombers de Son Malferit de Palma ja duu el nom de Magdalena Rigo, exemple
de mallorquina pionera i solidària capaç d'obrir nous camins professionals per a
les dones des de la convicció i la perseverança.
Som el patrimoni cultural i l'estima per les nostres arrels que divulga la Banda
de Música de Felanitx, a qui sempre agrairem el seu afany per preservar les
nostres tradicions i fomentar la cultura.
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pintor Henri Matisse va dir que "la creativitat requereix coratge" i ells ens ho
demostren dia a dia amb la seva visió de l'art com una manera de ser i de viure,
adaptant-se a les circumstàncies provocades per la COVID i divulgant la cultura
de forma segura.
Som l'esforç investigador i la voluntat de millorar vides presents i futures del
doctor Fèlix Grases. El seu talent i la seva capacitat de coordinar
equips ha col·locat Mallorca a l'avantguarda de la investigació dels càlculs
renals, un problema que afecta un de cada deu habitants del món.
I som el rigor professional i la sensatesa de Pedro Comas, els millors antídots per
combatre les notícies falses i per garantir el dret de la ciutadania a rebre
informació veraç i contrastada.
Som els valors immortals d'esforç, humilitat, lideratge i treball en equip que
projecta l'esport a través dels ciclistes Mavi Garcia i Enric Mas.
En un any atípic marcat per la COVID, tant na Mavi com l'Enric ens han donat un
nou exemple de superació. Na Mavi ha fet història assolint un doblet als
campionats d'Espanya de ciclisme i l'Enric s'ha consolidat com un dels ciclistes

europeus amb més futur amb la cinquena plaça assolida tant al Tour de França
com a la Vuelta a Espanya. Gràcies, Mavi, gràcies, Enric. Sou els miralls en el
qual es miren milers de nines i nins de Mallorca.
També som l'entrega i la passió de l'empresa familiar i el comerç de proximitat
que fan de la Merceria Ca n'Àngela de Palma un referent de la feina ben feta,
amb més de 335 anys i 11 generacions. Som la voluntat del servei a la comunitat
d'en Miquel Aguiló i de tots els botiguers que estimau el vostre negoci i obriu la
persiana cada dia malgrat les dificultats.

Tots els premiats avui ens recordau que formam part una societat fonamentada
en els valors. Una Mallorca que treu el millor de si mateixa per sobreposar-se a
l'adversitat. Una Mallorca solidària, compromesa amb els més vulnerables i que
progressa sense deixar ningú enrere.
Som la societat orgullosa del compromís amb la comunitat del nostre sector
primari i les cooperatives agroalimentàries durant els mesos més durs de la crisi.
No només produint aliments, sinó també posant en valor del producte local
repartint-lo a les nostres cases. I per si fos poca feina, els nostres pagesos
segueixen col·laborant en la desinfecció d'instal·lacions i carrers dels municipis.
Gràcies, de tot cor.
Som també la voluntat de servei públic de Rafel Covas, pare del projecte de
Policia Tutor a les Illes Balears des de l'Institut Guillem Cifre de Colonya, a
Pollença. La seva tenacitat i perseverança han fet que actualment, gairebé tots
els municipis de Balears comptin amb aquest servei i més de 70 agents dedicats
a la feina amb menors, una tasca encara més imprescindible en aquests
temps tan durs per a ells. Gràcies, Rafel. Vaig tenir l'oportunitat de treballar
amb tu i va ser tot un plaer.

Som l'entrega i lleialtat que mostren els voluntaris de les agrupacions de
protecció civil de Mallorca: una feina altruista que salva vides gràcies al seu
coneixement del territori i la seva capacitat de donar una resposta ràpida i
eficient a les emergències. Sou un orgull per la nostra societat. Sé que sempre hi
sou quan vos hem de menester.
I som la Mallorca que reforça la xarxa social per integrar tothom en una vida
digna. Perquè el sistema públic de serveis socials de Mallorca és cabdal per
garantir la integració social de totes les persones. La xarxa s'encarrega de
prevenir les situacions de risc i compensar els dèficits de suport social i
econòmic en situacions de vulnerabilitat i dependència.
Aquest sistema no es podria entendre sense els serveis prestats des dels
municipis de l'illa i les entitats del Tercer Sector Social. Parl de milers de
professionals que enguany han hagut de redoblar esforços, adaptar-se i
reinventar-se, a causa de la crisi originada per la pandèmia.

La crisi posa de manifest la necessitat de comptar amb uns serveis públics ben
dotats. Les institucions públiques hem desplegat un escut social i econòmic
sense precedents per a tenir cura de la salut de la població i protegir empreses i
treballadors.
Des de l'inici de la crisi, el Consell de Mallorca treballa amb el Govern, els
municipis i els agents econòmics i socials per pal·liar els efectes de la pandèmia.
D'aquesta feina coordinada i consensuada neix Mallorca Reacciona, el pla de
reactivació econòmica i social de la nostra illa, que segueix implementant ajudes
i mesures de protecció per a persones, empreses i municipis sense descuidar
també l'aposta per la modernització del Consell. Un pla que empara els més
vulnerables i els sectors més afectats per la crisi.

L'any vinent, el Consell de Mallorca tindrà el pressupost més social de la història
per enfortir l'Estat del benestar i reactivar l'economia. Perquè actuam des del
convenciment que una sortida diferent de la crisi és possible: rescatant
persones, amb una resposta conjunta de les administracions i amb diàleg social,
que és el que demana la ciutadania.
I per això vull agrair la col·laboració de batles i batlesses, agents econòmics i
socials i els partits polítics. En un entorn marcat per la incertesa, és fonamental
actuar amb confiança i unitat. Ens uneix el compromís de construir una illa
millor. Només amb acords sòlids i d'un consens ample podrem avançar cap a un
futur més sostenible i pròsper.

Senyores, senyors, que les dificultats del present no ens impedeixin dirigir la
mirada cap a les esperances de demà.
Perquè en el nostre futur hi ha oportunitats. I no podem perdre el rumb.
Mallorca seguirà progressant cohesionada amb un IMAS que atén a més de
18.000 usuaris de col·lectius vulnerables i un model d'atenció que permet la
cura de les persones dependents al voltant de ca seva. Uns serveis socials
preparats per no deixar ningú enrere.
La societat mallorquina seguirà donant suport i protecció a totes les dones i no
farà cap passa enrere per erradicar qualsevol tipus de violència masclista.
Mallorca ha d'avançar per ser una destinació turística segura i de qualitat amb
un model econòmic i productiu diversificat per ser més competitius.
Hem de posar en valor el producte de la terra i apropar-lo al consumidor local
amb accions de promoció i reforçant els lligams amb mercats, supermercats i
comerç de proximitat de l'illa.

Acceleram el pas cap a un futur més sostenible, generant menys residus i
tractant-los adequadament per a protegir el nostre entorn. Invertim en els
municipis en projectes d'eficiència energètica i contra el canvi climàtic i apostam
per un model de mobilitat que redueixi emissions i amb més espai per a
bicicletes i vianants.
I avancam en la consolidació de la cultura com un dret de la ciutadania i
element clau de cohesió social, i com a indústria que també crea riquesa i
ocupació.
Ha estat un 2020 molt dur. I una de les coses que ens ha ensenyat és que no
podem pensar el futur amb termes del passat. El millor sempre està per arribar.
I l'any vinent ho serà.
El 2021 serà un any important per Mallorca, perquè es compleix el desè
aniversari de la declaració de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni Mundial
per la Unesco en la categoria de Paisatge Cultural. Commemorarem l'efemèride
com es mereix.
Perquè la Serra és reconeguda a tot el món com un exemple de
simbiosi mil·lenària i sostenible entre l'acció humana i la natura. I perquè, a més
del paisatgístic, reuneix tota una sèrie de valors i tresors que formen part de la
nostra essència: el patrimoni cultural de Raixa; l'espiritualitat de Lluc i el
monestir de Miramar; l'esplendor natural de Dragonera i les fonts ufanes; la
pau idíl·lica de Formentor que va inspirar a poetes com ara Miquel Costa i
Llobera i també l'empremta de visitants il·lustres: l'Arxiduc Lluis Salvador,
Frederic Chopin, George Sand o Robert Graves, entre molts d'altres.
Aquest desè aniversari ha de servir per a recordar-li el món els valors d'aquest
meravellós espai natural. Però també per a pujar-nos l'autoestima a nosaltres
mateixos, des dels veïnats dels pobles de la Serra a totes les mallorquines i

mallorquins. Hem de valorar i respectar aquest tresor que tenim, dinamitzar-lo i
garantir que puguin gaudir-lo les generacions futures.
Valorar aquest tresor, dinamitzar-lo i garantir el seu futur. El mateix que estam
fent i farem amb Mallorca gràcies a la capacitat de la nostra gent.

No vull acabar sense donar la més càlida enhorabona a tots els guardonats. El
vostre exemple ens encoratja a fer front a l'adversitat.Perquè en aquesta Diada
atípica, hem de recordar més que mai qui som. Una Mallorca solidària i diversa,
oberta i plural, que progressa sense deixar ningú enrere.
Sé que amb el nostre esperit de superació i entrega guanyarem el futur que
mereix aquesta terra: un futur pròsper, igualitari i ple d'oportunitats per a tota
la societat.
Que els versos de Miquel Costa i Llobera ens ajudin a afrontar amb esperança el
demà que volem:

Amunt, ànima forta! Traspassa la boirada
i arrela dins l’altura com l’arbre dels penyals
Veuràs caure a tes plantes la mar del món irada,
i tes cançons tranquiles ‘niran per la ventada
com l’au dels temporals

Feliç Diada a totes i tots!
Molts d’anys! I molta salut

