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ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA  DEL CONSELL DE MALLORCA  

 

Identificació de la sessió 
 
Núm.: 10/2015 
Caràcter: extraordinària  
Data: 4 de juliol de 2015 
Hora: de 11.35 h a 13.05 h 
Lloc: sala de plens 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

La sessió constitutiva del Consell de Mallorca s’inicia amb l’entrada a la sala de Plens 
dels consellers i les conselleres que han de constituir la corporació nova, que se situen 
en els seus respectius escons. Entren precedits pels Macers de la Sala i pels músics. 

El Sr. MAS (secretari general del Consell de Mallorca) fa tot seguit la següent 
intervenció: 

“Molt Honorable Sra. presidenta de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, Molt 
Honorable Sra. presidenta del Parlament de les Illes Balears, autoritats, senyores i 
senyors, senyores conselleres electes i senyors consellers electes, 

Heu estat convocats per constituir la nova corporació insular sortida de les eleccions 
del passat dia 24 de maig. 

Per tant, i de conformitat amb l’article 64 de l’Estatut d’Autonomia i amb la 
disposició transitòria 1ª de la Llei 7/2009 d’11 de desembre, electoral de consells 
insulars, pertoca, com a primer acte, constituir la Mesa d’edat, que han d’integrar pels 
senyors conselleres electes o les senyores conselleres electes de major i de menor 
edat.  

Consegüentment, prec al Sr. Onofre Ferrer Riera, conseller electe de major edat, i a la 
Sra. Aurora Ribot Lacosta, consellera electa de menor edat, que amb el jurament o 
promesa previs i amb la meva assistència es constitueixin en Mesa d’edat.” 

Els membres de la Mesa d’edat es dirigeixen a la taula des d’on han de dirigir l’acte. 
S’acosten i prenen possessió davant el secretari, el qual prèviament ha llegit la 
fórmula següent: “Jurau o prometeu, per la vostra consciència i el vostre honor, 
complir fidelment les obligacions del càrrec de conseller o consellera del Consell 
Insular de Mallorca, amb lleialtat al Rei, i servar i fer servar la constitució com a 
norma fonamental del l’Estat, així com l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears?” 

El Sr. FERRER respon: “Si, ho jur.” La Sra. RIBOT respon: “Si, ho promet”.  

Es constitueix la Mesa d’edat, que presideix el senyor Ferrer, com a conseller de 
major edat.  

El Sr. FERRER manifesta que resta constituïda la Mesa d’edat i que es declara oberta 
la sessió. 
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El Sr. MAS indica que d’acord amb allò que es desprèn de les credencials emeses per 
la Junta Electoral de les Illes Balears, i d’acord amb el que es disposa en la disposició 
transitòria primera de la Llei 7/2009 electoral de consells insulars, d’11 de desembre, 
els trenta-tres consellers i conselleres electes que han d’integrar aquest Consell Insular 
de Mallorca són els senyors i les senyores següents: 

01. Antoni Amengual Perelló 

02. Lluís Enric Apesteguia Ripoll 

03. Cosme Bonet Bonet 

04.  Mercè Bujosa Estarellas 

05. Esperança Català Ribó 

06. Catalina Cirer Adrover 

07.  Miquel Àngel Coll Canyelles 

08. Miquel Ensenyat Riutort 

09. Onofre Ferrer Riera 

10. Joan Font Massot 

11. Lucas Gálvez Garrido  

12. Maria Roser Garcia Borràs 

13. Javier de Juan Martín 

14. Jesús Juan Jurado Seguí 

15. Francesc Miralles Mascaró 

16. Apol·lònia Miralles Xamena 

17. Francesca Mora Veny 

18. Lorena Oliver Far 

19. María del Carmen Palomino Sánchez 

20. Antoni Pastor Cabrer 

21. Estanislao Pons Cuart 

22. Margalida Puigserver Servera 

23. Aurora Ribot Lacosta 

24. Margalida Isabel Roig Catany 

25. Joan Rotger Seguí 

26. Mauricio Rovira de Alós 

27. Maria Salom Coll 

28. Jeroni Salom Munar 

29. Antoni Serra Comas 



 3

30. Catalina Serra Garcias 

31. Maria Francisca Servera Pascual 

32. Iván Sevillano Miguel 

33. Catalina Soler Torres 

El Sr. MAS diu que els trenta-tres consellers i conselleres electes esmentats, presents 
a l’acte, han presentat les declaracions corresponents de béns patrimonials i de causes 
de possibles incompatibilitats i d’activitats que els proporcionen o poden 
proporcionar-los ingressos econòmics, sense que cap no hagi manifestat que es troba 
sotmès a causa d’incompatibilitat sobrevinguda.  

El Sr. FERRER (president de la Mesa d’edat) diu que, un cop contrastades les 
credencials i les declaracions i atès que cap de les persones presents no ha manifestat 
que es trobi sotmesa a causa d’incompatibilitat sobrevinguda, pertoca ara fer la 
promesa o jurament del càrrec de conseller o consellera del Consell Insular de 
Mallorca, a fi d’adquirir-ne la condició plena.  

Amb aquesta finalitat, el secretari general cridarà nominalment els consellers i les 
conselleres electes per ordre alfabètic i els prega que s’acostin a la mesa per prestar 
jurament o promesa, d’acord a la fórmula que llegirà el secretari general. 

El Sr. MAS llegeix a continuació la fórmula esmentada: 

“Jurau o prometeu, per la vostra consciència i el vostre honor, complir fidelment les 
obligacions del càrrec de conseller o consellera del Consell Insular de Mallorca, amb 
lleialtat al Rei, i servar i fer servar la constitució com a norma fonamental del l’Estat, 
així com l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears?” 

Tot seguit, el secretari general crida un per un els consellers i les conselleres electes, 
que expressen el seu jurament o promesa d’acord a la fórmula que s’indica tot seguit: 

Antoni Amengual Perelló Sí, ho promet. 

Lluís Enric Apesteguia Ripoll Per imperatiu legal i sense 
renunciar al dret a decidir del meu 
poble, sí, ho promet. 

Cosme Bonet Bonet Sí, ho promet. 

Mercè Bujosa Estarellas Per imperatiu legal, amb fidelitat a 
Mallorca, a la voluntat del seu 
poble, la seva llengua i la seva 
cultura, sí, ho promet. 

Esperança Català Ribó Sí, ho jur. 

Catalina Cirer Adrover Sí, ho jur. 

Miquel Àngel Coll Canyelles Sí, ho promet. 

Miquel Ensenyat Riutort Per imperatiu legal, sí, ho promet. 

Joan Font Massot Sí, ho promet. Tot això per 
imperatiu legal i sense renunciar al 
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dret a decidir del meu poble, el 
poble de les Illes Balears. 

Lucas Gálvez Garrido  Per imperatiu legal i sense 
renunciar als valors democràtics de 
la república, sí, ho promet. 

Maria Roser Garcia Borràs Sí, ho promet, sense renunciar al 
dret a decidir del nostre poble. 

Javier de Juan Martín Sí, ho promet. 

Jesús Juan Jurado Seguí Sí, ho promet, fins que la gent del 
meu país la canviï per recuperar els 
seus drets socials i la seva 
sobirania. 

Francesc Miralles Mascaró Sí, ho promet. 

Apol·lònia Miralles Xamena Per imperatiu legal, sí, ho promet 
sense renunciar al dret a decidir del 
meu poble, la recuperació de la 
memòria històrica i la dignitat 
d’aquest poble i sense renunciar als 
valors republicans. 

Francesca Mora Veny Sí, ho promet. 

Lorena Oliver Far Sí, ho promet. 

María de Carmen Palomino Sánchez  Sí, ho promet. 

Antoni Pastor Cabrer Sí, ho promet. 

Estanislao Pons Cuart Sí, ho jur. 

Margalida Puigserver Servera Per imperatiu legal i sense 
renunciar al dret a decidir del 
nostre poble, sí, ho promet. 

Margalida Isabel Roig Catany Sí, ho jur. 

Joan Rotger Seguí Sí, ho promet. 

Mauricio Rovira de Alós Sí, ho jur. 

Maria Salom Coll Sí, ho jur. 

Jeroni Salom Munar Sí, ho promet. 

Antoni Serra Comas Sí, ho promet. 

Catalina Serra Garcias Sí, ho promet. 

Maria Francisca Servera Pascual Sí, ho promet. 

Iván Sevillano Miguel Per imperatiu legal fins que la 
ciutadania decideixi obrir un procés 
constituent de model d’estat 
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republicà així com treballar per 
garantir els drets fonamentals i la 
dignitat de les persones, sí, ho 
promet. 

Catalina Soler Torres Sí, ho promet. 

El Sr. FERRER, com a president de la Mesa d’edat, declara que les persones presents 
han pres possessió dels seus càrrecs de consellers i conselleres del Consell Insular de 
Mallorca i en conseqüència queda constituït el Consell Insular de Mallorca.  

Indica que tot seguit es durà a terme l’elecció de la persona que ha d’ocupar la 
Presidència del Consell Insular de Mallorca. 

D’acord amb la disposició transitòria de Llei 7/2009, electoral dels consells insulars, 
d’11 de desembre, poden ser candidats a la Presidència del Consell de Mallorca tots 
els consellers electes que hagi estat caps de llista. La Mesa ha de proposar al Ple el 
candidat que presenti més signatures de consellers en suport de la seva candidatura i, 
en cas d’empat, el que pertanyi a la llista més votada. 

Per això, demana als caps de llista de cada partit polític o coalició que presentin el full 
de signatures de suport al candidat proposat. 

Tot seguit explica que, consultats els fulls de signatures presentats, resulta que el Sr. 
Miquel Ensenyat Riutort ha obtingut el major suport i, per tant, la Mesa com a 
candidat a la Presidència del Consell de Mallorca el Sr. Miquel Ensenyat Riutort de la 
coalició MÉS per Mallorca, al qual prega que presenti el programa de govern i que en 
demani la confiança.  

Fa avinent que l’atorgament de la confiança requereix majoria absoluta en primera 
votació i majoria simple en segona votació. 

El Sr. ENSENYAT presenta a continuació el seu programa polític.  
“Honorables conselleres i consellers, digníssimes autoritats, ciutadans i ciutadanes:  

Aquest que vos parla és el candidat del PSIB-PSOE, aquest que vos parla és també el 
candidat de Podem, i aquest que vos parla és el candidat de MÉS per Mallorca. Entre 
aquestes formacions sumam la majoria suficient i necessària per governar aquesta 
institució, segons les regles del joc democràtic que tots acabam d’acceptar. No vull ser 
el candidat d’un govern tripartit, i deixau-me que m’expliqui.  

Vull ser el candidat d’un equip de feina plural que arreplega diferents sensibilitats que 
convergeixen totes elles en un objectiu comú: convertir el Consell de Mallorca en 
aquella institució propera, oberta i capaç de donar resposta des del màxim consens 
possible a les necessitats dels ciutadans i ciutadanes d’aquesta terra, i molt 
especialment a aquells que més ho necessitin, que al cap i a la fi per això som tots 
avui aquí, perquè volem fer feina per les persones.  

El panorama després de les eleccions autonòmiques, insulars i municipals és sens 
dubte complex. Aquesta mateixa institució ha passat de tenir representació de només 
tres grups polítics a sis, és a dir, el doble, sense que cap d’elles tengui la possibilitat 
de formar govern per ella tota sola. Però que ningú no s’espanti, que ningú no tengui 
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por, això no és un inconvenient, sinó tot el contrari. És una gran oportunitat, una 
oportunitat històrica diria jo.  

En primer lloc perquè representa la pluralitat mateixa de la nostra societat. I en segon 
lloc perquè ens obliga a posar-nos d’acord, i en aquest sentit crec que el missatge de 
les urnes és sobretot aquest: posau-vos d’acord, parlau, reflexionau, intercanviau 
punts de vista, però sobretot, sigueu capaços d’arribar a acords i de donar resposta als 
reptes que aquest moment històric ens planteja, des del màxim consens i diàleg, i no 
parl evidentment just dels que formam part de la proposta de govern, parl de tots i no 
just fins i tot dels que compartirem legislatura en aquesta sala de plens, sinó sobretot 
d’obrir la institució a la participació activa de ciutadans i ciutadanes, dels col·lectius, 
d’entitats, d’associacions, establint mecanismes i espais que permetin la intervenció 
directa en la proposta d’actuacions, en la presa de decisions, al cap i a la fi, d’aquelles 
coses que ens afecten a tots i a totes. 

En una paraula, la democràcia ha de començar a ser alguna cosa més que anar a posar 
un bocí de paper dins una urna cada quatre anys. I aquest esforç de consens, de diàleg 
i sobretot de participació, és el que ens ha de dur a tots i totes a repensar el Consell de 
Mallorca com a l’instrument útil de la ciutadania per repensar també com volem que 
sigui la nostra illa i fer de Mallorca una terra millor. 

Dic això perquè el Consell de Mallorca ha estat una institució massa vegades 
qüestionada. Volem que el Consell sigui el vertader govern de Mallorca, no per tenir 
més figurera que altres institucions representatives, sinó perquè volem que realment 
doni resposta a les necessitats dels nostres ciutadans i ciutadanes ja que després dels 
ajuntaments, els consells són l’administració més propera a la gent. 

Evidentment haurem de parlar de competències, de les que ja tenim i de les que 
preveu l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, però sobretot parlarem, o millor dit, 
treballarem, perquè la institució sigui un instrument eficaç de transformació social i 
econòmica, és a dir, millorant el benestar de la nostra gent per tal de generar nous 
filons de feina per a les persones que no en tenen, ofegades per aquesta crisi que ha 
resultat ser una gran estafa. I ho farem de manera transversal, és a dir, que volem 
treballar perquè tot allò que ja és competència del Consell generi ocupació i riquesa 
compartida.  

La serra de Tramuntana n’és un bon exemple de tot el que es pot fer a partir de 
projectes concrets lligats a la terra meravellosa que tenim i que hem de preservar. Una 
bona xarxa de camins públics, oberta i en condicions, pot atreure sens dubte molts de 
visitants que venguin a gaudir dels nostres paisatges declarats patrimoni de la 
humanitat, o invertint més en seguretat a les carreteres com ho vénen reclamant els 
cicloturistes, o potenciant el petit comerç, la nostra artesania, o convertint la cultura i 
el patrimoni en producte turístic, potenciant la indústria audiovisual a partir d’aquest 
gran plató que és Mallorca i els nostres paisatges. I això sens dubte serà un procés que 
haurem de fer al costat dels ajuntaments, treballant conjuntament, generant sinergies, 
oferint-los suport econòmic i tècnic. L’Assemblea de Batles i Batlesses serà 
l’instrument de coordinació entre el Consell i els ajuntaments ja que aquests 
representen la base de la democràcia i el primer esglaó també del canvi que està per 
venir i que la gent va expressar de manera clara a les urnes el passat 24 de maig.  
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Sí, els ajuntaments, la primera institució amb qui la gent topa i a qui la gent reclama 
tindran en aquest Consell, independentment de si el batle és del PP, del PSOE, del PI, 
de MÉS o independent, un col·laborador permanent i compromès.  

Però són sobretot les persones que més ho necessiten les que han de tenir la màxima 
atenció per part d’aquesta institució, perquè tenim la major part de competències de 
serveis socials, i tenim un IMAS al qual s’ha de treure el màxim profit perquè 
realment es vegi que les persones són al centre de les polítiques, en una gran operació 
de rescat de la gent que ha quedat pel camí en aquests anys de crisi durant els quals 
Mallorca ha tornat una societat més empobrida, més precària i més inequitativa.  

Hem de lluitar amb totes les eines que tenguem a l’abast perquè estampes com la de 
les coes de gent en els menjadors socials no acabin essent part del paisatge social de la 
nostra illa perquè no serem dignes si no som capaços de defensar activament la 
dignitat de totes i cada una de les persones de Mallorca.  

El territori i el medi ambient tampoc no poden esperar, encara que no s’expressin ni 
facin coa. El primer que farem en matèria mediambiental és acabar amb aquesta 
aberració d’importar fems d’altres països de dubtosa procedència per cremar a la 
incineradora de Son Reus.  

Estudiarem i acordarem amb la concessionària les revisions del contracte perquè la 
incineració no condicioni la possibilitat de fer una política de residus sostenible i 
responsable, com ja estan fent desenes de municipis de Mallorca.  

Obrirem un procés de debat per fer un nou Pla de Residus que obri una nova etapa.  

Hem de fer un nou Pla Territorial que enterri d’una vegada per totes aquesta idea que 
la terra a Mallorca és sempre una oportunitat per especular i per destruir. El nostre 
passat, present i futur, van lligats a una terra que no pot seguir essent castigada ni amb 
més ciment, ni amb més asfalt. En allò que hem de créixer és en protecció, sabent que 
protegir, com a la serra, és la garantia d’un futur diferent i sobretot digne.  

Tot això i més ho podrem fer amb una nova política basada en la participació.  

La participació ben entesa com la possibilitat de prendre part d’un projecte comú per 
fer de Mallorca, com vos insistia abans, un lloc millor. Som una illa, i això no ens ha 
d’acomplexar, sinó que ens ha de fer ben conscients del que som i el que hem de 
menester, com feien els nostres avantpassats. Perquè justament pel fet de ser una illa, 
Mallorca té les dimensions ideals com per funcionar de manera radicalment 
democràtica com una comunitat ben avinguda, i en què els poders públics actuïn com 
l’element de canalització de les aspiracions immediates i també, perquè no, dels 
somnis de la nostra gent. Ho han fet alguns municipis amb les Agendes 21. Han 
assegut tothom a pensar el seu poble i, en el nostre cas, a pensar i repensar la Mallorca 
que volem i que necessitam a 10, 15 o 20 anys vista. Una Mallorca amb oportunitats 
que ens permeti gaudir del present sense espanyar el futur de les generacions que 
estan per venir.  

El que vos parla és un d’aquells que creu fermament que el poder és un instrument de 
servei al poble, i aquesta és la vocació amb la qual he estat el batle d’Esporles els 
darrers deu anys, i la mateixa vocació de servei que em fa ser avui aquí davant tots 
vosaltres. La mateixa actitud de servei de tot l’equip que m’acompanya, totes i tots 
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ansiosos de posar-se a fer feina, cadascú amb les seves idees, però tots amb un 
projecte comú: posar el Consell de Mallorca al vostre servei, al servei del poble, per 
fer de Mallorca una illa millor, més lliure, més sostenible, més solidària i més 
democràtica. 

Tot està per fer i tot és possible, facem-ho idò!  

Moltes gràcies.” 

A continuació, el Sr. FERRER demana a la nova corporació si aprova que la votació 
de la nova presidenta sigui nominal. Aquesta respon en sentit afirmatiu. 

El Sr. MAS anuncia que cridarà tot seguit pel seu nom els nous membres de la 
corporació, per tal que es pronunciïn amb les expressions: “sí”, “no”, o “m’abstenc” 
pel que fa a la proposta d’atorgament de confiança al candidat Sr. Miquel Ensenyat 
Riutort.  

Tot seguit s’inicia la votació. 

       Nom     Votació 

Antoni Amengual Perelló   M’ABSTENC 

Lluís Enric Apesteguia Ripoll  SÍ  

Cosme Bonet Bonet    SÍ 

Mercè Bujosa Estarellas   SÍ 

Esperança Català Ribó   NO 

Catalina Cirer Adrover   NO 

Miquel Àngel Coll Canyelles   SÍ 

Miquel Ensenyat Riutort   SÍ 

Onofre Ferrer Riera    NO 

Joan Font Massot    SÍ 

Lucas Gálvez Garrido    SÍ 

Maria Roser Garcia Borràs   SÍ 

Javier de Juan Martín    SÍ 

Jesús Juan Jurado Seguí   SÍ 

Francesc Miralles Mascaró   SÍ 

Apol·lònia Miralles Xamena   SÍ 

Francesca Mora Veny    M’ABSTENC 

Lorena Oliver Far    SÍ 

María del Carmen Palomino Sánchez SÍ 

Antoni Pastor Cabrer    M’ABSTENC 

Estanislao Pons Cuart    NO 
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Margalida Puigserver Servera  SÍ 

Aurora Ribot Lacosta    SÍ 

Margalida Isabel Roig Catany  NO 

Joan Rotger Seguí    NO 

Mauricio Rovira de Alós   NO 

Maria Salom Coll    NO 

Jeroni Salom Munar    NO 

Antoni Serra Comas    NO 

Catalina Serra Garcias   NO 

Maria Francisca Servera Pascual  SÍ 

Iván Sevillano Miguel   SÍ 

Catalina Soler Torres    NO 

Acabada la votació, el Sr. FERRER, com a president de la Mesa d’edat, anuncia el 
resultat de l’escrutini en veu alta, que és el següent: 

Vots emesos:     33 

Abstencions:         3 

Vots en contra:  12 

Vots a favor:     18 

El Sr. FERRER indica que, de conformitat amb allò que disposa l’article 66 de 
l’Estatut d’autonomia vigent, queda proclamat president electe d’aquest Consell 
Insular de Mallorca l’Hble. Sr. Miquel Ensenyat Riutort, al qual demana que faci el 
jurament o la promesa preceptius. 

El Sr. MAS (secretari general del Consell de Mallorca) llegeix tot seguit la fórmula: 

“Jurau o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions 
del càrrec de president del Consell Insular de Mallorca, amb lleialtat al Rei, i servar i 
fer servar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat així com l’Estatut 
d’autonomia de les Illes Balears.” 

El Sr. ENSENYAT respon:  

“Per imperatiu legal, sí, ho promet”. 

El Sr. FERRER, com a president de la Mesa d’edat, declara el Sr. Miquel Ensenyat 
Riutort investit de la condició plena de president del Consell Insular de Mallorca. 
Demana a la Sra. Maria Salom que s’acosti per tal de fer el traspàs de la presidència i 
aquesta lliura al Sr. Ensenyat la vara de comandament i la insígnia de la medalla i el 
convida a ocupar la cadira presidencial a la taula del Ple.  

Manifesta tot seguit que amb aquesta darrera actuació la Mesa d’edat resta dissolta. 

A continuació, pren la paraula l’Hble. Sr. president del Consell Insular de Mallorca. 
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El PRESIDENT indica que tot seguit procedeix fer un torn d’intervencions dels 
distints grups polítics d’aquest Consell de Mallorca i dóna la paraula a la Sra. Maria 
Salom Coll. 

La Sra. SALOM (PP) pronuncia el discurs següent: 

“Moltes gràcies, Sr. president del Consell de Mallorca. Molt Honorable presidenta del 
Govern de les Illes Balears, Molt Honorable presidenta del Parlament de les Illes 
Balears, batles i autoritats, consellers electes, bon dia i, sobretot, a tots els mallorquins 
que avui han volgut venir a la seu del Consell de Mallorca per celebrar aquest acte 
democràtic de presa de possessió del nou equip de govern. 

En primer lloc, vull donar la meva més cordial enhorabona al nou president del 
Consell de Mallorca, el Sr. Miquel Ensenyat, a qui desig sort per als propers quatre 
anys de feina que esper que siguin de bona feina perquè d’aquesta bona feina depenen 
moltes persones a l’illa de Mallorca. 

També vull donar l’enhorabona al nou equip de govern i a les distintes formacions 
polítiques que integren aquest nou equip i donar la benvinguda als nous partits polítics 
que en l’anterior legislatura no eren al Consell de Mallorca i que ara s’hi han 
incorporat i que són Podem, El Pi i Ciutadans. 

Finalitzada una etapa allà on em va tocar fer feina amb no poques dificultats, avui vull 
manifestar que me sent satisfeta de la feina feta. Hem intentat fer un Consell de 
Mallorca més humil, més transparent, més útil, més eficaç i més pròxim a les persones 
i als ajuntaments. 

Crec que l’herència que el nou equip de govern rep avui, és una bona herència. Hem 
aconseguit dedicar 4 euros de cada 10 a polítiques socials. No hi ha factures pendents. 
No devem ni a proveïdors ni a ajuntaments. Hem aprovat una Llei de finançament 
d’aquest consell. Hi ha saldo als comptes corrents per fer front a les factures que 
aniran arribant. 

Per tant, l’herència que vostès reben és una herència bona, un poc distinta a la que 
nosaltres rebérem però deixam un Consell de Mallorca eficaç perquè vostès puguin 
dur endavant una bona política, la seva política. Una política amb els compromisos 
que ha pres el nou equip de govern i aquest és el llegat que nosaltres li deixam al Sr. 
Ensenyat. 

Demanaria, pel bé de tots, que tenguin cura a l’hora d’administrar aquests doblers. 

Dia 24 de maig, el poble de Mallorca va parlar. Ho va fer alt i clar i va dir que no 
volia majoria absolutes. També va dir que volia un canvi i vostès han entès aquest 
canvi, tot pactant distints partits d’esquerres –d’extrema esquerra alguns– i em sembla 
bé. És la seva llibertat i és la seva responsabilitat haver fet aquest pacte. Això és la 
democràcia. 

Entenc que el canvi també hagués pogut passar, sense cap dubte, per un canvi des de 
la moderació, un canvi més centrat, amb un altre tipus d’acord amb altres formacions 
polítiques però, sens cap dubte, cadascú tria els seus companys de viatge. 

Per tot això, li deman, Sr. president, que escolti els tècnics i els funcionaris de la casa. 
Ells són, probablement, els que coneixen millor aquesta casa, aquesta institució.  
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Li deman –com ha dit vostè en la seva intervenció, cosa que li agraesc– que governi 
per tothom, que sigui el president de tots, que procuri prendre decisions pensant en 
l’interès general, que escolti les entitats de Mallorca, que escolti els ajuntaments. Això 
és fonamental per fer una bona feina en aquesta institució. 

També li dic que al llarg d’aquests quatre anys, Sr. Ensenyat, vostè i jo hem coincidit 
en aquesta institució. Vostè era conseller a l’oposició i jo era la presidenta d’aquesta 
casa. Ara les tornes s’han canviat. Ara vostè n’és el president i jo som una consellera 
a l’oposició. Això és la política i això també és la democràcia i la grandesa del sistema 
democràtic que ens hem donat entre tots. 

No obstant això, crec que les persones continuam i les persones som les mateixes –
vostè i jo– i que, si al llarg de quatre anys hem aconseguit pactar coses en benefici de 
Mallorca, esper que al llarg dels pròxims quatre anys també cercaran vostès l’acord 
amb el Partit Popular perquè nosaltres també representam una part de Mallorca. 
També som una part important de Mallorca que necessita ser representada en aquesta 
institució i arribar a acords en benefici del conjunt. 

Vostès han fet un acord entre tres forces polítiques i vostè sap que això no és fàcil. Ja 
hem tengut altres experiències en altres legislatures. Esper que el Consell de Mallorca 
–cosa que vostè ha dit– no es converteixi en distintes capelletes d’uns i altres, la qual  
cosa serà responsabilitat seva i del seu equip. 

Si no és així, el Partit Popular, des de l’oposició els haurà de recriminar actituds i 
comportaments. Nosaltres serem una oposició que estarà vigilant i que vetllarà allò 
que faci el nou equip de govern. Si vostès fan coses que redunden en benefici de 
Mallorca, l’equip del Partit Popular els dirà que sí però, si fan coses que no responen a 
l’interès general, el nostre grup, evidentment, les criticarà i dirà que no. 

Vull acabar dient-li als senyors consellers i senyores conselleres que els desig sort. 
Sort, president i sort al nou equip de govern i també desig sort als distints partits que 
estaran, a partir d’ara, a l’oposició i dic que, si tots feim feina per millorar la qualitat 
de vida dels mallorquins, el Partit Popular els farà costat. 

Moltes gràcies, bon dia i enhorabona Sr. president.” 

A continuació, el president dóna la paraula al Sr. Francesc Miralles Mascaró. 

El Sr. MIRALLES (PSOE) pronuncia el discurs següent: 

“Honorable president del Consell de Mallorca, presidenta del Govern de les Illes 
Balears, presidenta del Parlament de les Illes Balears, batle de Palma, batles i 
batlesses regidors i regidores de Mallorca, consellers i conselleres, autoritats, 
mallorquins i mallorquines, 

El primer de tot que pertoca fer és donar l’enhorabona al Sr. Miquel Ensenyat, com a 
president del Consell de Mallorca. 

Aquests són dies intensos, dies que recordarem d’aquí a molts d’anys. Dies 
d’emocions, de sentiments, i sobretot de gran responsabilitat. 

Són dies en què la voluntat de canvi expressada clarament pels mallorquins i les 
mallorquines s’ha de transformar en acords, en pactes, en equips de dones i homes 
que recullin l’encomana feta pel poble sobirà a les eleccions, un mandat que hem 
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interpretat com el fet de posar les bases d'una nova forma de fer política a la nostra 
terra. 

Un canvi que abans que a les urnes molta gent, una majoria social, ja havia demanat 
sortint als carrers, manifestant-se clarament per un canvi de polítiques, en un sentit en 
què vull fer meva la reflexió del glosador algaidí Llorenç ‘Mora’ que convidava el 
poble a caminar tot dient: 

Quan un poble camina després d’anys d’estar assegut, 

resolt, unit, convençut del que vol i no declina 

reivindica l’autoestima, la llengua i la identitat, 

i el patrimoni heretat després de segles d’història, 

tocarà amb la mà la glòria d’un futur assegurat. 

Aquesta és la nostra aspiració avui, un futur assegurat, basat en el canvi que ens han 
demandat. 

Miquel, president, l’encomana de la ciutadania és d’una gran responsabilitat, per a tu, 
com a primer dels consellers electes de Mallorca, per a tots nosaltres com a majoria 
progressista d’una institució que s’ha de reclamar, un cop més, com el govern de 
l’illa, com l’hereu del Gran i General Consell dissolt, com totes les institucions de 
l’antic Regne de Mallorca, fa tot just 300 anys. 

Sense afany de reivindicar institucions medievals, d’una altra època, si que val la pena 
recordar la propera efemèride per proclamar en aquesta sala, que fou de la Diputació 
abans del Consell, la nostra absoluta dedicació i compromís a la tasca de governar 
mirant sempre per l’interès general dels mallorquins i de les mallorquines, mirant per 
aquesta terra, mirant també per les generacions que ens seguiran. 

Avui també és un dia històric, no debades per primera vegada, el govern del Consell 
de Mallorca estarà format íntegrament per forces d’esquerres, per persones que 
compartim una mateixa manera d’entendre el món, per persones que lluitam per uns 
valors comuns, amb tots els matisos de la rica pluralitat que han escollit els 
mallorquins i les mallorquines. 

Uns valors que jo resumiria en el desig i la lluita permanent per una societat justa, 
igualitària, solidària i lliure. 

Aquests són els valors que ens guiaran en el camí i vull que en quedi constància en la 
meva primera intervenció en aquesta Sala. 

Amics, amigues, el Consell ara és la casa de tots els mallorquins i les mallorquines, ha 
de ser una institució capaç de ser sentida com a propera, útil, necessària, amb la mà 
estesa a tota la societat. 

El diàleg ha de ser un dels eixos sobre els quals basar la feina del Consell Insular de  
Mallorca aquests propers quatre anys. No podria ser d’altra manera per part d’un 
Consell que neix amb la pluralitat com una de les seves senyes d’identitat. 

Ho hem dit moltes vegades: volem que aquesta sigui la institució de referència de la 
ciutadania de Mallorca. I perquè això sigui possible hem d’atorgar a cada persona el 
poder de decidir. Per a decidir s’hauran de crear noves formes de relació entre la 
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institució i la gent. La participació ciutadana i la proximitat seran dos dels eixos 
fonamentals d’aquest nou Consell de Mallorca. 

No és ni més ni manco que allò que hem fet molts de batles i batlesses i molts de 
regidors i regidores dels nostres ajuntaments. 

Així és com hem actuat qui és, des de fa minuts el nou president del Consell i jo 
mateix quan hem tengut la responsabilitat de ser els batles dels nostres pobles. 
Aquesta és la manera de fer política que volem impregnar en aquesta institució, que 
ha de ser el vertader ajuntament d'ajuntaments. 

Formar part d’aquest equip de govern és un orgull, i també és un repte que assumesc 
amb la mateixa il·lusió que quan vaig ser nomenat batle d’Algaida. 

Poder ser el batle del poble que t’ha vist néixer i créixer, on hi tens la família, les 
amistats, les arrels, és un dels honors més grans que pot tenir una persona dedicada al 
servei públic, que és la política. 

I des d’aquesta concepció de servei públic i de política propera a la gent assumim el 
nostre repte, que no és altre que canviar el rumb de la nostra illa, convertir Mallorca 
en una terra de noves oportunitats, en una terra on el diàleg i la concòrdia siguin 
protagonistes. 

En aquest sentit, vull manifestar el meu profund i sincer agraïment que tenc cap al 
partit al qual represent, el Partit Socialista de les Illes Balears, que m’ha donat 
l’oportunitat de treballar per millorar el futur de la nostra gent, primer a Algaida, i des 
d’avui, al servei de tots els mallorquins i mallorquines. 

Ser candidat del Partit Socialista ha estat una responsabilitat per la defensa dels 
nostres valors, i un honor per poder continuar amb la tasca de tants i tantes socialistes 
que els han defensat, alguns d’ells amb la seva pròpia vida. 

M’emociona, així com també m’emociona formar part d’aquest equip de govern i 
prendre el relleu d’un equip de progrés que va canviar el Consell. Un equip presidit 
per una socialista, una mestra, una amiga. Un equip presidit per l’actual presidenta de 
les Illes Balears, Francina Armengol. 

Gràcies Francina pel llegat que ens has deixat de feina al servei dels mallorquins i les 
mallorquines, amb un fort i necessari impuls de les polítiques socials, amb la 
declaració de la serra de Tramuntana com a patrimoni de la humanitat, al servei de la 
cultura, del país i d’una concepció del nostre entorn més sostenible. 

Som un govern plural, reflex de la societat, que hem estat capaços d’asseure’ns i 
pactar un programa de govern que respon a totes les sensibilitats.  

Vull donar les gràcies als companys de Més per Mallorca i de Podem. L’acord del 
govern de progrés fixarà les bases d’un nou model territorial i paisatgístic, sostenible, 
respectuós amb l’entorn i amb el qual cercarem noves formes de crear riquesa i de 
recuperar el prestigi de la nostra terra.  

Treballarem amb humilitat, com a servidors públics, amb fermesa, comptant amb tot 
l’equip humà de tants bons treballadors i treballadores que conformen el Consell de 
Mallorca.  
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Els socialistes, fins al dia d’avui, hem demostrat la nostra generositat, en benefici d’un 
acord que canviarà el rumb de la nostra societat. Esforç, transparència, compromís, 
seny i passió, d’avui fins al darrer dia de la legislatura, és el que tots vostès poden 
esperar de nosaltres. 

Vull acabar amb una cita, reivindicant l’estima cap a aquesta terra que serà la 
inspiració que ens guiarà en tot moment, prenc les paraules de Guillem d’Efak, que 
amb energia ens deia: 

Hem passat molta sendera fins arribar aquí on som, 

però la història convida: Mallorquins siau qui sou! 

Moltes gràcies.” 

A continuació, el president dóna la paraula al Sr. Jesús Juan Jurado Seguí. 

El Sr. JURADO (PODEM) pronuncia el discurs següent: 

“Honorable senyor president, honorables senyors consellers i senyores conselleres, 
autoritats, mallorquines i mallorquins. 

Avui és un dia de canvi. Un canvi necessari. Un canvi demandat per la societat, que 
ens exigeix guanyar en transparència, en sobirania i en democràcia. Podem, amb la 
seva presència en aquesta institució, vol impulsar aquest canvi tot proposant i donant 
suport a polítiques que ens han de fer avançar de cap a una Mallorca més justa, més 
moderna, més solidària i més participativa. 

El nostre partit creu en aquest projecte. La nostra intenció, des del primer moment, ha 
estat arribar a un acord, a un bon acord que pogués servir com a base per a un govern 
fort, estable i compromès amb la ciutadania que ens ha atorgat la seva confiança. La 
seva voluntat, la seva il·lusió, era que s’arribés a un enteniment i nosaltres hem posat 
tot el nostre esforç per plasmar aquesta voluntat en un pacte de govern, com també 
l’hi han posat els companys i companyes de MÉS per Mallorca i del Partit Socialista 
de les Illes Balears. Si treballem en la direcció que marquen els acords, els nostres 
companys de govern trobaran en nosaltres uns aliats lleials. 

És la nostra intenció lluitar per aquest acord, que és fruit de la demanda de la gent de 
Mallorca, que ha vist com l’actual crisi–estafa els aixafava, com els seus drets i salaris 
eren retallats (mentre una minoria multiplicava els seus beneficis), com el paisatge, el 
territori i el medi natural sofrien un atac sense precedents. Les mesures proposades al 
document de govern afecten tots els àmbits perquè creim que hi ha moltes coses que 
no funcionen a la nostra terra i perquè hi plantejam solucions. No ens agrada com s’ha 
governat des del Consell de Mallorca i creim que, a les distintes legislatures, s’han 
desaprofitat moltes oportunitats per fer les coses millor. És la nostra intenció la de 
canviar l’essència mateixa d’una institució ara qüestionada o desconeguda per la 
ciutadania, quan hauria de ser la més valorada. 

Nosaltres no volem un Consell de Mallorca petit, invisible i amb les mans fermades. 
El volem fort, el volem capaç i ocupant el lloc que es mereix al centre de la vida 
política d’aquesta terra, com l’autèntic govern de Mallorca que ha de ser.  

Per aconseguir aquest objectiu, i d’acord amb el document de govern signat per 
Podem en el context d’aquest pacte, tenim la intenció de reclamar tot un seguit de 
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competències que ens atorga el nostre Estatut d’Autonomia, com ara les polítiques de 
gènere, l’ordenació i la promoció turística o el transport terrestre. Una altra de les 
nostres reivindicacions des del govern del Consell de Mallorca serà, sens dubte, la de 
la millora en el finançament i la reclamació del pagament del deute, ja que no 
entenem un projecte ambiciós com ho és el nostre sense un adequat finançament sobre 
el qual basar les polítiques que es desenvoluparan aquests pròxims anys. 

També cal remarcar, com un dels eixos cabdals que ha de caracteritzar aquesta 
legislatura, l’aposta que es farà per la participació de la ciutadania en la política. Hem 
de governar no només per a tothom sinó també comptant amb tothom, i és per aquest 
motiu que crearem fòrums de participació en tots els àmbits de govern, dins els quals 
les entitats, la societat civil, la gent podran intervenir, aportar i opinar sobre els sectors 
als quals pertanyen, ja sigui la cultura, el medi ambient, la igualtat de gènere o el 
turisme. No ens podem permetre governar d’esquena a la societat. 

A partir d’ara també s’haurà de produir un canvi en la manera en què el Consell de 
Mallorca lluita contra la complicadíssima situació en la qual es troba tanta gent, 
desenvolupant, per exemple, un pla contra la pobresa, una simplificació dels tràmits 
burocràtics per accedir a prestacions d’extrema necessitat, o programes de formació 
per a persones en situació d’atur. 

Hi ha molta feina per davant, molts de reptes, i quatre anys per dur a la realitat els 
somnis, les esperances i la il·lusió de moltes persones. Com diu René Pérez, de Calle 
13, ‘Tengo mucho que escribir y poco papel’. No ens espanten aquests reptes que 
tenim davant, i els enfrontarem amb seriositat, honestedat, lleialtat i treball. 

Moltes gràcies.” 

A continuació, el president dóna la paraula al Sr. Antoni Pastor Cabrer. 

El Sr. PASTOR (PI) pronuncia el discurs següent: 

“Senyor president, senyores i senyors consellers, digníssimes autoritats, públic en 
general, bon dia a tots i a totes. 

Vull, senyor president, que les meves primeres paraules, en nom del Grup El Pi siguin 
per donar-li la més sincera enhorabona per poder presidir la primera institució de tots 
els mallorquins i mallorquines. 

Li he de confessar que als membres del nostre Grup polític ens sembla molt bé que la 
persona que la presideixi sigui un exbatle que durant deu anys ha presidit un 
ajuntament de Mallorca. Però això no ho és tot, faltaran més coses. Li he de confessar 
també que avui m’hagués agradat començar aquesta legislatura d’una forma diferent, 
amb un autèntic debat del seu programa de Govern, i no només amb un torn de 
cortesia –que li vull agrair– com ho hem fet avui.  

Debat, Sr. president, per manifestar la nostra opinió i el nostre posicionament envers 
cada una de les propostes del seu programa de govern, que marcaran de ben segur 
l’activitat d’aquesta institució, i qui sap si amb aquest debat haguéssim pogut acabar 
donant-li la confiança que avui ens ha demanat. 

Però sobretot, enhorabona Sr. president per encapçalar el canvi que tants de 
mallorquins i mallorquines varen votar. Però aquí sí que li vull fer un incís: aquest 



 16

canvi que s’ha produït amb els resultats electorals, no només és propietat vostra; les 
més de 32.000 persones que ens donaren la seva confiança també votaren en aquest 
sentit, però li vull afegir que la feina que hem fet, que la feina que vaig fer els darrers 
tres anys també anava en aquesta direcció.  

Vàrem, vaig votar en contra de la Llei de funció pública que marginava la nostra 
llengua i la feia de segona categoria, que demostrava el més absolut menyspreu a una 
de les nostres principals senyes d’identitat.  

Vaig dir no al TIL, no a un model educatiu imposat i en contra de tot el sector de 
l’educació. 

Vaig votar en contra de la Llei de símbols que demostrava la radicalitat de l’anterior 
Govern. 

Ens vàrem posicionar en contra de la importació de residus a Mallorca. 

Vàrem denunciar la passivitat i la submissió del Consell de Mallorca que només 
proposava reduir representativitat.  

Per aquest motiu, Sr. president, el canvi és mèrit de tots i cada un dels ciutadans que 
varen votar en contra d’unes polítiques que no agradaven. La nostra formació té a dia 
d’avui 91 regidors a Mallorca que ens donen una gran representativitat, ens fan una 
formació política imprescindible a molts d’ajuntaments de la nostra illa i aquests 
ajuntaments, Sr. president, necessiten un autèntic govern de Mallorca, vostè ho sap 
perfectament i nosaltres també.  

El Grup del PI està format per dos exbatles i una batlessa que ens converteixen amb 
uns autèntics convençuts que la primera institució que conforma la nostra identitat són 
les corporacions locals, i aquestes corporacions necessiten amb urgència un canvi 
radical de la figura del Consell de Mallorca amb la que vostè n’estic segur que estarà 
d’acord.  

Municipalisme és el que proposam per aquesta legislatura, que el Consell de Mallorca 
assumeixi el paper que li va donar el nostre Estatut d’Autonomia. Sí, Sr. president, un 
municipalisme que una part del seu govern ben segur desconeix, ja que va renunciar a 
presentar-se a la majoria de les institucions, que són les que més a prop estan dels 
ciutadans i ciutadanes però que avui tendran la responsabilitat de donar-los solucions. 

El Pi és aquí per ajudar a construir el Consell que la majoria volem, i avui ens posem 
a la seva total disposició perquè entre tots ho puguem aconseguir. Som un partit de 
centre regionalista que no té dependència de Madrid, que el seu objectiu és el benestar 
dels mallorquins i mallorquines. 

Vostè, Sr. president, ha decidit formar un govern a l’esquerra i ha presentat un 
programa consensuat amb l’esquerra però l’autèntic consens no és aquell que només 
es fa quan es necessita, que només el consensua amb aquells que l’han de fer 
president. Aquest tipus de consens és el que visquérem durant la passada legislatura, i 
els ciutadans el castigaren, la d’un president i una presidenta que només consensuaven 
amb els seus.  

L’autèntic consens, Sr. president, és aquell que s’ofereix a les formacions polítiques 
que no són necessàries per aconseguir la majoria i als col·lectius afectats per les 



 17

decisions preses. Vostès avui no poden parlar de programa de govern consensuat ja 
que en cap moment no ens han convidat a fer-ho. 

El Pi, Sr. president vol arribar a acords amb vostè, i li deim de tot cor; no hem vingut 
per fer una oposició destructiva i per oposar-nos a tot per desgastar el govern, però de 
vostè depèn. Farem una oposició lleial, en positiu i fent propostes per millorar les 
coses. De vostè, Sr. president, dependrà la nostra actitud. 

Per acabar, Sr. president, me permeti que ho faci amb un prec: reconduïm la situació 
d’avui i convoqui per als propers dies un Ple extraordinari per tenir un autèntic debat 
del seu programa de govern, per intentar arribar a acords i per consensuar aquelles 
propostes que siguin bones per als mallorquins i mallorquines i també per donar-nos 
l’oportunitat, a la gent del Pi, de fer les nostres.  

Volem arribar, seriosament, a acords amb vostè, i estarem a la seva disposició quan 
ens hagi de menester. Esper que tengui molta sort. Com diuen, quan els Cavallers 
baixen als Jocs des Pla: sort i ventura! 

Moltes gràcies i molta sort.” 

A continuació, el president dóna la paraula a la Sra. Catalina Serra Garcias. 

La Sra. SERRA (CIUTADANS) pronuncia el discurs següent: 

“Honorable Sr. president, també l’enhorabona des de Ciutadans. Honorables senyors 
consellers i conselleres, digníssimes autoritats, senyores i senyors, molt bon dia a 
tothom. 

Avui és un dia molt important en la història del Consell Insular de Mallorca, 
l’ajuntament dels ajuntaments. 

I per què dic que és important? Perquè confiï en el vot del ciutadà, que ha dit basta ja 
de majories absolutes, que vol que tots els partits puguem dialogar i que se prenguin 
les decisions entre tots i siguin el més consensuades possibles. 

Jo vénc del món social, allà on les persones tenen nom i llinatges, allà on el 
voluntariat és part imprescindible de qualsevol activitat. La nostra voluntat és acostar 
el món de la política a la realitat del carrer, aconseguir un dia a dia proper a la gent, 
que les reclamacions dels ciutadans siguin escoltades al Consell i no només escoltades 
sinó ateses amb la màxima celeritat i que la burocràcia no faci inoperativa qualsevol 
gestió. 

Hagamos que el trabajo que realicemos en el Consell de Mallorca vuelva a ilusionar al 
ciudadano; que después de estos cuatro años que tenemos por delante, demos una 
lección de honradez, humildad y entendimiento entre todos nosotros.  

Ejercitemos el sentido común. Que si se presenta una propuesta, sea del partido 
político que sea, si es buena para el ciudadano, sepamos reconocerla y aprobarla. 

A nosotros, desde Ciudadanos, nos mueve la ilusión de trabajar con todos y para el 
pueblo. Queremos hacer una oposición, seria, responsable y positiva. 

Estaremos pendientes de que las propuestas que se presenten sean lo mejor para el 
ciudadano y en este caso las apoyaremos. 
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Tant el meu company Estanislao Pons com jo, tots dos som debutants al món de la 
política. Intentarem que la confiança que els nostres votants han dipositat en nosaltres 
compti amb el suport dels nostres fets. 

President, vos desig un bon mandat, que allò que sigui bo per al poble, sigui bo per a 
tots. 

Moltes gràcies.” 

A continuació comença l’acte de lliurament de les corresponents medalles i insígnies. 

El Sr. MAS crida els nous consellers i conselleres, per ordre alfabètic. 

Acabat aquest acte, el president del Consell Insular de Mallorca pronuncia el següent 
discurs institucional: 

“Ara és el moment en què hauria de fer un discurs formal, ja com a president, però ja 
és tard i fa calor i en aquestes ocasions sempre me’n record que quan anava a escola, 
de petit, al convent a Sóller, hi havia un capellà de Navarra que sempre deia ‘en 

tiempo de melones, ni misas ni sermones’.  

Anys enrere, o fins i tot mesos enrere, mai no m’hagués passat pel cap ser president 
del Consell de Mallorca, com tampoc en el seu dia ser batle d’Esporles, i ho he estat 
10 anys. Són d’aquelles sorpreses que et dóna la vida, aquells reptes que un vol 
acceptar amb humilitat.  

Aquests dies no puc deixar d’experimentar tota una tracalada d’emocions i sentiments 
com ja vaig experimentar els primers mesos de ser batle d’Esporles. I precisament el 
dia que em varen investir batle per primera vegada, vaig contar un conte que 
m’agradaria compartir avui una altra vegada amb tot vosaltres. Algú va dir que els 
contes serveixen perquè els infants es dormin i les persones adultes ens despertem:  

Conta la història que a l’entrada d’un poble –podria ser qualsevol poble de Mallorca o 
qualsevol poble del món– hi havia una dona vella asseguda a un portal a l’entrada del 
poble, ajupida damunt un paretó, recolzada damunt el seu gaiato mentre prenia la 
fresca.  

Amb això va arribar un viatger i li va demanar a aquella dona: Com és aquest poble? I 
com és el poble d’on veniu?, va contestar-li aquella dona immediatament.  

Contestà: Uf!, jo vénc d’un poble de gent molt trista, on ningú no s’avenia, tothom 
sempre discutia, tothom estava sempre malhumorat. Idò –va contestar la dona vella– 
podeu passar de llarg perquè aquest poble és ben igual que el vostre.  

Poc temps després va tornar a passar un altre viatger i una vegada més es va atracar a 
aquella dona i li va fer la mateixa pregunta: Com és aquest poble? I ella va tornar a 
respondre de la mateixa manera que ho havia fet al primer viatger: I com es el poble 
d’on veniu?  

Aquest viatger li va contestar: Jo vénc d’un poble de gent meravellosa, de gent 
festosa, de gent compromesa. Idò –va respondre la dona–, entrau, entrau perquè 
aquest poble és exactament igual que el vostre!  

Això vol dir que el poble no és ni més ni manco que l’experiència que hom hagi 
tengut del mateix.  
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Els pobles d’on jo vénc són pobles petits on la gent es crida pel seu nom, on la gent es 
coneix, la gent es valora i s’aprecia pel que és i no pel que pensen o pel que voten, o 
per on hagin nascut, o a qui resin, o si són d’un color o d’un altre, o fins i tot en quina 
llengua parlin.  

És gent orgullosa de ser qui és, que estima la seva cultura, les tradicions, les arrels, la 
seva terra. Gent que necessita de trobar-se, de fer festa, de riure plegats o de plorar 
plegats, perquè a la vida de vegades també s’ha de plorar. Gent que no resta ancorada 
en un passat sinó que mira de cap al futur sempre amb optimisme, amb valentia, i és 
capaç de reinventar-se cada dia.  

Gent acollidora que obre les portes de casa seva de pinta en ample i sempre sap oferir 
el millor que té. Gent oberta al món sencer i compromesa amb pobles d’indrets 
llunyans.  

Gent que estima especialment els infants i en té una cura especial, i també de les 
persones majors. Gent molt preocupada, sobretot d’aquells que més ho necessiten, 
d’aquells que més que ningú necessiten d’una oportunitat.  

Si el vostre poble és com el meu, entrau, entrau que aquesta és casa vostra!”  

Com a cloenda de la sessió, els músics entren a la sala de Plens i interpreten l’himne 
La Balanguera. 

 

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  
amb plecs de paper números de A Nº 11051 a  A  Nº 11069. 

El secretari general              El president 

 
 
 
 


