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Títol de la iniciativa :
Celebració del quaranta aniversari de la Constitució Espanyola.
Contingut de la iniciativa :
El proper any es compliran quaranta anys des d'aquell 6 de desembre de 1978, dia en què el
poble espanyol, amb un 88% dels vots, va donar el seu suport al projecte de Constitució aprovat
per les Corts Generals, elegides democràticament el 15 de juny de 1977, una data digna també de
record, homenatge i reconeixement. Amb exemplar responsabilitat i sentit constructiu, els
espanyols ens dotàrem d'una norma constitucional que proclama en el seu article 1 el principi
fonamental del nostre sistema de convivència política, en afirmar que “Espanya es constitueix en
un Estat social i democràtic de Dret, que propugna com a valors superiors del seu ordenament
jurídic la llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític”.
L'etapa viscuda al nostre país fins a arribar a aquest 6 de desembre de 1978 constitueix, sens
dubte, una de les etapes més fascinants de la nostra Història contemporània i continua sent, a dia
d'avui, referent i model per a altres països que transiten d'un règim autoritari a una democràcia
sòlida, basada en l'imperi de la llei, la participació democràtica, el pluralisme polític i la defensa
dels drets fonamentals i llibertats públiques.
L'ampli consens entre les forces polítiques de l'època, tan dispars en els seus plantejaments
ideològics previs, són la millor prova de l'enorme generositat de tots de cara a aconseguir l'acord,
defensar el be comú i superar els enfrontaments del passat, remant tots en la mateixa direcció,
amb la finalitat de convertir Espanya en una democràcia moderna, reconeixent a més, el dret a
l'autonomia de les nacionalitats i regions que la integren i la solidaritat entre elles, tal com
proclama l'article 2.
Els esforços per cercar punts de confluència i la capacitat d'anteposar el sentit d'Estat a les
legítimes aspiracions dels partits polítics van donar com a fruit una Constitució que ha permès a
Espanya consolidar el seu règim democràtic i progressar en tots els àmbits: creixement econòmic,
desenvolupament social, igualtat i pluralisme.
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Quaranta anys després, aquests esdeveniments i la maduresa democràtica demostrada mereixen
el reconeixement de les institucions i aconsellen que des d'aquest Parlament s'impulsin i
promoguin aquells actes d'homenatge que permetin als espanyols celebrar aquella data històrica
de 1978 i transmetre a les generacions futures aquest esperit d'acord.

Recreant aquell històric consens pretenem aconseguir el major acord possible per divulgar el
contingut de la Constitució i, en definitiva, retre homenatge als qui van fer possible que sota el
paraigua del nostre text constitucional, Espanya hagi pogut superar enfrontaments, dificultats i
conflictes i que avui puguem presumir de ser una de les democràcies més pròsperes i assentades
del nostre entorn.
Per tot l'anteriorment exposat, el Grup Parlamentari Popular presenta la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI:
1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a impulsar les mesures necessàries
per a la celebració el 6 de desembre de 2018, del “Quarantè Aniversari de la Constitució
Espanyola de 1978”, promovent i donant suport tant activitats pròpies per a tal fi com les que
realitzin les Corts Generals, institucions, organitzacions, universitats i centres educatius, així com
les associacions que representin a la societat civil en general.
2.- El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva adhesió als actes commemoratius que
estan promovent i coordinant les Corts Generals per a la celebració, el 6 de desembre de 2018,
del “Quarantè Aniversari de la Constitució Espanyola de 1978”, d'acord amb l'acordat en la reunió
de Meses conjuntes del Congrés i del Senat el passat 20 de setembre de 2017.
3.- A tal fi, El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a participar en
aquests actes, així com assumir el compromís de realitzar, en l'ús de les seves competències, les
activitats que es considerin oportunes, cercant la participació de tots els ciutadans.

Margarita PROHENS I RIGO
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