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l.-S'INICIA LA SESSlú A LES ONZE RORES.
VICENC MATAS:
l.-La Presidencia de la Comunitat Autónoma.
2.-El President cedira l'ús de la paraula al candidat proposat perque, d'acord amb el que disposa
l'article 31 de l'Estatut d'Autonomia, exposi el programa polític del Govem que pretengui formar; per la
qual cosa disposara del temps que sigui necessari sense cap limitació.
3.-Una vega da acabada l'exposició del candidat, el
President suspendra la Sessió, fins a les sis de l'horabaixa, perque els diferents caps. de llista puguirl preparar el debat a realitzar sobre el programa esmentat.
4.-Una vegada 'reanudada' la Sessió podran intervenir les persones designades per les distintes llistes en representació parlamentaria, les quals intervendran en raó inversa al nombre de vots obtinguts a les
eleccions del dia 8 de maig propassat.
5.-Cada intervenció tendra una durada maxima
de vint minuts.
6.-El candidat podú intervenir en qualsevol momen sense cap limitació de temps i replicar el que
s'aHegui a les intervencions. Tot seguit, el President
obrira un tom de contrareplica de cinc minuts de durada cadascuna, en cls quals podran intervenir els
diputats designats, per cada llista. Una vega da acabades totes les intervencions, el candidat soHicitara la
confian'Sa del Parlamento
7.-La votació sera nominal. Un secretari cridara
els diputats pels seus noms i aquests respondran «sÍ»
o «no», o que s'abstenen. La crida es fara per ordre
alfabetic simple. La Mesa votara al final.
8.-Una vegada acabada la votació, el President
proclamara el resultat i, en el cas que hagi votat afirmativament la majoria absoluta, declarara atorgada la
confiau'Sa del ParlarÍlent al candidat.
9.-En el cas que no s'hagi obtingut la majoria absoluta, el President donara per acabada la Sessió i en
convocara una altra per a 48 hores pesprés.
IO.-El President estara facultat per a resoldre tots
quants problemes es produesquin, tot consultant previament la Mesa.
PRESIDENT PARLAMENT:
Ravent celebrat consultes amb els caps de llista
que han obtengut representació en aquest Parlament,
a fi de proposar 'un candidat a la Presidencia de la
Comunitat Autónoma, pos en coneixement d'aquesta
Cambra, que ha acceptat la candidatura el Diputat, D.
Gabriel Cañellas Fons, el qual propos a les vos tres senyories per al can-ec de President de la Comunitat
Autonoma de Balears. Té la paraula D. Gabriel Cañellas Fons.
GABRIEL CAÑELLAS FONS:
Sr. President, Senyories: Pens que resulta inevitable ara, aquÍ, i dins la 'mida' que cada pas que donam
en el procés autonomíc és un pas a la historia que
'a damés' fa historia; resulta inevitable, repetesc, em-
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fatitzar la importancia del moment i de la circumstancia: El que per primera vegada al llarg del devenir-se
vital i polític d'aquestes Illes, un polític elegít pel poble se sotmeti a votació d'investidura. A l'acte que avui
celebram se quintaessencien simbolicament moltes coses importants. Deia l'Excm. President d'aquesta Cambra, al seu discurs de presa de possessió, que no era
casualitat que el primer deIs actes autonómics fos la
constitució del Parlamento Significava el reconeixement
clar de la Institució Parlamentaria, com a la primera
i més important de les Institucions autonomiques, dins
la 'ilIlÍda' que és representativa de la sobirania i voluntat populars. Un poble que des del seu moment auroral nasqué lliure, materialitza i simbolitza aquesta llibertat sobirana aquí i ara en aquest acte on el Parlament exerceix la primera i més important de les seves
funcions, atorgar o denegar el poder. Emperó vos ses
merces saben perfectament que aquesta investidura
no és una investidura corrent, propia d'un funcionament institucional normalitzat i amb una tradició amplia que converteix en anecdota política la investidura
d'un President de la Comunitat Autónoma. No, aquesta investidura no soIs conferira o denegara una Presidencia de Govern, sinó de qualque manera sancionara
el sentit i la direcció d'un procés autonomic que de
fet comeni;am avui. Per aixo, no me pareixia oportú
reduir aquesta sessió a una simple exposició del programa de Govern, baldament se tracti precisament
d'exposar el programa de Govern, sinó que entenc, dec
exposar davant vosses merces, la filosofia que inspirara tot un procés, que no dubt en qualificar de constituent, en el més estricte sentit d'anar coHocant les pedres angulars d'un edifici autonomic que té en l'Estatut el punt obligat de referencia i el marc compendiador
de totes les inspiracions. Perqué el Grup Parlamentari que represent, per a aquest grup, el nostre Estatut
d'Autonomia té una quadruple significació; d'una part,
i abans que un conjunt de normes reguladores de les
Institucions, l'Estatut és ell mateix l'Estat Autonómic;
és a dir, no es tracta tan soIs que l'Estat Autonomic
tengui un Estatut, sinó que la Comunitat Autónoma és
ella mateixa l'Estatllt, amb el mateix sentit que Aristotels concebia les constitucions deIs Estats. Semblant
afirmació, no és un diletantisme de filosofia política,
sinó que pel contrari em pareix important significar
que, més enlla deIs continguts normatius Estatutaris,
esta subjacent tot un conjunt de conviccions, el Telos
grec, que ens recordava lord Stein, que han d'esser
font permanent d'inspiració de la nostra conducta política. Parafrasejant Carles Smith, a un bell exemple,
una simfonia pot esser interpretada d'una o d'altra manera, pero la simfonia és sempre la mateixa. D'aquesta mateixa manera que la unitat i l'ordenació de la simfonia resideix a la partitura, la unitat i l'ordenació de
la Comunitat Autonoma resideix a un Estatut que podra esser interpretat, peró mai violentat, si no volem
violentar la mateixa naturalesa de l'Autonomia. Pero
¡'Estatut, senyories, és més, una concreta manera d'ordenar políticament la nostra comunitat; és a dir, l'Estatut configura no soIs unes normes, sinó també unes
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formes d'ordenació; és més, és la forma de les formes.
1 la forma ordenadora del nostre Estatut consagra un
principi parlamentari clar, amb primacia d'aquesta
Cambra damunt qualsevol altra Institució de la Comunitat Autonoma. La responsabilitat política del Govern
clavant clel Parlament és la conseqüencia immediata
d'aquesta primacia; i el gabinet que jo pugui presidir,
si la Cambra atorga la scva confianc,:a, fara sempre
honor a aquesta naturalesa parlamentaria del nostre
regim autonomic, governant d'acord amb els criteris
d'aquest Parlament i sotme tent-se a la legalitat que del
mateix dimani. No obstant, l'Estatut del qual partim
no és pel meu grup soIs un staLus, no és soIs un
slatus compendiador el'uns valors i d'una filosofia o
la fixació el'una norma política determinada; sinó que
pos see ix unes virtualitats dinamiques que el converteix ~n en el punt de partida d'una Comunitat que, com
la BaJangucra, fija que fila, en un continu fer-se perfeccio nado r de la nosl1-a convivencia i de les nos tres
InstiLu ciollS . :f.s la ve;b dialectica que magistralrnent
c1esc rivia Sant Thomas, quan subratllava la participació deis cilltac\ans a la formació de la voluntat de l'Estal i 8 ¡'e.\ .crcici concret el'aquesta voluntat. És el elualisme in ~cH igentment forrnuJat pcr Bonestein, que, traslIadat al nostre Estatut ens pcrmet definir-lo com el
resultat d'un poder constituent, fruit de la sobiranía
pupular, que a la seva vegada se projecta i perfila com
un poder acluant que executa 1 cO;lcreta aquesta voluntat popular. Amb aixo vull significar i emfatitzar
aquest caraeter dinamic de la nostra carta magna estatutaria, que esta molt enfora d'esser la petrificació
c!'uns principis estatics, sinó que, pel contrari, ens obliga a una contínua intenció creadora, elins la qual estarem involucrats lo!:s, Parlament i Govern.
Finalmcn l, cal explicar davan t les senyories la concepció que el nostre grup té respecte a l'Estatut. No
podra faltar l'apeHació al seu caracter normatiu, norma de nonlles, que han d'actuar com suprem principi
de legalitat, per loLa actuació de Govern, amb una advertencia que cree nccessaria fer; quan en Montesquieu parla en el seu «Esperit de les LIeis» de les constitucions diu, que unes constitucions tenen per objecte
i fi immeeliat la gloria ele l'Estat, i les altres, la llibertat política deIs ciutac!ans. Pens que és important que
'advertiguem' el caracter instrumental de tota llei; inclús la !lei ele les lIcis, que ha de tenclir a la felicitat
deIs ciutadans, és a dir, a I'eficacia, a la lIíbertat i a
la justícia, i no a la gloríficació del nostre Estat Aut6nomic. Enfront d'historicismes respectables, pero in exactes, i enfront d'emocions molt comprensibles, pero
escassament operatives, i sense que aixo ens impedesqui la recerca de les nostres propies traelicions, comen~am a viurc el i"ruit doctrinal de la moderna democracia iliberal, i més concretamnet de la preocupació
controladora el'un poder omnímode, que té les seves
arrels en el federalisme america. Amb aixo vull
dir, que la nostra Comunitat Autonoma, [ent honor
al seny i a l'equilibri propis del nostre poble, tendra
com a narel, essencialment, la bona administració deis
assumptcs públics. No aspirara el meu Govern a aques-
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ta «Gloire de l'Etat» , que descrivia en Montesquieu, i
que tant trists exemples ha 'depara!' a la humanitat;
sinó que les coses funcionin, que les coses marxin, que
els ciutadans siguin més lliures, la vida pública més
justa i la prosperitat arribi fins al elarrer racó insular.
Per a un Candidat que acaba de passar per la prova de foc el'unes eleccions, sembla que no ha d'esser
difícil exposar un programa de Govern, que ha estat
precisament la pec,:a fonamental de tota una campanya
e l ec~ora l. Dins aquesta, a tots els pobles i a tots els
1I0cs, s'han anat desgranant els punts més essencials,
els pun~s més decisius del que ha de constituir b norma d'actuació de la for~a política, que, si aquesta Cambra ho considera oportú, assumira la responsabilitat
de la Comunitat Autonoma. En conseqüencia, tot quant
pugui dir avui a vosses merces sera necessáriament
un resum oral deIs mateixos principis programatics exposats al llarg de la campanya electoral i que representen la cristaHització de més de tres anys d'esfor~os
contínuats; aquests i soIs aquests, el programa de Go"cm que varem sotmetre a la consieleració de l'elector:1t balear, será el qu e presidira l'actuació deis que, si
tenirn la vostra confian~a, elurem a terme unes propostes de solucions que ja s'han fet públiques abundosament. Resaltava, al comenc,:ament d'aquest discurs,
el carácter necessáriament constitucnt d'aquest primer
Parlament, i d'aquest primer Govern ele la Comunitat
Autonoma. L'esforc,: legislatiu, organitzatiu i polític haura cl'esser inevitablement important; i dins la mida
que és al mate ix temps constituent, historie, des de la
formació i 'nombrament' del Govern fins a la definició i la integració de la funció pública autonomica,
passant per la creació d'una 'red' organica que perme:i l'impecable funcionament de les Institucions, tota
una serie de decisions legislatives i de Govern hauran
d'esser preses a un ritme viu. Construir, dones, l'edifici autonomic sera la primera ele les nos tres tasques i
i la primera de les nostres obligacions. En un triple
front haurem ele 'desarrollar' la nostra activitat; primer, procedint a la crcació d'un marc jurídic que faciliti i permeti la normal vicia política, economic8 i
institucional. Segon, anar assumint competencies ele
forma progressiva, incessant, per aconseguir atendre
els set-veis essencials, a un nivell de qualitat superior,
per també a un cost inferior en benefici deis ciutadans.
1 tercer, impulsar el elesplegament de les Institucions
i de l'administració de la Comunitat Autonoma. Les
urgencies immediates apunten, senyories, inevi tablement, a l'extensa i intensa acció legislativa que el govern, proposant, i el Parlament discutint i aprovant,
h8urcm de 'desarrollar'. En aquest sentit, és proposit
del meu Govern, si la Cambra m'atorga la confian~a
oportuna, accelerar les lleis imprescindibles per al funsionament ele les Institucions; ele manera que a 'l'apertura' del proper setembre de l'any legislatiu, aquesta
Cambra pugui posar-s e afer feina elamunt el Reglament del Parlament, la llei de coordinació, la llei electoral que fixi el nombre de eliputats i els districtes
electorals, l'Estatut del President, la llei del Govern de
la Comunitat Autonoma i la llei del Síndic de Grcuges.
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De totes aquestes lleis, n'hi ha una que destaca per la
seva importancia i pel seu nivell polemic; em referesc
a la futura llei electoral que, d'acord amb el programa
de la coalició popular, es basara en els següents principis; primer, el Parlament ha d'esser representatiu de
la innegable realitat insular: som exactament quatre
i!les diferents. Segon, el Parlament haura de respondre
al principi de paritat que, tal com nosaltres l'entenem,
no és més que una forma correctora d'una proporcionalitat, en funció d'unes realitats sociologiques i territorials, com són, la part forana i les Illes Menors. 1
en tercer !loc, que sigui amplia, pero no excessivament. Pel que respecta al Govern, també sera necessari complementar la normativa estatutaria, d'acord amb
el que mana el punt tres de l'article 33, i aconseguir
un executiu redult, pero ben dimensionat, de forma
que resulti funcional i ben equilibrat. També s'han d'evital' les c1uplicitats de funcion s que puguin derivar-se
ele la descentralització insular, aconseguint la necessaria i convenient coorelinació entre els Consells Insulars
i el Govern de la Comunitat Autonoma . En parlar de
la futura administració pública de la Comunitat, bo sera, que, eles el'ara, manifeslem la nostra valuntat de
conformar-la el'acord amb els principis de celeritat, economia i eficacia; de manera que, en el que respecta a
les competencies, se eleterminin clarament els límits
de les que corresponguin a cada organisme, se transformin convenientment els organismes de l'Administració Central en organismes de la Comunitat Autonoma,
s'evitin nous centralismes de tot ordre i es potenci'in
els 'servicis' deIs Consells Insulars; que pel que fa referencia als funcionaris, quedin redu'its al mínim els ca.rrecs polítics, se cre"in els cossos tecnics de funcionaris,
se redistribuesqui 'just. i suficientment' la carrera administrativa i s'establesquin clarament les imcompatibilitats. Pel que respecta als procediments, s'analitzin
elegudament i de forma aclequaela, i s'introeluesquin noves formes de gestió. Esbossades aquestes consideracions sobre el 'desarrollament' institucional, vull referir-me seguielament a la qüestió de les competencies,
de les quals la seva assumpció paulatina, pero continuada, és un pressupost basic per a la manca de tot
l'extens programa d'actuació sectorial que tenim previst
i que jo vull resumir en certs punts fonamentals, pero
sense perdre mai de vista que el programa és un tot indivisible. 'Pretenim', per damunt de tot, rellan<;ar l'activitat economica com a objectiu primordial. És una condició «sine qua non" perque puguin dur-se a terme els
'demés' objectius; i entenem que aquest rellan<;ament
soIs pot assolir-se, mitjan{(ant la incentivació del sector
privat i creant les condicions que permetin que la propia societat 'desarrolli' les seves potencialitats. Aixo
implica necessariament treballar en un triple [ront; potenciant el sector turÍstic i cercant solucionar les deficiencies estructurals que avui pateix; aprofitar íntegrament to1s els recursos economics per aconseguir un
'desarrollament' industrial equilibrador de perillosos
monocultius; i finalment dedicar una fenna atenció,
per la importancia que té, al sector agrari necessitat
de desenrotllar les seves estructures. Semblant tasca,

pressuposa així mateix l'adopció de quantes 'mides' si~
guin necessaries per intentar la plena ocupació laboral a tots els sectors proeluctius, així com el manteniment del nivell qualitatiu de la vida. Per aixo, sera convenient practicar una política fiscal i financera pensada
de forma que, dins la 'mida' del possible, la 'finan~
ciació' elel sector públic se faci sense incrementar mai
la pressió fiscal, que per les seves repercussions negatives damunt la capacitat d'estalvi d'empreses i parti~
culars, frenaria indesitjablement el desenrotllament
económic i comunitario Així, ido, les fonts de 'finan~
ciació' s'hauran de concretar en dos grans grups: primer els ingressos que s'obtenguin de l'Estat per cessió
d'imposts, participació en els ingressos estatals, transferencies a carrec del Fons de Compensació Interter~
ritorial i assignacions complementaries a carrec deIs
pressuposts generals; i segon, els ingressos que s'oblenguin ele la propia i normal activitat comunitaria en
materia fiscal. Especial atenció haurem de dedicar a
que les quantitats consignades en el Fons de Compensació Interterritorial siguin establertes amb expressa
contemplació de la realitat del fet insular: objectiu immediat elel Govern ele la Comunitat Autonoma sera la
prompta confecció del Pressupost General de la comunital, d'acorel amb tres principis, el d'universalitat, el
d'eficacia i el d'economicitat. Pressuposts que, pel seu
alt contengut polític i economic i per tractar-se de l'acte parlaméntari per exceHencia; s'hauran de presentar
en aquesta Cambra amb la deguda antelació, que permetí el debat rigorós i profuncl. 1 en el cas de pressupost de l'any 83, la urgencia és obvia, soIs sigui per
'Acursar' al maxim l'actual situació de prorroga deIs
Pressuposts del 82 del Consell General Interinsular.
En parlar de política economica i de política laboral del meu Govern, s'han de fer necessariament dues
matisacions: primera, advertir que les possibilitats de
la Comunitat Autonoma són redu'ides, depenent com
depenen de la política general que marca el govern de
la nació. Segona, afirmar que dins les preocupacíons
elel Grup Parlamentari que represent, l'atur, i les seves nefastes conseqüencies d'ordre economic, social i
moral, és la primera de les nostres preocupacions. No
crec que cap partit pugui presumir de tindre més
preocupació social que els altres; el que passa, i aixo
és precisament el que ens difeI'encia, a les distintes
opcions polítiques, és que uns pensam que la resolució
del problema de l'atur i de la plena ocupació és més
factible creant les condicions objectives ele confian<;a,
de burocratització limitada al mínim i d'equilibri fiscal,
que permetin a la societat la creació de riquesa i 'puestos' de treball; mentre que altres opcions polítiques
igualment respecta bIes, pensen pel contrari, que és a
través del dirigisme, del sector públic potenciat i d'una
vigorosa acció fiscal com es resolen els problemes
socials i económcis de la nostra societat. Bé, no cree
que sigui aquí el moment de plantejar un gran debat
ideologic damunt política economica; pero d'acord amb
el nostre programa electoral, sí vull recalcar les característiques de la societat balear, que, gracies a la
seva permeabilitat social, al seu esperit d'iniciativa,
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a un treball coHectiu que s'ha vist incentivat pel
legítim benefici económic, ha aconseguit una de les
societats més prosperes d'Espanya, i on la incidencia
de la crisi económica ha estat menor; i aquí sí que la
Comunitat Autonoma té qualque cosa 'que dir' i 'que
fer'; primer, actuar molt prudetment en materies tributaries, i segon, crear les condicions adequades perque la propia societat tregui el millor de sí mateix.
Semblant plantejament no significa, com demagogia i
simplement s'ha volgut fer veure, una dimissió de la
funció orientadora i directora de l'Administració PÚblica; i 'incJús' de la importantíssima funció subsidiaria, que d'acord amb la tradició Iliberal de la nostra
cultura i civilització occidental, acudeix alla on la societat no arriba. No, del que es tracta és de concebre
una ac~uació pública que no sigui frenadora, sinó incentivadora de la nostra vitalitat social, que mantengui
un exquisit equilibri enLre la ['unció ordenadora de les
illstitucions i la llibertat d'una economia elc mercat que
té preci sament en la llibertat el seu motor i principi
inspirador fonamental. Aixo suposa, eles elel punt ele vis-::a ele política laboral, encoratjar l'esperit de superació de loLs els grups socials i m3ntenir a nivell institucional una ferma coordinació de tots els departamen:s del Govern, ele cara a possibles 'mides', com la
creació de formació professional, plans d'inversió, inccntius a les emprescs generadores de 'puestos' de
treball, a aquelles empreses que mantenen els 'puestos'
de treball, subvencions a I'ocupació jovenívola, a la
potenciació del treball agrícola, com aItres molts que
n'hi ha.
Vull entrar ara en política industrial. Pel que respecta a aquesta política industrial, pensam que els
principis que han d'inspirar l'acció del nostre Govern,
són fonamentalment els següents; superació de les deficiencies estructurals que pateixen els sectors tradícíonals, i molt especialment la superació del fet insular.
Protecció i recolzament de quan les iniciatives sorgesquin, sempre que apuntin una rentabilitat probable i
crelD treball. Estudí de DOUS projcctes interessants per
a la coHectívitat, oferint a la iniciativa privada el seu
desenrotllament o a~sumir-Io la iniciativa pública quan
no es produesqui el concurs del privat. L'estrategia industrial haura de temlir nccessariament a l'estímul de
la inicialiva privada pcrque invertesqui en el sector industrial, compensant les desecollomies externes mitjanc:;ant incentius de l'estil deIs següents: concessió de
crcdits oficials a la petita i mitjana empresa; subvencions a la creació de 'puestus' de treball; agilització
deIs lramits administratius per servir als beneficis de
recolzamcnt a la invc¡'sió induslrial; ofcrla ele terrenys
j ndust rials a preus assequibles i amb una fiscalitat incentivadora; i recolzamcnt 'financier' a la investigació i al elesenrotllament de noves tecnologies. Menció
especial s'haurá de [er, i volem fcr-!a avui, a l'esperit
de coHaboració i ajuda que s'aportara a la rcconversió
de sec~ors tan importants per aquestes illes, com puguin esser els sectors del calc:;at, de la pell o del mobIe. Un deIs problcmes que haura de mereixer l'atenció del meu Govem és el de l'energía i el transport,
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tan íntimament lligats entre sí. La nostra pobresa en
mitjans energetics ens obliga a prendm quantes 'mides'
siguin convenients per conscienciar, per educar, diría
jo, a la població dins l'ús racional de l'energia. Igualment entenem que és necessari crear un centre d'investigacions d'energies alten1atives que orientin la seva aCluació a camps tan interessants com el de la biomassa, el de l'energia solar per a usos termics, l'energia
eolica, la geotermica o la fotovoltaica; al temps que es
subvencionaran les utilitzacions d'aquestes energies en
!loc de l'energia electrica. Dins el camp del transport
ens hem de plantejar amb caracter previ un problema
al qual la Coalició Popular hi ha dedicat Lots els seus
esfon;:os, traclant de suscitar ele qualque manera una
consciencia col'lectiva que permeti lluitar amb eficacia
per a la seva resolució; me referesc a la insularitat
com un conceple de cost intrínsec i directe del procés
procluctiu i amb especial incidencia en termes de competi 1.ivitat a tots els mercats on han de concórrer els
nostres productes. És de juslícia procurar, en aquest
cas més, que la igualtat entre tots els espanyols que
consagra la Constitució, s'apliqui i materialitzi també
en aquest camp; i en conseqücncia s'arbilrin dins els
Prcssuposts Generals de l'Estat els recursos necessaris
per a equiparar els ciu~adans eI'aqucstes Illes amb la
resta del territori nacional. Entrant dins el camp de
les 'medides' concretes caldria parlar de la conveniencia d'esmenar en els 2.109 kms. de carreteres, els defectes de trespols molt llenegadissos; a pesar de la tasca, digna de menció, d'aquests darrers quatre anys, de
corregir amplaries molt reduides de certs trossos i la
dolenta visibilitat de perillosos tra<;ats. Creim en aquest
punt que les competencies damunt les caneteres haurien d'unificar-se a favor deIs Consells Insulars. La millora accelerada elels vials, pero deIs vial s principals
fonarnentalment de les Illes Menors, 'acursant' els
'pla·¡;os' ele les obres que estan en vi es de realització.
La solució definitiva de l'eix Palma-Inca, prolongant
l'autopista d'acord amb un esludi més ajustat a les
necessitats reals; replan~ejar-se seriosament la viabilitat de continuar mantenint el tren, si com a conseqüencia d'un estudi seriós fos aconsellable o bé en cas
contrari plantejar-se la possibilitat d'allargar les actuals línies fins Alcúdia.
Respecte a política agraria és criteri ele la Coalició
Popular, i en conseqüencia del Govern que aspir a formar, que el camp balear requereix una sistematica
atenció í recolzamcnt, no soIs des del punt de vista
de la reestructuració de les explotacions agrícolcs, sinó
igualmenl des de la perspectiva deis canal s de comercialització ele productes i eles del dc la seva, cada vegada major, participació a la [ormació elel producte
regional brut. Haurem eI'estudiar minuciosamcnt les
'mides' basiques cl'optims de proclucció, persones i cultius, cercant una procluctivit,lt més elevada a base ele
reelucció de costs, taíl t de temps com d'energia, i e1'una
més aclcquada racionalització de tot el procés. Al mateix lemps s'hauran de promoure i fomenta¡- els mitjans
juríclics, economics i tecnics necessüris perquc les formes associativcs d'cxplotació compensin i corregesquin
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el minifundisme estructural del camp balear. 'L'abandono' progressiu del sector agrari, el seu cliferent tractament socio-laboral i el seu inadequat sistema de seguretat social han provocat, no vos capiga cap dubte, un
envellimen progressiu de la població i amb freqüencia
la nuBa qualificació professional d'una ma d'obra que
treballa en el camp de forma conjuntural o com a primer treball. Sois si donam participa ció als joves al front
de les explotacions, si oferim incentius a les exp!otacions familiars formant tecnicament una ma d'obra experta i millorant les condicions de vida del medí rural,
tendrem la po :; sibili~at d'aixecar un sector que va esser
fonament a l i important en el passat i que avui esta
deixat de la ma ele Déu, [ins a convertir-lo de bell nou en
[ont d'ocupació generador de riquesa i capacitat per
a:endre les demandes i les necessitats en qualitat, en
preus i en quantitat, ele la nostra pob!ació rural; i, si
fos n c cess ari, la u1ili¡zació cl'energies alternatives, I'aclaptació de les iufraestructures viaries i 'inclús' tot una
política creditícia per millorar l'aelaptació elels hábjtats
ruwIs. Pero sobretot, exigid una especial dedicació a
l'orientació de l'agricultor, perque tengui quanla informació hagi de menestet-, respecte de lloves tecniques de
cultiu, de l'acció de productes, de sclecció de llavors,
etc. Aquesta ingent tasca, haura c1'esscr complementada
amb una adequada política creditícia. Credits, efectiva_ ment, per millora de mCLodes, per a adquisició de maquinaria, per a- cultius 'il1vernaclors', per a regaelius i
'elesmonts', amb llargs 'pla¡;:os' d'amortització i baix
tipus el'interes, i canals oficials, simplificats i clars.
Pero res de tot aixo servira, si no prenem consciencia
clara que el producte agrari, qualsevol 'tipo' de producte, ha d'arribar al mercat en les condicions que el consumidor cxigeix i no en les que l'agricultor voldria.
Sera, per tant, objectiu urgent millorm- els canals de
comercialització, divulgant i potenciant la creació d'incl.úsiries i cooperatives transfonnadOl-es de productes,
encoratjant la investigació de noves tecniques i de nous
processos comercials.
El1tram, amb aixo, dins la política turística. Pensa el meu grup, senyories, que aquesta política haura d'apuntar a aconseguir el major grau possible d'autonomia. A nivell de gestió í a nive!l de decisió, amb
una professionalització creixent deIs 'equipos' 'decissoris' i amb una participació activa, directa i essencial
de les entitats i orgal1ismes que per la seva trajectoria historica i per la competencia provada han mostrat
i han demostrat' que a les Balears, és impensable una
política turística sense el seu concurso Competencia,
promoció organitzada, estacionalitat, control i qualitat,
simplificació administrativa i prudent política fiscal,
són els pilars basics que provoquen les següents mesures: maxima descentralització en el cas de la Comunitat Autónoma, perque pugui aconseguir el maxim
grau de competencies en materies turístiques, inclosa
la prol110ció. Potenciació de la tasca d'organismes i organitzacions de caracter privat - i ens referim concretament al Foment del Turisme eutre aItres-, que tenguin una tradició creadora i gabinet d'experts en la
defensa i l'orientació del sector i en la promoció, indivi-
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dualitzada i general de les zones geoturístiques. 'Contrastació' de les competencies creixents d'altres paisos
i de l'estacionalitat massa acusada del sector en campanyes i programes de promoció adequadament dimensionats des del punt de vista pressupostari. Aplicació extremada al control de qualitat deIs serveis, tant
deIs hotelers com deIs extrahotelers. Perfeccionament
del marc aclministratiu, simplificant tramits i agilitzant
procediments, pero sense abdicar en absolvt del rigorós con~rol de la normativa legal. Foment de la creació de 'puestos' de treball, mitjam;ant les adequades
actuacions fisca!s, presentació d'un projecte de !lei reguladora de l'oferla turís tica extraholelera, ele manera
que es pugui arribar a coneixer amb exactitud la nostra capacitat real d'oferta i, en darrer terme, aconseguir una millora i coordinació adequaela elels transpor~s, tant deis interiors com deis exteriors, donat que
la nos1 ra múltiple insularitat és un factor determinant
a l'ordenació i a l'adeq uació dcls enllac;os.
Passant a la política sanitaria del Govel'n que aspi ra a ublcnir la con fianc;:a d'aquesta Cambra, ens trob:J. J1l amb una qüestió que, més que qualsevol aItra, és
i"abordable sense teni1' en compte la política sanitaria
del Cm'cm de la nació i 11101t especialment la reforma
de la scguretat socia!.) la reforma sanitaria prevista
pcls di\ crsos GO\"CrllS, pertJ cncan incdila i in<:\plicacia. Així i tot, és evielent que les institucions autonomiques en general i el Govern en particular ten en qualque cosa 'que' dir; si sois sigui per enervar l'acció
esta tal i preparar el terren)' el'aquesta rcfonna que tot110m espera i que no acaba d'arribar mai. D'entrada
vull eleixar ciar que, per a la Coalició Popular, un plantejament modern sanitari inverteix eIs factors habitu:::ls i base la saí1itat, no tanl en el concepte de malaltia com en el concepte de saIut. Aixo significa que
posam l'accent especialment en els aspectes preventius
i que la sanitat compren tots els conjunts de circumstancies ambientals que condicionen la salut deIs ciutadans. Referint-me a l'específica sanitaria assistenciaI,
crec que qualsevol política sanitaria que no s'entregui,
perdó, que no s'integri dins la política sanitaria general promoguda per l'Estat és una política sanitaria inútil i generadora de duplicitats antieconomiques; és per
aixó que, utilitzant exceHents treballs realitzats, crec
que és important que tenguem estudiades i planificades les nos tres necessitats assistenciaIs, de forma que
se puguin utilitzar en el seu moment tots eIs recursos
i efectius disponibles. siguin públics o siguin privats;
promoure els centres assistencials de primer nivell, eIs
centres de salut per a una medicina d'ambulatori més
e speciali tzada, zonificant adequadament els centres, d'acorel amb els imperatius demografics i geografics, constiluiran els objectius essencials d'allo més moderno Pel
que a la medicina assistencial se refereix; amb un
ma~ís, donada la nost1'a conclició insular, és proposit
arribar a la creació d'un centre d'alerta i control per
a una adequaela i immediata evacuació de maIaIts, quan
les circumstancies així ho aconsellin. Pero una política sanitaria moderna, tal i com advertia abans, no se
¡imi ta a estricles aspcctes assistencials, eles de la prac-
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tica de la medicina preventiva en forma de campanyes
de vacunació, fins la funció inspectora del consum, en
combinació amb els ajuntaments, passant per tota una
pedagogia sanitaria i programes de salut escolar; l"aventall' d'actuacions públiques en aquest camp ample
i important, sera duit a terme. El mateix cal dir de la
política 'menescalia' o del manteniment i millora de
les qualitats ambientals de la nostra terra, del nostre
aire i del nostre mar. En aquest aspecte, culminar el
sanejament integral de totes les Illes és un deIs objectius prioritaris que se planteja el Govern de la Coalició Popular.
1 amb aixo, pas a un altre punt del programa 'fundamenlal' elel nostre grupo Parlarem d'educació i cultura. 1, en parlar d'eelucació i cultura, és obligada una
referencia a l'Estatut; donat que el tractament o di stribució ele les cornpetcncies clins el camp ele la cultura i dins el de l'eclucació esta clarament diferenciat.
Mentn~ se consagra el principi d'exclusivitat i per tot
l'el1to1'n cultural, les compelencies són necessariament
comparlides pel que rcspccte a l'ensenyanc;:a, i en el
major o menor grau de transferencies, 'elependeix' de
tot i pcr tot, un condicionament escalonat previst a
l'apartat 10 de I'article 11 elel text estatutario És evident, doncs, quc aquest candidat podria aquí, ara, exposar a les ;e\'cs lTlcrccs una extcnsa relació de pos sibles mesures a adoptar, mesures- que hauria de s~bjec
tar él. la con di ció suspensiva que les competencies que
rebi de l'Estat siguin prou amplies i generoses, com
per permetre'ns dur a terme les previsions del meu
Govern. Unes previsions que apunten a la potenciació
de les associacions de pares d'alumnes, l'establiment
d'ajueles per fer efectiva la igualtat d'oportunitats, una
especial atenció a la forma ció professional i a l'establiment d'aules per a la tercera edat, així com un estudi
seriós i rigorós de les necessitats reals per a una posterior programació de les cobertures del nivelI d'educació preescolar. Apart del dit fins ara mateix, hi ha dues
qüestions: Universitat i normalització lingüística, que
mereixen esser tractaeles amb cert deteniment. Respecte de la nostra Universitat, amb una llei en curs que
confereix amplies atribucions a les Comunitats Autonomes, pens que hem de donar un 'giro' de 180 graus
a les formes el'imbricar la institució universitaria i la
societat que la manté i que la contempla. Crec, senyories, i així ho pensa la Coalició Popular, que hem d'invertir els termes de la consideració social que el~ ma1I0rquins, els menorquins, els eivissencs i els forÍnenterencs, tenim ele la nostra universitat; és infravalorar
i jo diria, quasi, qURsi, que prostituir la funció universitaria adjudicar-Ji una estricta missió 'expendedora' de
títols, facilitadora d'una sortida professional pels nostres
filIs. Hem de tornar a la Universitat la seva primigenia
funció científica i investigadora; perque les Universitats,
o realment és ciencia o no és res; més encara, soIs podra gaudir la societat deIs beneficis de la Universi~at,
dins la 'mida' que es constituesqui en un centre irradiador de cultura i ciencia, amb efectes multiplicadors
elamunt una societat que cada vegada més reclama ri~or i seriositat en el tractament deIs seus temes i deIs
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seus problemes. El meu Govern, fe el a les seves concepcions liberals, sera extremadament 'puntillós' en el
respecte d'una autonomia que la Universitat ha de menester, com l'aire que respiram, per a la seva supervivencia. Pero no és 'menos' cert que les institucions
socials, ens hem d'aproximar a la nostra Universitat,
dotant-la, primer, dels recursos economics suficients,
perqué així pugui desenrotllar les seves funcions; aportant, en segon terme, una alenada d'imaginació que
rompi amb rutines inveteraeles i amb desanims, fruits
de la insensibilitat social des del món universitario
Hem d'acabar amb el fet que la nostra univc-situt sigui un !loc de pas per a un professorat que no arriba, dins la seva provisionalitat, a arrelar a la nostra
terra. 1 he1n de plantejar-nos, amb imaginació i audacia, una versió de la Universitat que no té perque
coincidir amb la malalta versió ele la Universitat espanyola en general, ni hi ha cap raó perque, imbricant
infraestructura turística, imatge mundial ele les nosti-es illes, inslitucions socials i administració autonómi·
ca, no puguem cercar uns lllodels universitaris que,
com o. Bolonia o Estrasburg, inspirin una projecció
universitaria internacional on els cursos monografics,
cls seminaris de dret comparat o ia profunclització d'aquesta realitat europea dins la qual estam cncaminats,
siguin part important ele l'activitat universitaria balear.
Crec, senyories, que mai serem prou ambiciosos i ut6pics, a l'hora de fer projectes per a la nostra Universitat. Pero, si amb les 1nstitucions d'autogovern que
ara estrenam, no aconseguíssim fer de la Universitat
Balear una Universitat europea, la Universitat espanyola europea per exceW:ncia, no sera perque no puguem,
sinó perque realment no n'haurem sabut. Respecte al
foment i la normalització de la nostra llengua, vull
deixar expressament de costat qüestions prou debatudcs
per la ciencia filologica; pero vull deixar molt cIar,
sense complexos de cap classe, que consider un atemptat
a la nostra cultura, a les nos tres senyes d'identitat
i a la nostra historia qualsevol planejament d'aquest
tema, o plantejament d'aquest tema, que no passi pel
mantelliment, cultiu i potenciació de les nos tres legítimes, honroses i bellíssimes peculiaritats lingüístiques;
el «siau qui sou», senyores i senyors, passa en primer
lIoc per la nostra lIengua; som mallorquins, eivissencs
i formenterencs, i no altra cosa; i tenim l'obligació d'esser-ho, perque ens ho imposa la historia i les arrels
el'un poble que, com el pi d'en Costa, revincla per les
roques d'aquesta terra, rep pluges i rosac\es. Perque
puguem exercir el dret a parlar i escriure la llengua
el'aquesta terra, el meu govern es proposa establir un
pla el'ensenyan¡,:a que promogui a les eliferents Illes
l'ús conecte parlat i escrit; i perqué aquesta terra mai
ha estat 'excloient', la potenciació ele l'ús oficial i la
normalització de la nostra llengua es produira respectant el dret d'altres ciutadans a l'ús de la seva parla.
1 parlar ara d'urbanisme i ordenaeió del territori
és tocar sense elubte un elels temes més coents i conflictius d'aquestes l11es, i un deIs més importants; i
per aixo mateix no és ociós exposar a vosses merces
la filosofia inspiradora de la política urbanística que
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aspira dur a terme el meu Govern. No ens agrada la
Mallorca i l'Eivissa, -el cas i el problema de Menorca no és, ni a prop fer-s'hi, tan greu-, que hem rebudes; ni és tampoc la nostra intenció fer un procés a
un passat que, per a jutjar-lo, hauríem de tenir en
compte les circumsUmcies economiques, socials i polítiques del momento Allb cert és que és propi deIs pobies que han 'solventat' el "primum vivere», els plantejaments i els planejaments de la qualitat de vida, d'acord amb una fina sensibilitat que contempla l'equilibri
ecologic i ies bondats ambientals com Wl dret ciutada
i el paisatge com una part integrant d'un patrimoni
cultural que no tenim dret a destruir si no volem
que la historia ens ho demani. Amb aixo vull dir, que
no soIs no 30m insensibles a aquests bens culturals
i vitals que un inteHigent urbanisme ha de protegir
¡potenciar, sinó que no estam clisposats a rebre
lli~ons de ningú, a l'ho1'a de del'ensar paisatgcs i promoure creÍxelncnts ordenats respecluosos amb I'entorn
ambiental. 1 tot aixo, scnyories, ni l-é res 'que' veure
amb idea lis m es urbanístics d'intenciol1s club toses i sobretot d'efcctes paraliLzadors de secto1's importants ele
l'e conomia, ni tampoc amb inadmissibles i intolerables
processos cl'intencions que gratu'itament adjudiquen
certs polítics a la política urbaní stica de la Coalició
Popular. És proposit elel nostre Govern combinar orelenació urbanística i respecte ambiental, i és proposit
del meu Govern concebre un urbanisme actiu, és a dir,
un urbani sme basat en la llei i no en unes infraccions
que es donen per suposades i que l'únic que revelen
és la impotencia inspeccionadora i sancionadora. El
sol, senyories, és la quintaessencia del dret de propietat; i aixo ho sabem molt bé en aquestes Illes, on la
terra quasi corre per les venes d eIs seus habitants. Pero,
si el sol és propietat, el «jus cedificandi" és una creació
legal que imposa certes obligacíons i limita en certa manera la propietat que és conduí'da per la voluntat del legislador a complír la seva funció social. Pero el que
resulta intolerable a un estat de dret és que aquestes
legítimes limitacions que el legislador imposa a l'ús
del sOl se transformin en una absoluta i lamentable
inseguretat jurídica. La lIei, la lIei urbanística, senyories, esta feta, com totes les lIeis, per esser complida;
i la contrapartida d'aquesta exigencia de complíment
són les expectatives consagrades per la propia lleí; expectatives legítimes que han d'esser respectaeles, perque, si no ho fossin, atemptaria a la mateixa medula
de l'Estat de dret. Advertir aquesta filosofía inspiradora de la nostra política urbanística, una actuació coherent s'ha de manifestar en el següent: redacció d'unes
nonnes territorials que unifiquin i coordinin les polítiques urbanístiques, pero dins sempre de la imprescindible cohesió i unilat de criteri, de forma que 1'ordenació del territori no es convertesqui en una trista
qualificació del sol. Creació d'una administració urbanística eficac; i agil que superi burocratismes i que
exercesqui una impecable funció inspectora i sancionadora. Una acció legislativa i de Govern que protegesqui
els espais naturals, la flora i la fauna, que contempli la r egeneraci ó dels territoris de 1'Estat i que se pro-

jecti, en definitiva, sobre els valors paisatgístics, urbans, rural s i marítims.
I com a punt final de les concrecions programatiques del Govern que aspira a obtenir la confian~a d'aquesta Cambra, permeteu-me parlar d'una política de
la família. De la família com a ceHula vital que regenera el cos social, contemplant-la no soIs en un sentit
biologic, en tant que ajuda a la societat a sobreviure,
créixer i renovar-se, sinó també com una ceI-lula cultural capay de transmetre una serie de valors objectius
que entren a la base de les relacions entre els seus
clistints membres als que ajuda a crear la seva propia
personalitat. Pero la família és també la primera escola ele convivencia que prepara els 'individuos' per a
transformar-los en ciutadans solidaris amb la resta de
la humanitat. La família és igualment important, com
a unitat economica capac; d'atenclre la majoria de les
necessitats materials deIs seus components, descarregant a l'Estat d'una funció protectora que hauria d'assumir s i no existeix el vincle familiar. No ha de pareixer 'raro', per tant, que les propostes de Govern estiguin presidicles per aquesta pre disposició a protegír
toL el que suposi un enEortiment ele les nos tres famÍlie s , com a cel-lules capitals el'una societat amb uns valors morals i cívics que hem de potenciar i sobretot
que hem el'animar.
Final~11ent, me permetin vosses merccs que després
de I'exposició del programa ele Govern quc pos i expos a la consideració d'aquesta Cambra, l'encamini dins
una concepció moral, sense la qual la política és nu i
cru exercici grosser del poder. Res més enfara de la
meva intenció que reclamar un hipermoralisme idealista que converteix en impracticable la política i que
amb freqüencia mascara, com ens recordava Maiten,
un fariseisme de penoses conseqüencies. Vull condeml1ar també i manifestar alie el nostre esperit i les 110Stres intencions el maquiavelisme pessimista que acaba
per convertir la política en una estricta lluita per un
poder en benefici del príncep de torno No, pens que
existeix una etica específicament política que combina
exercici de poeler, justícia, realisme i aquest deure esser que és com les anels de tot imperatiu moral. 1
quan manifcst davant aquesta Cambra, que l'etica infOl-mm-a l'acció del m e u Govern, no faig un brindis al
sol ni proclam grandiloqüencies gastades, sinó que manifest el ferm proposit de, per una part, projectar moralment l'acció del meu Govern d'acord amb el mandat estatutari que promou la 'Uibertat, la justícia, la
iguaItat, la defensa deIs drets humans, i la solidaritat;
i d'una altra, concretar aquests grans princlpls en una
administració honesta, neutral, sotmesa a la legalitat
i inspirada en el bé comú.

1 he arribat, senyories, al final de la meva exposició. Amb independencia que pugui mereixer la confian<;:a d'aquesta Cambra, me permet recordar tant als qui
votin a favor, com als que ho facin en contra, que la tasca que ens espera és ardua i ingent, i és ardua i ingent
per a tots, majoria i oposició; a pesar que les urnes han
consagrat una concreta relació de forces, no han d'esser
els moments que ens esperem sois de confrontació,
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sinó que també han d'esser, i especialment, de col'laboració i aglutinació de voluntats. Des d'aquest mateix
moment anunci'i que haurem de menester el concurs de
l'oposició en un doble front: a través de la seva funció
con~roladora i correctora de l'acció de Govern i a través de la scva participació activa en les tasques legislatives. El que anam a construir, ho hem dit moltes vegades, ni pot ni deu esser l'autonomia d'un partit o de
varis partits, en detriment d'altres forrnacions; sinó l'autonomia de tots, de forma que les institucions patesquin
al mínim possible la dcmocratica alternancia en el poder. Amb aquest programa, amb aquest esperit i amb
aquestes intencions soHicit de les senyories i senyors
Diputats la mcrce i la gracia de la seva confian·:;:a. Moltes gracies.
PRESIDENT PARLAMENT:
Queda suspt:sa la Sessió, que se 'reanudara' avui
horabaixa a les sis hores.
PRESIDENT PARLAMENT:
Se 'reanuda' la Sessió. Per la llista el'Indepenelents
ele Menorca té la paraula el Díputat Sr. Cristofol Triay
Humbert, Li record que té un temps de vint minuts,
TRIAY HUMBERT:
Sr. President i Srs. Diputats. Com a representant
del Grup Independent de Menorca, voldria, abans d'entrar en el contingut del programa desenrotllat avui de
matí pel Candidat a President de la Comunitat, explicar
quina sera la nostra postura aquí, en aquest Parlamento
En primer lloc, dir que la nostra no-vinculació ni 'firma' de cap pacte, amb cap de les forces polítiques aquí
presenst en aquest Cambra, ens situa en la condició de
vot totalment lliure per 'apoíar' o no les propostes
de Llei que aquí siguin duites. Aixo no obstant, i tal
com varem fer ja en la votació del President d'aquesta
Cambra, la nostra intenció sera la de 'apoiar' la minoria majoritaria de Coalició Popular en aquesta legislatura, sempre i quan les propostes i Lleis que aquí es
duguin estiguin dins els nostres sistemes ele pensar i
el'actuar. Dit aixo, passaré molt breument a comentar
el díscurs que avui elematí ha 'desarrollat' el Canelicl.at
ele Coalició Popular.
He ele elir, amb tota sinccritat, que el seu discurs
no ha estat totalment del nostre agrat. Que per tindre
l"apoio' del nostre vot, 'hi ha que' omplir de contingut
el programa que s'ha dit i esbossat avui clematí, i que,
per suposat, més encara el programa de Govern que es
pensi elur a terme. Crec que més que un programa, aquí
el que s'ha fet ha estat esbossar un progr<lma electoral
sense concrccions, molt inclefinit i que 'a jo' personalment no m'ha deixat gens ciar quin seria el futur funcionamen t. ele la nostra Comunitat Autonoma. Així i tot,
ens alegra vcure i pensar que la Coalició Popular accepta aqucst Estatut que ens hem donat entre tots; i esperam que, amb la coHaboració de tots, aquesta nova
'andadura' que ara comen~am redundi en el benestar
socio-económic cultunll de les nostres Illes. Esperam
que el fu tUl' govern mOl1ocolor que surti pensi més en
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el conjunt deIs habitants d'aquestes Illes que en el seu
partidisme propi; perque un possible fracas d'aquest
Govern posaria en difícil situació i 'creencia' en la recent estrenada autonomia; per tant, esperam que seran
conscients de la seva responsabilitat historica que aixo
representa i sabran anteposar interessos partidistes a
favor deIs ele la Comunitat.
Entrant ja en l'exposició elel programa, 'tinc de dir'
que ens ha sorpres la gran enumeració de coses afer;
pero que en cap punt s'ha explicat com ni amb quins
'medis' es pensa afrontar. Quant a les lleis prioritaries
que es eluran a la Cambra, s'han anomenat, entre aItres,
la Llei elec~orat en que el seu grup s'ha dit que oficiaría la paritat. Honestament, i que consti que som menorquí, perque nosaltres ercim que pot esser interessant vertaderament la paritat, aquesta paritat corregida
per a nosaltres els menorquins i pels eivissencs, pero
nosaltres ja tenim superat a~o de paritat sí. paritat no;
perque creim que ella en si mateíxa no serveix per a
res; i sí creim que pot csser el mitja per aconscguir,
envers ele I'art, 39 elel nostre Estatut, una vcrtadera subsidiarietat amb la vertaclcra assumpció de competencies. 1 aquí voldría .ia fer-li una lximera pregunta al
Sr. Candidat: propiciaran vostés una flexible i continuada assumpció de competencies en cls tres Consells
Insulars? Ens han sorpres també unes eleclaraeions amb
les quals el Candidat a la Presid~ncia volja evitar el
perill el'uns Governs paraHels Consells Insulars-Govern
de les Illes. Es que no creu que l'Autonomia real i efectiva ele les Illes Balears passa per la potenciació i assumpció de competencies deis tres Consells Insulars? Ens ha
agradat, i esperam que així es faci, l'evitar nous centralismes que de poc servirien; i, per tant, i sobretot,
per als ciutadans de les IIles Menors, creim que rautonomia ha ele consistir en uns traspassos fidels i realistes a cadascuna de les IlIes petites i també al Consell
de Menorca. No creim sincerament, tant de bo ho aCOl1segl!eixi, en la frase electoralista de no pujar els impostos. Nosaltres creim que és més important que es
'tenguin de pujar' els impostos, si s'han de pujar, que
pugin, si a<;o eluu com a conseqüencia un millorament
eleIs sen'eis i ele les infraestructures de caelascuna de
les Illes. Creim que és millor a«o que, que no pugin i
que, per tant, no es desenrotlli una ver!adera gestíó per
a 'l'ealcan<;ar' i retrobar la nostra economía illenca.
Creim sincerament que en el proper debat deIs pressuposts, és alla on es 'tindra elc' fixar el futur model
social economie del Govern; i estam d'acorel que ha
d'esser realista i adequat als moments de crisi que en
aquests moments cstam passant.
Entl-ant ja a les arees concretes, a l'area de la inelústria, hem notat a faltar una menció concreta a la
inelúslria bijutel'a i la indústria nautica, que creim que
tenen molt 'que' dir en el futur socio-economic de les
Illes; com també la problematica i la potcnciació, que
creim que és important, de la nostra artesania a cadascuna de les IIles. S'ha anomcnat també la rcconversió
del cal<;at, quan ayO, com tots saben, és un tema ja iniciat; i creim que s'haura ele tenir especial 'cuidado'
el'afrontar aquestes reconversions perque, la veritat si-
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gui dita, en aquests moments, no estan donant els fruits
que, idó, tots esperavem. A l'area de transports, veim
bé que siguin, i es propicil que, els Consells Insulars
c1s que assumeixin tot el tema de les carre.teres i que,
per tant, des de cada un deIs Consells Insulars, s'assu·
mes quin les competencies de totes elles. S'ha parlat
aquí de l'autopista d'Inca i hem trobat també a faltar,
i com a menorquí ho 'tenc de' dir, el de l'assumpció
per via urgent de la culminació de l'eix Maó-Ciutadella
i, concretament, el tram que hi falta per acabar, des de
la ciutat de Ferreries fins a la ciutat 'antes' es mentada.

tur Govern que se formi. Moltes Gracies. (Aplaudiments).

Quant el cost de la insularitat, no s'ha concretat
quines mesures es prendrien per palliar-lo, si és que
'hi ha que' fer-ho, sobretot, en el tema de l'entrada i
sortida de les mercaderies.
A l'area de turisme, 'apoiarem' també la professionalització cl'aquest sector. Voldríem que se'ns expliqués
clarament quina política turística es dura a terme, si
d'un turisme seIectÍu i ele qualital; perque nosaltres
creim que aquest sector, que té de cada dia més un
fulur impor:ant dins les nostres Illes, creim, peró, i
par! preferentment com a menorquí, par! per a Menorca principalment, nosaltres \folem n1anlenir, en la
mesura del possible, aquest equilibri intersectorial que
fins ara hem tingut i que a tots, i en aquest moments
i ele cada dia, se'ns fa més necessario Nosaltres veim que
el sector 'serveis' tindra cada dia més importancia, peró
nosaltres volem que aquest turime que puguem tenir en
el futur sigui un turisme de qualitat, creador de riquesa i que serveixi d'intercanvi socio-cultural entre els
pobIes. Esperam, per tant, una definició clara de la
política turística que es desenrotllara a cadascuna de
les Illes. Quant a altres arees importants com s'han esmentat, com Sanitat, Educació, Cultura, etc., creim que
al llarg del debat i en les intervencions posteriors s'anira perfilant i omplint de contingut el programa que avui
dematí s'ha intentat exposar.

ALONSO MARI CALBET:
Sr. President, senyories: Després d'escoltar el discurs de! candidat a la Presidencia del Govern de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears, em toca 'a jo',
com a representant del Partit Demócrata Lliberal, exposar els motius pels quals anam a votar a favor o en
contra ele la investidura del Candidat d'Alian¡;a Popular.

Finalmcnt, en el tema urbanístic sí que es fa necessari que s'expliqui la política clara i concisa sobre l'ordenació del territori a cada una de les Illes, així com
les compeU:ncies que assumiran i tendran els Consells
Insulars i els Ajuntaments. Hem notat a faltar una política hidrológica, que creim que és important per a les
nostres Illes, la de ports csportius, etc.; que creim que
en tot aixó se'ns ha d'explicar avui en aquest debat.
Esperam, per tant, en les properes intervencions unes
respostes i 'desarrollo' més concís del programa de Govern en les a~ees abans esmentades. Com s'ha dit molt
bé, i ha dit el Sr. Candidat, esperam que aquesta legislatura sigui profitosa i sense confrontacions que no
passin de les normals de la dialectica parlamentaria i
puguem entre tots donar contingut a aquesta autonomia que ara comen¡;a i que esperam no defraudi els
vertaders receptors di rectes de la nostra tasca, que són
els ciutadans ele les nostres Illes.
Diré, finalment, que el nostre vot, sempre i quan al
llarg d'aquest debat es clarifiquin postures i programa de govern, sera afirmatiu a la candidatura del Senyor Cañellas i esperam, amb el!, poder ajudar afer
més estable i sólida la tasca d'aquesta Cambra i del fu-

PRESIDENT PARLAMENT:
Vol fer ús de la paraula el Sr. Gabriel Cañellas
Fons?
Pel partit Demócrata Lliberal d'Eivissa, té la paraula el Sr. Alonso Marí Calbet.
Li record, Sr. Diputat, que té vint minuts d'exposició.

El Candidat ha dividit en dues parts el discurs:
la primera d'elles s'ha referit al procés constituent com
una tasca ele tots els grups parlamentaris. Ha parlat
també ele democracia lliberal; i, en resum, ens ha vel1gut a dir que les coses han de funcionar a les Illes Balcars. Aquesta primera part ele la seva exposició, l'assumim i la cOlllpartilll els lliberals; pero aquí m'agradaria
matisar-li, al Sr. Candidat, que el lliberalisme del qual
ha fet gala durant el seu discurs, estic segur que és un
lliberalisme conservador. 1 el nostre lliberalisme, el lliberalisme del Partit Demócrata Lliberal, én un llibera·
lisme progressista, és a dir, el lliberalisme que defensa
la Internacional Lliberal ele la qual, nosaltres, el Partit
Demócrata Lliberal, forma part i que, per suposat, poc
té 'que' veurel amb el que s'ha vengut denominant Hiberalisme conservador. Tenim, Sres. i Srs., des de l'any
1978 una Constitució Lliberal com ho va esser la Constitució de les Corts de Cadiz l'any 1812, impulsada per
iniciativa de dos grans lliberals, En Diego i Muñoz
Ferrero i N'Agustín Argüells. Aquest és el Lliberalisme
que nosaltres defensam. Tenim ara un Estatut el'Autonomia de clara tendencia Iliberal, quan en el seu preambul expressa molt clarament que l'Estatut d'Autonomia
es fonamenta en el principi de cooperació en~re els pobIes que formen la Comunitat Insular, per vies de solidaritat, aproximació i respecte mutu que fan possible
una vida col'lectiva d'harmonia i progrés. El poble de
les Illes Balears, a través del seu Estatut, proclama
com a valors suprems del seu autogovern, el sistema
democratic que s'inspira en la llibertat, la justícia, la
iguaItat i la defensa deIs clrets humans, així com en
la solidaritat entre tots els pobles d'Espanya. Aquest,
senyories, és un principi clarament lliberal progressisLa.
A la segona part del discurs, el canc1idal l':l [2~
una exposició del seu programa polític; i aquí vull dir
i deixar ciar que els lliberals no el compartim; i és per
aixo que ens hem negat a formar part d'aquest govern.
Anam a clonar suport al programa exposat pel candidat, perque .tenim la responsabilitat histórica de fer
possible el nostre autogovern; i Aliam;a Popular és UIla
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de les dues majories minoritaries que, per lógica parlamentaria, podia formar aquest Govern. Els Iliberals
d'Eivissa votarem sí a la investidura del candidat d'Alian<;a Popular per dos motius fonamentals: en primer
lloc, perque el candidat ha defensat clarament el prmcipi de la paritat corregida entre les IIles de Mallorca
i les de Menorca, Eivissa i Formentera. Aquesta LIei
electoral que ell ha proposat, anarn a propugnar-la nosaltres, a defensar-Ia, perque volem que sigui una re alitat el més aviat possible. Segon: perque el candidat
ha defensat, també d'una forma clara, el principi de
subsidiarietat, és a dir, l'assumpció del major número
de competencies per par! deIs Consells Insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa-Formentera, així com també
per part de l'Ajuntament de Formentera; i aixo, senyories, són dues reivindicacions historiques de la nostra
Illa, a les quals mai, mai renunciarem. L'altra opció
política, l'al:ra majoria minoritaria, present en aquest
Parlament, que lógicament hagués pogut també formar
Govem, e! PartiL Socialista Obrer Espanyol, esta en
contra el'aquesls elos principis búsics ele paritat i subsidiarietat; i és per aixó que, amb el nostre major respecte cap a la se\a ickologia i cap al seu programa polític, mai haguérem pogut 'lot2.1" la seva inves~idura.

ta Cambra, deIs pressupostos corresponents a l'any en
curs, del ConseIl General Interinsular. Volem també
fer constar que en el discurs del Candidat, no s'ha fet
menció alguna a la població immigrant; i en aquets
sentit 'alentarem' el nou Govern que dugui a terrne una
política especialment respectuosa amb els immigrants;
perque, senyories, ells també son part de la població
de les Illes Balears. Exigirem, en materia de política
creditícia, una transparencia absoluta quan es tracti de
concessions creditícies o subvencions. Referent a la política sanitaria, confiam del bon criteri del candidat
que no 'olvidi' el marc social en que deu desenvoluparse una política sanitaria adequada. No permetrem que
jugui amb la salut, ni consentirem que 'caresquin' de
les peticions adequades qualsevol persones, 'siga qual
siga' el seu status económic o social. En resum, senyories, el vot favorable a la candidatura presentada pe!
Sr. Gabriel Cañellas es tradueix en una demanda al
nou govern que es formi, de dur a terme una acció capay, ele elotar de contengut les nos tres institucions, establir una LIei electoral conforme a l'espe1'it periferic i
finalment, potenciar adequaclament, en base a la sub sieliarieta~, tots e!s Consells Insulars, així com l'Ajuntament de Formentera.

La resta ele l'exposició elel programa del candidat,
I'hem trobat pobre ele conteng1_tt, incomplet i en gran
part utópic, sobrelot quan. fa -referencia, per exemple,
a la Universitat Balear o a la política agraria, per citar
tan soIs alguns pun ts i per no cansar massa aqueixa
Sala.

..Amb aquesta confian~a i 3mb l'esperan<;a que el Go\'ern sobment conservador, en 'ningun' cas adopti 'meelides' tan conseITaelores que ens obliguin a la censura,
el meu partit votara favorablement la investidura del
candidat, advertint ja des d'ara que el nostre «sí" no
és un «sÍ» incondicional, ni molt menys, sinó que esta
subjecte a les condicions i postulats que anteriorment
han estat exposats. Moltes gracies. (Aplaudiments).

Senyories, anam a votar «sí" a la candidatura de
la Presidencia; i amo aixo esperam del futur govern
de la Comunitat Autónoma, l'estricte compliment deIs
següents principis basics del cliscurs programatic:
Potenciació elel sector turístico
Defensa de l'economia de mercat.
Política ele contenció de 'gasto' público
Pressió fiscal restringida.
Política industrial basada en la rendabili~at
en la creació ele llocs de trebal!.
Respecte a la tradició Iliberal de la cultura
balear.
Eficacia en cls t1'ansporls, tant de passatgers
com de 'mercancies' tan fonamentals a la nostra economía.
Política lingüística, de conformitat amb el que
disposa l'a1't. 3 del nostre Estatut.
Resolucíó deIs problemes urbanístics de les
nos tres Illes, amb els següents criteris:
• Qualitat de vida.
• Defensa deis paisatges.
• No paralització de l'economia.
• Urbanisme basat en la LIei.
• Defensa del dret de propietat.
• No, a la irregularitat jurídica.
• Protecció dels espais naturals.
'Apoiarem' el Govern d'Alianc;:a Popular en les seves
clemandes a l'administració central, per si existís la
temptació del Govern Central de bloquejar les transferenc¡es. Confiam amb una urgent presentació, en aques-

PRESIDENT PARLAMENT:
Vol fer ús de la paraula el Sr. Gabriel Cañellas
Fons?
GABRIEL CAÑELLAS:
Voldria fer ús de la parauIa de qualque manera,
per contestar a les dues senyories que han intervengut
en primer lloc.
Al Sr. Diputat per Menorca, Ji voldria dir un parell
ele coses: primera, que no es preocupi que el nostre
principi ele subsidiarietat esta clarament i 'Ilanament'
exposat dins el nostre programa. Que no pensam, ele
cap de les formes, fer ni parts ni quarts a l'hora d'entendre'ns amb els distints Consells Insulars. Que l'assumpció per part el'aquests Consells Insulars de les
competencies sera tot el flexible i tot 'lo' rapida que
ells mateixos vulguin i puguin assumir. Que no es preocupi per aquest costat, que nosaltres sempre hem defensat aquesta teoria; i, per tant, ara faltaríem a les
nos tres promeses electorals, si no ho féssim. Per altrJ
banda, veig que Ji ha causat estranyesa el fet que diguéssím que no volíem pujar els imposts i creía que, si
era necessari pujar-los, s'havia de fer. Nosa!tres pensam, més bé, que aquesta nu sera una tasca nostra;
n'hi haura d'altres des del Govern Central que ho faran
per nosal1res; i que, per tant, la participació d'aquesta
Comunitat Autonoma, com les aItres, i els seus ingres-
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sos seran, 'mal que les pese', també cada vega da pitjors. Lament molt que m'hagi dit que, per una banda,
el nostre programa o la nostra exposició ha estat moIt
extensa, molt Ilarga i molt casuística i, per una altra
banda, després, me tiri en cara de qualque forma que
m'hagi 'olvidat' encara de la indústria bijutera, de la
nimtica i de l'artesania. Cree que en el nostre programa
estan exposades totes, una per una; i la veritat, el que
hem tractat, de qualque manera, era de resumir d'una
forma el més esquematica possible els principis que
havien de regir una política industrial i que 'desde luego' no hi ha res més enfara en el nostre pensament que
'olvidar'-nos d'indústries tan importants per a Menorca,
com la bijuteria; ni tan importants per a les IIles, com
són l'artesania; pero que també esperam que, amb les
atribucions que tendran els Consells Insulars, hi haura
qualcú que faci aquesta tasca per nosaltres. També lament que hagi entes que havíem 'olvidat' les carreteres
de les IHes Menors. Pens que expressament dins el programa he anunciat que faríem t01 allo que fos possible
per reduir els terminis d'execució deIs eixos principal s
de carretelTS de les riles Menors, i molt concretamcnt
el que va de Maó a Ciutadella. Quant a urbanisme, pensam que efectivament els Consells Insulars han d'esser
els que assumeixin aquestes competencies, tan prest
com puguin i estiguin en condicions; i que de cap de
les maneres ha el'aturar-se aquí aqueixa subsidiarietat,
sinó que, de qualque manera, ells mateixos, en el seu
temps, l'hauran de fer arribar als Consells; i hem dit
i hem especificat que s'hauria d'esser molt respectuosos amb les normes que eles deIs Ajuntaments es facin amb aquests termes.
Pe! que respecta al Sr. Marí Calbet d'Eivissa, agrairli la seva confiant;:a a pesar que el nostre programa no
li hagi agradat, i que no li capiga cap dubte que paritat
i subsidiarietat, sense cap pressa pero tampoc sense
cap pausa, seran duites, en el seu moment i en el seu
!loe, a la Llei electoral. Que totes les altres qüestions
que nosaltres hem elefinit com unes línies mestres, 'en
tant en quant' se vagin 'poguent' complir perque tenguem j a les competencies oportunes transferieles elel
Govern Central, 'en tant en quant' anirem complint
aquestes línies mes tres que hem exposat. Res més. Moltes gracies. (Aplaudiments).
PRESIDENT PARLAMENT:
Suplic al públic que s'abstengui de fer qualsevol
tipus ele manifestació. Sr. Triay Humbert, vol fer ús de
la paraula?
Sr. Marí Calbet, vol fer ús ele la paraula?
Pe! Partit Socialista de Menorca té la paraula el
Sr. J oan López Casasnovas.
LOPEZ CASASNOVAS:
Sr. Presielent, Srs. Diputats: Ens trobam en un moment que aquí s'ha qualificat avui dematí de fita historica.
Anam a coment;:ar un rodatge a partir d'un Estatut
d'Autonomia, a partir el'un Parlament que representa la
voluntat sobirana deIs pobles ele les Illes Balears i Pi-

tiüses. S'ha elit ja aquí dins, pels que m'han precedit en
l'ús de la paraula, que el programa de govern presentava unes propostes insatisfactories, en general, perque
venien mancades del com es durien a terme. Aquí dins,
avui dematí, hem sentit paraules com Hica, com objectius generals, com propOsits, que en definitiva vénen a
es ser qüestions molt abstractes i que una proposta de
govern ha de contemplar amb la seva concreció, amb
el seu desenvolupament. S'ha dit aquí dins, que enfront
d'historicismes respectables, pero inexactes, i enfront d'emocions molt comprensibles, pero escassament
operatives, sense que at;:o ens impedesqui la recerca de
les nos tres tradicions, deIs antecedents i de les senyes
d'identitat, la realitat és que l'Estat autonomic que
ara coment;:a és fruit doctrinal de la democracia iliberal, s'ha dit aquí dins, i de la voluntat controladora
d'un poder omnímode que té les seves arrels en el federalisme ameridl. Perdoni, Sr. Candidat, si no he recollit
fidelment la seva intervenció; pero també comprendú
que he tingut poc temps i dificultats en la recolecció
del seu extens discurso Nosaltres tenim dret a l'autogovern, perque tenim una personalitat historica que exigeix l'autonomia. Estam dins un lloc historie. Vet aquí
una de les nos tres arrels que és sÍmbol de la grandes a
passada del país, quan era lliure i quan vivia ja aquest
país diús un federalisme, i no precisament del federalisme Iwrcramerica, sinó el ¡fe la casa reial de Barcelona, el sÍmbol de la qual presideix, Srs. Diputats, malgrat tot, el Parlament d'aquestes Illes. L'autonomia deIs
pobles de les Illes reclama, lluny d'historicismes inexactes, efectivament, respecte a la nostra historia. Si avui
les naciol1alitats de l'Estat Espanyol accedeixen a l'autonomia és perque els seus pobles han lluitat per ella.
I vull llegir l'Estatut d'Autonomia, que no ens hem de
cansar d'observar, perque diu t~xativament en el seu
prdlmbul: "En aquest moment historic en que Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera inicien el procés
cap a la institucionalització de I'autogovern, reten homenatge a tots els seus fi!ls que al llarg deIs temps
han treballat per mantenir la identitat del nostre poble». La 110stra tradició de lluita per l'autonomia no es
fonamenta en les figures, tot i la seva brillantesa innegable, deIs polítics sucursalistes de les Illes, sinó en els
llui tadors que en circumst~mcies molt adverses han
mantingut la seva identitat, la nostra identitat de poble. Figures com Antoni Maria Alcover, Gabl-iel Alomar,
Joan Estelrich, Guillem Forte,za, Miquel Ferra, i observi
el Sr. Candidat que la relació no presenta ideologicament cap caire sectari i que inclou personatges tant de
tendencia progressista com de tendencia conservadora.
Nacionalistes conservadors que vós, Sr. Candidat, heu
eslat incapat;: de reivindicar com a base doctrinal del
vostre ideari de govern: el qual, és evident, no passa
d'esser un conservadorisme impulsat des del centralisme i farcit de receptes socials i economiques apreses
d'ideolegs del capitalisme america. Vet aquí les arrels
autentiques del seu programa ele govern. El candidat,
avui dematí, ens esbossava un programa d'intencions,
no gos a dir-l1e un programa de govern, en que hem
parlat ele rellant;:ar l'activitat economica él través de la
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incentivació del sector privat. Tota la vostra filosofia
esta en funció deIs interessos privats. Tota la vostra
filosofia, rccordem, ve en funció deIs interessos privats,
enguany precisament que celebram el centenari del naixement de l'economista britanic Keynes, que d'alguna
manera ens exposa com els paisos occidentals van rellan<,:ar la scva expansió economica els anys 50 i 60 a
partir de I'assumpció d'obligacions pressupuestaries
acumulatives per part de l'Estat a partir del sector públic. Anem alerta sobre aquest tema. No sera únicament
la iniciativa privada la que ha de regentar la nostra economia. També a les Illes Balears la crisi actual exigeix
un sector públic gran, fort, pero diferent, que as sumeixi activamcnt les polítiques públiques d'oferta a través de la invcrsió productiva que permetin reestructurar la indústria, un sector públic que intervengui més
aCLivamcnt i directament en el procés d'acumulació i
cxpansió productiva perque els mecanismes de mercat
no actuen davanl desajustaments ele gran entitat com
els que tenim prcsentats avui i aquí. No manquen exempIes també de com ha fracassat la gestió de programes
neoliberals dins l'actuació económica. Front a I'economia ele mercal no es pat ablidar el manament conslitucional d'una fructífera planificació amb l'obligada
participació deis treballadors i els seus sinelicats, deIs
consumidol's i usuaris. deIs ecologistes i els moviments
ciutadans; i no dic dels empresarís i les seves organitzacions, perque entenem que aquest programa que se'ns
ofereix esta fet a la seva mesura, a la seva imatge i
semblan(,:a. Hem sentit que la crisi economica ha estat
menor a les Illes, i que la política a seguir pel govern
de la Comunitat Autonoma, vol esser d'incentivar l'esperit de superació de tots els grups socials; i pensam
que poc pot aquest programa servir a les c1asses populars ele ciutat, de la pagesia, qua n parla c1arament de
reeluir, de flexibilitzar plantilles i a la vegada promet
que hi haura una plenitud el"empleo'. Aquí hi ha una
contradicció palesa en el nostre entendre. També hi ha
una contradicció palesa, quan es parla d'evitar els monocultius i a la vegada l'única proposta autcnticamen~
formulada és la el'incentivar el sector turístic el'una manera decidida. A un país COIl1 el nostre, efectat, per gravÍssims desequilibris economics entersectorials, és evident que el simple joc ele merc,\! no sera ¡-emei en el
desequilibri; perque aquest desequilibri sectorial i territorial és conseqüencia el'un capilalisme salva~ge de
mercat que va actuar en plena llibertat durant la passada epoca del franquisme. Precissament l'excepció que
representa Menorca dins el conjunt de les Illes ha e1'cs·
ser, a nivell d'ordcnació del territori, un fet positiu a
defensar; i se rem nosaltres els qui, en [ron' e1'aquest
govern q uc es configura en torn d'Alian¡;a Popular i e1els
seus satcHits lliberals i pseuclorcgionalistes, els que, re·
petesc, defe llsarem que a Menorca no li sigui també
aplicable el concepte de balearització, concepte tan grat
a la dreta que el candidat representa. La elefensa de les
1lles menors no és només una qüestió de representació
numerica en el Parlament; i bo sera que el candidat
respecti l'opció polílica e1i[erent que una Illa menor,
Menorca, ha votat. Una aplÍcació forc;;aela i imperativa
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del vostre programa sobre Menorca, una 1Ha que ha
votat majoritariament l'esquerra, podra esser legal, pero
no seria, creim, del tot legítima. 1 en aquest sentit, hem
pogut escoltar amb gran preocupació com es tenia la
in ten ció de convertir els Consells Insulars en pul's organismes d'administració ele serveis, en pUl' contrast amb
les tesis que la mateixa Coalició Popular, durant la campanya electoral i, més encara, durant la reelacció ele l'Estatut el'AutonomÍa va defensar en el seu dia. Ara mateix, el senyor candielat ens deia que, efectivament, els
principis de subsieliarietat, que les competencies arribarien rapidament i en la mesura que els consells Insulars ho soHicitassin. Aí;O esta molt ben clit aquí; Ji agafam la paraula, pero també voldríem assenyalar clarament que una política de transferencies de competencies no es pot basar únicament en la voluntat, tant
per part del qui rep com per part del qui dóna, sinó
en les possibilitats real s d'exercir aquestes competencíes. Que no ens elonin, com ha succe"it fins ara, compctencies importants en disciplina urbanística, i no es
complesquin a Menorca per manca de personal, per
manca d'executors i per manca de voluntat política, tot
sigui dit, de dur-la a tenne. Que cns digui el senyor
Canelidat com pensa dotar de conlingut polític, clins el
marc ele l'Estatut d'Autonomia, evidentmcnt, els Consells Insulars, a més d'esmenar els trespols llenegaelissos, la manca de visibilitat de les carreteres; _que tot
aixo esta molt bé i que no hi entrarem en aetalls, pel'que no és el proposit, entenem, en una intervenció
curta, de detallar un programa de govern que, en tot
cas, és voste, senyor candidat, el que ens presentava.
En tenim prou, tanmateix, a saber que, per al futul'
possible govern de les Illes, el sol és la quintaessencia
de la propietat privada. En tenim prou, s'ha elit així;
perque, a continuació, no hem sentit que el sol, el paisatge, l'habitat el'una Comunitat és també patrimoni ele
tots; i la Constitució espanyola fa primar els interessos coHectius sobre els interessos privats. No se'ns ha
dit que es pensa fer davant els actuals processos de
revisió i adaptació ele la nova Uei del s61, deIs planejaments municipals. Cal pensar, per exemple, que succeira amb els espais natul'als a protegir, reconeguts
per catalegs i inventaris d'ICONA. 1 dic d'ICONA, no
he dit d'ecologistes, deIs científics, d'organitzacions de
la defensa ele la natura, que des de posicionaments
científics universi taris han dit també la seva entorn a
espais tan importants com I'Albufera des Grau, com Es
Trenc, com Cala En Turquela i Macarella. En definitiva, cap a zones greument amena¡;:ades per uns interessos bcn concrets.
1 entrcm ja en el terna de cultura, aquí hem sentit un programa ele govern que ni tan soIs esta disposat a complir amb el manament estatutario L'artic1e 14
de l'Estatut diu: "La normalilzació lingüística será un
objectiu deIs poelers públics de la Comunitat Aut6noma,,; i no es pot impulsar una política de normalització lingüística i cultural fent afirrnacions tan insensates com la ele deixar expressament de costal qüestiülls
prou debatudes per la ciencia filologica, subterfugi infantil, i per descomptat incfica<;, per cvitar designar el
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nostre idioma pel nom que la ciencia filológica ti dóna
i que arreu del món és senzillament llengua catalana,
com el rnateix Estatut a l'art. 3 diu ben dar i llampant, «La llengua catalana, propia de les Illes Balears,
tindra, juntament amb la castellana, el caracter d'idioma oficial». l creim que des de la Comunitat Autónoma, des del Govern, cal fer avan<;:ar la consciencia de
les propies senyes d'identitat, una de les quals, la més
important, és la llengua. Mallorquins, Menorquins í Eivissencs rallam, parlam, xerram en ca~ala; i es trac~a
senzillarnent de fer com feía Monsieur J ourdan, que
parlava en prosa pero no ho sabia. Es tracta que ho
sapiga que sapiga que parlam a les Illes en catala. l
les institucions tenen l'obligació de conscienciar-nos-en;
perque, si no és així, el mal té unes causes i les causes poden tenir remei. l referent a les varietats que
ara tant preocupen al Sr. Candidat, volem recordar que
van esser precisament eles ele seclors de l'esquerra els
qui van fer constar que l'ensenyament de la nostra
llengua catalana es faria d'acord amb la traclició literaria autoctona; i que les modalitats insulars del catala serien objecte d'estucli i de protecció, sens perjudici
ele la uni tat de l'iclioma; perque no ens fa por assumir
aquesta qüestió, és logica, de tradició literaria autoctona; ele traelició literaria en la nostra llengua només
n'hi ha una, la que s'ha feta durant més ele 700 anys
en cataJa, des deIs mallorquins Ramon Llull a Costa i
Llobera que heu citat; des de Joan Ramis i Ramis,
menorquí, el també menorquí Mossen Josep Salorel Farnés; des d'lsielor Macabich, a Maria Villangómez, per
citar un eivissenc que viu. 1, quant a varietats, no han
estat cls inteHectuals de la dreta centralista i castellanista els qui han salvat, recopilant-Ia, la cultura popular i la nostra llengua; pens en Alcover, en el pare Gínard, en Francesc Camps i Mercadal, Francesc d'AIbranca, homes tots d'un pensament més conservador.
Lamentam molt que els polítics que ara van a formar
govern no hagin aconseguit entendre que la cultura és
una de les opcions prioritaries de les propostes polítiques d'un programa de govern com pot ser la consieleració sobre el benestar social dins les famílies. En definitiva, jo voldría acabar aquesta intervenció deixant
ben clara la nostra voluntat d'exercir una tasca opositora conscient de control de l'acció de govern, ele seguiment i parlicípació en les tasques legislatives i no dubt,
senyor candidat, que 'recollesc' amb aixo la seva voluntat de comptar amb el concurs de l'oposició. En un
regím dernocratic, no podia esser d'altra manera, pero
crec que el vertader problema, el problema més important és que amb aquest programa de govern I'autonomia, l'autogovern de les Illes no donara els fruits
necessaris perque la població, les capes populars, la
majoria de la població de les Illes vegi que el programa de govern dóna Eruits i que es palpen i que es
senten. Moltes gracies. (Aplaudirnents).
PRESIDENT PARLAMENT:
Torn insistir, torn insistir, dernan que el públic no
faci mostres ni d'afirmació ni de desaprovació. Senyor
Cañellas, vol fer ús ele la paraula? Pel Partit Socialis-
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t a d e Mallorca té la paraula D. Sebastia Serra Busquets.
SEBASTIA SERRA:
Sr. President, Senyores Diputats i Senyors Diputats: Bones tardes a tots. El PSM hauria volgut analitzar avui en detall el programa que ha presentat el
Sr. Cañellas; peró l'imperatiu de ['arribada divendres
del Ministre d'Administració Territorial ha fe~ que haguem hagut de fer només avui aquest debat, si bé nosaltres pensam que per fer-ho en detall i en profunditat hauríem d'haver hagut de menester dues sessions.
Pero som aquí i hem de dir que no només hem tengut
en compte el parlament del Sr. Cañellas, sinó que també hem tengut en compte una breu campanya elec~o
ral pero molt intensa i també hem tengut en compte el
que es diu en el documcnt c1'Aliam,:a Popular «un programa detallado, concreto e inmediato de gobierno»;
ho hem tengut en comple i de qualque manera hem
partit el'un plantejament clar. Un programa de govern
ha de tenir una finalitat que és construir unes Illes
Balears i Pitiüses, que a través de l'exercici de l'autogovern aconseguesqllin una societat més justa, un equilibri territorial, un recobrament ele la nostra ielentitat
cultural i lingüística; és a elir, un canvi per a milloraro Aixo és el que nosaltres enteníem que dictava la
Constitució, que dictava el nostre Estatut, i a aixo pensavem que veníem; peró avui hem vist en el programa
que s'ha exposat avui de matí que els problemes basics que tenen les Illes Balears i Pitiüses no han vist
una concreció en el programa d'acció ele govern que
se'ns ha presentat, i nosaltres estam veient que, de
qualque manera, havíem cl'aconseguir un projecte de
Eutur o s'havia el'aconseguir entre el govern i la nostra oposició seriosa i constructiva, HavÍem d'aconseguir un projecte de futur que el govern de qualque
manera anas recollint una tradició de Hu ita pel nostre
país í anassim avanyant cap a un progrés com el
preambul de I'Estatut d'autonomia inelica; pero no
hem vist com la nostra historia a un lloc tan venerable
com aquest hagi estat recollida; no hem vist com la
tradició nacionalista dels nostres pobles ha estat recollida; i també hem vist amb elolor una confusió no només semi\l1tiea sinó ieleologica que mentre parlam de
potenciar les varietats lingüístiques i cultural s de cada
illa, cosa que nosaltres admetem, no només aelmetern,
sinó que defensam en profunelitat, pero hem vist, ja
dic, una confusió molt greu en el sentit de Parlament
Balear, Poble Balear, Govern BaJear, mentre elesprés
anam clefensant coses de cada illa. Pero, de qualque
manera, que és per a nosaltres, els nacionalistes d'esquerra, aquest programa de govern exposat?
És un programa de govern no al servei elel nostre país, sinó al servei el'unes classes privilegiades i
d'uns grups de pressió que pretenen a través d'aquest
programa consolidar la seva hegemonia sobre el nostre país. Un país, certament, amb un alt nivell de vida,
pero mancat d'una solida tradició política, com no sigui
la tradieió política del caciquisme. Avui, i ja ha ha dit
el PSM de Menorca, és imprescindible un sector públic
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fort. En aquest sentit, aquest país nostre, que té profundes diferencies socials i perillos os desequilibris territorials, no necessita programes de govern dictats per
privilegiats i per grups de pressió. Necessita un govern
amb un programa decidit d'intervenció dins la vida social i economica perque practiqui una vertadera redistribució de la riquesa i que corregesqui amb coratge
els perillosos i destructius elements de desequilibri territorial; pero, en comptes d'aixo, el programa del candidat es limita a parlar-nos d'una iniciativa privada,
d'una dirúmica empresarial que bastarien, pensa ell,
per corregir tots els mals de la nostra terra; i perdonau que vos digui, en mateira economica, el que m'ha
vengut bé a la idea que és l'antiga rondalla: «Aixo era
i no era, un bon viatge duu la cadernera, per tu un almut i per jo una barcella». obviament, i perdonau la
mica d'ironia, l'almut és per a les classes populars, la
barcella per qui ha fet el programa. Aquestes receptes
neolliberals fan elel candidat un deixeble regional, molt
aplicant certament, de l'escola de Xicago. Lamentam, i
el nostre país també tendra oeasió de lamentar-ho, que
la dreta local, amb aquesta estranya APUMULPEDEPEDAL, hagi hagut de viatjar tant per dur un bagatge tan
pobre. Els remeis elel Sr. Friedman ja han fracassat
per tot arreu, comenc.;ant pel Xi[e d:En Pinoehet i arribant a la nostra Europa. No li dcmanaríem al Candidat que exposi programes progressistes; pero sí que
almenys exposi programes adaptats a la nostra realitat; i en aquest sentit, no deixa d'esser una ironia que
el representant d'una fon;a política com Alianc.;a Popular, tan poe disposada a admetre el fet de la realitat
plurinacional i pluriregional de l'Estat espanyol, es vegi ara en les circumsUmcies d'haver d'enllestir tot un
programa de govern autonom per a les Illes Balears i
Pitiüses. Sempre va bé trobar el bon camí; per aixo estam satisfets que quedin molt enrera els temps en que
el Sr. Fraga, quan es redactava la Constitució, no volía senlir parlar ni de nacionalitats ni d'autonomies polítiques; a tot estirar volia una desccntralització administrativa regional. Pero aquí estam a un Parlament; i
allo que dcfineix un Parlament és la scva capacitat de
legislar; i aquí ens 1mbam lambé en la paradoxa que la
['o1"<;:a política del candiclat no anuncia de manera clara
quina seria la legislació autonomica. Durant la campanya
electoral es va arribar a afirmar que no hi hauria
Lleis; i avui, si no hem entes malament, només s'han
anomena t les Lleis institucionals i una llei ref¡;rida al
sector turístico Seria trist ha\'er ele constatar que la
elreta local, que ha estat un criat eficient i servicial del
centralisme a epoques molt diverses, des del Caciquisme, del Maurisme al Verguisme, fíns a les corrupcions
elel franquisme, que aquesta elreta només sapiga descobrir les virtuts de l'autonomía per defensar els seus
propis privilegis, enfront d'una política tímidament
progre ssista impulsada pel govern de l'Estat central.
Nosaltres hauríem volgut debatre un programa concret
de govern que donas respostes concretes a temes puntuals de la problematica insular. En el discurs elel candidat hem vist moltes dec1aracions d'intencions, molts
ele bOl1 s proposits ele signe moralitzant; lamentam dir
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que tot aixo ens confirma que ens trobam davant la típica cortina de fum que solen esser e1s programes electorals i de govern de la dreta; perque, parlem sincerament, el candidat no pot exposar al10 que ens temem
que és vertaderament el seu programa; la política d'una dreta que esta encara molt enfora de la dreta europea, malgrat a estones del parlament i paragrafs
que ens semblaven que estavem dins aquesta dreta europei:tzant. La dreta local no té aItre programa, ho veurem al llarg d'aquests quatre anys, si no ens equivocam,
i creim que no ens equivocam, que un moelel economic
que no coneix més llei que la del profit individual,
egoista i insolidari; que no se preocupa ni poc ni gens
de construir un país, una societat, una cultura, un futUl'; endevinam que sera en el camp de l'ordenació territorial on serem tristament profetes, per no parlar ja
del terreny cultural i lingüistic on endevinam també
que ens esperen dies molt trists, fmit d'una política
que no ens vol reconCixer la nostra identitat nacional;
i no parlem ja d'aspectes no anomenats, com serveis
socials i benestar social. Aquest programa de govern
no és una IJI"oposta d'administració d'un país, sinó
cl'administració d'uns interessos, malgrat les proclames
de signe liberal, reformista, ¡-egionaLista, d'aquesta estranya coalició, han estat els poders economics els que
h:m dictat la lIci, els quc h::m assegurat que al candidat no li mancara el suport necessari per obtenir la
Presidencia de la nostra Comunitat Autonoma. No hem
de dir que el programa de govern del candidat qucda
molt per davall de les possibilirats que entenem ofereix el nostre Estatut, no precisament generós; per aíxo
ens perme;rem que, a la vegada que anirem fent
una analisi crítica del seu programa, li anirem oferint
propostes alternatives i pensam que complementaries i
sempre amb l'esperit de fer una oposició constructiva
i avan<;:ar cap a un país en convivencia pacífica, sense
tensions i a un país millor. Per aixo, el primer apartat que volem comentar de la política sectorial és el
d'Hisenc!a. Nosaltrcs entenem que en aquests moments,
a les nostres 111es s'ha de negociar amb molla de forc.;a la reinversió aquí de la riquesa que s'ha estalviat.
Pensam que és una greu deficiencia del programa d'AJianc.;a Popular que no parli de Caixes d'Estalvi, que no
parli de Banes, que no parli, en definitiva, d'aquí poder invertir el que aquí s'eslalvia, véngui de caixes, de
bancs o véngui de les divises turístiques; i pensam que
en aquest sentit és la !lei d'ordenació finan cera i la
llei de credit cooperatiu eIs elements que s'haurien de
posar en mana rapidament. Quant a ordenació del territori, malgrat les bones parauks, nosaltres hem vist o
vcim, amb tota sinceritat que aquest model proteccionista que hem reclamat grups ecologistes, gnlps ciutadans, molta gent del nostre pub le, no es ttcba amb sinceritat dins el programa exposat avui de matí i molt
menys es troba, amb sinecritat, fer una tasca legislativa, una tasca de concreció. S'ha parlat de lIei d'ordenació territorial; no s'ha parlat de definir d'una vegada
per totes els paratges naturals; i aixo és una bona pregunta que s'hauria de respondre avui. Que ha estat d'aquelles suspensions que va [er el Consell General fa
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uns mesos?; que ha estat, o que sera de tots aquells
paratges natural s defensats pel GOB, lCONA i altres
entitats que han lluitat molt?; que ha estat i que sera
deis estudis damunt activitats extractives, damunt eHminació de residus?, com hem d'impulsar una política
concreta que, atenent a la qualitat de vida, de qualque
manera pugui avan~ar; i ens ha 'assustat' el model d'autopistes que es segueix plantejant a Mallorca, a Menorca, a Eivissa i a Forrnentera; basten les xarxes actuals
revisades i millorades, pero no ens fa falta amb absolut parlar d 'autopistes. l no s'ha parlat d 'activitats molestes, ins alubres, nocives i perillos es; amb una paraula s'han cleixat molts de temes en aquest aspecte que
ens preocupen molt. En el programa electoral parla de
I'explotació deIs lignits, pensam que aixo és un tema
que fins i tot GESA ja té oblidat; avui no se n'ha parlat, en el programa esta dit; suposam que aixo ja és
un tema que es deixara de banda. S'ha parlat també
d'aigua, de problemes d'aigua en el programa electoral; pero no es parla que la llei d'aigües ha de fer que
I'aigua dol~a només sigui per a: la pagesia i només sigui
per al consum de les. poblacions i no per a aquestes urbanitza cion s fantasmes que estan so rgint. En definitiva
tampoc s'ha parlat dins el tema de l'ordenació territorial d'un tema tan important com les bases militars
cstrange res dins el nostre t erritori, de quina \'oluntat .
política té el govern que se pugui formar. Parlant de
turisme, sempre hem defensat un turisme dinamitzador d'aItres sectors economics, i ens preocupa que no
es parli en aquest sentit d'una Huita contra la dependencia exterior del nostre turisme, en definitiva deIs
grans monopolis; i en aquest sentit ens preocupa que
no es parli de participació a cercar les solucions de
tecnics patronals, treballadors, associacions culturals i
d'esplai; i ens preocupa de qualque manera que no es
parli d'una forma ció professional, quan es parla de
qualitat en els serveis; i que no es parli d'una reforma en profunditat de l'Escola de turisme actual convertint-Ia en una Escola Superior de Turisme; de qualque manera tampoc s'ha parlat en absolut ni es cliu
mai quines zones turístiques estan saturades, quines
han el'estar amb expansió i quines han d'estar protegides i quins espais públics, en definitiva, es volen defensar. 1 quant a alternatives a I'es tacionalitat, pensam
que ni e s parla de tercera edat, ni d'aspectes culturals,
ni de convencions, ni d'un turisme que atengui a la
nostra naturalesa; en definitiva , les mancances en
aquest s ector també són molt importants. Respecte a
Agricultura, Ramaderia i Pesca, volem e sser moit concrets, no es parla de defensar l'explotació familiar dotan t-Ia de mitjans moderns p e r fer-Ia competitiva; no
e s parla d'un proteccionisme respe cte als nos tres mercats inte riors i respecte a les cooperatives; no es concreta. Així com en el programa escrit d'Alianc;a Popular es parla d'un proteccionism e a la pe s ca, cns demanam per que aquest proteccioni sme no es fa també a
l'agricultura i ramaderia de cada iHa; i en aquest sentit p en sa m que són les coopcrativ es de la pagesia des
de baix, és una !lei c!'aibyües, é s una llei de zones de
muntany a, é s una llei de pesca, el s instruments valids

i de qualque manera la concreclO per comenc;ar una
acció de govern. Quant a transports, hem de dir que
coincidim plenament amb els principis de defensar a
ultran<;a la insularitat. Nosaltres, en el passat C.G.I.,
Consell de Mallorca i Menorca, hem defensat moltes de
vegades que el cost d'insularitat es tengués en compte,
tant en e1s 'fletes' com als viatges de passatgers; ens
hem cansat de repetir-ho i ni el govern anterior ni l'actual han ates encara degudament aquestes peticions;
pero pensam que en aquests moments no ens podem
quedar només amb aquest aspecte. Hem d'anar molt
més enlla. Falta una terminal de viatgers millorada i
que les comunicacions entre les illes siguin potenciades i millorades. El tren és un aitre deIs aspectes a potenciar, i nosaltres sí estam d'acord amb un estudi en
profunditat del tren fins Alcúdia, pero no pels lignits,
s inó per la importancia turística i per a la descentralització de Ciutat. Parlant de comen; i d'indús!ria és
quan també volem arribar a concrecions molt cIares.
El comerc; s'esta defensant, com igual el petit comerc;,
com igual la petita i mitjana indústria; pero nosaltres
clcim que si no hi ha una voluntat decidida de lluita
a n timonopolista, de defensa de l'empresa familiar, com
es pot de qualque manera defensar en profunditat la
petita i mitjana indústria i el petit comen;?; i on és la
n.:gubció deIs rnercats i de les arees comercials?; i on
podem ti'obar una planific,ació industrial i una llei d'activitats artesanals tan important?; i, siguem cIars, en
aquest moment la possibilitat d'industrialitzar el nostre
país és en base a indústries de transformació vegetal i
animal, aixo a curt 'plac;' és el més cIar i no ho hem
trobat enlloc del programa presentat avui. Respecte al
benestar social, que no se n'ha parlat en absolut avui
d e matí, creim que és un deIs problemes greus del nostre país; es necessita resposta a aturats, drogadictes,
alcoholics, minusvalids, etc.; i en aquest sen tit pensam
que és una de les eines fonamentals per a una convivencia sense tensions, i una de les eines fonamentals
per fer un país millor, i pensam que basicament aquest
punt del programa ha estat oblidat i no entenem per
que; com ha estat oblidat en el programa escrit de que
clis posam; i aquest estat de consciencia del problema i
la planificació de noves atencions a partir d'una visió
concreta, real i agil és el que ha d'atreure una atenció
prioritaria de l'acció de govern; perque en aquests moments falten uns centres per a drogadictes, per a la desintoxicació i també per a -.1a deshabituació i també la
recuperació; hem de dir que la part de drogadictes és
en el programa escrit d'Alianc;:.a Popular, pero només
en l'aspecte de recuperació, no de desintoxicació i deshabituació; hem de dir que no hi ha cap centre per a
dones marginades, h em de dir que tampoc e s té en
compte la problematica de la delinqüencia i seguretat
ciutadana; en I'aspecte de fomentar cooperativisme juvenil, centres d'esplais, monitors de carrers que ajudin
qu e de qualque manera en aquestes barriades on
l'atur és molt fort, de qualque manera s'aconscgu es qui
evitar, preveure una mica els aspectes de delinqüencia.
H em de dil', en definitiva, que una llei de benes tar
soc ial és molt urgent i una acció de govern des de
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baix, a partir de la feina que ja s'ha feta, de la feina
que es fa, i d'uns sectors de població molt iHusionats
que han treballat en aquest sentit del benestar social; i
també hem de parlar en el sentit del benestar social de
la gent vella, de pensions, salut, residencies, ajuda a ca
seva de les persones majors, que no les hem de voler
treure, si pot es ser, de les seves cases, deIs seus pobles;
i també d'una ajuda cultural decisiva a la gent major,
que pot esser amb aules de tercera edat o altres iniciatíves que es puguin fer. Parlant de treball, en aquest
aspecte consideram que obviament el nostre Estatut
d'Autonomia dóna unes possibilitats molt limitades;
pero sí que dóna possibilitats de fomentar el cooperativisme, d'ordenar el credit cooperatiu, de plans econo..
mics de l'Estat per a les Illes Balears; és a dir, impulsar-los amb molta de fon;:a, de crear organismes que
fomentin la plena ocupació i també una important transferencia en la seguretat i higiene laborals, una tasca
que s'ha duita molt irregularment a la nostra terra i
que pensam que pot servir molt a les classes populars
ben duita; i en aquest sentit, seran les inversions públiques, els serveis públics, els plans d'obres i serveis
financ;:ats per la Comunitat Autonoma i executats a través deIs Ajuntaments els que poden crear a curt 'plac,:',
ma d'obra per a aquest a~ur juveni~, per a aquest atur
jUVénil, per a aquest atur globalitzador que lrobam; i és
en aquest sentit que s'ha d'aconseguir un credit cooperativista, una ordenació del credit i una protecció i bon
ambient a la petita i mitjana empresa i comen;, per a
veure si aquesta lacra social tan important com és
l'atur es pot anar endavant; i nosaltres volem oferir
dues iniciatives importants, una l'Institut d'Ocupació
a les Illes Balears, que entre el Govern, les centrals sindicals i empresaris hauria de coordinar la política d'ocupació i participar en el control del subsidi de l'atur;
i també una aItra iniciativa, l'Institut de Salut Laboral
per a, de qualque manera, anar endavant en aquesta
qüestió de la higiene i la seguretat en el treball. Parlant del tema de salut, bem quedat un poc sorpresos
davant el programa de govern; no es parla en absolut
de medicina preventiva, només es parla d'assistencial;
els estuclis als quals es fa referencia sóh els estudis del
mapa sanitari de les Illes Balears i no s'han tengut gaire
en compte pel Consell, pels Consells Insulars i pel Consell General, com puguin esser hospitals psiqui~ttrics,
com pugui esser un servei nacional de salut i com
pugui esser una coordinació efectiva entre totes les
institucions de l'Estat i també les de la COl11unitat Autonoma. J oventut, esports; són dos ternes que també
pensam que s'han d'atenelre molt; bem ele elir que
l'associacionisme juvenil ha el'esser fomentat eles ele
baix i que s'ha de crear un insti tut ele serveis a la joventut com a alternativa en el sentit ele l'atur, cooperatives ele joves, oficines d'informació, assessorament
i promoció el'activitats juvenils i potenciació a la formació ele monitors i responsables el'esplai; aixo són aspectes que ele qualque manera es poelen ten ir en compte,
que 'recolleix' el nostre Estatut, que són tl-ansferencies
que ja s'han fetes i en elefinitiva és una feina importantíssima que ha el'anar endavant. Esport; es parla molt
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d'esport competitiu, es parla també de caminades a
peu, es parla també d'activitats com ajuela al 'tours'
representatius de les Illes Balears pels seus despla¡;:aments; pero també a canvi que promocionin el nostre
esport; aspectes com l'esport eelucatiu, l'eelucació física,
l'esport ele lleure, aspectes com els deIs minusvalids
i en elefinitiva la potenciació ele I'esport de base popular i participatiu són coses que no s'ban tengut en
compte i són mancan ces molt greus.
PRESIDENT PARLAMENT:
Li record al Sr. Diputat que esta 'agotant' el temps.
SEBASTIA SERRA:
Sí, gracies. Acabant, intentant abreujar molt, hem
ele dir que en materia el'educació no se n'ha parlat;
les competencies són poques, és evident, pero la voluntat política d'un govern ha el'esser que hi hagi transferencies i que a la vegaela aquestes transferencies siguin molt concretes; i en aquest sentit hem de elir que
en eelucació hi ha possibilitats entre es coles el'infants,
plans d'estuelis, eelucació especial, aplicar correctament
i mi llorar el Decret ele bilingüisme, cosa que tampoc
s'ha citaela avui de matí, en elefinitiva una serie el'activitats que pensam que s'hauricn de concretar i no en
la passivitat.
I respecte a la universitat només una petita observació, ens sembla molt bé als nacionalistes elel PSM que
la universitat tengui una atenció prioritaria; pero es coltem també els estudiants i professionals.
Cultura, molt breument hem ele elir que soIs no se
n'ha parlat, les competencies són molt amplies i falta
una lIei ele Patrimoni Artístic, ele Patrimoni Etnologic,
museus, arxius i biblioteques. Pensam que el nostre patrimoni és molt ric i s'ha de conservar i és a partir
el'aquí que hem d'aval1(;:ar i pensam de qualque manera
que la cultura no només ba d'anar a l'escola, sinó que
ha el'anar al carrer i a l'aelministració, i hi ha aspectes
com la manca d'una emissora de radio en la nostra
llengua; i hi ha aspectes com l'ensenyament ele la nostra cultura i en la nostra llengua, cosa que no s'ha
parlat gens, han el'esser potenciats si volem que aquest
organisme d'autogovern funcioni, sigui popular i sigui
progressista; i també, ja per acabar, només dues paraules elamunt institucionalització, política ele personal o
funció pública, aixo és un tema basic, si no tenim una
administració autonoma nostra, una funció pública el'acord amb els articles 11, 41 i 42 i elisposició transitoria cinquena elel nostre Estatut, ele qualque manera estarem coixos; i en aquest sentit hem de dir que la 110Stra !lengua i cultura ha el'esser coneguda per l'aelminístració i aixo és un deIs aspcctes que reconeix l'Estatut el'Autonomia; i hem de dir que s'ba el'acabar amb
els contractes acLminístratius precaris per l'aelministració autonomica i hem de passar als contractes laborals
de tipus progre:ósista o a oposicions senzilles perque
tenguem una aclministració correcta; i hem el'arribar a
una escola c\'aelministració pública propia, ja que en
aquests moments només tenim una delegació de l'escola cl'aclmínistració local que pensam totalment insu-
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ficient; i per acabar, ja que ha passat el temps, vull
reiterar també el dit anteriorment que ha quedat molt
poc cIar. l'aspecte deIs Consells Insulars, i molt poc
cIar que defensar els pobles de Mallorca, la nostra part
forana i les Illes menors, és que hi hagi competencies,
és que hi hagi serveis i no només una reforma electoral.
Gracies. (Aplaudiments).
PRESIDENT PARLAMENT:
Vol fer ús de la paraula el Sr. Cañellas Fons?
GABRIEL CAÑELLAS:
Molta tristor m'ha causat sentir el PSM de Menorca
perque després de sentir-lo a ell, crec que tot el missatge d'esperan<;a que de qualque manera hem volgut
donar a aquestes Illes avui de matí, ell, en dues paraules, ha traciat de convertir-lo en un missatge desestabilitzador. Només li vull contestar a un tema concret,
perque els al tres pens que no t enen contestació; no hem
renunciat de cap de les maneres que l'administració
tengui una funció pública orientadora i complementaria; és cert que pensam que la iniciativa privada és el
motor principal que ha de moure tot el desenvolupament economic i darrere l'economic tots els altres; ara
bé, quan aquest motor no funcioni, quan aquesta iniciativa no es produeixi, llavors sera el moment en que
l'administració pública, i aquest govern en formara
part d'aquestes institucions de la Comunitat, s'hauran
de posar en marxa per aconseguir alIo que la iniciativa
privada amb un primer pas no hagi aconseguit.
Que la fiexibilització ele plantilles sigui un sistema
de produir més 'paro'; jo pens que molt pitjor és obligar a empreses que no poden mantenir els seus empleats, aguantar-se per tots els 'medis' necessaris, per
totes les fórmules possibles, baldament la seva economia no ho permeti; perque llavors 'en ves' de fer una
regularització es produeix un 'cierre' total.
Que els Consells Insulars seran organismes d'administració deIs serveis? Ni pens haver-ho dit, ni ho hem
defensat mai, ni ho elefensarem; i, si a qualque moment,
i em perdoni, he dit que només eren organismes d'administració de serveis, crec que haura estat una manca
d'expressió, perque sempre hem considerat que hi ha
d'haver delegacions i transferencies suficients perque
siguin precisament qualque co sa més que aixo . Pel que
es refereix al PSM ele Mallorca, bé que voldria contestar al Sr. SebasWl Serra; pens que només ha sentit el
que ha vo-lgut, i allo que no hi ha convengut del meu
discurs ho ha tergiversat; pens que nosaltres sí hem
parlat d'agricultura familiar i de la seva potenciació;
pens que sí hem parlat de medicina preventiva; pens
que sí hem parIat d'una legislació que protegesqui cls
espais naturals; i com aixo altres moltes coses. L'únic
és que renuncii' a contestar-lí, perque al final ha arribat
al meu 'animo' el cOllvenciment, cree que al de vos tes
també, que el candidat era ell i no jo. Moltes gracies.
(Aplaudimen ts).
PRESIDENT PARLAMENT :
Vol fer ús de la paraula D. Joan Lópcz Casasnovas?
Té cinc minuts de temps per exposar-ho.

LOPEZ CASASNOVAS:
Gdlcies, Sr. President. Diputats, el nostre missatge
des de la tribuna d'oradors, en cap moment creim que
ha estat un missatge de tristor; en qualsevol cas, volem
deixar ben dar' que la tristor ens 1'ha produlda a nosaltres escoltar determinades proposicions dins un programa pretesament de govern. També volem dir que un
missatge d'esperan~a, en no produir-se per part del candidat a la investidura com a President, ens ha causat UD
sentiment de frustració; perque els interessos que defensam, evidentment, no són els rnateixos que els que
defensa la majoria que ara vol formar govern. Pero
volem deixar ben dar que no pretenem desestabilitzar;
el que feirn és l'exercici legítim de l'oposició, l'exercici
legítim de la democracia; dins aquest Parlament, crec
que és important que se sentin veus discrepants i que
s'argumcntin. I que s'argurnentin; perque quan es diu
que els aItres temes no tenen contestació, a 'jo' a¡;:o és
una contestació que no me val. Que se digui que quan
falla la iniciativa privada, sera llavors quan el sector
públic intervendra per salvar l'economia de les Illes, és
una manera que a 'jo' em sembla absolutament invalida; i al nostre grupo L'Agrupació d'Esquerres PSM de
Menorca, ens sembla absolutament desoeta i invalida,
eles d'un punt de vista que el sector privat es mou a
p Clrtir, en aguest cas, del suport deIs dohlers de tots,
de la Comunitat Autonoma de les Illes, del sector públic. Que la flexibilítzació de les plantilles produeix més
atur; a¡;:o és una situació que a 'jo' em sembla incontrovertible, ¿com es paUia l'atur, a partir de la flexibilització de les plantilles? És una pregunta que m'agradaria que se'm contestas. M'hauria agradat molt més
sentir que des del govern de la Comunitat Autonoma
s'iniciara una actuació de govern per aturar el treball
negre, per evitar el tancament total de les empreses,
evidcntment; pero, sempre a partir d'una justa valoració
de la importancia que gestionam, aquí dins, doblers de
tols els ciutadans de les Illes i no només d'uns interessos legítims, pero minoritaris. Finalment, vull dir que
recolIesc i me'n felicit i me n'alegr que la intenció del
candidat a la Presidencia sigui de no convertir els COI1sells Insulars en organismes dinamitzadors de serveis
exclusivament; jo vulI dir que ac;o és alIo que he pogut
recoUit, modestament pero sincerament del seu ...
PRESIDENT PARLAMENT ... ?
SR. CAÑELLAS oO .?
PRESIDENT PARLAMENT .. . ?
SEBASTIA SERRA:
Nosaltres haguéssim volgut avui escoltar aquesta
concreció absoluta amb ordenació del territorio Ha parlat de l'agricultura, de moltes coses; i en el programa
hi ha moltes coses d'agricultura; i un aspecte sí que ens
ha agradat, que és parlar deIs canals de comercialització, que aixo vol dir un cert ¡ntent proteccionista; pero
no s'han concretat aspectes com pugui esser 1'ajuda a
una agricultura familiar o ramac1eria o pesca, en base a
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que un gas-oil sigui més 'barato'; en base a que l'electrificació rural, voste diu, ha d'arribar als pobles, a tots
els llocs de la pagesia; nosaltres deim: d'acord; pero
també hem d'intentar que sigui més 'barata'; és a dir,
nosaltres pensam que han faltat concrecions i sobretot
desenvolupament d'alguns deIs aspectes que voste ha
dit, que ha dit i que nosaltres no hem volgut escoltar o
que no hem sabut escoltar.

de su uso y protección exclusiva», per tant no ens fa
cap por dir-ho, no ens fa cap por manifestar-ho;
l'únic que creim que precisament aqueixes modalitats
insulars, i aixo és el que hem volgut expressar, tenen
un nom; i aqueixes modalitats són precisament el mallorquí, el menorquí, l'eivissenc i el formenterenc. Res
més.

Respecte a Medicina preventiva, sí, n'ha parlat; pero
només ha parlat de vacunació; i a continuació ha parlat
ele salut escolar. Nosaltres pensam que la medicina preventiva va molt més enlla, que hi ha molts d'estudis,
fins i to! fets una mica pel Consell General Interinsular, que en algun aspecte ja va treballar. Res més, gracjes, i per altra part no dubti que l'hem escoltat amb
malta d'atcnció; si haguéssim tengut el discurs per escrit i més bores pot esser encara li haguessim tret més
[il.

PRESIDENT PARLAMENT:
La 'TauIa' considera que ens podem prendre una
mica de descanso Se suspen la sessió durant 15 minuts.
Als 15 minuts seran cridats una altra vegada els Senyors Diputats.

PRESIDENT PARLAMENT:
Sr. Callellas Fons té la paraula.

JERONI ALBERT!:
Sr. President, senyores i senyors Diputats: En primer Iloc, en nom de la Coalició Unió Mallorquina-Partit
Democrata Lliberal, vu!l aprofitar aquesta primera 'comparecencia', afortunadament primera en aquest moment, per saludar tots eIs Diputats i per posar-nos a la
seva disposició' en toL allo que pugui anar en benefici
de I'autonomía de les Illes; perque junts, pensam que
podem treballar, encara que discrepem en les coses que
tots sabem que els nos tres partits defensen de distinta
manera. També ens podem felicitar avui, jo de manera
personal i en nom del meu grup, per poder ocupar
aquesta tribuna, la tribuna del Parlament Balear, la
tribuna del nostre Parlament. Els qui hem treballat
perque aixo arribas a esser una realitat, avui ens [elicitam perque estam fent camí. Bé és ver que al millor
no és e! que pensavem; pero el poble, que és e! que
mana en democracia, ha volgut amb el seu vot encarregar el desenvolupament de la nostra autonomia als
que la varen combatre 'hasta' la [i. Que aixo és un
contrasentit, jo no ho sé; jo cree en la saviesa del nostre poble; i a més pens que el dia que es va constituir
el primer Parlament, pens que va esser un punt i aparto
Pens que des d'aquell dia anam tots amb afany de fer
poble, amb afany de fer coses; i hem c\'oblidar coses
passades, per pensar en que és el que ens convé cara
al futur. Jo avui dematí m'he alegrat; i vull felicitar
el candidat, per la seva primera part del discurs, on
realment ha parlat bé del nostre Estatut. Ha dit que
era una bona eina per fer la nostra Auol1omia; pero
no podia deixar de pensar en aquell moment quan, fa
temps, quan varem iniciar aquest procés que ens ha
duit avui a poder estar asseguts aquí, gent que esta asseguda alla el dia que vare m iniciar al Consell General
Interinsular el va qualificar de «bodrio» de! qual no
en vull menjar; aixo ha canviat; tengucm espcran<;a,
anam per endevant; cree que avui és una bona nova
i a partir d'avui i a partir d'aquesta constitució elel
Parlament els fets d'uns i uns aItres, sense tenir en
compte el passat, ens diran sí o no hi ha vertader esperi t d 'autonomia, sí o no hi ha ganes de elefensar allo

GABRIEL CANELLAS:
'Bueno', de qualque manera jo volia dir-li que ara
me pens que voste ha canviat els termes; diu que sí
n'hcm parlat, peru que: 110 he:111 concretat suficie:ntl11ent.
1 jo he volgut entendre-, qu-an voste estava a,la tarima,
que no havíem parlat de preventiva; quan hem parlat
de medicina preventiva no només hem parlat de vacunacions, sinó que també hem parlat de consum, de vigiEmcia, menescalia; de tates les aItres qüestions que
produeixen precisament aquesta prevenció, que no són
només les vacunes. Tal11bé hem parlat, dins l'agricultura, que feia falta potenciar de qualque manera les
famílies d'aquests agricultors fal11iliars, perque era l'única forma basica que el nostre camp pugui de qualque manera aconseguir un desenvolupament; certament
no hem entrat a dir que una de les formes era reduir
el preu del gas-oil; pens que de qualque manera aixo
ja esta 'establit', únicament haurem d'aconseguir que
es mantenguin aqueixes formes. De l'electrificació rural
hem dit que sí; pero que precisament sabent que l'electricitat és tan cara que en aquests moments estan tancant molts deIs pous que hi ha a Mallorca, perque
reguius no poden permetre's el 'pago' de 'recibos' d'elect¡-icitat, o és que hem parlat ele en el seu cas, substituir-la per energies alternativcs que, en aques.t cas concret de l'electricitat rural, també n'hem fet menció.
Quant a que ens faci per mencionar la paraula catala
com a !lengua, puc dir-li que nosaltres hem tengut les
110stres manercs de pensar; pero des del moment que
acceptam un Estatut que esta aquí i que l'hem acceptat
de qualque manera i en funció d'el! estam en aquest
momen aquí constituint la Comunitat Autonoma, no ens
fa por res; simplement deim que, si efectivament a un
'puesto' diu, «La lengua catalana, propia de las Islas
Baleares», -ho dic en castel!a, perque a mi m'és més
facil llegir-ho en castella, me perelonin, el primer que
s'haura de normalitzar som jo-, 'pues' també a una
altra banda eliu que, «las modalidades insulares serán

PRESIDENT PARLAMENT:
Atenció, atenció, se 'reanuda' la Sessió. Té la paraula, per la Coalició Unió Mallorquina-Partit Democrata
Lliberal, D. Jeroni Albertí Picornell.
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nostre, si o no constitu'im un Parlament; que des d'eH,
'duguent' aquí les opinions de cada una de les forces
polítiques, anem avan<;ant en la construcció d'aquesta
comunitat illenca que hem d'anar fent día a dia. Jo
vull comenc;ar per 'adelantar' pe1'que si no a vegades es
presta a confusions, el vot positiu de la nostra Coalició
electoral a la investidura d el candidat, Sr. Cañellas; perque volem esser cla1's des del principi i no usar les practiques parlamentaries que a vegades 's 'empleen' de criticar durament el programa i acabar dient que votarem
sí. NosalLres deim que votarem sí, i per que votarem sí.
No sera perqué ens hagi convenc;ut el programa; perque no ens ha convenc;ut; nosaltres creim que el programa neces si ta, en primer !loe, establir un grau de
prioritats; no dir tot el que es fara en 4 anys; dir que
és el primer que hem d'assumiL 1 per aixo crec que el
programa és una declaració de bones intencions, amb
un discurs ben argumentat; pero que nosaltres pensam
que fan falta moltes coses per esser un programa de
govern. Programa que parla de contenció fiscal; estam
d'acord, nosallres també creim que l'empresa privada
és el motor de l'economia lliure. Pero, per altra part,
quan pada d'incentivar, quan parla de donar subvenc ion s , que parla de compensar, jo deman amb que?
El programa diu volem fer tot aixo, i tots voldrÍem Eer
el que aque~t programa diu; jo sé quines són les limitacions d'un programa, quan en una hora has d'explicar
moltes de coses; pero crec que hi falta en aquest programa, a. més del que eliu el candidat, que vol fer? com
ha vol fer?, quan ho vol fer? í amb que compta per
fer-ho? Aix;o és, en el nostre criteri, un vertader programa de govern; i l'aItre és una exposició d'intencions
que creim que no va més enlla d'aixo . Per parlar de
coses que no s'han parlat, ja s'ha elit aquÍ, hem parIat
del sector del calc;at; per aquest sector del cal<;:at i no
altres sectors; no s'ha parlat del sector nautic, pensam
que és un sector prioritari avui a Mallorca, Menorca
i Eivissa-Formentera; perque té moltes possibilitats; i
s'ha parlat d'intentar reduir l'atur, allargant la temporada turística i creant 'puestos' de feina per l'hivenl;
i no s'ha parlat de l'artesania, que crec que és el sector
cJau, perque a l'hivern puguem realment combatre
l'atur estacional, pero que no se n'ha parlat. També
m'hagués agradat, jo sé i die que és limitat el temps,
sentir parlar de la política de la tercera edat; crec
que hi feia falta en el programa; i no me digui el Senyor Candidat que esta en el seu programa de partit,
perque aquÍ no és el seu programa de partit el que venim a escoltar, és el programa de govern el que venim
a aprovar; i a:mb el seu programa de govenl dir sí o
no al candidat que dura endavant aquest programa.
Tampoc s'ha parlat per a nosaltres del rnés primitari
que hi ha avui a les nostres Illes, que aquest sí marca
el sotil del nostre creixement: del problema deIs nostres recursos hidrologics, que pensam fer?, perque, si
tenim el turisme com a sector clau ele la nostra economia i no defensam el nostres recursos hiclrológics, fent
l'ús necessari perque puguern treure el majar contengut d'aquests recursos tent un o dos o tres usos de la
maleixa aigua, pens que estam amb una dificultat; per
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a mi, al programa, que compren e i dic que té dificultats d'expressió en una hora, li falta per damunt de tot
una carrega de prioritats. Hem dit que farÍem lleis,
molt bé; hem dit que faríem la llei del Parlament, molt
bé; pero quina farem primer, és el que jo voldria saber;
per on comen<;arem; perque és ver que en 4 anys ha
[arem tot, si tenim temps; pero és ver que hi ha prioritats i que hem de comem,:ar per atacar all0 més urgent; i jo, de caracter d'urgencia, no n'he vist dins el
programa; és un programa, com die, de fer moltes
coses; que, en definitiva, per no saltres ens pareix que
li [alta contengut i sobretot li falta rigor a l'hora de
dir, com he dit 'antes', que farem, com ha farem i amb
que ho farem. I no per no citar més, perque ja s'ha
parlat aquí; a mi m'lla preocupat el tema cultural.
S'lla parlat de mallorquí, menorquí, eivissenc i formente¡-enc, que són distints, com és distint, he entes jo i
ha dit amb una aHegria poetica molt interessant, «l'aire
que res piram, les aigües de les nos tres platges, el sol
que ens iHumina»; en definitiva no s'accepta la unitat
ele la llengua catalana, que ja ha dit el Sr. López Casasnovas que ho diu l'article 14, que seran les modalitats ins ulars del catalii objecte d'es tudi i de protecció,
sense perjudici de la unitat de l'ielioma. Aleshores la
pregunta és: si no els ha convem;ut el programa, perque votaran «sí,,? i una altra pregunta a dins aquesta,
peI; que votarem «sí» al candidat d'AP i no al elel PSOE?
Nosaltres votarem «sÍ» a'l candidat Sr. Cañellas per tres
raons molt importants en el nostre criterio Primera raó,
és la fon;:a política més votada a les Illes Balears; ja
sé que són pocs els vots de diferencia; pero quan hem
de tenir criteris selectius aquest és important. La fo[(;:a
més votada de les Illes Balears pensam que és un punt
importanL perque nosaltres li donem el «sÍ»; i és un
deis punts que ens ha mogut a dir «sí" al candidat
d'AP. Segon motiu, pel component sociologic majoritari
del nostre electorat; pens que no és mica qüestionable
que la majoria deIs electors d'Unió Mallorquina en coalició amb el Partit Democrata Lliberal estam perEectament eliferenciats de les postures d'AP; pero no 'hasta'
el fun t de preferir un govern socialista; i tot partit es
deu als seus eleclors i aquests votaren amb iHussió
de governar nosaltres; pero a la vista dcls resultats,
queda cla¡- que nosaltres no podem governar; aleshores,
el dilema no es planteja entre el Ilostre programa i el
programa d'AP o el nostre programa i el programa del
PSOE; es planteja entre, el programa d'AP i nostre i
del PSOE i nostre; i més encara, per a nosaItres el dilema esta entre el programa d'AP i el nostre contrapcs
i el programa del PSOE i el nostre contrapes; i pens
que el nostre electorat vol el programa d'AP amb el
nostre contrapes; i per esser feels a l'electoral - un partit té com a primera premissa esser feel a ['electoratvotarem «sí» al candidat d'AP, I tercer motiu: l:1 no:;tra ferma voluntat de no participar en les tasques de
govern; el nostre grup esta disposat a donar suport parlamentari a un govern monocolor, pero no a participar
en ell; ja sabe m que pels alL¡-es aixo ens compromet
igual; pero nasal tres, que és al cap i a la fi, els que hem
de decidir, és total i absolutament diferent; i com que
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coneixem l'Estatut tant com qualsevol altre, sabem la
quantitat de gestió que ha de dur a terme fora del
suport parlamentari; i voldríem, pel bé del nostre poble, que ho fessin molt bé; i desitjam que ho facin molt
bé; pero volem que sigui exclusivament seu el passiu i
I'actiu del balan~ d'actuació d'aquests 4 anys; i pel gran
sentit de responsabilitat, no volem que es pugui adduir
falta de coHaboració parlamentaria ni tactiques desestabilitzadores per dur endevant una gestió de govern;
perque aquí i avui no volem esser nosaltres els qui anteposam interessos del partit als interessos del poble de
les Balears; i el poble necessita, per creure en I'autonomia, veure ',amb els seus u11s que els que e11 ha elegit
es preocupen de dur endevant la defensa del que ens
és propio Altra cosa és que aquest mateix poble jutjara
el Ilarg deIs 4 anys quines forces polítiques realment
fan la seva defensa i quines forces polítiques diuen que
el defensa; i amb aquesta, al llarg d'aquests 4 anys de
poder triar, dira, quan torni anal' a votar, quina és la
fon;a política que més confian¡;:a li mere ix per encarregar-li la gestió deIs seus assumptes; perque els assumptes són elel poble. Volem, aixo sí, posar un lIistó a
aquest suport parlamentari; el que els interessos del
poble estiguin per damunt de tal; quan els interessos
ele classe es posin per 4amunt els interessos del pobles,
110saltres cst3renl defensant aquest amb tota for:;:a i
amb tota responsabilitat; no dubtarem un sol moment
en emprar la for¡;:a deIs nos tres vots a favor del poble.
Volelríem dir que nosaltres, a més de donar suport, volem esser feels a l'ideari del nostre partit i volem fer
ús d'aquest Parlament sense cohibicions i sense tenir
por; aquí hem de tenir cIar, jo voldria que avui quedas cIar, que aquest Parlament és el Parlament de les
IIles Balears, és el Parlament que representa el nostre
poble; no cal fer decIaracions cada dia d'espanyolisme;
som espanyols els qui hem acceptat la Constitució; i el
nostre grup diu que és tan espanyol com ningú; pero
aquí estam per defensar els interessos del nostre poble; i el nostre partit vol dur aquesla defensa fins endavant; vol dir que la seva actuació de suport al Govern no l'atuwra en cap moment ele dir el que pensa,
perque es faci el millor pel nostre poble; de elur endavant una tasca; de que 'profundiguem' a dins nosaltres
per aflora¡- tal alló qlle duim ele sentiment d'un poble
diferenciat; que lluitarem per la nostra cultura tot allo
que sigui possible; que defensarem la nostra 11engua fins alJa 011 sigui necessari; en definitiva tot
(1110 que és nostre; perque sempre deim que fer poble
i defensar allo nostre és defensar el nostre patrimoni
artístic, la n05tra cultura, la nostra !lengua, el nostre
turisme, els nos tres espais naturals; i vull dir que m'ha
2gradat sentir avui c!ematí com ha parlat ele defensa
d'esp2is naturals protegits el candidat; perque cree que
és important quan ha parlat que no volíem seguir com
quan feiem tant de ciment; i volem defensar el que
ens queda del nostre patrimoni paisatgístic i de les nostres cales, elel nostre medi ambient; per aixó jo volia
dir avui aquí, volia deixar ciar que ens ha mogut a donar el nostre suport al candidat d'AP, tan ciar i tan
simple com el que jo vos he volgut dir; i per aixo, i
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per acabar, perque cree en les sorpreses que dóna la
democracia, perque el poble és el qui té la cIau de donar poder a uns i a uns altres, estam avui d'enhorabona, estam fent canlÍ, estam duent endavant una tasca
que el nostre poble ens ha d'agrair; estam 'tenguent'
fruit d'aquest Estatut tan combatut: tantes dificultats
que a la fi, a la: fi, com he dit i amb aixo acab, per circumstancies del nostre vot toca dur endavant aqueHs
que el varen combatre fins a la fi. MoItes gracies.
(Aplaudiments).
PRESIDENT PARLAMENT:
Pel Partit Socialista Obrer Espanyol, té la paraula
D. Fdix Pons Irazazabal.
FELIX PONS:
Sr. President, senyores i senyors Diputats. Els socialistes del PSOE, volem, en primer 11oc, manifestar la
nostra extrema, extraordinaria satisfacció per poder fer
ús de la paraula en aquest moment, en aquest marc,
en aquesta institució, a un Parlament de les Illes Balears autónom, democratic; sabem que aquesta és una
ruptura sense igual a la nostra historia institucional,
remuntant-nos fins alla on vulguem; que per primera
vegada el poble d'aquestes Illes ha elegit per exercir
unes competencies, petires o grosses, poql.les o moltes
en aquest moment; pero l'ha elegit el poble; tot el poble, sense estamentalismes ni restriccions superades,
ha elegit aquest Parlamento Aquesta sabem que és una
inmensa, enorme legitima ció que comporta una inmensa
enorme responsabilitat; i tenim, per tant, el compromís
de no defraudar mai aquesta responsabilitat; i vull
deixar molt ciar que la nostra salisfacció és absolutament independent del paper que ens toca fer avui en
aquest acte; que hem duit, per arribar aquí una Huita,
una acció política, des de fa molts d'anys, la irnmensa
majoria deIs que seuen en aquesta part, per arribar avui
aquí; abans de la Constitució, abans de l'arribada de
les 11ibertats demacra tiques, abans de l'arribada de l'Estatut; i ho tornaríem fer balelament tenguéssim l'absoluta seguretat que ens tocaria jugar aquest paper avui
o un papel' d'inferior qualitat i eI'infe¡-ior relleu. Un
Parlament, creim que dignificar·lo és utilitzar-lo adequadament; i dignificar un Parlament és parlar d'allo
que els elec10rs i els ciutadans valen que es parli; parlen ells i se 'n demanen les causes i les raons deis problemes que valen que siguin plantejats i que siguin
debatub, resolLs; i avui aquí hem de parlar de la investidura, d'aquesta investidura concreta, del que significa políticament aquesta investidura concreta. Aquestes eleccions han tengut un resultat complicat; la democracia no semprc és lineal en Ics seves manifestacions; i aquesta vega da ha estat complicada la conseqüencia d'aquestes eleccions. Els socialistes, a la vista
d'aquesta complicació, varen manifestar des del primer
dia, des del primer moment, que aquesta primera legislatura d'aquest Parlament democratic - i no vull
aventurar el que pensaríem de segones i terceres legislatures, peró possiblement estaríern a les mateixes
posicions- pero que aquesta primera legislatura exigia
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un Govern majoritari, de suport majoritari; i sabíem
que aixo no era facil, perque la correlació de forces
donava papers decisius a uns Diputats que podien exercir la forx,:a arbitral o moderadora; pero sabíem i exigíem que es fes el sacrifici necessari perque aquest
govern pogués actuar amb la seguretat d'una corresponsabilització en una tasca efectiva i clara; difícil,
com sera la constituent d'aquesta primera legislatura.
Ho hem demanat amb coherencia i creim que amb discreció i prudencia; i avui sabem ben cert, i ho volem
dir clarament, que no ha estat la nostra caparrudesa
de manten ir-nos en l'exigencia d'un govern majoritari
el que ha frustrat la nostra participació en una fórmula d'aquestes característiques. Després d'una aparent
incertitud durant unes setmanes, sobre si aquesta situació electoral o post-electoral 'embarassosa' acabaria
en nin o nina, jo eslic per dir que han esta t bc ssons,
i que la pe¡;:a política fonamental d'aquest moment és
exam inar quina correlació de forces s'ha clonat perquc
en aquests moments estiguem a punt d'assistir a la investidura d'un govern d'AP, d'un govern de dretes. Jo
no vull entrar en aquest moment en les 1-a0I1S que el
representant d'UM ha exposat, líciles i respectables,
per explicar la seva postura. Jo el que cree és que hi
podria hav er conseqüencies insospitades del critcri que
la fon;:a políii cCl més votada té una certa priorit,lt p er
la investielura; jo deman si aquest seria el criteri si la
f01"<;a majoritaria aquí fos el Partit Comunista; quin
criteri se seguira en el Consell ele Mallorca, on el
PSOE és la fon;a més votada; quin criteri ha seguit
UM en els ajwltaments on la fonra més votada no
és AP. Durant la campanya electoral, varem advertir,
vareun. dir, que ds vots a UM poss iblement servirien només per elonar suport a un govern cle dretes .
Aixo es va intentar elesmentir, es ·:va negar amb energía, amb irritació; jo l'entene, aquesta irritaeió d'aquell
moment; pero desgraciadament se'ns ha fet profetes
qua n feiem aquelles manifestacions; i UM s'ha definit,
se definira el'aquÍ a uns moments, com una fon;:a política de dretes clares. Jasé que se'm pot dir facilment: «Els socialistes h eu estat en converses, que no
en negociacion s, amb Unió Mallorquina fins fa un parell de dies, i estaven elisposats a formar govern amb
Unió Mallorquina. És que si UM hagués acceptat formar un govern amb els socialistcs, avui seria una
fon;:a centrista i en vista que ens ha donat carabasses i
se n'ha .. anat amb AP és de elretes?» Els partits es defineixen per les seves decisions; i els partits 'recien'
nats, més que cap altre, per les primeres decisions; i
aquesta era la primera i fonamental decisió que havia
de prendre UM, la que h avia de marcar la seva personalitat al marge de declaracions i ele programes, de
promeses i cle paraules; a 1'hora deIs fets, a l'hora de
saber cadascú on se situa, UM ha decidit esser de dretes. El partit, el partit. Jo disCl-ep de la valoració que
ha fet el representant d'UM de la condició sociologica
deIs seus vota11ts, ele les preferencies deIs seus votants;
és absolu tamen 1 lícita i respcctable la in terpretació que
fa de la voluntat majoritaria del seu e lec torat; jo 1i
respect; pero discrep el 'aques ta apreciació, discrcp per-
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que cree que UM havia despertat unes expeetatives entre l'electorat no d'esquerres, també ho vuIl dir moIt
clar, que han estat defraudades. Per que? Perque ha
jugat al reflex negatiu, s'ha guiat finalment per l'obsessió «anti" i ha obe'it el designi suprem de la dreta
d'aquest país: impedir que governin els socialistes; i
aixo és el que distingeix, cree jo definitivament, una
opció real i autenticament centrista d'una opció de dretes. Li augur poca fortuna dins la formació del Senyor
Roca, pel que vaig sentir ahir vespre. Guaitin a Europa;
els autentics centristes no tenen problemes per governar amb els socialistes; i vostes han mostrat una retioencia insalvable; i el seu centrisme ha quedat evidenciat com a verb al, ocasional, aparent; i, s i m'apuren,
quasi estaria per dir que oportunista; i, per tant, hem
de dir una cosa molt clara, UM sera responsable d'aquest Govern i no val investir-lo i desentendre-sc'n. El
Si". Albertí va fer un es declaracions a l'endema de les
eleccions, on deia claramcnt que és necessari diferenciar dues coses: el Govern, que ha el'esser estable, i el
Parlament, en el que els pactes que es formalitzen no
han el'obligar ele cap manera a una elisciplina ele vot,
ja que amb aquelles qiiestions que afecten els interessos generals, com la Llei que regulara la composició
elel Parlflment cada partit ha de poeler votar segons estimi orortú. Vos tes es tan investits el'una funció efectivü.ment arbitral; i nosaltres volem un govern es table;
la moderació i l'arbitratge l'han cl'exercir i tenen dret
él exercir-lo amb totes les seves forces,
moderant un
programa ele govern que compii de forma permanent
amb un suport parlamentari estable. Aquesta és l'autentica estabilitat, la permanencia d'una base parlamentaria. Jo crec que és molt important que avui es digui
aquí si hi ha pacte o no hi ha' pacte, quins són els termes del pacte, si esta 'garantitzat' el suport parlamentari a aquest govern o si no esta 'garantitzat', si estam
elavant un govern minoritari que haura de pagar i ja se
li ha anunciat que haura ele pagar bastant qualque votació -si haura de pagar cada votació i esta per negociar cada una de les Lleis que dugui a aquest Parlament; O si aixo és una farsa, esta ja tol pactat, aquÍ es
marquen distancies purament ex ternes i realment estam davant un govern perfectament estable. El Sr. Cailellas ha clit avui de matí que el pacte esta fet, que
la governabilitat esta 'garantitzada', que l'estabilitat sera absoluta; voldríem saber si aixo és realment així; si
és aixÍ, si aquesta estabilitat esta 'garantitzada', els responsabl es del govern i ele l'estabilitat estan perfectament definits, i els vots no es poden posar en hibernació; vost-e s han volgut elir, senyors d 'UM, que estan
exempts ele la responsabilitat de governar, que els seus
vots estan més aviat pensats d'aquí a l'any 86; pero
els que els han votat els han votat per governar ara;
i certament vostes ara s'hauran de responsabilitzar d'una cosa o d'una altra; jo comprenc que voldrien no haver-se de responsabilitzar, ho comprenc perfectament;
pero s'hauran de responsabilitzar, i nosaltres haurem
de r ecorda r caela dia quines són les seves respo nsabilitats reals; i sigui com sigui, vos tes seran actors principals d'una mateixa obra; pero no només han romput
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per a sempre, a judici nostre, la seva imatge centrista,
progressista, reformista, sinó que han romput una cosa
per a vostes molt més greu i desgraciadament per a
tots nosaltres també molt greu: propiciant aquest govern d'AP, han volatilitzat la seva credibilitat autonomista, la seva possibilitat de profunditzar en una credibilitat autonomista; i estam constitmnt el primer govern autonom; a nosaltres ens arriba fins baix de tot
saber que s'ha perdut una oportunitat historica per
aquesta decisió que es consumara d'aquí uns moments;
vostes havicn contret públicament uns compromisos
amb aquest poble i amb el seu electorat, s'havien 'omplit' la boca del nom de Mallorca, de fer poble, de defensar allo nostre; vosíes havien contribult decisivament a dur endavant aquest Estatut; i jo me felicit
també, com el Sr. Albertí, d'haver sentit avui de matí
cl Sr. Cañellas que creu que l'Estatuí és el punt de
partida d'aquesta Comunitat; jo esLÍc dispost a oblidar
i a creure en la bona fe del que es diu; el problema és
que en política el que s'oblida deIs antecedents esta
condemnat al fracas i a passar-ho molt malament; com
vos:e ha recordat molt bé, Sr. representant d'UM,
aquest Estatut s'ha duit endavant en contra d'AP, a pesar d'AP, no només pels incidents de la iniciativa que
voste ha recordat amb paraules textuals pronunciades
a moments de la Comissió redactora. amb recursos clavant el tribunal, amb a.menaces d'inconstitucionalitat;
sinó que tot aixo havia conformat realment una opinió,
que vost'e sap que no és personal meya, que estava estesa i que vostles qualque vega da se n'havien fet eco,
de que la gent d'AP no s'havia Ilegit l'Estatut, jo celebr que, si voste sap que s'han llegit I'Estatut hagi
mudat d'opinió. Que quan parlavem de fer poble o vostes parla ven ele fer poble també sabien que amb AP el
problema més gros que podíem tenir era que ells havien ajudat duranL molts d'anys a desfer-lo. Saben vos(es, ho saben, quina és la filosoba autonómica deis
socis amb els quals han contret aquest pacte de legislatura? El seu company ele partit, bon amic nostre i respectat per tots, D. Pere Morey, dia 15 de gener de 1983
va publicar un article en el que deia entre altres coses, ho llegiré en castella que és idioma oficial també
d'aquesta Comunitat Autonoma: «En otras palabras,
exis'cen dos proyectos de Comunidad Autónoma para
las Baleares, uno que pone su acento en la unidad de
la Comunidad como región y archipiélago y otro que
lo pone en la idea de yuxtaposición de entes distintos
y diferenciados que son las islas; el prime¡ü estima
que el autogobierno es interinsular, encomendando a
cada isla la gestión y administración de las competencias elel Estatuto, pero dentro de la política única fijacla por el Parlamento y el Gobierno surgido de él. Y
el segundo, que el Gobierno estatutario debe ser [wldamentalmente un ente coordinador de las políticas que
en cada materia fijen los Consells Insulares, que serían
los auténticos detenladores del poder y las competencias}). Aquests elos projectes de Comunitat se coincidien
l1a\'ors molt c1arament, perque aixo respon a una exposició que el propi Sr. Morey va fer a lID coHoqui a
la Congregació Mariana, on amb més radicalitat que
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aquí va dir que UM és partidaria d'una Comunitat Autonoma forta i d'uns Consells Insulars purament d'administració local, AP d'un projecte de Comunitat AutOnoma totalment distint, d'un Govern de Comunitat Autonoma residual i uns Consells Insulars forts i que siguin la pe¡;:a basica de la Comunitat. Aquest era el plantejament de llavors no sé si avui els papers s'han girat exactament o no, en funció cle la nova situació; pero en aquest moment jo deman: Existeix un acord respecte de quin ha d'esser realment el projecte de Comunitat Autonoma que es dura endavant a partil- deIs
acords o deis pactes als que s'hagi pogut arribar? Me
cregui que me sap greu haver-me d'allargar en tot aixo.
Fer poble, defensar alló nostre: Jo voldria recordar,
i no per molestar ningú innecessariament... Se m'ha
dit, se m'ha demanat moltes vegaeles abans d'aquest
discurs, si seria dur; me sabria greu estar essent dur
i per elescomptat es ser agressiu i molestar qualcú; pero cree que es tic complint amb la meya obligació en
aquests moments i vostes ho entendran. Quan es va
discutir l'Estatut de les riles Balears en el Parlament,
la legislatura de l'any 79, AP va presentar una es mena
a l'art. 19 que diu que el Parlament representa el poble de les Illes Balears, exerceix la potestat legislativa,
etc.; AP va presentar una esmena suggerint o proposant que se suprimís aixo que el Parlament de les Illes
representa el poble de les Illes Balears; la justificació
no podia esser més significativa i deia: «No existe más
que un pueblo español con caracteres políticos del que
emanan todos los poderes del Estado}), i deia més, «de
otra parte el Parlamento no ejerce una verdadera potestad legislativa»; aquest Parlament, aquest; «sinó una
facultad regulada, delimitada, delegada, la misma potestad legislativa la ostentan las Cortes Generales como órgano de soberanía, las asambleas de los entes regionales ostentan una facultad secundaria, accesoria y
sometida él, armonización y contro],,; i no es pensin
que aixo fas un lapsus; a I'article 23 quan parla de la
inviolabilitat dcls parlamentaris d'aquest Parlament,
que també es proposava suprimir-la, AP deia que, «tales privilegios tienden a restringirse en las asambleas
parlamentarias a su justa naturaleza, mientras que en
las asambleas político-administrativas o administrati\'as no existe}); queda clar que aquesta no és una assemblea parlamentaria, sinó una assemblea político-administrativa o administrativa.
PRESIDENT PARLAMENT:
Sr. Diputat, esta acabant el temps .
SR. FELIX PONS:
Li agraesc molt, Sr. President, la seva molt pertinent
observació; pero també deman la seva indulgencia per
allargar-me una mica més. Aquesta esmena, va tornar
esser presentada quan l'Estatut es va tornar discutir a
la legislatura del 82. Una altra esmena ha proposat suprimir tot el capítol destinat al Tribunal Superior de
Justícia, per entendre que no ens correspon tenir-ne;
una altra esmena diu que <<110 aceptando, como no aceptamos, que el catalán sea la lengua propia de las Islas
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Baleares, no vemos la necesidad de todo este proyecto
de relaciones culturales»; etc. etc. Vegin la nostra preocupació: Neguen l'exisiencia del nostre poble, l'existencia del nostre Parlament, la identitat cultural historica
del nostre poble. No ocasionalment, sinó reiteradament;
i desgraciadament vos tes sabien tot aixo, pero han demostrat també que el seu autonomisme era ocasional i
que els seus interessos eren superiors a les seves conviccions. Jo crec ja he dit abans que és una creen<;a
personal meya que el poble els havia votat per una altra
cosa. 1 finalment ho han arreglat a Madrid i després
d'haver blasmat de sucursalismes i d'omplir-se la boca
de Mallorca aquesta imatge ha estat absolutament definitiva. Se sol dir esteticament, per resoldre les propies
incoherencies, que se té la cartera a la dreta i el cor a
l'esquerra; jo crec que aquí s'ha demostrat que tenen la
cartera a Madrid i el cor a la dreta; el problema és que
la historia a vegades ajuda a comprendre la geografia,
i vos tes no varen anar a Madrid, sinó que varen anar a
Canosa. Permetin dir-los que aixo no és per ironies facils; crec que han comes una infidelitat de dimensions
historiques, han posat en mans de la dreta el procés polític i economic del futur d'aquestes Il1es, que és, com
ha ouedat ciar, un procés de continulsme. El discurs
del Sr. Caí'iellas d'avui de matí com a proposit, suma
de proposits, suma d'intencions, no de programa realment, fora de molt poques, poquísimes coses a les que
intentaré al-ludir, és un projecte de continuYtat del que
ha estat la vida economica i social d'aquestes Illes. Sabem oue el que ha marcat com estigma, practicament
indeleble de les nostres Tlles d'aquests darrers anys, ha
estat una realitat definida que aquí ha estat ja al'ludida
avui, que ha estat la balearització; i els protagonistes
d'aouest procés, de la balearització, els beneficiaris més
directes d'aquest procés, la classe promotora d'aquest
creixement desordenat, caotic i especulatiu te la seva representació política a Alian<;:a Popular, i no aspira afer
caD autocrítica. Se'ns ha dit molt clarament avui dematí,
per part del Sr. Cañellas, que no volen fer cap procés
al passat; pero aixo nosaltres no ho podem acceptar. No
per demanar resDonsabilitats a aquestes altures, que no
és aouest el problema, sinó per saber de quines forces
políticmes i de auines persones ens podem fiar, en funció del que han fet i del que troben ben fet, per fer una
cosa distinta cap al futur; aquest és el gran problema.
PRESIDENT PARLAMENT:
Sr. Pons, li queda un minuto
FELIX PONS:
Nosaltres entenem que hi havia necessitat, existeix
la necessitat d'un canvi profund que marqui objectius
coHectius clars, que elimini factors purament especulatius a curtísism termini; i AP sabem que aixo no ho pot
fer perque aniria contra les seves propies arrels.
Qualsevol ¡ntent de racionalització i modernització seriosa de les estructures economiques, socials, productives d'aquestes Illes, qualsevol intent de marcar objectius inspirats en interessos generals que respongués a
les exigencies d'una societat complexa i moderna ha de

topar necessariament amb els interessos que AP representa a les nostres IHes. Practicament el comentari més
audible aquests dies, i al que jo he pogut arribar perque a més el m'han vengut afer, és satisfacció molt
amplia a certs medís perque ara, a la fi, tot tornara a
esser com abans. Jo no vull entrar a si les queixes es refereixen a les molesties i obstacles que UCD ha pogut suposar durant aquests anys que ha governat a les Illes,
cosa que no crec; o a la insatisfacció que el$> hagi pogut
produir l'existencia d'un regim constitucional i de Hibertats que ha donat protagonisme real a un poble desitjós
de participar activament a Ia configura ció del seu present i del seu futur; el seu programa és un programa de
continu'itat, com he dit, grans apeHacions a reformes
legislatives que no són competencia de la Comunitat
Aut6noma, emfasi a la reducció d'imposts i del 'gasto'
públic; diguin quins són els impost5 que pensen reduir,
quincs les parl ides de despesa pública a les que pensen
aplicar les tisores. Subvencions a balquena: D'on sortiran les misses, si redueixen els ingressos, si redueixen
els ingl-essos i els impost? 1 una gran recepta miraculosa que com un ritornel-!o se repeteix a tots els aspectes
sectorials: una nova legislació laboral, que naturalment
és competencia de l'Estat; flexibilització de plantilles;
reducció de la seguretat social i subvencions a les empreses; aquest és un esqucm8 realment pohre, antiquat
i. qu~ no respon a una idea ni original ni efectiva per
modernitzar res en aqúesta societat. En agricultura propasen la consenració deIs vells cultius i de les velles estructures, en base a subvencions també, i no a racionalitzar explotacions; i per altra banda, com es poden
racionalitzar les dimensions de les explotacions sense
una política d'ordenació que impedeixi l'especulació de
terrenys que no són propiament urbans, pero que estan
essent utilitzals per finalitats urbané's i estan pressionant en els preus de les finques rústiques. En turisme
ha dit mol poca cosa, una mica més de la pagina i un
quart que hi dedicaven en el programa, pero sense especificar res; esta molt clar que tots volem acabar amb
l'estacionalitat, pero com? No ha han dit, tampoco En
ordenació del territori, és molt important saber quines
són les seves intencions reals, com acabara la suspensió deIs plans actualment suspesos?, com acabara la
revisió del pla provincial?, urbanitzaran Es Trenc? Sa
Dragonera? Ses Salines d'Eivissa i Formentera? Sa vaH?
Es Grau? Cala Turqueta? Macarella? Quina disciplina
urbanística imposaran?, com podem creure quan parlen de disciplina urbai1ística, si en els municipis d'Eivissa, en el conjunt; deIs municipis d'Eivissa, que directa o indirectament estan controlats per AP i ho han
estat en aquests anys, el 80 <)'i¡ de les llicencies d'obres
que se donen, es donen amb el visat coHegial denegat?
quina esperan<;a podem tenir que hi haura una real i
autentica disciplina urbanística; amb una paraula, no
voldria, no puc, per altra banda, abusant ele la benevolencia de la Presidencia i de tots vostes, allargar-me
amb unes carencies que hem notat en el seu programa
o la seva exposició. De cultura, ni una paraula; fantastic, ni una paraula; perdoni el Sr. Cañellas, no parl
ja elel tema de la normalització lingüística amb aquesta
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apeHació generosa a normalitzar el mallorqui, menorquí l'eivissenc i el formenterer; a Mallorca hi ha vint
i tan tes varietats contrastades, dialectals també; quines
seran les protegides i les normalitzades? Tampoc han
dit res de la compilació de drets civils; no han dit quan
presentaran el pressupost de la Comunitat Autonoma;
no han dit res de la llei de transf-=rencies a l'Ajuntament
de Formentera; no han dit tantes i tantes coses. Jo li vull
assegurar, finalment, i cree que el President m'autoritzara a fer aquesta observació final, que nosaltres actuarem
amb lleiaItat, no amb aquesta lleiaItat migrada de la
que parlava el seu company de partit i de coalició,
Sr. Herrero de Miñón, que deia que l'oposició lleial és
amb lleialtat a la institució i no amb lleiaItat al govern; nosaltres serem lleials a la institució i al govern,
li puc assegurar; i respectarem escrupulosament les
persones, perque per molt que ens desagradi la seva
ideología i el seu programa, i ens desagrada moH, creim
que no hi ha democracia possible enlloc, si no es fonamenta en un respecte escrupolosíssim a les persones;
i tenguin assegurat per endavant aquest respecte nostreo La democracia exigeix una virtut fonamental, jo he
dit sempre, que és la humilitat, la humilitat de creure
que els altres també poden tenir raó; pot estar segur
que l'exercirem sempre, perque no podem prendre mai
vacacions de demacrates; i com a socialistes 1i 'garantitzam' també el nostre optimisme; aquest no era el govern que necessitaven aquestes Illes, voste no era el
President que nosaltres haguéssim volgut investir, i sap
que personalment té tot el meu respecte i tot el meu
apreci; pero també sabem que mentre hi hagi llibertat
hi ha esperanc;a; mentre hi hagi autonomia hi ha possibilitat que aquest poble, que majoritariament, sociologicament contrastat, creim que esta per una aItra solució, poctra manifestar-la i dur-la a aquesta 'Camara',
Moltes gracies, (Aplaudiments),
PRESIDENT PARLAMENT:
Té la paraula, en primer !loe, D, Gabriel Cañellas
Fons, per contestar al Sr. Felix Pons, A continuació,
per aHusió, donara la 'Taula' la paraula a D, Jeroni Albertí, per aHusions directes. A continuació, la donarem
una altra vegada al Sr. FeJix Pon s i finalment tancara
el Sr. Cañellas. D. Gabriel Cañellas Fons té la paraula.
GABRIEL CAÑELLAS:
Sr. President, després d'aquestes dues intervencions
me pareix que jo molt poc ten 'que' dir, Tal vegada
contestar-li al Sr, Albertí, i a la mateixa vega da me serveix per contestar-li al Sr. Pons, que pens que cada
vegada que se'os adjudica o se'ns enquadra, respecte
de l'Autonomia, a una part o I'altra se tergiversen de
qualque manera les nostres actuacions. Tothom ens diu
que nosaltres 'combatírem' l'Autonomía; i ens estam
referint concretament quan s'ha discutit el projecte
d'Estatut; no me vu!l fer més enrera en cites' del temps
passat; jo cree que quan hem 'combatit' el projecte
d'Estatut no combatíem l'Autonomia, combatíem simplement una forma de fer un projecte d'Estatut que no
eos agrada va; i lIavors sí deiem que amb aquest pro-
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jecte nalXla possiblement morta la nostra Autonomia i
que nosaltres no en volíem participar. Agrair a UM les
seves paraules; i quant al Partit Socialista que escassament ens ha dedicat molt poc temps per tenir-lo ocupat
amb d'altres menesters dir-li que pens, en primer Iloc,
que tal vega da s'ha equivocat de candidat, que el candidat era d'AP i no d'UM; felicitar-nos que de qualque
manera d'aquest maridatge que ens han adjudicat hagi
nascut bessonada, perque almanco si diuen que cada
aHot ve amb un pa davaIl el bray , al 'menos' tendrem
dos pans; i dir-li si quan es refereix a tot el que nosaltres hem exposat, a tot el que nosaltres hem projectat,
voste esta parlant sistematicament de I'any 79 i no de
la fita de la qual arrancam avui, que és u'n Estatut ja
cIar i aprovat i en el que d'una manera més o 'menos'
discreta, pero que amb tota cOnSCieIlcia hem acceptat
j que per 1ant res té 'que' veure en tot quant s'ha discutit abans. Finalment vull fer una referencia a tot
aquest tema deis pactes i de Madrid; que no se preocupi del pacte que hi ha, que només se preocupin, si
és possible, de controlar si els resultats d'aquest pacte
só n o no són positius; pensam que aquesta és la funció
principal que haura de fer l'oposició; i que pensi també
que, si a nosaltres se'ns 'tatxa' d'anti-autonomistes, de
qualque manera el seu partit va defensar que totes les
lleis de la Comunitat Autonoma havien d'esser de qualque forma controlades des deIs seus ser:vicis centrals
del Partit a Madrid; si aixo és autono~isme, 'pues' que
baixi Déu nostre Senyor i ho vegi. Crec que també li
falta un tema puntual; cada vega da que es tracta de
parlar d'ordenació del territori o de defensa d'espais
naturals, es fa la manifestació gratuita i mai demostrada fíns ara de que nosaltres som els unics que tením
capacitat destmctora del paisatge; jo encara no pens
haver-ne destrult cap; jo no pens que el grup que jo
represent n'hagi destruit encara cap; i sí que reconeixem que tenim una herencia rebuda, -frase per altra
banda també molt utilitzada pe! seu partit- que no
estam disposts a considerar bona i contra la qual estam
disposts a Iluitar. Una altra vegada el Sr. Pons, com va
fer ja a altres intervencíons que hem tengut comunes,
interpreta que la nostra actuació que la nostra intenció
de no augrnentar imposts, la tradueix ell per reducció
d'imposts; nosaltres en el discurs d'investidura hem dit
que tractaríem que no fossin augmentats i pot esser
que dins el programa parli, veig que l'esta mirant, que
si és possible es redueixi; jo cree que aquest és un bon
principi, perque 'per lo menos' val més apuntar al 'sobresaliente', d'aqueixa manera al millor quedam en 1'aprovat. MoItes gracies. (Aplaudiments),
PRESIDENT PARLAMENT:
Té la paraula D. Jeroni Albertí. Per favor faci un
ús comedit del temps.
JERONI ALBERT!:
Sr. President, Senyores i Senyors Diputats: Jo vuIl,
no sé si es tic usant el tom de replica, o per aHusions,
és igual; 'bueno' en to molt amigable a D. Felix Pons,
perque cree que l'amistat personal esta a un costat,
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agrair-li, agrair-li profundament, la deferencia que ha
lengu: d'ocupar tant de temps cap al nostre grupo Som
un grup modest avui ens ha fet un grup important, no
sal tres li agraim. Pero sí volía també entrar a, 'bueno'.
que jo crec que fa bé, fa bé quan ells des de la seva optica anali tzen el 'sustracte' sociologic del nostre electorat;
nosaltres proclamavem aquí, Sr. Pons, que volem gua·
nyar les proximes eleccions autonomique5; aleshores
tenim molta cura a averiguar qui és que ens vota, per
que ens vota i que cerca quan ens vota; per tant jo lí
agraesc la seva opinió, jo li agraesc profundament, pero
que crec que tal com ha dit vos te la humilitat d'assu·
mir sempre els consells que es donen i no pensar que
tot ho sabem; jo li agraesc el seu punt de vista baix
del nostre paper que hem fet amb aquest pacte; voste
ha demanat que diu el pacte; jo li dic: no li diré; el
pacte no té perque sorl ir a 1Ium de ningú. L'actuació
nostra aquí sí que voste la veura, la veura tothom, i
aquesta és la que a nosaltres ens preocupa, a nosaltres
hem dit que ens preocupa; i volem donar estabilitat al
govern; í agaf les paraules que voste ha dit del día
següent de les eleccíons, pero que la historia esta fentse cada dia i que realment aquella primera decisió del
nostre partit es va veure que no anava bé per estabilitzar la nostra autonomia; i com que no anava bé i som
gent que pensam que tenim un grau de responsabilitat
suficient per seguir meditant les coses i arribar al que
creim que va bé, hem arribat a que avui estam donant
suport a un grup polític, a un candidat que fara un
govern sense participar en la gestió d'aquest govern;
i hem dit, ja ho he dit aquí, que volem donar suport,
que no volem de cap manera dur practiques desestabilitzadores i que pensam que el nostre paper amb aquest
suport que donam al grup d'AP fara que sigui 'menos'
conservador el seu programa i fara que sigui en certa
manera, hi incorporem el concepte que tenim de fer
poble' al qual no hem renunciat. Voste diu que hem
renunciat, jo dic que no hem renunciat; que per tant
hi ha 4 anys; perque realment jo ho he dit aquí a la
vega da anterior, a la tribuna, perque la gent jutgi qui
és que realment esta defensant ano nostre i qui és que
esta realment 'duguent' una política a vegades, a vegades
dictada a distancia; jo admet, Sr. Pons, si voste m'ho
permet li vul! dir, que com a, 'bueno' anecdota periodística, jo estic insistint en l'eco de que hem anat a Madrid
a pactar; no hem anat a Madrid a pactar; pero si hi
haguéssim anat tampoc me sabria greu; anar a Madrid,
pels que estam aquí, és una eonseqüencia logica; altres
hi ha que ia hi estan i reben les ordres per télex i
Madrid diu el que¡ han de fer i aquí fan el que ells
diuen. Moltes gracies. (Aplaudiments).
PRESIDENT PARLAMENT:
Sr. F'elix Pons té la paraula. Pensi que té 5 minuts.
FELIX PONS:
Sí, Sr. President, intentaré fer-li donació d'una
gran part d'aquests que ara me toquen, perque seré
extraordinariament curto
És possible que hagi donat la sensació que el can-

didat era el Sr. Albertí o hi havia dos candidats; és que
ho he dit al princípi, que eren bessons, i no per una
'boutade', sinó perque la nostra analisi política ens duu
a aixó. Entenem que hí haura un govern de dretes, íntegrat per membres de la Coalició Popular, 'respaldat'
gus:osament, establement, de forma permanent, per un
altre partit de dretes; per tant, aquí havíem d'analitzar
les responsabilitats de dues forces polítiques i no només d'una; de tres, que no l'lle al'ludida, perque hem
assistit al naixement de la teoria del 1Iiberalisme paritari, molt simpaticament exposada pel nostre amie Marí
Calbet, pero que, sincerament, no l'entenc; perque la
teoria paritaria se fonamenta en el pes deIs territorís
a la representació política; quan jo cre13 que en el
lliberalisme el que primava eren els ciutadans indivicluals, les persones i no els territoris; pero els lliberals
progressistes, com ha dit eH també s'han estimat més
anar-se'n amb els conservadors que amb una opció progressista; per tant nO eren uues forces polílic¡ ues, sinó
tres; valgui com a aclaració. Bé, deIs pactes sembla que
no sabrcm res; estam a l'espera elel que ens vagi 'deparant' el transcurs de la legislatura; i no dic que cstam
a ¡'espera ele sorpreses, que creim que no n'hi haura,
sinó a I'espet'a ele veure quina és la concreció real
d'aquesta moderació de les tendencias conservadores
el'AP que UM eliu que exercira. Ho jutjarem a la vista
ut: I'arbüralge resultant.
Sr. Cañellas, voste s'enfada i segurament amb raó
perque voste al millar no ha destrult mai cap paisatge,
i al millor ha ajudat 'inclús' amb les seves mans, a conservar-ne qualcun; pero no és aquest el problema, voste
esta aquí en representació d'una fon;a política que és
AP; jo he dit que en aquesta terra hem aS5istit durant
anys a un fenómen importantíssim, a un model de
desenvolupament economic i social que no ha volgut
esser debatut durant aquesta campanya passada, que ha
estat el fenómen de la balearització; on són els pares
de la balearització?, és que creu que aixo ha estat cosa
de quatre persones ai'llades, irresponsables, que ningú
sap quí són i que estan desenteses del protagonisme
social i economic d'aquestes IHes? No, Sr., els pares
de la balearítzació, com he dit a la meya intervenció
tenen el seu aixopluc i refugi polític a AP; i voste el~
haura de donar cobertura; i aquesta gent seran molt
exigents i ho estan essent ara; i voste ha sap i ho haura
de saber; per aixo jo li he fet preguntes molt concretes;
per aixo nosaltres estam molt cremats en el que hi
pugui haver en materia d'ordenació del territori; per
aixo aquesta nostra preocupació fonamental, perque
creim que en aquest futur de les IlIes fa falta una inversió radical del procés que s'ha seguit fins ara, i no
tenim cap seguretat que el protagonisme en mans deIs
que han estat els autors del procés anterior pugui esser
un protagonisme de canvi, en funció deis interessos
reals d'aquestes IHes; per aixo he parlat amb emfasi,
no amb tot el que hauria volgut, perque el temps no
m'ha bastat, d'aquest tema de l'ordenació del territori.
PRESIDENT PARLAMENT:
Té la paraula D. Gabriel Cañellas Fons.
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GABRIEL CAÑELLAS:
Jo, Sr. Pons, voldria de qualque manera fer-li veure que vostC torna fer manifestacions gratuHes de qui
esta darrera de cada partit; pero 'en fin', com que
aixo ni vos'~e ni jo ho sabem, ni sabem qui ha votat
una cosa ni qui l'altra; jo l'únic que si puc dir-li és
que en aquest cas n'hi ha hagut moltíssims, tants moltíssims d'aquests que ha prodult la balearitzaciÓl que
som. més 'per lo menos', més en aquestes Illes deIs que
han votat en contra. De totes formes, quan, he pujat
a la tarima hc volgut dc qualque manera deixar-me per
aqucst moment el'ara el c1onar-li les gracies per la seya Ileialtat i el seu respecte, que supos que no és sois
personal, sinó de grup; la seva capacitat i la de tot el
sen grup est ic segur que aquest Parlament i les seves
Comissions l'hauran oe menester, si valen fer de qualqlle manera que ano que ayui hem comen~at seguesqui per molts d'anvs i cada vega da millar.

PRESIDENT PARLAMENT:
D. Cosrne Vidal vol intervenir en relaciÓ! al grup,
i li corresfJon a sa Coalició AP-PDP-UL. Li record al
Sl-. Diputat que té 1'int minuts.

COSME VIDAL:
Moltes gr~cies, Sr. President. Scnyorcs i scnyors
Diputats, jo d'alguna m-anera podria vertaderament,
com quasi ha passat, eludir la meya intervenció; pero
no és més que cree una obligació per d'alguna manera recalzar l'exposició del programa que ha fet el nostre i únic Gllldidat, el Sr. Gabriel Cañellas. No obstant, jo voldria comenc;:ar fent el mateix que han fet
la majoria deIs que m'han precedit en l'ús de la paraula; felicjtant-nos vertaderament per poder 'estar'
avui aquí en aquest Parlament nostre, en aquest Parlament de tots, que tots hem ajudat a fer. Jo més endavant diré per oue dic aixo: perque vertaderament seria moH lamentable que se'ns imputas un sentiment
antiautonomista qu~ mai ha tengut aquest grup i que
avui ens volen posar per tots els costats. Pero no obstant,
d'alguna manera vuU comen<;ar dient 'algo' que creim
que és fonamental: que esta cIar que per esser honest
en política 'l1i ha que' esser sobretot coherent; i vertaderament el candidat de Coalició Popular pens que
ja des d'abans de tenir la confian<;a d'aquesta Camb1'a, que sense dubte Ji atorQ"ara clesnrés, ha demostrat
la seva: honestetat clant una autentica llicó de coherencia; nerque, es vulQ"ui o no, el program'~ de .Q"overn
és el programa del partit que esUt en el govern; fer
un prorrrama de partit electoral i 11avo1's no complir-lo
si s'obtén la ma iaria, no seria coherent. La seva intervenció, die que ha 'set' coherent, perque 'antes' d'establir clarament el projecte del procés de treball que
vol dur en tres fronts, 'desde luego', en la creació del
marc juríelic com a cosa prioritaria, en l'assumpció, el
més r~miclament possible, de les competencies, i finalment institucionalitzant, si és que es permet la redund~mcia, I'organirrrama autonomic en base a l'Estatut
que hem aconseguit t0 1 s. 'Ademés' d'aixo, ha estat basat en el compromís d'acomplir el programa amb el
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que la nostra coalició va concórrer a les eleccions_
Efecnvament la Coalició Popular de Balears a la seva decIaració general de principis del programa electoral - i 'hi ha que' cenyir-se a aixO-- vertaclerament ho
ha exhibit el Sr. Pons, al nostre programa electoral hi
veura que c!E;S de l'optica de la nostra ideologia basada un l'humanisme cristia, reformista, liberal, de caracLer conservador, propugnam un desenvolupament
polític pennanent i una transformació progressista de
l'entorn sucio-economic, des d'un maxim de benestar,
estabilitat, justícia social i llibertat; una polílica auLonümica equilibrada i harmonica, 'garantitzant' cls
principis fonamentals de l'Estat: unitat i autonomia,
que no són dos coses contrapostes; j, per tant, la nostra política autonomica és clara; i en tenir política autonumica és que es té vocació autonomica; arrancam
ele l suporl decidit al sistema autonomic regional, pero
prorugnant la solicla¡-itat interregional, perque volem
~1j;;í vigorilzar eles de les parts el tot que significa Espanya; i mai esta per ele més repetir aixo; i en el nostrc cas, cenyint-nos en el nostre cas balear, la solidarjt,,! inierinsular que ha quedat ben clara en l'exposició elel programa; perque també així aconseguirem arribar a construir el país balear, que 'hi ha que' fer encara; i per aixo cntenem, com ha dit el candidat, que
la composició fuI ura elel Parlanwnt ha ele responelre al
principi de paritat corregida, com a fonament d'una
entesa necessaria; aixo vertaderament crec que és tenir vocació autonomica i realista; i vertaderament aixó ha defensat des elel primer moment la nostra coalició. Per altra banda, en el nostre programa és constant la referencia als Conse11s Insulars; també ens dlferenciam d'altres opcions que pretenen esser més autonomistes i més insulars que la nostra, en 'menos'
projecció diguem parlant des d'aquesta influencia de
Madrid; perque entenem, primer, que els Consells 1nsulars són els pilars autentics de la nostra autonomia;
perque eontrariament a altres concepcions, pensam
que deuen d'esser els únics executors de les decisions
elel govern regional en el seu ambit territorial respectiu; i fonamentalment perque defensam des de sempre també, també el principi de subsidiarietat; pero
volem determinar, amb límits clars i definits, les competencies ele cada un deIs organs i organismes de la
nostra autonomia; i volem evitar duplicitats, funcions
superposades, perque volem impedir un cost desproporcionat de l'administració autonomlca; volem en definitiva administrar hé l'autonomia; perque una cosa,
descentralització, no lleva l'altra, racionalització. El
nostre canc1idat s'ha referit, i jo en aquest aspecte no
vull repetir, a l'area ele l'economia d'una manera clara, a pesar que a les altres intervencions no s'ha 1'01gut reconeixer aixf: i es eliu que és més bé el nostre
programa un programa d'intencions; naturalment que
ho és; no pot esser de realitzacions abans d'hora; es
poden exposar 'desde luego' algunes 'mides'; pero no
es pot entrar en el 'fondo' com voldrien, pel vist, alguns que hagués estat. Per tant, jo vull dir que l'exposició elel nostre candidat ha quedat clara; i ha quedat clara també aquesta criela a la cooperació de tots,
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que ha fet al final; pero davant la seva intervenció,
del nostre candidat, de l'únic candidat, s'han produit
les respostes deIs representants de totes les forces polítiques que han obtengut cabuda dins aquest primer
Parlament Balear. Voldria referir-me, encara que fos
de passada, a totes elles; i sobretot dir als que han
parlat en primer lloc, i d'alguna manera són de les
Illes Menors, o vaja d'alguna manera, ho són de totes
maneres; pero vull dir que són representants de partits polítics; pero han posat especial emfasi a la defensa de tot el que concern a les iHes menors, que
poden estar tranquils, que precisament perque el programa de Govern és identic o és coherent amb el programa electoral, poden estar tranquils que respectaran
aquests principis que vertaderament els tenen preocupats; clar que sí, jo Ji diria al Sr. Triay, que ha de
quedar clar a1l0 de la subsidiarietat; el! diu que lenen
ja superat aixo de la paritat; pero 'quizas' ha tenen
superat perque precisament, cam din~ més cndavant,
aquest Estatut aprovat té bastant 'menos' 'que' "eure,
o millor dil, té poc que veure amb el fonamental, amb
els projectes i avantprojectes que hi va haver 'antes'.
Pas per damunt el que ha dit el Sr. López Casasnovas perque 'desde luego' s'ha referit molt a la cosa
historica; ha 'set' contestat puntualment pel nostre candidat; i el que sí voldria recalcar és que els Consells
Insulars, no és cert que s'hagi dit que seran uns 'meros' 'servicis'; el que és cert és que el programa electoral i les declaracions, les manifestacions i els mÍtings d'altres partits sí que els volien relegar a aixo;
pero nosaltres sempre hem fet bandera que els ConseUs Insulars han d'esser els autentics executors de
la tasca autonómica en els seus respectius ambits.
Quant al Sr. Serra del PSM de Mallorca, ha dit el nos(re candidat que per poc el substitueix, quant a aquella exposició detallada que ha estat fent d'un programa que, segurament, si hagués guanyat les eleccions,
seria el. que hauria presentat aquí; jo vull dir que a més
a més: m'ha sorpres, a pesar que tenc el gust de coneixer-Io fa temps, el Sr. Serra, que quasi també m'ha
substitui"t a 'jo' en la pretensió que quasi sempre tenc,
i que avui 'quiúts' no em surt molt bé, d'exercir el
sentit de l'humor; pero aixo són més bé coses anecdotiques; i ja no tant el que ha dit D. Jeroni Albertí
quan 'desde luego', ha fet referencia clara a aquests
que en un determinat moment a aquest Estatut, eH
ha dit a aquest Estatut, el varen qualificar de «bodrio»; jo 1i vull dir al Sr. Albertí. 'desde luego' no voldria esgarrar els pactes d"antcs', pero amb la mateixa
claredat que eIl, amb la mateixa claredat que ello li
voldria dir que no és igual; ell ha duit aquí un Estatut d'Aulonomia i jo duc l'avantprojecte; i ell sap
molt bé, el Sr. FeIix Pons i algun altre també, que en
aquest avantprojecte hi havia coses fonamentals que
en el projecte que llavors es va dur aquí prop, a la
Capella del Consolat de Mar, no hi tenia res 'que' veure amb aquest avantprojecte; concretament cm referiré a l'article 18 de I'avantprojecte que per unanimitat
hi varem incloure a I'organigrama autonomic els Consells Insulars i que llavors els varen llevar; bé, lla-
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vors també voldria dir que l'avantprojecte ámb umt
serie de coses, peró sobretot amIY allo del reconeixe-o
ment de la subsidiarietat, en estar anuHat per la clausula addicional n." 9, 'desde luego', no reconeixia o 'al
menos' es podia fer que no es reconesqués, gdlcies í
'mal que els pesi' als que sigui, gracies a la Coalició
Popular, es va in1roduir una es mena que va quedar'
pricasament anuHada o d'alguna manera canviada
aquesta clausula n.O 9 de les Disposicions Transitories:
perque, 'desde luego', es reconeixia ara, o es reconeix
ara a l'Estatut que hem aprovat, en aquest Estatut
que hem aconseguit entre tots, es reconeixia precisament 'algo' que 'antes' no es reconeixia, que era la
paritat absoluta a la Comissió, que d'alguna manera
ha de dar les transferencÍes de les competencies de
les diferents materies als Consells Insulars; que aquí
és el 'puesto' aqucst c\els Consells Insulars, on naturalmcnt jo en podria parlar molt; per ta\1t que no digui que han 'set' ironies; que precisament aquest Estatut que c\iu que nosaltres varem 'combatir' i no és
cert; aquest no el vare m 'combatir'; ens varem abstendre, ens varem abstendre a les Corts Generals; pero una ahstenció positiva, perque anas endavant; que
aquest Estatut sigui el mateix que varem qualificar
no jo, sinó, jo ho vaig comentar, de «bodrio», si 'desele 'luego' hagues 'set' aquell "ho(]rio», 8vui no 'estaríem' aquí a menjar-lo; per tant, com que és totalment distint, aixo ' vull que quedi molt ciar, com ha
de quedar clar que el Sr. Albertí, 'pues' o podia o nd
podia 'apoiar' el candidat nostre; pero no dos can didats, perque només n'hi ha un; jo ho dic 'desde Jue"
go' al mateix temps també amb aquesta humilitat que
avui s'ha dit aquí que 'té que' esser norma política; i
dir que 'admitim' el nostre partit, i ha die en nom
d'ell, aquell !listó que d'alguna manera tendra el Sr,
Albertí per fer que aquest regionalisme que nosaltres
també defensam, aquesta autonomia que també és
nostra pugui vertaderament anar endavant. Jo, al Sr.
Felix Pons, cree que ja se Ji ha contestat també pun"
tualment per part del nostre candidat i 'desde luego'
per part d'UM que ha 'set' quasi el que ha rebut els
tirs del Sr. Pons. Jo d'alguna manera així mateix voldria dir que quant a aixo de Madrid, que quedi clar
que. el Sr. Pons ho sap perfectament, que a Madrid
- i perdonin, pero me surt- que a Madrid «mucho»
vol dir molt i aixó ho saben també els socialistes que
hi viatgen amb mo!ta freqüencia i que segurament no
haguessin tengut cap inconvenient a viatjar-hi i a dir-li
en aquest pacte de progrés que preconitzen a canviarlo pel pacte de Madrid; els hagués 'set', jo cree, exactament igual. Jo, com que ha fet una referencia molt
clara a que Alian<;:a Popular era antiautonomista i ha
tret, 'en fin', una serie d'esmenes que li convenen, ells
també en varen fer moltes i bilateralment. Finalment
'quizas', perqué! al cap d'a!la no és que sigui nou en
política, a pesar que som recent, pero sí amb AP, 'quizás' també el Panta-REY, de Herac1ito, que era 'quizas' també el de N'Alfonso Guerra, aixo del canvi
'quizas' també pot esser valid per a nosaltres; i si en
alguna cosa vertaderament no hem estat dins aquesta
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vocació autonomica que diuen tot i que fan professió
to,s de que hi estan; jo puc assegurar que amb els
nostres fets ens coneixereu i 'desde luego' podrem
d'alguna manera demostrar, podem demostrar, que
aquesta baIearÜzació no é9. exclusiva d'AP ni molt
'menos' d'Eivissa; Eivissa, no sé perque, i Menorca
també aIgunes vegades són, no sé, preocupa ció deIs
líders del P~OE; que tenguin la completa seguretat
que ni a Eivissa es fara aixo que diuen ells o es legitimaran comportamen;s que nosaItres no comparti.m;
ni a Menorca s'entrara a sac a res; jo vuIl dir amb
tota la modestia i I'humilitat del partit majoritari, pero nascut a l'lIla més 'atrassada' -segons algú ens va
imputar- de les Balears, que vertaderament no, no
són aquestes les intencions, i els fets torn a repetir
que ho demostraran, del nostre gnlp. Jo esper, senyores i senyors Diputats, que avuí a aquesta crida de
coHaboració, de cooperació que ha fet el nostre candidat el'alguna manera responelreu tots, el'una manera,
com és logic, poelreu fer 'valdre' la vostra postura;
pero jo demanaria que els que no votin afirmativament 'al menos' que no ha facin negativament, perquc
així segurament poelrem dar aquesta confian<;a que 'desde luego' necessita aquest partit que estara en el govern perque 'indudablement', i aixo ho hem de reconeixer, que 'ademés' de llistons, correccions, etc., neo
cessitarem la coHaboració de tots. Moltes gracies.
(Aplaudiments).
PRESIDENT PARLAMENT:
Per aHusions personals, té la paraula D. Sebastia
Serra.
SEBASTIA SERRA:
Bé, en primer lIoc, valdría agrair al portaveu d'AP
que als socialistes i nacionalistes de Mallorca ens hagi dit" ens hagi reiterat el que ha dit el Sr. CañelIas
de la nostra capacitat de govern; pero voldria especificar que aquí no hem volgut els del PSM suplentar
amb absolut, ja que som totalment respectuosos amb
les eleceions i molt conscients de la feina que hem
feta fa molts d'anys i de la feina que farem;; pero sí
que voldrem dir, volem dir, que amb un sentit de I'humor, malgrat els nostres resuItats electorals, pero amb
un sentit de l'humor i amb molta feineria hem volgut
dir-vos amb molta seriositat, pot esser massa rapidament per complir el reglament que hi havia previst,
s'ha de dir aixo, pero hem volgut dir-vos amb tota sinceritat i tata cIaredat el que nosaltres entenem que
és basic en aquests moments, una voluntat política,
sucar al maxim les posibilitats que dóna el nostre Estatut d'Autonomia, que moIt bé sap tothom els nacionalistes i socialistes de Mallorca i Menorca no el varem votar afirmativament. sinó que varem dir que no,
perquc creiem que estava per baix del que la Constitució Espanyola donava o permetia: pero nosaItres
t~nim aquest Estatut; i per aixo nosaItres hem volgut
dlr-vos, mai suplentant amb absolut el paper que ha
de fer un altre, pero sí dir-vos la voluntat política del
nacionalisme quina hauria d'esser i sobr.ctotde la ver-
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tadera vocació autonomista; per altra banda hem de
dir que la nostra crítica global i les desconfiances i
la falta de concreció fan que obviament el nostre vot
ha d'esser el vot en consciencia negatiu; si bé que
que di molt cIar el nostre esperit de coHaboració, quan
es donin les concrecions i els fets, sera molt cIar igual
que la nostra coHaboració, no només amb la institució
i les persones, sinó ambo tota la tasca deIs pobles de
les Illes Balears.
PRESrD.ENT PARLAMENT:
Acabacles 'pues' les intervencions, procedirem a la
votació. La votació, record als Srs. Diputats, tendra
!loe eI'una manera nominal. El primer Secretad de b
'Taula' procedira_ a donar lectura al nom del cada un
deIs Diputats, per orclre alfabetic simple. Vostes des
elel seu 'puesto' podran contestar «sí», «no» o «m'abstene». Pef\ la 'Taula' s'anira 'prenguent' nota.
Pot comen¡;:ar, Sra. Secretaria a fer-ne lectura .
CATALINA ENSEÑAT:
Aguiló Fuster, Pere Gon<;al. Sí.
Albe¡-tí PicornelI, Jeroni. Sí.
Alfonso Villa nueva, J osep. No.
AHes Serra, Josep. Sí.
Asensio Narcue, Carlos No.
Cañellas Fons, Gabriel. Sí.
Carreras Pont, Benjamín. No.
Costa Costa, Antoni. No.
Fajamés Ribas, Enric. Sí.
Fiol Company, Miguel. Sí.
Ferrer Marí, Bartomeu. No.
Frau Bernat, M.a Encarnació. No.
Garcías Coll, Antoni. No.
Giletl Girart, Francesc. Sí.
Godino Busquets, Gabriel. Sí.
Gómez Sabrido, Francisco. No.
Ruguet Rotger, Joan . Sí.
Jaén Palacios, Manuel. Sí.
Joan Mari, Ildefonso. No.
Lafuente López, José M.a. Sí.
López Casasnovas, Joan F. No.
LIompart Salvá,. Jaume. Sí.
LIull Bibiloni. Jaume. No.
March Noguera, loan. No.
Mari Calbet, Alonso. Sí.
Marí. Calbet, Antonio. Sí
Mari Torres, Pere. Sí.
Martín Peregrin, José Luis. No.
Mesquida Galmés, Andreu. Sí.
Munar Riutort, M.a Antonia. Sí.
Nadal Aguirre, Joan . No.
Oliver Mut, Gaspar. Sí.
París Mateu, Andreu. No.
Planells Roig, Josep. Sí.
Pons Irazazábal, Félix. No.
Pons Moll, Joan. No.
Pons Pons, Tirs. No.
Ribas Costa, Antoni. Sí.
Ribas Marí, Enrie. No.
Roses luaneda, Antoni. Sí.
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Saura y Manuel de Villena, Fernando. Sí.
Seguí Coll, Guillem. No.
Serra Busquets, Sebastia. No.
Soler Cladera, CristOfol. Sí.
Triay Humbert, CristOfol. Sí.
Triay Llopis, Joan Francesc. No.
Verger Pocoví, J oan. Sí.
Vidal J oan Cosme. Sí.
Vivó Cortés, Joaquim. No.
Pons Pons, Damia. No.
Enseñat Enseñat, Catalina. Sí.
Moll Marqués, Josep. No.
Marrero Henning, Pedro Pablo. Sí.
Cirerol Thomás, Antonio. Sí.

"

PRESIDENT PARLAMENT:
El resultat de la vota ció dóna 25 «no", 29 vots
«si". Ates el resultat de la votació, per decisió de la
majoria absoluta deIs membres del Parlamen t de les
Illes Balears, aquest atorga al Diputat Excm. Sr. D.
Gabriel Cañellas Fans, la confian<;a per exercir el carrec de President de la Comunítat Autonoma de les
Illes Balears. (Aplaudiments).
Seguidament, se procedira per la 'Taula' a l'expedició deIs certificats pertinents. per fer-los arribar al
President del Govem d'Espanya i a S.M. el Reí Joan
Carles I.
Queda 'concluit' aquest acte.

