
, 

I 

DIARI DE SESSIONS 

DEL 

PARLAMENT- DE LES ILLES BALEARS 
Número 22 

de l'Exm. Sr. 

1 Legislatura 

Presidencia 
AntoniCirerol • 

1 Thomás 

Sessió celebrada el -día 17 d'Octubre de l'any 1984 

Lloc de celebració: Seu del Parlament 

SUMARI 

1.-Pr~sa de possessió de l'Escó per part del nou Diputat. 

Z-Preguntes: 

Any 1984 

'. 

a) Rge. núm. 531184, presentada pel Diputat Sr. Sebastia Serra Busquets, del Crup Parlamen~ari Esquerra 
N,acionalista (PSM), relativa a la declaració de la Serra de Tramuntana eom a Parc Natural. 
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3.-InterpeHacions: 
a) Rge. núm. 451/84, presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM), relativa a política de 

la Conselleria de Cultura sobre mitjans de comunicació. 
b) Rge. núm. 459/84, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencios a nIdio i premsa 

forana. 

4.-Proposició No de Llei: 
a) Rge. núm. 705/84, presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM), relativa a la celebra

ció de referendum sobre la pertine11{:a o no de l'Estat Espanyol a l'OT AN. 

¡- í;: i r •. ; i - : f I 

1.-
EL SR. PRESIDENT: 

Perdonau. Perdonau. El motiu d'aquest breu, de 
no comenc;ar es deu que els nos tres companys que vé
nen de Menorca han arribat a l'aeroport a les cinc 
manco un quart; estam esperant que d'un moment a 
l'aItre .. ' 

Bones tardes i benvinguts. El primer punt de l'Or
dre del Dia de la sessió d'avui és la presa de posses
sió del nou Diputat pel Grup Popular, Sr. Josep Tur 
Serra. Sr. Josep Tur, vol avan<;ar, per favor? Sra. Se
cretaria, vol procedir a la lectura del Dictamen de la 
Comissió de l'Estatut de Diputats? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Informe al PIe de la Cambra que es formula per 

part de la Comissió de l'Estatut deIs Diputats, donant 
compliment a l'establert a l'article 21 del Reglament 
Provisional del Parlament de les Illes. BaIears. Senyors, 
havent estat presentada a rOficialia Majar de la Cambra, 
la credencial carrespanent, i atesa la declaraci6 formu
lada pel Sr. Josep Tur Serra, a que fa referencia l'apar
tat segon de l'article sete del Reglament Provisional de 
la Cambra, de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Ba
lears i la Dei 20/1982 de dia 9 de juny sobre incom
patibilitats en el sector públic, aquesta Comissió resol 
d'informar a la Cambra que el Sr. Josep Tur Serra no 
és subjecte de cap tipus d'incompatibilitat per a I'exer
cici del ca.rrec de Diputat del Parlament de les IHes 
Balears_ Palma, a 2 d'octubre de l'any 1984. 

EL SR. PRESIDENT: 
J urau o prameteu per la vostra consciencia i pel 

vostre honor de complir fidelment les obligacions del 
carrec de Diputat del Parlament de les IIles Balears, 
amb Ileialtat al Rei, i de guardar i fer guardar la Cons
titució com a norma fonamental de l'Estat, així com 
l'Estat d'Autonomia de les Illes Balears? 

EL SR. TUR SERRA: 
Sí, ho juro 

EL SR. PRESIDENT: 
Voleu prendre possessió del vostre escó? 

EL SR. TUR SERRA: 
Moltes grades. 

2.-
EL SR. PRESIDENT: 

Grades a vós. El punt següent de l'Ordre del Día 
d'avui són les preguntes entre les quals la Mesa, jun-

tament amb la Junta de Portaveus, ha acordat ficar-hi 
les que són del tenor segücnt: Pregunta número 5~.L 
que formula 'el Sr. Sebastia Serra Busquets, d'Esquer
ra Nacionalista, sobre declaració de la Serra de Tra
muntana com a parc natural. Deman als Srs. Diputats 
que les preguntes siguin escarides per poder contestar 
degudament. 

a).-
EL SR. SERRA BUSQUETS: 

La pregunta és molt estncta: veure fin s a quin punt 
el Govern Autonom té en compte la reivindicació ja 
historica que la Serra de Tramuntana, pel seu interes 
naturalístic i ecologista, sigui declarada parc natural, i, 
al mateix temps, sigui complementaria aquesta possi
ble activitat amb la declaració a la zona com a d'agri
cultura de muntanya i, per tant, protegida adequada
ment. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Govern, té la parau1a el Sr. J eroni 

Saiz. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sí, Sr. President. Sr. Serra. la resposta concreta a 

la seva pregunta concreta de quan pensa presentar el 
Govern de la Comunitat Autonoma un Projecte de Llei 
perque la Serra de Tramuntana sigui parc natural, jo 
li voldria dir que ja hem manifestat reiteradament la 
voluntat del Govern de donar una adequada protecció 
a la Serra de Tramuntana, pero també reiteradament 
hem dit que nosaltres no pensam, en principi, que la 
figura de protecció adequada hagi de ser precisament 
la figura del parc natural que preveu la Llei de Pro
tecció d'Espais Naturals. A aquests moments, com voste 
perfectament sap, esta encarregat un estudi que s'esta 
des.envolupant sobre les característiques deIs espais na· 
turals i l.a seva possible protecció. Voste coneix el de· 
senvolupament d'aquest treball que estara conelos, si 
Déu ho vol, a fihal d'any, i a corttinuació sera quan 
nosaltres podrem decidir quina és la figura que peno 
sam que és més adequada. De moment, l'únic que puc 
és reiterar la voluntat de protegir la Serra de Tramun· 
tana pero no quina sera la figura que nosaltres adopta· 
remo 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies. Vol fer ús de la paraula? 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Ates que aquestes notídes a que el Sr. ConselleI 

fa referencia, de reiterad es vegades que s'hagi comen· 
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tat per part del Govern que ha estat normalment da
mUllt els mitjans de comunicació social, voldrÍ(!I!) in
sistir en un tema: fa aproximadament un mes i mig 
que es va parlar que aquest cataleg d'Espais Naturals 
de les IHes Balears a protegir amb un diferent grau 
d'oríentacions polítiques, etc.... ja estava acabat i ja 
estava en mans del Govem. És així com deien els mit
jans de comunica ció o com voste ha dit ara? Aquest 
estudi s'esHI fent i fins a cap d'any no estadl fet? 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol contestar? 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sí, Sr. President. Sr. Serra, no, evidentment la no

tícia deIs mitjans de comunicació, millor dit, els titulars 
de la notícia no eren correctes, el text després de la 
informació sí que ho era; l'únic que tenim és la pri
mera fase d'aquest estudi, és l'únic que esta en mans 
del Govern i en mans de diversos Diputats de la Cam
bra que l'han demanat; l'estudi complet no estara fins 
a final d'any. 

b).-
EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Srs. Diputats, i passam a la pregun
ta següent, que és la 537, que formula el Sr. Joan Fran
cesc López Casasnov-as, -i relativa al nomenament del 
Director per al Campament de Biniparratx. Té la pa
raula el Sr. J oan Francesc López. 

EL SR. LóPEZ CASASNOVAS: 
Srs. Diputats, es tracta de coneixer els criteris que 

ha seguit el Govem de la Comunitat Autonoma per no
menar Director Tecnic d'un Campament dependent de 
la Comunitat Autonoma, el de Biniparratx; en defini
tiva, quina titulació tecnica té, aquest director, aquesta 
persona. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol contestar, Sr. Francesc Gilet? 

EL SR. GILET GIRART: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, jo entenc que 

la pregunta es refereix, més que al Director del Campa
ment, al Gerent del Campament, si no la pregunta aniria 
dirigida en el sentit del Director de l'acampada o tom 
d'acampada. ,Els criteris que s'mn seguit, en primer 
lloc, especificam ben clarament que era el Gerent i no 
el Director del campament; aquest gerent ocupa aques
ta plax;:a des de día 15 de juny a dia 15 de setembre, 
té una labor purament administrativa de gestió del 
campament i servici als acampats, no de funcions de 
direcció de toms d'acampada. Aquests criteris que s'han 
seguit és senzillament una persona que té coneixements 
en materia administrativa de campaments, que ja va 
posar en marxa el campament de Biniparratx amb ca
racter i amb conseqüencies i amb resuItats satisfac
toris, i per aixo es va creure oportú el nomenament 
d'aquesta persona com a Gerent del campament, no Di
rector del tom d'acampades, que són dues coses i dues 
persones diferents. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol contestar? 

, 

EL SR. LóPEZ CASASNOVAS: 
Sí, Srs. Diputats, Sr. Conseller, el fet que jo digués 

Director Tecnic del campament és així, perque aixÍ ho 
han recollit alguns mitjans de comunicació, i no s'ha 
desmentit públicament. D'altra banda l'actuació d'aquest 
gerent, en definitiva, pot estar molt legitimada per un 
temps passat; tots, de tothom és sabut que el Sr. Lu
ciano Ainsa té una actuació, una experiencia dins l'Or
ganització Juvenil Espanyola, de gestió de campaments, 
pero creim també que una política nova dins aquest 
sector que vagi dirigida a la joventut precisa també de 
persones noves i precisa també d'uns criterís que aquí 
no s'han exposat, pels quals es contractin persones que, 
d'altra banda, ja estan exercint altres funcions dins 
l'Administració Pública. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol replicar? 

EL SR. GILET GIRART: 
Sí, Sr. President. Sr. Diputat, li he de dir que el 

passat del Sr. Ainsa, bé, jo em refería a eH en l'aspec
te purament de treball i de feina que hagi fet en cam
paments, no el que hagi pertangut a l'OJE, o hagi dei
xat de pertanyer a ella, ja que per a mi l'article 14 de 
la Constitució és molt clar, i no hi ha discriminacíons 
de cap casta. Continuu insistint que és un Gerent de 
l'administrador del campament; la labor que es fad 
directament amb els acampats es fa pels directors del 
campament o deIs torns d'acampada, que aixo ja es va 
fer pe! sistema d'elecció quant a la proposta feta a l'es
cola de monitors i directors i monitors de temps lliure; 
i aquest dire9tors, i aquesta escola va fer les, segiients, 
les propostes corresponents i es va nomenar un con
cretament pel torn de, del Campament de Cala, perdó, 
de Biniparratx, un per a aquest tom de les propostes 
fetes per aquesta es cola, i l'altre, el segon tom, el Di
rector d'aquesta acampada va esser directament i per
sonalment un funcionari adscrit a la Conselleria dins 
les dependencies o les oficines de Menorca. Res més. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Srs. Dipl1tats, i passam a la pregun

ta següent. És la 696 que formula el Diputat Sr. Sebas
tia Serra Busquéts, relativa a les gestions realitzades 
per a la inclusió de la llengua catalana a les oposicions 
d'ensenyan<;a general basica. Té la paraula el Sr. Se
bastia Serra. 

c).-
EL SR. SERRA BUSQUETS: 

Grades, Sr. President. Quan aquest Govem havia 
pres possessió l'any 83, varem soHicitar del Conseller 
d'Educació i Cultura que fes les gestions oportunes da
vant el Govern Central perql1e a les oposicions balears 
no estas discriminada i, en definitiva, els mes tres que 
opositassin per ocupar pla<;a a aquestes illes haguessin 
de coneixer uns mínims de la nostra llengua i cultura 
o bé fer uns cursos obligats de reciclatge. Aquesta ob
servació que feia Esquerra Nacionalista (PSM) era de
guda que pensam que tot ensenyant ha de coneixer la 
nostra realitat lingüística i cultural i, al mateix temps, 
a una necessaría protecció de la gent natural d'aquestes 
mes i que ha estudiat i estudia a aquestes illes i que 
ja té probIemes greus d'ocupació. Se'ns va contestar 
per part del Govem Autonom, l'estiu de I'any 83, que 
es farien les gestions oportunes i que esperaven que a 
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la convocatoria del 84· alxo estaria resolt. S'ha fet la 
convocatoria d'oposicions d'estiu de l'any 84, i aquest 
tema ha continuat exactam:ent igual que l'any 83, és a 
dir, ni coneixement de la nostra llengua i cultura, ni 
protecció a la gent de les Balears en aquest tema. El 
Ministeri d'Educació i Ciencia ens ha contestat a la 
mateixa qüestió, ja que és competencia seva en darre
ra instancia, per part del seu Director Provincial que 
la gestió, la petició 1'ha de fer el Govem Autonom; per 
tant, demanam que és que ha fet i que és que pensa 
fer aquest Govem, Autonom en aquest tema de les opo
sicions a mes tres d'escola de les. Illes Balears. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Francesc Gilet, té la paraula. 

EL SR. GILET GIRART: 
Sí, gracies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, efec

tivament, la Conselleria d'Educació i Cultura és ben 
conscient¡ de les responsabilitats que té en aquest camp; 
ara, també s'ha d'especificar ben claramem que l'article 
14 de l'Estatut estableix la competencia exclusiva en 
harrnonia quant a l'ensenyan<;a en eL .. i en els plans 
estatals quant a l'ensenyan<;a de la llengua, sense cap 
capacitat ni facultat quant a l'establiment de proves o 
concursos de professors d'E.G.B. Durant aquesta situa
ció es va remetre al Ministeri d'Educació i Ciencia, con
cretament al Director General d'Alta Inspecció, el ma
teix escrit o el mateix acord pras per la Comissió Mix
ta en el sentit de sollicitar la inclusió d'aquestes proves 
o d'aquesta capacitació, i, lamentablement, no tenim 
resposta encara del Ministeri o del Director General 
d'Alta Inspecció. A pesar de tot aixo, es va tenir una 
entrevista personal del Conseller amb el Subsecretari, 
el Sr. Torreblanca del Ministeri; se Ji va parlar d'aquest 
tema exactament i s'esta pendent, en certa manera, 
d'un conveni entre el Ministeri d'Educació i Ciencia i 
el Govern Balear en el sentit de veure veiam si es po· 
den resoldre tots aquests temes així com l'ensenyan<;a 
de la llengua i cultura de les Balears. Aixo dependra 
també del resultat d'aquestes convefses, i entenem que 
van per bon camí ja que el mateix Subseeretari ens va 
manifestar que entenia que era just i adequat que es 
fes d'aquesta manera, que aquestes proves s'inclogues
sin en els concursos de trasllats i a les oposicions. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol fer ús de la paraula, Sr. Serra? 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Molt breument, Sr. Conseller, desitjaríem que aixo 

no quedi en paraules; és intolerable per al nostre Grup 
Parlamentari que l'any 84 no s'hagin inelos aquestes 
proves; el 83 pot passar perque el Govem Autonom 
feia poes m esos que havia pres possessió, pero pensam 
que és intolerable aquesta qüestió com també hem de 
denunciar vivament la descoordinació existent entre 
Govern Autonom i Govem de l'Estat davant un tema 
tan important que fa pensar moltes vegades que hi ha 
dues administracions, que no només és que no s'enten
guin, sinó que es preocupen molt poe per la nostra rea
lita!. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol contestar? 

EL SR. GILET GlRART: 
Sí, Sr. President, gracies. Només una petita mati

sacIO. Jo, si hi ha descoordinació o no hi ha descoordi
nació entre el Govern Central i el Govern de les Ba
lears, jo lL assegur que per part del Govern Balear i 
concretament de la Conselleria d'Educació i Cultura 
intenta per tots els mitjans que existesqui aquesta coor
dinació, i bona prova d'aixo és l'acord prcs per la Co
missió Mixta, Conselleria d'Educació i Cultura, Minis
teri, Delegació Provincial d'Educació, alla on preeisa
ment es va prendre aqucst acord amb mútua, amb coor
dínació total. Moltíssimes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Srs. Diputats. Passam a la quarta 

pregunta, que és la~!- que formula el Diputat Sr. 
Joan Francese López Casasnovas, i relativa a la suspen
sió de planejaments a zones de reserva urbana de Ciu-

. tadella. Té la paraula el Sr. J oan Francesc López Casas
novas. 

d).-
EL SR. LÚPEZ CASASNOVAS: 

Srs. Diputats, Sr. Conseller d'Ordenació del Terri
torio La proposta de l'Ajuntament en PIe de Ciutadella 
en sessió ordinaria de dia dotze d'abril de 1984, rela
tiva a la suspensió de planejament que se soHicitava a 
la Conselleria, al Govem de la Comunitat Autonoma, 
no ha tingut a aquests moments, i que jo sapiga, cap 
rcsposta. Ens agradaria saber els motius pels quals la 
proposta importantíssima per reequilibrar, per recon
duir el procés d'ordenació del territori, esta en quina 
situació es troba a aquests moments. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. J eroni Saiz. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, Sr. López. La 

resposta és molt curta; evidentment el Govem d'aques
ta Comunitat Autonoma no va creure oportú proeedir 
a la suspensió de planejament que havia demanat l'Ajun
tament de Ciutadella. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol replicar? 

EL SR. LÚPEZ CASASNOVAS: 
Sr. Conseller, entenc que a~o no és una resposta, 

posat que no s'argumenten els criteris, pels quals no va 
creure oportú el Govern de la Comunitat Autonoma ac
cedir a una aspiració municipal. Creim que és un tema 
que pot, que crea realment un conflicte entre autono
mía municipal i voluntat del Govem de la Comunitat 
Autonoma, i, en conseqüencia, seria desitjable que hi 
hagués una argumentació més precisa, uns criteris més 
exposats. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol contrareplicar? 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sí, Sr. President, amb molt de gust. No se m'ha

vien demanat els criteris, sinó quina havia estat la res
posta, i jo he procurat contestar quina havia estat la 
resposta. No crec que sigui el moment oportú de dis
cutir les relacions entre autonomia municipal i actuació 

s 
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del Cansell de Govern; de totes formes, li podria dir 
que la raó basica és que precisament perque hi ha una 
autonomia municipal, en.enem que, en principi, aixo 
és un tema de responsabilitats, l'autonomia du també 
conjunta una responsabilitat; entenem que aquesta sus
pensió de planejarnent amb les conseqüencies que po
dría dur era de plena responsabilitat municipal que 
tenia mitjans per haver-la duta a terme; estam precisa
ment fent la revisió del seu planejament general, l'Ajun
tament no ha ha fet, va intentar traslladar aquesta res
ponsabilitat al Govern de la Comunitat, i nosaltres va
rem creure que no era oportú. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Srs. Diputats. I passam al punt ter

cer de l'Ordre del Dia que és el relatiu a l'examen i 
debat de les InterpeHacions que estan en condicions de 
ser tractades per aquest PIe. La primera és la número 
451 de l'any 84 presentada pel Grup Parlamentari Es-

-qUerra Nacionalista (PSM), i relativa a la política de 
la Conselleria de Cultura sobre mitjans de -:omunicació. 
Sr. Diputat, vol que es Ilegesqui la InterpeHació pre
viament? Sra. Secretaria, pot procedir a la lectura de 
la InterpeHació? 

3.
a).-
LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 

InterpeHació sobre la política de la Conselleria 
d'Educació i Cultura del Govern de la Comunitat Au
tónoma, en materia de mitjans de comunicació. 1.
Quina és la política televisiva del Govern de ·la Camu
nitat Autonoma? 2.- Quines gestions ha fet el Govern 
de la Comunitat Autónoma després de l'aprovació per 
part del Parlament de la Proposició No de Llei presen
tada pel Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista 
(PSM) en relació a Televisió 3 de Catalunya? 3.- Qui
nes són les gestions, fetes fins ara en relació a la crea
ció del tercer canal per a les Balears? 4.- Quins cri
teris manté la Conselleria d'Educació i Cultura de la 
Comunitat Autonoma per a la concessió de subvencions 
a la premsa forana, i, donat que: sembla que s'han sub
vencionat programes de radio o que es pensen subven
cionar, amb quins criteris s'ha fet o es pensa fer? 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat, té voste la paraula per un període de 

quinze minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Fa més 

de sis mesos que Esquerra Nacionalista (PSM) va pre
sentar aquestéli InterpeHació a un moment en que hi 
havia una notable confusió pública, després d'un con
junt de declaracians que havien fet el Conseller d'Edu
cació i Cultura i també altres membres del Govern i 
d'altres Grups Polítics. Aquesta notable confusió, aques
tes... contradiccions públiques que moltes vegades es 
donaven venien després que a una serie de sessions 
d'aquest Parlament havíem tractat la tematica, no no
més de Televisió 3, sinó també la tematica d'ajudar, de 
promoure que els mitjans de comunicació tant de pa
raula, orals com escrits, rebessin unes ajudes si inten
taven fer una tasca de normalització lingüística i de 
normalització cultural. Ens trobam que després de sis 
mesos, o més de sis mesos, fruit en pari, tants de me
sos, d'una absurda regIamentació, consideram nosaltres, 

d'aquest Parlament, que fa que avui vegem temes molt 
enuarrerits, de qualque manera, repetesc, que la situa
ClO ue ContuSlOlllsme públlC pensam que continua i 
pensam que una política de mitjans de comunicació 
clara, una política d'acord amb els principis constitu
cionals i de l'Estatut d'Autonomia, fa que, de qualque 
manera, poguem avan<;ar tant en favor de l'opinió pú
blIca en general, com de la dignificació prüfessional en 
el Lerreny deIs mItjans de comunicació. l'er aixo, a par
tir deIs principis de pluralisme, de normalització lin
güística i cultural i deIs principis democratics basics, 
avui hem volgut dur a aquest Plenari la considera ció 
d'un conjunt de fets; són, concretament, la política so
bre Televisió 3, sobre el tercer canal de televisió autO
nom, en aquest cas, sobre les subvencions o patrocini 
de programes de radio i, molt concretament, a aquest 
terreny hem de parlar de la política del Govern Auto-
110m a Radiocadena i Radio Nacional d'Espanya, i tam
bé de la nostra llengua a aquests mitjans de comunica
ció, concretament a la radiodifusió. En quart lloc, la 
temaLÍca de les subvenClons a la premsa forana i en 
cinque lloc, a veure fins a quin punt el Govern ha 
complit un manament d'aquest Parlament d'una Pro
posició No de LIei, presentada i aprovada pet unanimi
tat, de promoure que la nosLra llengua fos present a tots 
els mítjans. de comunicació, no només radio, sinó també 
escrits. Passam, per tant, a repassar, en primer lloc, la 
tematica de Televisió 3. Dia 22 de mar<;: del 84, s'aconse
gueix. una aprovació a aquest Parlament d'una Proposició 
No de LIei-, molt deba tuda i que, per majoría, es va 
aprovar, repetesc, a aquest Parlament; hi ha hagut una 
campanya pública a favor d'aquestes, que es pugui veure 
a Balears la Televisió 3; hi ha hagut preguntes al Go
vern í contestacions d'aquest GoveDl durant l'estiu de 
l'any 84, per part del nostre Grup Parlamentari, i és un 
fet que a aquests moments, ens trobarn que estam dins 
una situació plena d'interrogants. Fa pocs dies el Go
vern Autónom va tenir uns contactes amb el Sr. Joan 
Granados de Televisió 3, ho hem sabut a través deIs 
mitjans de comunicació i potser hem d'agrair molt als 
mitjans de comunicació que se'n preocupas sin i que ha 
descobrissin, perque el Govern Autónom no havia dit 
res, ni havia clarificat en absolut quin contingut tenieri 
aquests contactes, amb quina expectativa es feien 
aquests contactes, i quina era la situació actual i real 
de la tematica de la Televisió 3. Sabem de la desafor
tunada actuació del Sr. Calviño, i sabem ta.Tl1bé, de qual
que manera, que a diversos pobles de les IlIes Balears, 
Valldemossa, Ferreries, entre altres, ja hi ha gestions 
molt avan>;ades, i ja de fet a qualque poble es veu la 
Televisió 3, malgrat sigui de manera molt precaria; 
també sabem que a Menorca a. aquests moments es 
discuteix molt de veres de posar un repetidor, entre el 
Consell Insular i un particular que pareix que ha oferit 
una ajuda de tipus economic perque es pugui veure, 
malgrat sigui qualsevol espai d'aquests que ofereix la 
Televisió 3. Peró, a aquests moments, sabem d'aquests 
contactes amb el Sr. Granados pero no sabem el Go
vern que és el que pensa fer, que és el que fa i si és 
ver que té una voluntat de seguir endavant amb el tema 
de Tclevisió 3; pensam que és el moment de c1arifica
ció" de clarificar-ho a aquesta Cambra i davant tota 
l'opinió pública. També tenim notícia, que potser que el 
Consell de Ministres de I'Estat Espanyol d'aquests dies 
aprovi la legalitat de la Televisió 3 de Catalunya, un 
deIs arguments que pareix que el Govern Autonom havia 
dit que era un impediment greu, segans eH i segon;;. les 



650 DIARI DE SESSIONS / Núm. 22 / 17 d'octubre 1984 

manifestacions del Sr. Calviño. Per tant , no només con
sleteram que ha arribat el moment ete clanficar les co
ses, smó ae concretar lOta la questió de la 1'elevisió 3, 
i creIm que es un bon moment, malgrat faci més de 
sis mesos que pensam que s'hauna d'haver avam;at 
molt. La segona qüestiá que volíem plantejar a aquesta 
ImerpeHaclO és le tematica del tercer canal de televisió 
a les IHes Balears. El Govern, a una contesta a una 
pregunLa que li varem formular, ens diu que no hi ha 
estudi, que no hi ha gesLions fetes, en definitiva; nos
altres tenÍem notÍcia que sí, que el Govern Autónom 
havia encarregat un estudi, i tenÍem notícia que aquest 
estudi havia estat molt costós, semblava que era molt 
costós; ens agradaria saber si s'ha encarregat altre es
tudi, si ja se sap el seu resultat, quines gestions s'han 
fetes, quina intenció té el Govem respecte al canal 
autúnom a les Illes Balears, per quan, etc... Pensam 
que si no és costós, excessivament costós, diríem, per 
matisar, pensam que s'ha d'accelerar la qüestió d'un 
tercer canal a les Illes Balears. Entrant en el terreny 
de la radiodifusió, en primer lloc, volem demanar a 
aquesta InterpeHació el conveni, el contingut del con
veni entre el Govern Autono mi Radiocadena, i volem 
demanar a veure quina postUl"a té el Govern Autonom 
davant la petició del Consell de Menorca que un mem
bre nomenat pel Consell de Menorca formi part de la 
Comissió Mixta que hagi de gestionar, que hagi de trac
tar la posada en marxa de Radiocadena amb! el Pro
jecte que sembla que hi ha d'emissores a cada illa i 
una coordinació general; pero. quina és la situació actual 
del projecte de Radiocadena? i quin paper ha de jugar 
Radiocadena dins la nostra Comunitat Autónoma? En 
aquest sentit, també hem de parlar, amb tota urgencia, 
que ha estat d'aquell principi d'acord respecte a Ra
dio Nacional, perque si no ho tenim mal entes, Radio 
Nacional i el Govern Autonom havien parlat, represen
tants de Radio Nacional i del Govern Autonom, havien 
parlat de la possibilitat que a Balears poquéssim comp
tar amb una emissora que, les 24 hores del dia, fes 
una radio semblant a allo que a la península es coneix 
per Radio 4 i que aquest principi d'acord que hi havia 
hagut pareix que esta aturat i precisament pare ix que 
esta aturat per manca d'una concreció o cedir uns ter
renys, a cedir un local amb una voluntat, en definitiva, 
que hi pugui haver una radio pública amb una aten ció 
prioritaria a la nostra llengua i a la nostra cultura, i 
que pareix que Radio Nacional amb aquest Projecte 
de Radio 4 tenia clarament aquest projecte i pareix 
que ha dormit fins ara. També voldríem insistir en 
materia de radiodifusió, a veure que és el que ha fet 
el Govem per complir la Proposició No de Llei apro
vada per aquest Parlament .0ia 28 de mar<; de l'any 
84, que parlava d'establir concerts p er estimular pro
grames en la nostra llengua, a totes les emissores; vol
dríem insistir que a totes les emissores de les Illes 
Balears, no només a determinades emissores d'una illa, 
sinó a totes les emissores. En aquest cas, volem insis
tir molt que des oel 28 de mar<;: del 84 nosaItres no 
coneixem cap realització concreta a aquest terreny i 
pel aixo demanam que es concreti. També parlant de 
radiodifusió, també hem de soHicitar que és, que ha 
estat, que sera d'aquests patrocinis de programes ra
diofonics que pareix que hi ha; nosaltres tenim notí
da d'alguns programes radiofonics que tenen un pa
trocini del Govem Autonom, concretament «Luciérnagas 
y Libélulas», una hora setmanal, a programa d'acció 
directa, de promoció socio-cultural, segons expressió a 

una pregunta amb resposta a una pregunta escrita del 
Govern Autonom, esta tuncionant, conllnua; també le
nim notícia ete mitja hora setmanal mes a una altra 
emissora, perO. VOlem insIstir, fms a qum pum, la pro
moció cultural no és mol! poca i amb quines bases 
s'esta fent, amb quin tipus de debat, amb quin tipus 
d'inicíatives, amb quin tipus d'idees damunt programa
ció, amb quina obertura a tots els mitjans de comuni
ca ció i a tots els professionals deIs mitjans de comu
nicació. Per tant, voldríem insistir, no només en la 
Proposició No de LIei del mar<;; del 84, sinó també amb 
aquesta concreció de patrocinis o subvencions a pro
grames determinats que s'estan donant a una serie 
d'emissores i demanaríem el maxim de concreció al 
Sr. Conseller. Les subvencions a la premsa forana és 
un altre tema que preocupa molt Esquerra Naciona
lista (PSM). Volem partir de la base que aeim impres
cindible que se' subvencioni al maxim la premsa forana, 
pero també volem dir que ha de ser la premsa forana 
de totes les Illes Balears i de barris i de pobles, no 
només a l'Assocíació de la Premsa Forana. Volem dir 
que, en definitiva , es tracta de fer-ho d'una manera 
oberta, d'una manera clara, donant suport, i nosaltres 
l'hí donam suport, a l'Associació de la Premsa Forana, 
pero, al mateix temps, amb una política d'obertura i 
sense cap tipus de discriminació; i també volem dir, i 
volem avan<;ar un parell de criteris més, es tracta d'aju
dar més les empreses periodístiques de tipus fora, més 
petites? d'ajudar més les que normalitzen la nostra 
llengua i cultura? 1 ja podem avam;:ar que els criteris 
de 100.000 pessetes a les publicacions mensuals, 50 a 
les quinzenals i 25.000 a les setmanals, és un criteri 
que consideram molt magre i que al mateix temps no 
obeeix, pensam, a una acció directa, a una planificació, 
a uns criteris, sinó més bé a una política de continuar 
amb a110 que va iniciar el Consell General Interinsular 
en aquest terreny, cosa que consideram bastant magra, 
donat que ja hi ha hagut més d'un any de Govern Auto
nom, més d'un any de possibilitats de fer decrets i de 
fer una acció a aquest terreny, directa. 1 en darrer lloc, 
d'aquesta InterpeHació hem de demanar que ha fet el 
Govem per estimular la utilització de la nostra llengua 
a tots els mitjans de comunicació social, no només 
radiofonics, sinó també escrits, no només premsa fora
na, sinó també premsa quotidiana, no només publica
cions de tipus de notícies de cada setmana, quinzena 
o cada dia, sinó també a publicacions de ti pus cien
tífic, tipus !iterari, en definitiva, a tot aLIo que confi
gura la nostra vida pública a les Illes Balears. Gracies, 
Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Serra. Té la paraula el repre

sentant del Govem Sr. Francesc Gilet. Diposa, Sr. Gilet, 
de quinze minuts. 

EL SR. GILET GIRART: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, jo in" 

tentaré respondre concretament i escaridament totes 
les preguntes que ha fet el Sr. Serra, representant d'Es
querra Nacionalista. Quina és la política televisiva del 
Govern de la Comunitat Autonoma? Es concreta en dos 
punts, un, el primer, anar cap a un estudi de viabilitat 
de creaci6 del tercer canal, del tercer canal balear; en 
segon lloc, donar compliment al mandat parlamentari 
quant a la Proposició No de Llei per fer les gestions 
necessaries per connectar amb TV-3 o rebre TV-3 Cata-

" 
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lunya aquí a Balears. El segon punt, quines gestions 
ha fet el Govem quant a TV-3 Catalunya. Vos te, en 
cocta manera, ha passat revista a aquestes gestions, 
per tant, són conegudes, pero de totes maneres inei
direm un poc rnés en elles. Dia 5 d'abril es va rebre 
una carta del Director General de Televisió Espanyola, 
Sr. Calviño, a instancia d'una carta anterior de dia 27 
de man;: de la Conselleria, si no record malament la 
data, dernanant una entrevista, i la resposta va esser, 
per part del Sr. Calviño ,que considerava de dubtosa 
legalitat la Proposieió No de Llei d'aquest Parlament, 
pero, a pesar de to t, amb aquest humor que el carac
teritza, rnostra va la seva bona voluntat autonomica, 
m'estic referint al Sr. Calviño. Día 5 d'abril es va enviar 
una carta al Sr. Jordi Pujol, Honorable Jordi Pujol de 
la Generalitat de Catalunya, i, com a conseqüencia 
d'aquesta carta, després de les cartes cOl1seqüents a 
Presidencia, es va tenir una entrevista amb el Sr. Gra
nados, dia 3 d'octubre. En aquesta primera entrevista, 
amb assistencia del Director Tecnic i del Director de 
TV-3, de programació, aquesta primera entrevista va 
tenir com a finalitat fonamental un intelTanvi d'opi
nions, un intercanvi de postures i de coneixements i a 
veure quines eren les possibilitats i quines eren les 
propostes i contrapropostes que es podrien donar. E vi
dentment, jo desitjaria d'una vegada per totes, deixar 
ben clar que la demagogia deIs 10 milions quant a la 
instaHació d'un repetidor a Alfabia és purament aixo, 
una demagogia. Sabem que, efectivament, amb .un re
petidor de TV, aquí a AWtbia, es rebrien aproximada
ment a Palma i no més enfora les emissions de TV-3; 
ara, la pregunta que sempre ens hem de fer és a veure, 
que aquí hi ha dues parts, una que és TV-3, Catalunya, 
i l'altra que és la Comunitat Autónoma, el Govern, en 
aquest cas, i el poble de les Balears, i la pregunta és 
a qui interessa realment el repetidor, si a una de les 
parts o a les dues parts. La conclusió d'aquesta entre
vista és que s'aniran seguint les passes necessaries, te
nint present sempre que no podem comptar amb la 
infraestructura de Televisió Espayola, propietat estatal 
com vostes saben. Quant al tercer punt, quines són les 
gestions fetes fins ara en relació a la creació del tercer 
canal per a Balears, vostes també saben que es va en
carregar un estudi de viabilitat a IDON, després de 
l'oferta a aItres entitats, en concret em pareix que va
ren esser quatre que es varen oferir i es va escollir 
aquesta d'IDON contestant, realment ja s'ha contestat 
a aquesta pregunta de per que es va escollir IDON. 
Aquest estudi preveu una serie d'instaHacions una se
rie d'infraestructures, amb un manteniment i una ins
taHació, uns costs elevats, i davant aixó es varen plan
tejar possibles aItres alternatives. S'esta estudiant el 
tema i per part del Govern encara no hi ha una decisió 
presa, hem de tenir en compte que aquesta decisió ha 
de ser summament meditada, ha de ser una decisió 
serena i responsable, no podem tirar-nos de cap a 
aquest tercer canal balear, a pesar que entenem que hi 
ha una intencionalitat inicial, i prova d'aixo són aquests 
estudis que s'han demanats. Pel que fa referencia als 
criteris que mantén la Conselleria d'Educació i Cultura 
per la subvenció, per a la coscessió de subvencions a 
Premsa Forana, he de dir que els criteris es reflec
teixen al Decret 38/84, article 2, apartat cinque, si no 
record malament, aIla on s'estableixen quins són aquests 
criteris no només per a Premsa Forana, sinó també per 
a radio, etc., etc. S'ha fet una menció al tema de les 
subvencions donades a la premsa forana, l'any passat. 

Jo he de dir que aquests criteris varen sser precisa
ment fixats i aprovats per una reunió de l'Associació de 
la PI-emsa Forana i consistien fonamentalment, com 
voste ha dit, en punts d 'acord amb la periodicitat 
d'aquesta, de les publicacions coresponenLs, selmanal , 
mensuals o bé Lrimestrals. Aquest sistema es va fer 
predsament a petició le l'Associació de la Premsa Fo
rana, tenint en comple les peticions que s'ha ien cursat 
a través d'aquesta associació. Hi va haver al tres pe ti
cions que varen venir f ra d'aquesta, a través de ¡'asso
cíació, concreLament d Menorca, i es varen quiparar 
exactament igual al de Mallorca ; aquest si lema va ser 
una pctició directa a Presidencia reta a Inca, durant 
l'estill, per part d ¡'A o iació de la Premsa. Quant a 
les subvencions a programes de nidio, l:i he de dil", orn 
voste ja lambé ha manifestat, que per' pa¡·t de la Con
selleria no s'ha subvencionat cap programa de radio, 
ni en llengua castellana ni en llengua catalana sinó que 
senzillamenl 'ha anibc t a un patrocini de dos pro
grames; un d'ells ja fa a prop, si, un any que es ta en 
marxa, qu és «Linea 3», i ara ti han ca vial el Lilol, 
i s'emet per Radio Popular i té, com voste ha dil, una 
funció informativa, formativa quant a la problematica 
ele la dona, joven tul, etc . .. No hi ha hagut cap petició, 
a pesar de la publicació del Dccret de- Subvencion que 
es va fer ja el mes d'abril, 110 hi ha hagul cap petici6 
qU8l1t a ajudes per subvencionar programes de Raclio . 
QU311t al progral11 de Radio Mallorca, només ha sorUt 
un dia, el divendres de l'altra setmana passada, i té 
per finalitat aquesta formació i informació de cara al 
món cultural i al món del deporto Aixo són els criteris 
que es mantenen i se segueixen d'acord amb el Decret 
publicat al Bolletí Oficial de la Comunitat Autonoma, 
número 11 del julio!. Pel que fa referencia a Radioca
dena, encara que voste no m'ho manifestava clarament, 
si havíem de tractar aquest tema, li he de dir que, 
efectivament, hi ha un conveni firmat, hi ha nomenada 
una Comis ió Mixta, i que amb molt de gust Jj reme
iré al Parlament una copia del conveni finnat, a fi 
que voste en .tengui més coneixem nt. Pel que fa refe
rencia a Radio Nacional d'Espanya, Radio Nacional 
d'Espanya e ta soHicitant acLualment un edifici de 600 
metres i la Comunitat Autonoma o el Govern de les 
Balears no té la possibilitat, no di p sa d'aquest local 
de 600 metres. Jo entenc que l:tmb aixo he pa sal re
vista a tot el conlingut de les preguntes que van fixades 
din la IULerpeHació i, si hi ha qualque cosa que em 
deixi, ho tendré en compte en el moment de la contra
replica. Res més. Moltes graeies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller de Cultura. Vol ter ús 

de la paraula l'interpeHant, pel Grup interpeHant, Sr. 
SebasWl Serra? Disposa de cinc minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Grades, Sr. Pre ident. De la resposta del Govem 

hem de dir que continuam amb una erie de postures 
que hem de qualificar de manca d'injcjatives , hem de 
qualificar de cert confusionisme i, en detinitiva, hem 
de parlar que aquesta Autonomia que ja fa bastant de 
temps que funciona, no s'esta caracteritzant, precisa
ment, per prendre iniciatives, ni tampoc per comphr 
amb celeritat aIlo que el Parlament aprova. Perque 
d'allo que es va aprovar' dia 2'8 de mar<; del 84, no aea
bam de veure que el Decret 38/84 doni satisfacció a 
aquest tema; és un decret que sí, que recuIl unes rei-
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vindicacions puntuals d'una associació, i després la gent 
que no és d 'aquesta associació, que s'hi vulgui acollir, 
ho ha de demanar directament al Govern; és a dir, 
que iniciativa, és a dir, que anar al maxim d'alla on 
autoritza l'Estatut d'Autonomia i d'alló que el Parla
ment ha aprovat, pensam que no, no s'hi va. Per altra 
banda, hem de dir que és molt problema tic que el Go
vern Autonom no hagi aconseguit un edifici de 600 me
tres quadrats quan la seva política de compra d'edifi
cis esta seguint, i nosaltres creim que, hi pot seguir, no 
ens hi oposam, pero és molt complex que no s'hagi 
aconseguit amb un any i busques un edifici: de 600 me
tres quadrats per a una cosa tan important com pu
guin esser 24 hores d'emissió d'una RadioA a les Illes 
Balears. També hem de dir, i creim que és important, 
que no només s'ha d'esperar que la gent s'aculli a un 
decret publicat, sinó que hem de demanar que es faci 
el maxim de difusió de les mesures. que hi pugui haver 
perque els mitjans de comunica ció es puguin acollir a 
una política de subvencions, que es puguin acollir a una 
política de qualque manera entrar, a allo que pugui 
esser difondre el fet autonomic i tot el que esta pas
sant a les Illes Balears, des d'un punt de vista estatu
tari i constitucional. En definitiva, senyors del Govem, 
Sres. i Srs . Diputats, nosaltres pensam. que una Inter
peHació que hem procurat fer el més concreta possible, 
després de més de sis mesas, queda encara dins una 
certa nebulosa i, on acords que havia pres aquest Par
lament fa més de vuit mesos, encara no s'han con-

- cretat. Per aixQ hem de dir que el més probable, si 
la contrareplica, de qualque manera, no cns convent;, 
és que s'haura de debatre a aquesta Cambra una Mo
ció, on concretem la connexió amb Televisló-3, la crea
ció d'un canal de televisió i la política de subvencions 
o de patrocini que la Comunitat Autonoma segueix amb 
tots els Mitjans de Comunicació Social. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Serra. Vol contrareplicar? Dis

posa, Sr. Conseller, de cinc minuts. 

EL SR. GILET GIRART: : 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Jo he 

intentat ser el més concret possible, he expressat qui
nes ha estat les gestions que s'han fetes; si no hi ha 
resultats, hi ha vegades que les coses no depenen d'una 
part sinó de dues, i li he dit i li he de dir que el tema 
del Decret no es refereix només a premsa farana, ni 
a radio, sino que es refereix a totes les arees de cultura 
de la Conselleria d'Educació i Cultura, que fan refe
rencia a patrimoni, a r estauració, a política de llibre, 
biblioteques, etG. . . etc. .. que aquesta, aquest mateix 
Decret s'ha repa~tir a tots els Ajuntaments de Balears, 
a tots els Consells Insular, soHicitant deIs Ajunta
ments que es repartís o es publicas, que es posas 
en el tauló d'anuncis del mateix Aju!1tament per
que tengués transcendencia a les entitats culturals o a 
les persones físiques que es poden acollir a aquest De
cret quant a subvencions. Hi ha aquests dos programes 
de radío, precisament per donar publicitat a aquests 
temes com als altres, i entene que la publicitat d'aquest 
Decret és suficient, i bona prova d'aixo és la invasió 
de peticions que actualment ha de resoldre el Con
seIler i que s'acumulen i que, moltes vegades, han de 
ser negatives, per falta fins i tot de pressupost; és dir, 
no entenc aquesta acusació de cap de les maneres, per
que entenc positiva l'actuació de la Conselleria, de cara 

a donar publicitat a aixo, amb l'ajuda fins i tot d'aquests 
programes de radio. A mi, em pareix molt bé, voste 
esta en el seu dret d'expressar, de presentar una Mo
ció, aixo és el Reglament; ara el que no m'explic és 
cap on anira més amb aquesta Moció si el Govem esta 
fent les gestions a través de la Conselleria d'Educació 
i Cultura, perque es doni la possibilitat, perque doni 
compliment a aquest acord o a aquesta Proposició No 
de Llei, voste ha d'esperar els resultats, si fos d'una 
part voste ens podria acusar que no feim res, que no 
hem aconseguit els resultats, pero hi ha dues parts im
plicades, i aquestes dues parts o tres, millor dit, per
que s'oblidava voste de Radio Televisió Espanyola que 
és tan important o potser tan important com Televi
sió-3 Catalunya. Res més. Moltíssimes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per fixar la seva posició volen intervenir els, altres 

Grups Polítics? Sí. Pel Grup Socialista, té la paraula el 
Sr. Josep Moll Marques. Disposa, Sr. Moll, de cinc 
mÍnuts. 

EL SR. MOLL MARQUES: 
Gracies. Sr. President. Sres . i Srs. Diputats. Nos

saltres, respecte a aquest tema, hem de dir el que ja 
ha dit el Diputat Serra en primer lloc, que l'estam trac
tant amb un retard molt lamentable. Fa SiSi mesos que 
es va produir el motiu d'aquestes InterpeHacions i el 
motiu és allo que nol podem perdre de vista, varen esser 
unes declaracions del Conseller de Cultura a la premsa; 
nosaltres, en realitat, esperavem que l'actitud del Go
vem fas, respecte a la televisió, molt més clara, efec
tivament, que fins ara, esperavem una afirmació del 
tipus d'«aspiram a tenir programa propi»; ens sem
bla logie que s'estudii amb malta de cura, pero men
trestant, mentre aixo no sigui possible, volem connec
tar amb TV-3. Aquesta voluntat no es dedtüa de les 
declaracions del mes d'abril que varen, repetesc, justi
ficar aquesta InterpeHació; ara sembla que si no la 
voluntat, almanco la neeessitat, sí que s'ha imposat, i 
s'estan fent unes gestions i unes converses; ens sembla 
molt bé, pero evidentment no és una prava de voluntat 
política, que és el que a nosaltres ens falta a aquesta 
actitud del Govem. I jo voldria, sempre fent referen
cia a aquelles declaracions, puntualitzar alguna cosa, i, 
concretament en el cas de la televisió, aquell perill que 
denunciava el Conseller d'una possible estandarització 
de la llengua que no feia recomanable, segons ell, con
nectar amb TV-3. Jo, la primera cosa que he de reco
manar és que els termes s'uti!i1zin amb el seu verta
der sentit científic i, si ha feiem així, estic segur que 
ar ribaríem a la conclusió tots, que l'estandarització de 
la llengua al nivell, a cada un deis nivells d'utilització, 
en aquest cas, en el nivell d'utilització públic o cult, 
és un objectiu, no soIs desi1jable, sinó fins i tot ne
cessari; aquesta és en qualsevol cas l'actitud del nos
tre Grup sobre aquest tema. Quant a la radio, jo crec 
que hem de tenir en compte que la proliferació d'emis· 
sores privades dificulta que el Govern pugui subven
cionar programes a tates les emissores; ara n'hi ha 
relativament poques, pero si n'hi arribas a haver mol
tíssimes, es faria reaLment difícil tenir pressupost su
ficient per subvencionar programes a tates elles, aixo 
vol dir que a la millar seria fins i tot interessant estu
diar la possibilitat de fer ús d'¡;¡llo que¡ esta previst a 
l'article 15.2 de l'Estatut d'Autonomia i cre;)r radio pro
pia, molt més facil que crear televisió propia, en qua!-
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sevol caso 1 per tant, seria, potser, més interessant es
tudiar la relació cost i rendabilitat d'una radio propia 
que no de subvencionar infinits programes de radio que 
puguin sortir o emissores de radio. En qualsevol cas, 
alió que sí és cert i segur és que la censura previa la 
consideram inadmissible, i aixó es va deduir c1aríssi
mament de les declaracíons del Sr. Conseller, ho va dír 
ell, jo tenc aquí encara el diari, va dir "admite que 
hubo censura en un programa de radio» i, a més, diu, 
avui el Conseller ha dit que el Govem no subvencio
na radios, aquí se cita textualment el Conseller «un 
programa subvencionado por el Gobierno de AP no 
debe emitir una opinión a favor del aborto». Jo no sé 
si encara mantén aquestes declaracions, el Sr. Conse
ller; en qualsevol cas, i és un problema seu, del seu 
Govem, jo vull recordar que no és un Govem d'AP, 
sinó que és un Govern de Coalició Popular, i crec que 
el partit Unió Liberal, com a mínim, té una actitud di
ferent; repeiesc, peró, que és un problema seu. A qual
sevol cas, repetesc, l'actitud d 'impedir aquella emissió 
que no era una emissió que volgués parlar a favor de 
l'avortament, sinó que s'havia de parlar a favor i en 
contra, va ser un atemptat a la lIibertat d'expressió i 
sobretot un atemptat al dret deIs oients a la informa
ció, i aquestes són les coses que nosaltres· voldríem sa
ber bandejades de la política informativa del Govem. 
Respecte a la premsa forana, estam completament 
d'acord amb alIó que s'ha dit per part del Diputat Sr. 
Serra, que a la premsa forana se li ha de donar su
port, se l'ha de subvencionar, senzillament i sobretot 
perque, o sobretot perque aquests .organs locals tenen 
una gran importancia, no soIs per a la recuperació de 
la nostra llengua i la nostra cultura, que també és així, 
sinó també per crear un habit de lectura a pobles, on 
sense aquests órgans d'expressió, aquest habit de lec
tura no es crearia; aquesta també és una política a que 
el Govem ha de donar suport. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vagi acabant, Sr. Diputat. 

EL SR. MOLL MARQUES: 
Moltes gracies, Sr. President, acab tot d'una. Per 

tant, insistesc, s'hauria de fer, s'hauria de donar aquest 
suport a les publicacions, pero establint uns criteris 
objectius, i jo no dic que aquells que es varen seguir 
quan es varen repartir els famosos talons no fossin 
objectius, peró potser no són els més correctes i sobre
tot la manera de repartir els talons record a massa 
alIó de donar confits a aquells que han fet bonda. Mol
tes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. Moltes gracies. 

EL SR. GILET GIRART: 
Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
No. 

EL SR. GILET GIRART: 
Per aHusions. Entenc que s'ha acusat el Conseller 

d'infringir ... 

EL SR. PRESIDENT: 
No, Sr Conseller, jo no li donava la parauIa. 

EL SR. GILET GlRART: 
. En~enc que s'ha aHudit el Conseller una possible 
~raccIó de la Constitució i crec que és una aHusió 
dIrecta. 1 per aixó li soHicit a voste un tom de replica 
almenys. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per aHusions, disposa voste de tres minuts. 

EL SR. GILET GlRART: 
Moltíssímes grácies, Sr. President, no els utilitza

ré. Sr. PresidenL, Sres. i Srs. Diputats, Sr. Moll, voste 
ha fet unes manifestacions completament fora de Uoc 
i totalm.ent tretes de context; vos te, si ha seguit les 
declaraclOns aquestes reflectides al Diari de Mallorca 
per un periodista anomenat Javier Mato, voste sap, se~ 
gurament ho ha de saber, que hi va haver unes actua
cions paraHeles a aquestes manifestacions, llavors es 
van reunir lila serie de periodistes, es va agafar la 
s~nyora o senyoreta Marta Sierra i Pilar Negrero, que 
son les dues persones professionals que duen el pro
grama de radio «Línia 3», es va intentar que firmassin 
un manifest alIa on s'acusava el Conseller d'Educació i 
Cultura d'haver censurat aquest programa concret en 
el tema de l'avortament i aquestes dues senyores o se
llyor~ l S es va re,n negar rOlundament a firmat aquest 
ma~lf .s t qu~ se 1 presentava per determinat grup de 
pen~dls tes, 1 es varen negar, pre ¡sament, perque no se 
sen tlen censurades de cap de les maneres, ni vetades 
pel ConselIer d'Educació i Cultura; si hagués estat així, 
aquestes senyoretes, professiollal , tan re p clables coro 
~oden esser els aItres que els demanaven, haguessin 
fIrmat aquest manifest i no hagues in acudit al despatx 
del Conseller d'Educació i Cu lLura quasi plorant, inten
tant arreglar un problema que no havien creat ni elles 
ni el Conseller d'Educació i Cultura; per tant, refuu 
absolutament que per part del Conseller s'hagi vetat, 
no aquest programa, ni cap programa ni s'hagi censu
rat cap programa de radio, i li agrairia enormement 
~ue ,una altra vegada, aquestes manifestacions, les equi
lIbras amb la informació pertinent i paraHela si és 
aquest el caSo Moltíssimes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Gilet. 1 passam al punt següent 

que és la InterpeHació número 459/84. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Perdó, Sr. President, ates que s'esta parlant del 

programa «Línea 3», que abans tenia un altre nomo 

EL SR. PRESIDENT: 
Per favor, per que em demana la paraula? 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Per una aHusió al programa 

hem de ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Sebastia, no pot esser. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
És que ... 

EL SR. PRESIDENT: 

també creim que 

Perdoni, perdoni, perdoni, perdoni, no pot esser. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Creu el Sr. President que així queda dar el tema? 
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b).-
bL ~K. PRESIDENT: 

.t'erdoni, voste sap que té 24 hores, que acabaran 
dema noraoalxa a les LU nores, per presentar la corrc:s
ponent lVIOClO si 110 estIma perrInent. t'er favor, vol 
seure! l'unt següent, 4.)~, presen.at pel Grup 1'arla
menrari SocialIsm, relatIva a les suovencions a radio i 
premsa forana. t'er detensar aquesLa lnrerpeHació té la 
parawa, pel Grup Socialista, el ::ir. Joan Nadal. Sr. 
Joan Nadal, vol que es l1egesqui previament? Sra. Se
cretaria, vol procedir a la lectura? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Darrerament hem assisti t a tota una serie d'actua

cions del Govern de la Comunitat Autónoma en mate
ria informativa que han sorpres, no soIs a mitjans de 
premsa í radio, sínó a la majoría deIs ciutadans que 
no comprenen les contradiccions í irregularitats amb 
les quals cau el Govern; per tot aixo, efectuam la se
güent InterpeHació. Quins són els criteris d'actuació 
del Govern de la Comunitat Autónoma, en els temes de 
subvencions a les radios, premsa torana i sobre la 
creació del tercer canal de televisió? 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. Té la paraula pel 

Grup Socialista el Sr. Joan Nada!. Disposa, Sr. Joan, de 
quinze minuts. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputals. Aquesta Inter

peHació que fa el Grup Socialista, podria semblar una 
repetició de la feta pel Grup Esquerra Nacionalista, 
peró de qualque forma la mantenim perque creim que 
no ha quedat clara quina va ser la postura, quina va 
ser l'actuació del Govern, i creim que l'actuació a aquell 
moment del Govern, no només s'ha de clarificar, sinó 
que s'ha de fer pública perque no es tomi donar, per
que no tomí succeir. El Grup Socialista no esta, en 
absolut, en contra que se subvencioni la premsa torana, 
és més, creim, com ha dit abans el representant del 
Grup Socialista, que ha intervengut a la InterpeHació 
d'Esquerra Nacionalista, que s'ha de subvencionar, que 
és un mitja de difusió de la nostra cultura, a tots els 
pobles, i que, com tots els mitjans, de comunicació, 
tant escrits com parlats, s'ha de tenir una ajuda, una 
ajuda a les institucions. Ara bé, nosaltres, per la prem
sa ens assabentam que pel mes d'abril, ens assabentam 
en el mes d'abril que per a Nadal el President del 
Govern entrega a un denominat "Cóctel de Navidad a 
los Directores de la Prensa Forana», entrega unes sub
vencions; aixó surt a la premsa escrita el més d'abril, 
i aquesta subvenció en el mes d'abril, es diu pel Sr. 
Cortés, «en su calidad de encargada del Gobierno Autó
nomo de las relaciones con estas publicaciones», que 
són unes subvencions, que no, bé que no es tracta de 
subvencions, «oficiales, sino voluntarias que carecían de 
carácter institucional», i per tant, eren unes subven
cions que es dona ven sense criteri, eren unes subven
cions que es donaven de 25 a 100.000 pessetes, en base 
a una voluntat determinada del Govern, pero sense cap 
norma que fixas aquestes subvencions. No hi ha norma 
ni en relació al tiratge, ni en relació a la situació finan
cera d'aquestes publicacions, ni en relació a, creim que 
a res, és més, al mateix temps, al mateix moment, unes 
declaracions del Conseller, que esper que sí que siguin 
certes, perque surten reproduides en els mitjans de 

comunicaeions, diu «sorprendentemente el Conseller de 
CWLura, .t'raoClSCO Güet, senalaba ayer mismo en con
versaClOn teletoillca con el VIano de Mallorca, que el 
GOblerno de Hateares no había entregado subvención 
alguna a la prensa forana»; aixó ho deja al matelx 
temps que sortia la intormació de l'alOrgament d'a
ques¡es pseudo-subvencíons a tots, no a tots, a la prem
sa fa rana, i aquestes subvencions a la premsa forana, 
sorprenentmeot, no es donen a tota la premsa forana, 
es donen unicament i exdusivament a la premsa fa rana 
integrada dins l'Associaeió de la Premsa rorana de Ma
llorca, presidida per un funcionari adscrit a la Presi
dencia del Govern. I és més, hi ha tOla una serie de 
setmanaris, de diaris o revistes de premsa forana que 
no reben subvenció, "A tota plana» de Manacor, "Sa 
veu» de Lluemajor, «Campos», totes aquestes subven
cions, aquests diaris o revistes no reben subvenció, i 
no reben subvenCló per la raó que no estan associades 
a l'Associació de la Premsa Forana, i que endemés no
més es dóna a l'Associació de Premsa Forana de Ma
llorca, s'oblida totalment la premsa forana d'Eivissa, 
Menorca, i Formentera i la premsa forana de Menorca; 
que c!esprés el Conseller surtí que ha fd un Decret, 
Decret 38 del 84, del Bolletí de 23 de juliol, no té res 
a veure amb aquelles subvencions, perque aquelles sub
vencions són anterior, aquest Decret que voste diu és 
un Decret no per a la premsa forana, sinó que és un 
Decret per a totes les entitats cultural s que vulguin 
demanar subvenció i que no fixa els criteris, fixa els 
criteris molt relativament «que se podrá dar», en pla 
generic, e~ podra donar, pero sense fixar els criteris 
amb que s'haura de donar. pey tant, nosaltres creim 
que aquelles subvencions varen esser unes subvencions 
totalment incorrectes, creim que aquelles subvencions 
es varen donar no obertament a tots els mitjans de CQ
municacions que ho soHicitassin, sinó nómes a un mitja 
de comunicació determinat, a uns mitjans de comuni
cació adscrits a una associaeió, que hi havia molts al
tres mitjans que podien, que devien rebre sub venció i 
que no se'ls en va donar perque no estaven adscrits a 
aquest mitja i, per tant, nosaltres eonsideram que 
aquesta no és la forma correcta d'atorgar les subven
cions, de repartir els doblers públics; nosaltres re
butjam completament aquesta actuació del Govern, que 
ereim que no és del Conseller de Cultura, perque el 
Conseller de Cultura manifesta clarament que deseo
neixia aquestes subveneions, la qua! cosa encara crea 
més gravetat en el tema. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Nadal Té la paraula el repre

sentant del Govern, el Conseller de Cultura, Sr. Fran
cese Gilet. Disposa, Sr. Conseller, de quinze minuts. 

EL SR. GILET GIRART: 
Gracies, Sr. President. Al final, la InterpeHació s'ha 

concretat exclusivament en el tema de premsa forana, 
pareix. Bé, he de repetir exactament el que he dit 
abans, i és que es varen concedir unes subvencions 
amb carree, no al pressupost de la Conselleria d'Edu
cació i Cultura, entre aquelles peticions que s'havien 
fet per conducte de l' Associació de la Premsa Forana, i 
que, a part de les de Mallorca, es varen concedir altres 
a premsa forana de Menorca i no se'n varen concedir 
a Eivissa i Formentera, perque segons les meves notí
cies no existeix aquesta premsa forana a Eivissa i For
mentera. El Decre1! 38/84 entenc que és un Decret pos-
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tedor a aquesta concesslO, a aquestes concessions, na
turalment, ara entenc que els criteris que es fixen són 
suficientment clars i específics perque es pugui aplicar 
i es pugui aconseguir aquestes subvencions, que es pe
ticionin, i hem de dir a més que, concretament, per 
part de la Conselleria d'Educació i Cultura s'ha donat 
una subvenció a un setmanari o millor dit, un diari, 
una revista mensual del diari, de Consell, exclusiva
ment aixo. 1 per la resta, no crec que hagi fet menció 
ni referencia a altra cosa que estigui dins la lnterpeHa
ció. Moltíssimes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Conseller; vol replicar, per favor? Dis

posa de cinc minuts. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sí, Sr. President. Jo crec que el Conseller no ha 

intentat, no és que no hagi pogut, no ha intentat re
plicar en absolul a la meva inl17l"venció; el onseller nó 
ha dit per que es varen atorgar d'aqu s ta forma les 
subvencions, no ha rebuljat qu delerminades rcvi tes, 
detenninats setmaru ris de Mallorca que no estan ads
crits a l'Associació de Premsa Forana no reberen sub
venció; no ha dit, no ha di! quins són els criteris amó 
els quals es vm-en fer aquelles subvencions, i tOl aixo, 
jo vull que quedi constancia clara que la nostra lnter
peHació és una InlerpeHaci6 en defensa d'aquests mit
jans ele la premsa [arana; creim que és dcnigranl per 
als Dil'ectol's j pe r al miLjaos ele la premsa forana que 

e'l coovicU a UD coclel de Nadal i se'ls entregui un 
sobre amb 25, SO o 100.000 pessetes; crec que és neces
sari que hi hagi uns cnteris que no siguin subjectius 
del President o del Conseller per entregar aquests so
bres, sinó que hi ha d'haver un criteris als quals es 
puguin aC01'ür tots els mitjans de comunicació i que 
sapiguem el que han de fer, el que han de complir per 
poder accedir a aqu~stes subvencions, i aixo és el que 
no s'ha fet i a i 'o és el que no s'ha volgut explicar, i 
aixo, aquesta és la subvendó que nosaltres deim, estam 
d'acord que hi ha un Decret posterior, pero és poste
rior, l'actuació seva, l'actuadó del Govem no se'ns ha 
explicat i nosaltres, la InterpeHació nostra és del mes 
d'abril, és de quan va succeir el fet i, desgraciadament, 
si la veim ara, no és per culpa nostra; per tant, nos al
tres creim que aquella actuació va esser una actuació 
totalment incorrecta i una actuació que esperam que no 
es tomi donar. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol replicar? Disposa de cinc minuts per a la con

trareplica. 

EL SR. GILET GIRART: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, a mi 

em pareix que, a la meya intervenció anterior, he expli
cat clarament quíns eren els criteris que es varen uti
litzar i d'on varen sortir aquests criteris; precisament 
l'Associacíó de Premsa Forana va esscr quí va soHidtar 
que se seguisisn aquests criteris quant als punts segons 
la periodicitat; per tant fin si tot podem dir que no 
és un criteri fixat directament, a aquest cas, pel Govem, 
aixo no significa que no s'hagin de fixar i crec que en 
el Decret esta, en el Decret 38/84 estan suficientment 
clars perque es puguin aplicar el dia de dema. Res 
més i moHes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
lVlOltes graCleS, ::'1'. Gilet. Per fixar la seva posició, 

volen lnlerverur elS altres Grups t'OlHICS I ::'1'. ::,eoasna 
S erra, del Grup Esquerra .NacIOnalIsta l t'SM). lJISpOSa, 
Sr. lJlpUlat, de cinc minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gnlcies, Sr. President. l'er una d'aquelles paradoxes, 

tots aqueHs Srs. Diputats que han ngut fa un poc quan 
un tema que afectava greument la dignltat professio
nal de dues professionals deIs mitjans oe comunicació i 
de molts altres informadors d'aquestes illes, se m'ha 
dit que per una qüestió reglamen,aria no podia inter
venir, quan creia que era legitim que aquest tema po
gués quedar cIar; per una paradoxa del Reglament, re
sulta que ara tenim tot eL dret a dir-ho i, Srs. Diputats 
que han rigut fa una estona, ara hauran d'escoltar. Re
sulta que quan es patrocinava, no subvencionava, el pro
grama «Luciérnagas y libélulas» que ara es diu «Línea 
3», a Radio Popular, i el nostre Grup Parlamentari té 
l'obligació i el deure de dir el que vaig a dir ara, per
que no ho hem dit abans perque era un tema complex 
i que afectava el pa de professionals, pero com que el 
tema ha sortit ho hem de dir; per tenir una postura 
clara i suposem que aquest pa no els falti a aquestes 
dues professionals a partir d'ara, hem de dir que es 
va convocar una serie de Grups Polítics, entre ells el 
nostre, a acudir a gravar un programa que tractas de 
les diverses postures sobre l'avortament; passades una 
serie d'hores es va desconvocar aquesta anada a gra
var aquest programa per dificultats polítiques de qui 
patrocinava el programa; per altra banda, també hero 
de dir que davant el tema estricte de premsa forana, 
volem fer una matisació important: s'ha parlat d'Asso
ciació de Premsa Forana, s'ha parlat que tots els Grups 
Parlamentaris que hem intervengut, Grup Popular, Go
vem, Grup Socialista i Grup Esquerra Nacionalista 
(PSM), creim que la premsa forana ha de ser ajudada 
al maxim, pero els interrogants continuen, i és indubta
ble que necessitam els mitjans de comunicació, i tots 
els Grups Parlamentaris necessitam urgentment una 
relació estricta de qui ha rebut subvencions o patro
-cini, premsa forana, radio, etc... perque de qualque 
manera hem de saber amb claredat si no hi pot haver 
confusions, si no hi pot haver algun problema, que 
potser el Govem no hagi detectat, i hi ha interrogants, 
com se subvenciona a un moment determinat una cosa 
de Consell, quines són les de Menorca que han fet peti
cions i que han estat acceptades, sabem de la revista 
de Ferreries, pero no sabem de l'Iris, per exemple, i 
són coses que obviament creim que s'han de concretar 
per part del Govern. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. Aquesta Presidencia de

creta un descans de deu minuts. 

4.-a) 
EL SR. PRESIDENT: 

Per favor, vagin prenent !loc als seus escons. Srs. 
Diputats, volen prendre lloc als seu sescons? 1 en breus 
instants recomen<;ara la sessió. Recomem;a la sessió, 
per traclar el dan · ¡" punt inclo a I'Ordre del Dia, que 
és la Proposició No de L1ei, número 70S de l'any 84, 
presentada pel Grup Esquerra Nacionalista (P$M), per 
defensar aquesta Proposició No de Llei, té la paraula 
el Sr. Ramon Orfila. Disposa, Sr. Oriila, d'un temps de 
deu minuts. 
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EL SK. ORFILA PONS: 
Gracies, :'r. l'resldent. Sr. President Sres. i Srs. 

Dipulats. D'en~á que el Govern de CalVO' Sotelo va pren
dre, el maig del 151, la desafortunada declsló d'integrar 
Espanya dms l'Ahan¡;a Atlantica, el debat sobre la per
manencia o la sorrieta d'aquest bloc militar, ha estat 
present a la vida pública i a, practIcament, lOtS els de
bats polítics que s'han donat a l'Estat. Aquella precipi
tada decisió d'un Govern, que se sabia agonitzant, re
frendada per un Parlament que es preveia que canvia
ria de signe en qüestió de mesos, va sorprendre alhora 
que despertava onades d'indignació. Es tractava d 'una 
maniobra, amb la pretensió de posar en evidents difi
cuhats el futur Govern, que ja es preveia d'esquerres, 
i de fer tan difícil una eventual sortida, com facil es 
plantejava l'entrada. Les respostes tampoc no es van 
fer esperar, des de manifestacions multitudinaries fins 
a declaracions i promeses per part deIs diferents par
tits; lla vors l'O'posició, criticant sense oportunitat de la 
decisió i formulant promeses de rapicles sortides si s'ar
ribava a governar després de les elecciol1s que ja es 
veien a l'abast. Encara ressonen a les nostres orelles 
amenaces que llavors ens van semblar vaJentes, que si 
s'hi: entrava per majoria simple, per la mateixa majoría 
s'hi podria sortir; encara tenim presents aquells enor
m es cartells amb a116 tan comentat d'«entrada no», tota 
una reacció que va desembocar en la irrunensa concen
tració ciutadana de Madrid, a la qual l'avui President 
del Govern, Felipe González, es va comprometre públi
cament a treure Espanya de l'OTAN si arribava a go-

_ vernar i de consultar la mesura al poble. Molt ha plo
gut després d'aquella promesa electoral de celebrar un 
referendum consultiu, i als dos anys, que ja han passat, 
la cerimonia de la confusió s'ha abatut sobre els ciu
tadans d'aquest país, sumint milions d\~spanyols en 
una situació de desencís, producte d'un estat d'indefi
nició que no fa sinó confondre els ciutadans, desmo
bilitzant les postures consegüentment pacifistes que se
gons totes les enquestes, continuen essent majoria a 
tot l'Estat. Una situació que certament dóna uns bene
ficis als atlantistes més conven~uts, que en realitat han 
comen<;at ja afer campanya amb la presencia a Es
panya de figures esteHars com són el President italia, . 
Craxi, el mateix Joseflands, o bé la recent visita del Sr. 
Garamaldis, advocats tots eHs d'una integració plena 
tal i com pertoca, perque, entenem-nos bé, no hi ha 
mitges tintes en qüestions com aquesta, si som a rOTAN 
és molt difícil estar fora de l'estructura militar ates 
precisament el caire militar de l'Alian<;a. Entenem molt 
bé que les pressions de que és objecte el Govem So
cialista fan difícil prendre la decisió de sortir-ne, com
prenem que convocar el promes referendum és provo
car les reaccions arrades de tots aquells que s'alegren 
d'estar on som ·i que, per altra banda no són massa 
partidaris de donar participació directa als ciutadans a 
aquest tema. Les deelaracions d'alts carrecs de l'exercit 
fetes darrerament, no deixen cap dubte al respecte, no 
són partidaris del referendum; per altra banda, s'avan
c;a en l'estructuració d'uns plans de defensa que fan 
pensar en una visió de permanencia dins el bloc mili
tar atlantic i així, estam assistint, alarmats, a una pro
gressiva serie de deelaracions sobre temes d'estrategia 
militar que presenten com a eix fonamental de la de
fensa el format per les Canaries, Gibraltar i les nos
tres illes. Ens hauríem de demanar: defensa, contra 
qui? Quins són els virtuals enemics contra els quals 
les nostres iHes han de jugar un paper tan decisiu? 

Esgarrifa llegir com es tan declaracions considerant que 
el 1'ort de lVlaó i altres zones de Mallorca podnen esscr 
la salvaguarda de la sisena flota nord-amencana en 
cas de eonfliete amb el l'acte de Varsovia, qui salva
guardara llavors els ciutadans de les Illes? La huma
nitat esta en perill, mai no havien existit tantes possi
bili,ats d'arribar a la destruceió maSSlva de tota forma 
de vida damunt el nostre planeta, mai havia estat tan 
facil aniquilar de forma tan absoluta l'cxistencía de 
l'home damunt la terra; la divi5ió en blocs. militars de 
bona part de les nacions més poderoses del món i l'es
elat d'una guerra freda han provocat l'acumulació d'un 
potencial de destrucció únic en la historia de la huma
nitat, la desenfrenada carrera armamentista ha dut a 
una situació a la qual ja no és una, són cent les vega
des que es podria destruir el món si explotésl una guerra 
atómica entre l'OTAN i el Pacte de Varsovia. 1 tots els 
estrategues coincideixcn a admetre que mai no havia 
estat tan possible aquest eselat. Nosaltres, que encara 
restam sorpresos davant el relat deIs crims contra la 
humanitat comesos per la barbarie nazi els anys 30, 40 
i no dubtam a condemnar els culpables d'una guerra 
que va provocar milions de morts, podem escoltar im
passibles com es parla de possibilitats d'una nova 
guerra entre les superpotencies, i que tendria com a 
escenari Europa? Podem restar tranquils veient com es 
manegen conceptes com els de guerra nuclear limitada 
i eom s'esta muntant un fabulós negoci amb la por a 
aquesta guerra, i amb la construcció de' pretesos refu
gis antinuelears, recreant-se morbosament amb l'especu
lació de com sera el famós dia després de? I que po
dem fer? diran el fatalistes histories, que simplement 
'esperen amb una resignaeió culpable que se'ls doni tot 
fet. Hem de negar-nos, eom diu el manifest de la pri
mera trobada de grups pacifistes espanyols, a empe
nyer tots els carros de la guerra que enfollsen els cer
eles de: les seves rodes amb la miseria i les privaeions 
de tots els pobles del món? Podem trebaHar per la pau. 
Hem de fer-ho si volem preservar-la, és per a~o que 
totes les iniciatives que serves quin per eomprometre 
el Govem a aquesta Huita per la pau, són importants; 
nosaltres pensam que avuiJ el eompromís per 131 pau pas
sa al nostre país per aquest desmarcament de l'OTAN, 
per no estar a qualsevol deIs dos blocs, per la sortida, 
per tant, d'aquesta Alian¡;a Militar. Seria ben facil, ara, 
votar favorablement els dos pimers punts de la nostra 
Proposició No de Llei, n'és massa compromes dema
nar als Govems que renuncirn a l'ús de la fo 1'<; a , o bé 
declarar-se partidaris de la distensió sense concretar 
més com es pot fer tot a<;o. El desembre de 1980, l'As
semblea General de l'ONU va adoptar una resolució 
propugnant la dissolució deIs blocs militars, i dema
nant que mentre no es complesqui aquesta dissolució, 
cap nou país no ingressi en ells. Si com sembla el Go
vem Socialista esta disposat a complir allo que expres
si la voluntat popular sobre l'OTAN, la nostra proposi
ció que se l'insti per tal que convoqui el referendum 
consultiu de forma immediata no pot representar sinó 
la urgencia amb que consideram necessaria aquesta de
cÍsió; permeteu-me citar un gran home, un vell lluita
dor de la pau, Premi Nobel, em referesc a Bertrand 
Russell, diu: és urgent que les poblacions de l'Est i 
rOest obliguin ambdues parts a adonar-se que el temps 
de que disposam és limitat, i que si continuam d'aques
ta manera pot sobrevenir el desastre a qualsevol ma
ment, i quasi segur que més tard o més d'hora sobre-
vindra. Finalment, no voldría acabar aquesta primera 
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intervenció sense fer un comentari de la importancia 
que donam que el Parlament de les Illes Balears es 
pronunciI respecte d'aquesta qüestió. El Parlament que 
representa el poble de les IHes Balears, no pot restar al 
marge d'una qüestió ian transcendental per al nostre 
futur, si no volem transformar-lo en un ens sense con
tingut. Per molt que les qüestions de tractats interna
cionals o la política de defensa estiguin absolutament 
fora deIs marcs competencials que estableix l'Estatut, 
el nostre Parlament, com a representant del poble de 
les IHes, esta perfectament legitimat per fer arribar la 
seva inquietud sobre la permanencia en una Alian<;a 
Militar que, dins el context de guerra freda en que ens 
trobam, convertiría les nostres Illes en un objectiu pre
ferencial en cas d'un conflicte armat. És necessari en
demés, que, des de tots els ambits de la societat, des 
de totes les institucions democratiques, ens preparem a 
inserir en el tema de la pau, seguint l'exemple de la 
Federació Mundial de Ciutats Unides . Aquesta, que agru
pa més de tres mil ba tles i presidents d'institucions 
regional s de tot el món i que presideixen polítics tan 
prestigiosos com són Pierre Mourois i Tierno. Galván, es 
planteja, i citaré textua lment <da constitució d'una es
pecie de contrapoáer de les ciutats a l marge deIs estats, 
capay d'assegurar la cooperació nord-sud i els de l 'ar
mament general i controlat». Jo pens que aquest Par
lament h2.ur ia de rompre una Hanya en favor de la pau, 
aprovant aquesta Proposició i, solida ris amb la decisió 
d'un altre Parlament illenc, el Canari,_manifestar la nos
tra vocació que les Illes siguiri considerades un in s
trument p ermanent i pacífic de cooperació i intercanvi 
amb tots els pobles del món. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Ramon Orfila Pons. S'ha presen

tat a aquesta Proposició No de LIei, sis hores abans, 
una esmena a l'apartat c); per defensar l'esmena té 
la paraula, en nom del Grup Parlamentari Socialista, el 
Sr. Felix Pons Irazazábal. Disposa, Sr. Pons, de deu mi
nuts. Em diuen que presentau una esmena transaccio
nal. Sí, aleshores, defensa-la. Ah!, clar, dar, claro Dis
posa de deu minuts. 

EL SR. PONS IRAZAZÁBAL: 
Sr. President, Sres . i Srs. Diputats. La intervenció 

del Diputat Sr. Orfila, en defensa d'aquesta Proposició, 
té perfil netament diferenciat del t ext que ha estat pre
sentat, sobretot, a allo que fa referencia a l'Exposició 
de Motius. Pero, en el fons hi batega una mateixa 
preocupació, que en certa manera ha volgut esser duta 
a aquesta sa12., que és que aquest Parlament tingui un 
debat sobre la conveniencia o no de la sortida d'Es-" 
paFlya del Pacte Atlantic, l'OTAN. Per part nostra aquest 
debat no tendra lloc, no tendra lloc perque, entenem, 
en primer lloc, que es planteja un problema d'estricta 
competencia del tema que ha estélt dut aquí; els arti
eles 93 i 94 de la Constitució Espanyola estableixen 
una nítida competencia de les Corts Generals per apro
var tracta ts internacionals, per esser destinataris de la 
informació immediata deIs tractats i acords interna
cionals que hagi pogut dur a terme el Govern i ente
nem que els Parlamenls Autonoms no poden substi
tuir ni jurídicament ni políticament les Corts Generals; 
per tant, la idea basica a partir de la qual es parteix i 
que, en certa manera, ha estat desenvolupada en la 
intervenció del Sr. Orfila. segons la qual el Parlament 
de les IlIes Balears no pot restar al marge d'una deci-

sió tan transcendental, la consideram erroma, perque 
el Parlament Balear, de les IHes Balears, que efectiva
ment representa el poble de les IIles Balears, té una 
representació per a una finalitat específica, que és per 
defensar l'exercici d'unes competencies i d'uns interes
sos que estan dins un esquema constitucional. L'Ajun
tament de Campanet, per exemple, també representa 
el poble de Campanet, i esta constitucionalment vincu
lat a l'Administració i al Govern deIs interessos deIs 
habitants de Campanet, pero aixo no vol dir que l'Ajun
tament de Campanet ni cap altre Ajuntament, pel fet 
de defensar els interessos deis habitants de Campanet 
hagi de participar d'una decisió que afectara indiscu
tiblement els habitants de Campanet com és la concIu
sió d'Aliances Internacionals o la decisió de pertanyer 
o no a una Alian<~;a Internacional. Els distints nivells 
d'interessos i de competencies estan definits al nostre 
sistema constitucional, i crec que és important que ens 
avesem a respectar aquests nivells de competencia; si 
no hi hagués possibilitats fora d'aquesta casa de deba
tre ni de decidir amb legitimitat democratica un tema 
que afecta aquest poble i solidariament tots els po
bIes d'Espanya, potser ens ho hauríem de plantejar, 
pero hi ha una Constitució que estableix una represen
tació democratica i legítima de tot el poble espanyol 
que és l'autenticament interessat a aquest assumpte 
que té atribuIda la competencia per decidir aquesta 
qüestió; una altra cosa és que hi hagi gent que no 
esta d'acord amb aquest esquema constitucional, aquest 
és un altre assumpte, i una altra cosa és, que no havent 
pogut tenir representació a les institucions que tenen 
atribuIda la competencia per decidir-les, s'hagi de for
<;ar el paper i les funcions d'altres institucions. En re
sum, entenem que no és procedent involucrar aquest 
Parlament en decisions de política exterior. Dit aixo, 
hem d'afirn1ar també que no assumim la filosofia ni 
l'analisi política que reflecteix l' Exposició de Motius de 
la Proposició. Sí assumim, perque esta plantejat i ens 
posen vostes a l'alternativa d'haver-ho de dir, sí assu
mim plenament els ideals pacifistes i europeistes; no sé 
si exactament els podem as sumir en els termes amb 
que vostes ho proposen, i correrem el rise, correrem el 
risc de votar a favor deIs apartats a) i b) de la seva 
Proposició No de LIei. Die que correrem el rise, per
que l'apartat a) quan diu «manifestar la seva adhesió 
a l'ideal d'una Europa unida en el terreny cultural, 
economic i polític, dins la qual puguin assolir la pleni
tud des de la propia identitat totes les nacionaltats i 
regions de l'Estat Espanyol», no sabem a quina pleni
tud es refereixen, si a una plenitud poetica, lírica, si 
a una plenitud política, historica, jurídica o cultural, o, 
si darrera aixo, alIo que hi batega és l'aspiració a una 
formulació política constitucional distinta a la que te
nim a aquests moments i que es podria assolir dins un 
marc europeu, no ho sabem, pero l'ideal europeista que 
hi ha a aquesta proposició l'assumim i la votarem. Per 
descomptat, l'apartat b) que crec que ningú d'aquesta 
Cambra no pot manifestar la més mínima reticencia 
ni la més mínima observació, pot ser gratult, pot ser 
ociós; jo entenc que no, que és interessant que mani
festem la nostra di~posició, pero allo important és sem
pre darrera aquestes grans declaracions generiques de 
pacifisme, aquestes inflamacions quasi místiques pací
fistes, quina política concreta es vol fer? I l'apartat c), 
aquest és alla on nosaltres hem presentat una esmena, 
una esmena, perque alla on vostes diuen «instar el Go
vern de l'Estat Espanyol, a fi que convoqui de forma 
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irnmediata el referendum consultiu previst a l'article 
92 de la Constitució, per tal que els ciutadans puguin 
manifestar de forma inequívoca si volem que l'Estat 
Espanyol sigui o no membre de l'OTAN», nosaltres pro
posam substituir aquest apartat per un altre que digui 
que el Parlament de les Illes Balears manifesta el seu 
acord amb la decisió reiteradament manifestada pel Go
vern de la Nació de sotmetre a referendum consultiu la 
permanencia d'Espanya a l'OTAN. Jo valdría recordar 
que la idea de convocar un referendum sobre aquesta 
materia és una idea original del Partit Socialista, que 
és qui la va posar en circulació a un moment molt con
cret i determinat, i és curiós la quantitat de forces 
polítiques i de persones que consolen la seva escassa 
representativitat o la seva orfandat política dedicant-se 
a recollir firmes i a repicar a l'ombra d'aquesta inicia
tiva socialista; s'ha recordat aquí una expressió del Pre
sident, de l'avui President del Govern, llavors respon
sable del partit majoritari de l'oposició, quan va dir, 
en el moment en que s'estava debatent, previ él: }'acord 
parlamentari l'ingrés o no a l'Aliam;:a AWmtica, va 
advertir i recordar, que si s'entrava per minoria o amb 
una majoria relativa, també es podría sortir per ma
joría relativa, advertencia que com s'ha dit molt bé 
reíteradament, volia advertir que sobre aques tema feia 
falta una voluntat majoritaria, un ampli consens que 
és el que s'esta cercant també a aquests moments a 
la política exterior del Govern; ja llavors es va dír, no 
basta un simple consens, és necessari que el Poble Es
panyol manifesti a un referendum aquesta voluntat ine
quívocament, i hauria estat facil, per ventura, a la vista 
d'una majoria ahsoluta, tan rotunda com la que es va 
obtenir a les eleccions del 82, d'haver oblidat a la millor 
aquesta promesa, pero s'ha volgut mantenir en coheren
cia, en coherencia amb la idea que com més ampli si
gui el suport que tengm la solució que es vulgui donar 
a aquest problema, ,més estable i millor sera per als 
interessos globals del nostre país. El referendum ha 
estat anunciat reiteradament i molt recentment pel Ga
vern; ningú no va dir, en el seu moment, que aquest 
referendum es faria immediatament, aquest és un com
promís que té el Govcrn dins aquesta legislatura; per 
tant, la proposta que es fací, d'instar a ter un refe
rendum és instar afer allo que el Govern ja ha dit 
que vol fer i que fara. Seria comprensible instar el 
Govern a fer una política distinta de la que ha anun
ciat, pero instar-lo a fer la política que ha anunciat de 
forma explícita i reiterada no té cap sentit, o com a 
mínim no té cap sentit bo. Implica una desconfianc;a i 
un recel que per a nosaltres resulta ofensiu, política
ment, cap a un Govern que és el Govern Socialista i 
que logicament nosaltres no podem compartir ni esta
lonar, aquest recel ni aquesta desconfianc,;a. El bessó 
de la Proposició esta que el referendum s'ha de fer 
de forma immediata; per que, de forma immediata? 
Cap Govern no pot admetre que en problemes tan de
licats com aquest se li negui el dret de prendre deci
sions, tenint en compte tots el factors d'oportunitat 
política i els interessos generals. Tots els Governs tenen 
dret a convocar o qualsevol Govern tendria dret a con
vocar referendum quan ho cregui convenient i, logi
cament, el Grup Socialista no pot donar suport a una 
proposta que pot esser respectable com a opinió, pero 
que és irrellevant perque les minories el que no poden 
és dictar decisions al Govern, i per altra banda voldria 
recordar que aixo d'immediata convocatoria del refe
rendum, és una exigencia que curiosament se li va plan-

tejar al Govern dia 29 d'octubre de 1982, a les 24 hores 
ja hi havia en el carrer gent exigint al Govern la imme
mata convocatora d'aquest referendum. He de dir que 
tot aixo resulta un poe sospitós des del punt de vista 
de les relacions, entre partits. Vostes han dut avui aqlÚ 
un tema important, un tema molt seriós i molt trans
cendental, és el tema de la pau; voste ha citat un 
Premi Nobel, jo n'hi citaré un altre, en Willy Brandt, 
a la presa, quan va rebre el Premi Nobel, va advertir 
moIt clarament que la pau no era únicament l'absencia 
de la guerra i de la violencia, que la pau era, fonamen
talment, l'absEmcia de la injustícia, de la ignoracia, de 
la ineertitud, la falta de malalties, la falta de tot all6 
que afecta la dignitat humana. 1 voldria fer-los una 
reflexió final, deixin de mirar-se en el mirall del seu 
purisme, que els té, en certa manera, ancorats a una 
postura respectabilíssima, pero que a l'hora de treba
llar pcr la pau es queda només a la primera part, a la 
de fer manifestacions ernfatiques de pacifisme. Per que 
no feim feina, vos tes que es reclamen del socialisme 
dernocratic, plegats, per una alternativa de transforma
cions reals de la societat, pero des d'una organització 
amb capacitat transfonnadora i no disgregant o amb 
actuacions que com aquesta no tenen altra finalitat, 
vista la seva literalitat, que posant entrebancs a una 
forc,;a d'esquerres i progressista. La pau, fonamental
ment, en la mesura de les nostres possibilitats des 
d'aquí, no esta a evitar la guerra ni a evitar les vio
lencies; nosaltres des d'aquí, la millor feina que podem 
fer pet la -pau és transformar, de cara a una societat 
més justa, la nostra parcella damunt la qual sí podem 
influir, a aixo els convocam i a aixo sempre ens hi tro
baran. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Pons. Moltes gracies. Pels grups 

que no han presentat esmenes, volen intervenir? Pel 
Grup Regionalista de les Illes, té la paraula el Sr. 
J eroni Albertí. Disposa, Sr. Albertí, de deu minuts. 

EL SR. ALBERT! PICORNELL: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Jo, en princIpI, 

faig meves rnoltes de les coses que s'han dit aquí, pero 
el nostre Grup pensa que realment aquesta Proposici6 
No de Llei esta fora de context per dues raons impor
tants: en primer lloc, tal com ha dit el Portaveu del 
Grup Socialista, Sr. Pons, ni l'Exposició de motius ni 
l'exposició que ha fet el Portaveu del Grup Nacionalista 
de les IlIes, tenen res a veure amb la ProposiciÓl No de 
Llei, perque aquí hem dit que sortiguem de l'OTAN, 
que no hi hem d'estar, i aquí diu que facin un re fe
rendum, que no és el mateixi. vol dir que a tota l'Expo
sició, a la defensa de l'Exposició no he sentit parlar 
a cap moment que voste digués raons per les quals 
s'havia de fer o no s'havia de fer referendum, sin6 
raons per les quals Espanya havia de sortir de l'OTAN, 
que no és precisament el motiu central d'aquest debat 
que tenim avui, perque a mi també m'agradaria en
trar-hi, entrar-hi, en sí o no hem d'estar a J'OTAN, perQ 
cree que no és aquest context i, per ventura, si hagués 
tengut ganes de tractar aquest tema, hagués intentat 
anar aIla on ha dit el Sr. Pons que no hi tenim repre
sentació, que és el Congrés deIs Dlputats, que és el 
Senat, que és alla on es discuteixen les coses que ens 
afecten, a tots els espanyols, i no nornés a!s espanyoIs 
o als que estam aquí a Balears. Per tant, nosaltres, 
aquesta és una raó per la qua! no donarem suport a 
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la Proposició de Llei, No de Llei, perque creim que 
esta fora de context i indiscutiblement manco dona
rem suport a aquesta subsdtució del partit, del Grup 
Socialista, al qual manifestam el nostre acord que alIo 
que faci el Govern faci el que creu que ha de fer; el 
Govern fara el que creu que ha de fer sense el suport 
del Parlament de Balear5, perque crec que, primera
ment, crec que no el necessita, i sengon, crec que diguem 
el que diguem el Govern fara el que creu que ha de fer, 
que no sempre per ventura és el que ha de fer, pero el 
que creu que ha de fer; no influirem nosaltres des 
d'aqtú a aquesta substitució que el Partit Socialista, el 
Grup Socialista ens presenta; per tant, nosaltres no, 
no donarem suport él. cap deIs apartats, i no perque 
no estiguem d'acord amb les dues manifestacions pri
meres, la a) i la b); pensam que sí, que és una cosa 
que tots pensam que aixo és bo, i també pensam que 
és bo que tothom sigui bon aHot, i també pensam que 
és bo moltes coses, pero el nostre concepte de Propo
sició No de Llei és qualque cosa que obligui qualcú a 
complir-Ia, si no podem fer altres coses; una Propo
sició No de Llei és una Proposició perque quaIcú, el 
Govern, a la majoria deIs casos, estigui obligat a com
plir-Ia; el Govenl nostre, no el Govern de l'Estat; una 
declaració, una Proposició No de LIei que digui que el 
Parlament Balear, a través d'una Proposició No de 
Liei, exposa la se va inquietud .. . d'intencions interna
cionals i l'acusa d'armament i crida els governs a re
nunciar a l'ús de la for<,:a a les rclacions entre els 
estats, a favor d'una política global fonamentada en 
la cooperació pacífica per tal d'assolir un ideal de pro
grés i benestar, pensam que no és el seu 1I0c una Pro
posició No de LIei del Parlament Balear. Una Proposi
ció No de Llei és qualque cosa que obliga qualcú a 
complir-la, i les declaracions de voluntat, pensam nos
altres, per ventura equivocadament, que no és aquest 
el camí adequat per fer-ho; per tant, nosaltres, com 
dic, també creient que l'a) i el b) hi són solidaris, el 
que pensam és que l'a) i el b), per parlar dar, no 
tenen cap motiu de ser-hi si no hi ha un cL sigui 
aquest, sigui el que el Grup Socialista ens proposa, i 
també manifestant estant a favor d'aquests apartats, 
creim que si no hi ha el tercer, no importa votar el 
primer i el segon, i com que el tercer no donarem 
suport a cap deIs dos, pensam que quedaria coixa la 
Proposició No de LIei, i per tant nosaltres direm que 
no, tant si es vota junt com separat a tota la Propa
sició No de Llei que presenta el Grup Nacionalista de 
les Illes, i a l'apartat de substitució que presenta el 
Grup Socialista; perque com deim, siguem, com ha dit 
el Sr. Pons, respectuosos, amb els distints ruvelIs de 
competencies, no volguem fer aqtú allo que no és propi 
de nosaltres i jo diria, fent la crida darrera que ha fet 
el Sr. Pons dient que tots junts treballem per la pau, 
jo faria una altra crida, tots junts farem per a Ba
lears el que creim que hcm de fer, i tots junts no 
anem a fer coses que a defora, tanmateix, poc sera 
el cas que ens faran. Segons, i com dic, estam acudint 
a un pla d'administració i de legislació que no és el 
nostre, la manera més clara d'acatar la Constitució i 
d'acatar l'Estatut és no entrar en allo que ni la Consti
tució ni l'Estatut ens doni competencia sobre aquestes 
coses. Per tant, reiteram, per acabar, que nosaltres va
tarem en contra tant de la Proposició No de Llei del 
Grup Nacionalista, com de l'esmena de substitució que 
el Grup Socialista, que hi ha presentada. Multes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Albertí. Té la paraula el Sr. Ga

briel Godino Busquets, pel Grup Popular. Disposa, Sr. 
Godino, d'un temps de deu minuts. 

EL SR. GODINO BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Sr. President, Sres. i Srs. 

Diputats. El Grup Parlamentari Popular també consi
dera que ha d'entrar dins aquesta materia que es debat 
avui aquí, i que, per tant, considera que a la Pro
posició No de LIei presentada pel Grup Esquerra Na
cionalista (PSM) hi ha raons de fons i forma que re
quereixen importants puntualitzacions; podem compren
dre, encara que no ho compartiguem, la tesi que eIl 
l'Exposició de Motius de la Proposició No de Llei es 
mantén, que l'ideal d'uns estats units d'Europa resulta 
incompatible amb qualsevol aliam;:a que situl Europa en 
una relació de dependencia, entenent que una integra
ció a l'OTAN suposa una dependencia d'Estats Units . 
Clarament hem de manifes tar que no estam d'acord 
amb aques t plantejament, ja que consideram que aquest 
ideal d'unitat europea, no seria possible sense una a lian
¡;:a defensiva que ens r esguardas d'aquclls que s 'opo
sen des de filosofies r adicalment distintes a les que 
inspiren una Europa lliure, que aquesta unitat de na
cions lliures sigui possible; preferim suposar que els 
membres del Grup Esquerra Nacionalista (PSM) no 
han profunditzat el Pacte de l'Ammtic Nord, que va 
esser firmat l'any 1949 a Washington pels representants 
de Belgica, Fran¡;:a, Canada, Dinamarca, Estats Vnits, 
Islandia, Italia, Luxenburg, Holanda, Noruega, Portu
gal, Gran Bretanya i, posteriorment, Turquía, Grecia i 
Alemanya Occidental, i que a més no han contemplat la 
filosofia del seu articulat. L'OTAN, Sres. i Srs. Dipu
tats, representa una conjunció voluntaria de participa
ció a la salvaguarda d'uns valors que les nacions del 
món lliure han inscrit com a norma essencial per la 
regulació de la seva propia conducta i, a més, consti
tueix el bessó entorn al qual es forma W"l proposit po
lític de comunitat basat en uns mateixos ideal s d'ajuda 
mútua i respecte a l'autonomia de la voluntat i a la 
civilització occidental. Aquesta defensa és una defensa 
armada, certament ,i allo que pretén protegir és, segons 
el tractat, la forma de vida occidental, la democracia, 
l'imperi de la llei i les llibertats individuals; aixo esta 
dins el seu tractat que es va firmar. Creim que ja va 
essent hora que sense cap tipus de complex diguem 
en veu alta que la defensa deis grans interessos nacio
nals nostres, i no només deIs Estats Units, passen per 
la nostra integració a rOTAN; la sobirania nacional i 
un ordre constitucional que consagra tot un sistema 
de llibertats, ens obliguen a la seva defensa, i la defen
sa passa per l'Alian~a amb les nacions lliures que creuen 
en un món lliure. Així mateix, hi ha raons fonnals 
que s'oposen a la tr amitació d'aquesta Proposició No 
de LIei, l'article 149 de la Cons titució fa una reserva 
íntegra a l'Estat d'una serie de matcries que per la 
seva mateixa naturalesa afecten la noció de sobirania; 
aquesta reserva a rEstat de forma irrenunciable i mo
nopolitzadora d'una serie de materies, significa que cor
respon a l'Estat el seu exercici íntegre i exc1usiu. Dins 
aquestes materies' es cop.templen, evidentment, la polí
tica de defensa i les relacions internacionals. No és a 
aquest Parlament a qui correspon manifestar-se en 
qües tions com la convocatoria d'un referendum, que 
pertoca al Govern de la Nació; la representativitat 
el'aquest Parlament ho és als efectes estrictament auto-



¡ I 

660 DIARI DE SESSIONS / Núm. 22 / 17 d'octubre 1984 

nomics i per al complimeut deIs fius estatutaris, no 
per ueciou sobre altres qtiestions O'Estat, que tenen 
alCres camins, altres representativilats, i altres elec
ClOns. El nostre Grup considera que ni són de la nos
tra competencIa com a institució parlamentaria de la 
Comulllrat Autonoma, ni constitueix l'objecte que ens 
marca l'Estatut d'Autonomia; és per tot aixo que el 
Grup Parlamentari Popular votara en contra la Propo
sicio No de Llei presentada pel Grup Esquerra Nacio
nalista (PSM). Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Godino. Sr. Ramon Orfila Pons, 

per acceptar o rebutjar l'esmena, vol intervenir? Em 
demanen que li expliqui que no hi ha lloc a la pre
sentació d'esmenes transaccionals, perque l'article 119 
... fa r eferencia purament i exclusivament al Projecte 
de Llei; p er tant ha de rebutj a I' o ha d'acceptar l'esme
na del Grup Socialista, 

EL SR. ORFILA PONS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El nostre Grup 

havia pensat presentar una esmena d'aproximació, 
millor dit, fer Wl text d'aproximació a l'esmena que 
havia presentat el PSOE, precisament perque creim que 
és bo aproximar postures, per construir aquesta socie
tat nova i diferent de la qual ha rallat el Sr. Pons, 
pero em comunica la Presidencia que a¡;o no és possi
ble: es tracta que s 'accep ti o es rebutgi l'esmena pre
sentada pel Grup Socialista, després crec que la pQstm:a 
nostra haura de ser de rebutjar-la. Jo pens, Sr. Felix 
Pons, que és logic que voste tengui una confian~a tan 
absoluta en el Govern; si no fos així, la militancia no la 
ta en el Govern; si no fos així, la militancia no la 
tindria on la fa; entenc que arnés és costós per a voste 
i per al seu Grup instar el seu Govern a fer coses, és 
del tot logica la seva postura, pero, com pot compren
dre, no hi podem estar d'acord; acceptar resmena que 
el Grup Socialista proposa seria llevar una bona part 
del contingut a la nostra Proposició No de LIei. Nosal
tres no estam massa segurs que el Govern vulgui con
vocar aquest referendum i si hem de clir la veritat ens 
fa molta por que al final no arribi a fer-ho, il ho enten
drem. Fer el referendum significa prende una postura, 
eom a Partit i com a Govern; si la postura és favora
ble a mantenir-nos dins l'OTAN, com es podria deduir 
de les moltes declaraeions que es van donant en el 
temps darrer, el drama d'haver de fer campanya en
frontat a UGT, Joventut Socialista i a una bona part 
del propi Partit seria maiúscul, i ho comprenem, i el 
drama és que dia a dia es decanten les posicions, i el 
Govern sembla més compromés que mai a mantenir
se¡ dins rOTAN; ja sé que vosté em dira que si s'ha fet 
la promesa de convocar aques t referenaum es fara un 
clia o un altre, pero siguem sincers, ja fa dos anys que 
estan governant, i encara esperam que es faci; és ben 
cert que no es van comprometre a fer-lo en cap data 
concreta, pero ha passat la meitat del seu mandat, i 
de la mateixa manera que la idea primitiva del seu 
partit era contraria a rOTAN, i ara pens que ja no 
esta tan clara, ens fa massa por que també canviln 
en el tema de la consulta, així com aquelles 50 raons 
per no entrar dins rOTAN com defensava el PSOE, es 
poden molt bé convertir en 100, pero per no sortir; 
ens preocupa que si ho embuIlam un poc més n'afe
gesquin una quantitat, vaja, n'afegesquin una altra, 
almanco, canviant de parer sobre el tema referéndum; 

aquesta és la realitat, i no m'estic inventant res, bi ha 
nombroses declaracions d'importants membres del seu 
partit que volen, avalen aquest canvi, aquesta evolucÍó 
de postures; me'n record que quan la campanya d'«en
trada no» vaig demanar a un bon arnic socialista 

EL SR. PRESIDENT: 
Vagi contestant, acceptam o no acceptam l'esmena, 

per favor. Vagi concretant. 

EL SR. ORFILA PONS : 
Bé, aquesta és la situació, com que a gat escaldat 

aigua freda li basta, preferim demanar allo que creim 
convenient més que no donar suport a decisions que 
no poden realizar-se, i vull que quedi clara una cosa, el 
dia que el seu Govern convoqui el referendum, si és 
que ho arriba a fer, no dubtarem a alabar la seva pos
tura si la pregunta és clara i després, segons alIo que 
es proposi, anar junts a fer campanya o fer-Ia cordial
ment en contra. En definitiva, no acceptam aquesta 
es mena. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies per la seva intervenció. Secretaria, 

vol procedir a la lectura del text de la Proposició No 
de LIei abans de passar a la votació? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Proposició No de LIei. El Parlament de les Illes 

Balears acorda: a) manifest.ar la seva adhesió a l'ideal 
d'una Europa unida en el terreny cultural, economic { 
polític dins la qual puguin assolir la pleTÚtud des de 
la propia identitat totes les nacionalitats i regions de 
l'Estat Espanyol. b) Exposar la seva inquietud davant 
les creixents tensions internacionals i la cursa d'arma
ment i cridar els governs a renunciar a l'ús de la for~a 
en les relacions entre els estats a favor d'una política 
global fonamentada en la cooperació pacífica, per tal 
d'assolir un ideal de progrés i benestar. e) Instar el Go
vern de l'Estat Espanyol a fi que eonvoqui de forma 
immediata el referéndum consultiu previst a l'article 
92 de la Constitució, per tal que els ciutadans puguin 
manifestar de forma inequívoca si volen que l'Estat 
Espanyol sigui o no membre de rOTAN. 

EL SR. PRESIDENT: 
Pasasrem a la votació. Per una qüestió d'ordre. 

EL SR. ORFILA PONS: 
Sr. President, no he pogut replicar a les interven

cions que han fet els diferents grups; de fet, dema
naria poder replicar a alguns deis arguments que sí 
s'han donat, abans que es procedesqui a aquesta vota
ció. Voste m'ha dit, si no record malament, que sim
plement m'havia de cenyir al text de l'esmena; després 
el que deman és poder replicar a les argumentacions 
que aquí s'han fet, em sembra que és de justícia. 

EL SR. PRESIDENT: 
Presidencia considera que aquesta intervenció no 

es procedent, d'acord amb el Reglament; l'article 156 
és molt concret quant a l'ordre d'actuació dins les 
Proposicions No de Llei. Per tant, no li donaré peu a 
aquesta intervenció, i passam a la votació. No se m'ha 
demanat que es faci per paragrafs distints, per tanto 
Per qüestió d'ordre. 

• 
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EL SR. ORFILA PONS: 
El nostre Grup demanaria que es fes per separat 

els tres punts. 

EL SR. PRESIDENT: 
Com? 

EL SR. ORFILA PONS: 
El nostre Grup demana que es facin per separat 

els tres punts. 

EL SR. PRESIDENT: 
Conforme, perfectament. Aleshores passam a la vo

tació del primer punt apartat a); per tant, les Sres. i 
Srs. Diputats que votin a favor d'aquest apartat, es 
volen posar drets, per favor? Secretaria, vol procedir 
al recompte? Volen seure, per favor? Les. Sres. i Srs. 
Diputats que votin en contra d'aquest apartat, es volen 
posar drets, per favor? Poden seure, moltes gracies. 

Queda rebutjat aquest primer apartat que ha tengut 
26 vots en contra i 25 a favor. Passam a l'apartat b). 
Les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquest 
apartat" es volen posar drets, per favor? 25, poden seu
re. Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es 
valen posar drets, per favor? 26, poden seure. Les Sres. 
i Srs. Diputats que s'abstenen, no n'hi ha. Per tant, 
queda també rebutjat aquest apartat dos, per 26 vots 
contra 25. 1, per últim, quant a l'apartat e), les Sres. i 
Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar drets, 
per favor? 4. Poden seure, moltes gracies. Les Sres. i 
Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar drets, 
per favor? Moltes gracies, poden seure, per: favor. Mol
tes gracies. Per tant, han votat en contra 47 Diputats i; 
a favor 4. Queda rebutjada aquesta Proposició No de 
Llei. Aquesta Presidencia vol recordar aIs Srs. Diputats 
que la proxima sessió plenaria tendra lloc, si Déu ho 
vol, dia 24 a les 17 hores de l'horabaixa. Moltes gracies 
per les seves intervencions i bon capvespre. 


