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1.-
EL SR. PRESIDENT: 

tiones tarut:;,. rrt:c als Srs. Diputats que vagin pre
nint llOC als seus escons i vagm guaraam silencI. 

Bones tardes. Comen<;a la Sessió. 
El primer 1-'le Extraún:tmari convocat pe! dja d'avui 

te p er objecte debatl-e el Diclamea de la Comissi6 
d'Assumptes lnstitucioaals i Generals sobre el Projec
te de Llei de Creacló de la ompanyia de Radio i Te
levisió de les IHes Balears. Per a aquests efectes, s'ha 
fet arribar a aquesta Presidencia el nom del Diputat 
Sr. Joan Huguet i Rotger, que formulara davant aques
ta Cambra la presentació del Dictamen de la Comissió. 

Per tant, té la paraula el Diputat Sr. Joan Huguet 
Rotger. 

Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de quinze mi
nuts. 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. A l'hora d'in

tervenir en nom de la Comissió per donar suport a 
aquest Projecte de LIei, pens que a aquest primer Par
lament Balear, és a dir, als homes i les dones que el 
constituim, ens ha tocat l'alt honor i la profunda sa
tisfacció de convertir en realitat el plantejament i els 
p!"iDCinj ,m nuomi('s q11e es con ten en en el nostre Es
tatut, deI s quals la Llei que avui se sotmet a la nos
tra consi.deració ; un exemple de particular srgnifi
cato En efecte, som a uns d'aquests moments parla
mentaris fundacionals d'una institució, i a<.;o no és una 
exageració, i fundants d'unes llibertats que, igual . com 
la d''expressió, adquireix;en el desenvolupament i el 
perfeccionament plens en lleis com la que avui tenim 
aquí. 

Al llarg de les reunions que han precedit aquest 
Pie, el sentit institucional i supra-partidista ha aplanat 
damunt tots els representants deIs distin~s Grups Par
lamentaris, i a<.;o s'ha de reconeixer, conscients que 
no teníem davant un Projecte de Llei que contempla
va els legítims plantejaments polítics d'un Grup con
cret, sinó una realitat institucional que, per damunt 
de discrepancies polítiques i ideologiques, ens obliga
va a obviar alto que ens separava i a potenciar i a 
reactualitzar aquest consens que es deriva de l'accep
tacíó i de l'assumpció del mateix Estatut d'Autono
mía. 

A<;o explica, Sres. i Srs. Diputats, que la Llei que 
avui aquí es presenta, en aquest Parl.am.ent, sigui una 
LIei assumida per endavant per to ts e ls Grups PoH
tics i, a tra és d'aquests, també, per tot el poble de 
les IlIes Balears. 

El. per que s'ha de donar suport a aquesta LIei i 
el per' que s'ha d'aprovar, és dar; pero crec que és 
important que aquí es deixi constancia del que ara 
diré. En primer lloc, Sres. i Srs. Diputats, donam com
pliment a un mandal es tatutari, i el nostre Estatut no 
és simplement una declaració de principis o una for
mulació de bones intencions, sinó també un cataleg 
d'imperatius dirigits, 'Preci ament, a aquelIs que re
presentam el poble balear, perque desenvolupem els 
principis que s'hi contenen. t. amb aquesta LIci, que 
crea la Companyia de Radio-Televisió de les Illes Ba
lears, no feim més que desenvolupar l'Estatut i, de· 
senvolupant-lo, el perfeccionam í el feim de cada día 
més viable. Aquest perfeccionament, juntament amb 
una qüestió d'importancia cabdal, com és aquesta de 
potenciar la nostra lIibertat d'expressió i d'infom1ació, 

és el que ha dut a realitzar aquest 1-'rojecte de Uei. 
l'eru, <uno la cn::aclO a~ 1".c.ns H::léVlSIU ~uLunulllic, no 
tan S015 donam compumenl a un manual t::>lClLULal"l. 
sino que telill oascanl mes, tamOe traSllaaam al camp 
ÍIltormatlu els pnnClpls recwrs que Clonen torma ue 
la connguraclO ael poder at:spres de l'\!sdeVenm1eUL 
de la aemocraCla i de l'aprOvaclO de la nOS1ra l,onsü
tució. 

La Comissió que ha presentat o la Comissió, en 
aquest cas, que represent, ha tet una feina d'equip, 
t01S llÍ han aportat el seu gra d'arena i, com dela en 
un princIpi, eilIre tots han arribat a un acord perque 
aquesta Llei de Creació de l'Ens Públic sigui una Llei 
de tots, sigui una Llei asswnida per tata aquesta Cam
bra. 

Fent un poc d'histúria, caldria ressenyar que la 
Televisió a Espanya neix com una copia d'aquel! prin
cipi d'unitat de poder, en aquest cas, era també con
centració de funcions. El poder s'expressava, inequí
vocament i monopolíticament, a través de la Televisió 
Espanyola. Amb la democracia i amb la vertebració 
autonómica de l'Estat, el poder es distribueix i es des
centralitza en un procés d'auto-limitació i democratit
zació. També la informació televisiva, monopolitzada 
per l'Estat Central, ha de seguir aquest mateix impuls 
centrífug del poder i s'ha de distribuir a través deIs 
canal s autonomics, exactament aquest és el sentit de 
les competencies que es desenvolupen en el nostre Es
tatut d'AutonomÍa i que avui duim aquí, j exactament 
aquest és l'(mic sentit que, des de }'amblt informatiu, 
podem donar al fantastic procés transformador del 
poder politic que, en aquest cas, també es limita i es 
descentralitza a través de la concessió del tercer canal 
a les diferents Comunitats Autonomes. Aquest trenca
ment del monopoli televisiu de l'Estat, en benefici de 
les Comunítats Autónomes és una passa molt impor
tant, una passa molt important per configurar una so
cietat més plural i més rica en tot l'ambit que aquesta 
expressió implica. 

L'especial naluralesa del fet televisiu, tecnicament 
complexa, iHegalment impossible, de moment, per la 
inic iativa privada ' ens obli.ga a ter que la Comwlitát 
Autonoma acompleixi aqu la fundó subsidiaria, que 
no obeeix tan sol a les raons que hem assenyalat 
abans, sÍnó que també té unes raons propies de la 
nostra realitat, própies d'aquesta Comunitat que té 
unes realitats socials, culturals, historiques, econ6mi
ques i polítiques diferents Í diferenciades d'altres Co
munitats. No els explicaré ara la incidencia que la Te
levisió té a la vida deIs pobles, ja que, probablement, 
aben ben bé quin 's i, tal volta, ho explicariel'l mi

llor que guí e ls pada, tamp e no insist iré en els áS

petes normalitzadol· ele la nostra llengua, que s6o, 
eCec tivament, a pecles molL imporlants i On la Televi-

ió de la omunilal. lIton ma tenddl una tasca impor
tant de normalització de la nostra llengua, pero no és 
un aspecte únic ni excloent, hi ha aItres aspectes, com 
deiem abans. 1 és que la Televisió no és un mitja de 
comunicació més, és el mitja d'exceHencia del nostre 
temps, i dic de comunicació i no d'informació d'una 
manera deliberada, perque a l'hora de contemplar la 
Televisió Autonomica ens sembla important remarcar 
el fet comunicatiu, aquest fet comunicatiu que abra¡;a 
per si un aspecte també d'informació. Els codis que 
configuren el fet televisiu tenen la virtut de propor
cionar a més a més que aItres mitjans de comunicació 
aspectes que, tal volta, en altres camps, no es donen, 
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1 es un llenguatge més o menys directe entre el que 
es veu i el que rep les imatges. 

No tenc la intenció, en aquest moment, de ter lila 

história de com neix la televisió, pero pens que no teh
dríem ni veú.rlem l'abast d'aquesta Lléi i la impartan
cia de la Televisió Autonómica si na comprenguéssim 
que el fet televisiu na sals emet missatges d'anada, 
sinó, cam deiem, també pravoca respastes, i a<;ó crea 
un fenomen d'interacció que té un alt interes sacial i 
político Pasar a disposició del nostte poble un mitja 
de comunicació glabal i total que transmet la vida, la 
cultura, l'esport, les penes i les alegries d'aquest ma
teix poble no tan sals enríquim les possibilitats infor
nmtives, sinó que pasam aquest mateix pable en co.n
tacte amb la seva propia realitat, en la realitat deis 
altres i d'ells mateixo.s. És a dir, socialitzam aquest 
poble, caaccionam aquest poble i, en la mesura que 
comunicam, el feim partícip de totes aquelles actua
cions i accians que van dirigides cap a aquest pable. 

Vas tes ja se n'adonen, Sres. i Srs. Diputats, de la 
transcendencia del que avui feim aquí, en el benentes 
que, mentre no. sorgeixin, '0111 dlüem abans, televisions 
privades d'ambit esLric ta mcnl regional, la [unció social 
que co.mplira la n s lra Telcvisi ' AutonoJT:ica, cap a l
tra televisió 00 la pot substituir, pcrquc qui coneix l 
nastra propia realitat,perque qui coneix el sentir 
d'aquest po.ble de les Illes Balears, és, precisament, el 
poble mateix de les Illes Balears. 

Podríem entrar en comparacions que, moltes ve
gades, poden esser odios~s, pero que, en aquest camp, 
és un cant als mitjans de comunicació existents, po.t
ser que, en aquest moment, els mitjans en que co.mp
tam tenguin encertesa o. no. tenguin encertesa, ens a:gra
din o no ens agradin, el que sí és dar és que aquests 
mitjans de comunicació són nostres, la premsa regio
nal és de Balears i tracta temes de Balears i cap al
tra premsa no la pot substituir, i nosaltres l'assumim. 
Dones bé, aquest és el sentit de la Televisió o de la 
Llei que avui se sotmet aquí a l'aprovació de tots els 
Srs. i Sres. Diputats, i és fer una Televisió nostra, 
una televisió que no hagi d'entrar en el camp de com
paracians amb altres televisians, sinó que siguem ca
pa<;o.s de fer una televisió encaminada, cam deiem 
abans, a aquest poble de les rlles Balears i que arreli 
amb el sentit del mateix. Una televisió que la mateixa 
Llei ordena com ha de ser i també s'estableix les exi
gencies de neutralitat, objectivitat i control, una tele
visió que, gracies al sentit institucional, vull remarcar, 
gracies a aquest sentit institucional de tots els Grups 
que integren la Cambra i que van fer feina dins la 
Comissió, avui duim aquí, i tenc l'honor de ser el Por
taveu per demanar el suport de tots els Grups Polí
tieso 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
El Projecte de Llei no manté viva cap Esmena, 

pero se m'han fet arribar diverses Esmenes grama ti
cals consistents en comes i algunes paraules de les 
quals te neo coneixement els Srs. Diputats, a través 
deIs seus Portaveus. Per tant, els deman el seu as sen
timent perque aquestes Esmenes quedin incorporades 
al text. 

Moltes gracies. 
r entram dins el torn d'intervencions. Torns a fa

vor, torns en contra, fixació de posicions. Té la parau-

la el Sr. Damia Pons i Pons, per Esquerra Naciona
lista-PSM. 

Disposa 'd'un temps de deu minuts. 

EL SR. PONS PONS (Damia): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Esquerra Na· 

cionalista ha manifestat, reiteradament, i manifesta 
una vegada més que es presenta en aquesta Cambra 
per servir els interessos coHectius deIs pobles de les 
liles Balears. Dins el marc de la Constitució, no mas
sa generós amb l'autagovem de les nacionalitats i re
gions de l'Estat Espanyol, tot s'ha de dir, aspiram a 
realitzar plenament totes les possibilitats que conté el 
nastre Estatut d'Autanomia. r no perque l'Estatut si
gui un fi, ·sinó perque és rúnica eina, l'únic camí per 
dur endavant el procés cap a la institucionalització de 
l'autogovern de les Illes Balears, com proclama amb 
encert el preambul de la nostra Carta Magna. 

Un país, pero, no és només un aplec de ciutadans, 
tampac no és limita a una xarxa d'institucions, un país 
és, a les acabades del segle XX, a més a més, un es
perit coHectiu que s'expressa a través d'uns mitjans 
de comunicació de masses. 1 dins els grans mitjans de 
comunicació és incontestable, avui, la preeminencia de 
la televisió. Un rnitja que combina sons i imatges i 
que arriba a totes les llars deIs nostres ciutadans no 
pot estar, Esquerra Nacionalista 00. vol que estigui en 
mans estranyes i forasteres. Si volem construir unes 
IIles Balears d'aco.rd amb la nostra personalítat histo
rica, cultural i lingüística, si volem consolidar i desen
volupar les característiques de nacionalitat com ens 
mana l'artide 9 de l'Estatut, hem de disposar d'una te
levisió que ens parli llengua i esperit, l'idioma nacio.
nal de la nostra terra. 

En el debat de l'Estatut, Esquerra Nacionalis
ta-PSM reclama que el nostre Estatut recollís la pos
sibilitat que la Camunitat Autonoma de les Illes Ba
lears tengués mitjans de comunicació, prcmsa, radio i 
televisió propies. Sortosament, així va ser recollit a 
l'article 15.2 de l'Estatut i, en aquest sentit, hem por
tat, i vostes ha podran recordar perfectament, en 
aquesta Cambra, inicia ti ves proposant que la nostra 
Comunitat Autononm es dotas de mítjans de comuni
cació propis. No sempre, pero, varem rebre el suport 
de tots els Grups Polítics, fios i tot, alguna vegada, 
ens varem trobar en completa solitud. Ara, peró, ens 
congratula la unanimitat que sembla que es produlra 
d'aquesta Cambra a l'hora d'aprovar la Uei que crea 
la Co.mpanyia de Radia i Televisió de les llles Balears. 
EIs nos tres poders públics disposarcm, així, de ¡'eina 
adient per fer arrelar els ciutadans de les Illes Ba
lears dins la propia identitat histórica, cultural i lin
güística, que els que tcnguin la responsabilitat de fer 
aixo vulguin i ho sapiguen fer, és ja una altra his
toria. 

Avui hauria de ser un dia important per a les Illes 
Balears, ates que es creara una cina exceHent, exceHent 
i propia per avan<;:ar cap a un fuLur que sigui plenament 
nastre, plenament constru"it pels ciutadans de les rIles, 
tenir una -televisió propia no és, certa:ment, un fet anec
dótic, observem com les dites j mal dites nacionalitats 
históriques, CataIunya, País Base i Galícia, han enlles
tit ja fa temps unes lleis semblants. 

Els nacionalistes sabem que per construir un país 
ha de ser el no.stre po.ble qui, a través deIs poders pú
blics propis, contro.li el mitja decisiu i massiu que és 
avui la televisió. Si no parlam nosaltres seran i són 



1292 DIARI DE SESSIONS I Núm. 38 I 22 maig del 1985 

ja els forans, els estranys qui parlaran p er nosaltres i 
ens impos aran , i ens imposeL1 ja, lle:n..::,oua, cultura, mi
tes, valomcions, ideologia. etc. Vegem a Itra vegada 
l'exempIe pa lent de Ca ta lunya q ue, COIn a collectivi
lar decidida a du!." endavrull el propi au togovern, ens 
serveix una vegada més de guiatge, com ha realitzat 
Catalunya la propia televisió. 1 ho ha fet no creant 
una eina tocada de falklorisme de sardana i barre
tina ni t m poc creant la tcle visió antropologica que es 
pensava que crearia el Sr. Alfonso Guerra, i , con d l
d amen t, ha fet una televisió normal i catalana, i aquí, 
Sres. i Srs. Dip utats, es tracta, Esquerra Nacionalista 
ho creu així, que a través de la present Llei es. faci una 
televisi6 normal, normalitzada i normaliLzadora de les 
Illes Balears i per a les mes Balears. 

Pcr que, avui, peró, hi ha uns certs recels sobre 
la Llei que avui es presenta davant aqw.:sta Camb¡'a? 
Pe)· que no hí ha l'entusiasme qLlc creim que hi hauria 
d'haver? Per que han comen<;at a aixecar-se veus que re
clamen que aquesla eilla de construcció d'unes m s Ba-
1 ars integrades a la prop ia Ueng,ua i culLura es trans
formi, ens propasen, en un altra cosa molL cUfcl·ent. 
Algú e pera, i voldl-ia equivocar·-me, que le Rhdio-Telev i
sió de les lIIes BaL ars es transformi en una tribLlna de 
pI'0paganda p líLica al servei d 1 poder de lom, j aixo 
estam absolutament en contra que així es produeixi. 
AJtrPs volen, i ho han dit clararncnl, qu 1, nO Ira 
Lel evisi6 no sigui un mitja de lrall , forma i6 el J.a rea
l itat, sin6 que aqueSl televisió nostra lírni¡j a ser 
un rcflex passiu de la situac~6 de degradació i margi
naci.ó que viu la nos lra propia !lengua i cultura; volen 
una televisió bilingüe, en definitiva. una teLe\ is ió, més 
ben dit, digLos ica, alla on la noslra lLengu igui tam
bé marginada. 1, ouriosamen l, aqueSles veus s'hao 
aixecal a una banda i a L/allra de l'espectre pol.ític, per
que no només es pot imputar aixo a sectors pnJxims 
al Govern, sinó que també, tot s'ha de. dir, no ha faltat, 
des de l'esquerra, des d'una mol! squen-a que es re
clama, alguns Lerroux ele :0 o la teda que també, en 
nom deIs immigrants, han demana! bilingüisme 

Nosaltres, avui, deim, direm sí a la l'l'eació d'una 
Radio-Televisió ele les Illes Balears, perque volem que 
el !lostre país t ngui una eina d'expr " ici auloctona ~ 
dercn arem aquest miljans l e Tnllnica~ i ' pmpis cn
rron l c\'inggeren i · del poder central i l:en tra.!itzaclor, 
les aCclons del Govern Central que avUl e du n en 
onLt-a del pJuralisme televisiu en el País Val 11 ia la 

prelensió d' impLI.!sar una IHlb li ital t-egiomd , de~lil1ada 
a e~lr I' h rba c1avaIl c ls peus, 1' \1 rb< eC0I1ol1licC!. aixo 
é m II importanL. a les televisions aulon m s de 

ala.lullya, Paí Base i la ele les m es Balear ' . en el 
momenl que sigui un feto s6n pl"OLlS sign"ifícatiu . El 
centra l ismc lelev¡ i LJ no clóna, n ~:;ll·a . la pal'lid. p r 
pe rcl lela. sallre e_ tam i tarem al CQSI, 1 de la 
11 st ra propia lelcv-is ió . pei-que volem que el poble no -
(re t - ngll ¡una ,·eu propia i pcr<1 ue és lambci la vía I -
<Tal. i aixo ('ambé s'ba de puntualit7..ar i 'ha de defen
sal'. és també aquest<l la vi;) lega l per stablir clern· 
uns acords amb la teJevisió de Catalunya per tal com 
els ciutadans de les IlIes Balears pllguin elisposar d'uns 
maxims horaris de te1evisió en la nostra propia llengua... 

Per tot aixo, tendra aguest Projecte de Uei el su
port d'Esquerra Nacionalista. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Maltee; gracic-s, Sr. Diputat. 

Per fixar la posició del Grup Parlamentari Regio
nalista de les Illes, té la paraula el Sr. Josep Maná 
Lafuente . 

Disposa, Sr. Diputat, d'un temps ele deu minuts. 
EL SR. LAFUENTE LOPEZ: 

Grades, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Per 
una vegada, poques, avui podem dir que estam com
pletament d'acorcl amb la postura del Partit Socialista
PSM, perque a nosallres el que ens interessa és cons
tituir, i donru·em upor l a aquest Projecíe de Llci, una 
televisió per a les Illes, j si ha de ser una televisió de 
les Illes, ha de ser una televisió d'acord amb l'article 
16 d'aquest Projecte de Llei. que parla del suport, de 
la promoció de tot el que representi el nostre poble, 
la nostra llengua i la nostra cultura. p'er tant, nosal
tres estam completament d'acord, definitivament d'a
cord, que aquesta televisió no sigui bilingüista; és a 
dir, si nosaltres estudiam, matematicament, el que és 
la televisió, ens n'adonarem que hi ha una tclevisió, 
canal número 1. que parla en castella, canal número 2, 
que parla en castella. i deu ser necessari que hi hagi 
un altre canal que no parli en castella, que parli en 
l'altra llengua que l'artiole 3 de la Constitució i l'arti
ele 3 del nostre Estatut diu que també és oficial i, per 
tant, nosaltres donarem suport a aquesta televisió, a 
a4UC~l rlujeL:.Le ue Lh::! UL; I\..:lc:\,isiú LlC 1(:;..-:) liles , el! 

tant sigui una televisió que parli el nostre idioma, la 
nostra llengua, en connexió amb les altres televisions 
que també estan dins la nostra iila i que, en definitiva, 
entre totes dues, canal número 1, canal número 2 i 
canal número 3 siguin aquesta normalització que nos
altres volem, si no és així. si el canal número 3 ha de 
parlar exacLarnent. igual, si hem de sen~ir DalIas en 
castella, amb el canal número 3, basta el canal nú
mero 1, basta el canal número 2, no necessitam el 
canal número 3, per tant, nosaltres est::tm completa
ment d'acord i hem donat un suport total, definitiu i 
absolut a aquest Projecte de Llei del qual jo he estat 
el Presielent, pero, en definitiva, nosaltres volem que 
aquest Projecte sigui un Pr-ojccte de la r1O.'>tra !lengua, 
de la nostra cultura i, en definitiva, del nostre poble. 

Res més i mol tes de gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Pcr fixar la posició del Grup Socialista, té la pa

raula el Sr. Josep Moll. 
Disposa, també de deu minuts. 

EL SR. MOLL MARQUES: 
Gracíes, Sr. Presielent. Sres. ¡Srs. Diputats. Jo, 

abans de tot, voldria r.er una observació, «sin acritud", 
com c\íu el meu company Alfonso Guerra, caela un ¡'es
menta pel que li convé ,respecte al motíu pel qual nos
allres a la Comissió varem votar en contra que [os el 
Diputat Sr. Huguet qui presentas el Dictamen de la 
Comiss i6. Jo vuU recordar que l'articIe 119.1 del nos
trc Rc~lam nt dilJ que el clebat el'un Proiecte ele Llei 

n el Pie ) adra omen<;a,· per la presentació de la 
iniciativa del Govcrn per part el'un membre d'aques! 
i per la prcsentació del Dictamen per part el'un Dipu· 
tat, membre de la Comissió. El Sr. Ruguet podra con· 
firmar que. jo li vai.g comentar a la sortida de la C(} 
missió que trobava que un membre del GO\'em no havia 
de fer la presentaci.ó del Dictamen, que és una cosa 
purarnent tecnica, on s'han de dir que s'han presenta! 
tan tes Esmenes, que la Comissió n'ha acceptades tan· 
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tes, que aquestes s'han consensuat i s'han transaccio
nat i les altres s'han rebutjat etc. Per tant, el nostre 
vot en contra no era per molestar el Govern, sinó tot 
el contrari, per respecte a les institucions, perque tro
bam que cada una ha de jugar el paper que li corres
pon. 1 aquesta observació ve perque un company d'a
questa Cambra que pertany 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Moll, Sr. Moli. Perdoni que l'interrompi, pero 

no s'oblidi que esta fixant posicions. 

EL SR. MOLL MARQUES: 
Aixo és el que pens fer, pero abans volia explicar 

per que la meya intervenció sera diferent de les que 
hem escoltat fins ara. I dic que aquesta observació ve 
perque semblava pel comentari que em va fer un com
pany, que pertany al Grup Popular, que s'interpretava 
el nostre vot com un vot de castig al Govern, i no és 
aixó. El Govern pot intervenir, el Reglament ho pre
vcu i diferencia entre la presentació política de la ini
ciativa i la presentació tecnica. La primera corres pon 
al Goven1, i la segona, al Parlament. És una simple 
qüestió, per tant, de coneixer el Reglament, cosa molt 
més important que saber coses anecdótiques. Vos tes, 
CIi Ziqi.h::St CZLS, üü l'h.aü aplicat Cül"l'ccLa¡n(Tit, hZüi fCi
presentar el Dictamen a un membre del Govern, i és 
una equivocació que, si Ilavors el membre del Govern 
no fa una presentació tecnica del Dictamen, sinó una 
presentació política de la iniciativa, com ha passat aquí, 
és una doble equivocació. 

Dit aixó, he de dir els motius de la nostra actitud 
davant el Projecte. Nosaltres procuram sempre aportar 
alternatives i contribuir a millorar els Projectes de 
Llei que surti sigui la més convenient possible per a 
la nostra Comunitat. 1 aixó és el que hem fet també 
aquesta vega da davant un Projecte, davant del qual 
nosaltres som políticament neutres, és a' dir, que el 
fet de donar suport a aquest projecte de Llei, no su
posa donar suport al futur, molt futur, TV-3 Balear, 
el dia que existeixi, sera una qüestió que haurem de 
discutir més tard ,i que jo crec que, aixo sí, Sr. Pre
sident, sí que no era objecte del debat d'avui, i, per 
tant, hem defensat el text del Projecte del Govern, 
alla on creiem que era millor conservat- el text del 
Govern i hem presentat esmenes alla on creiem que 
s'havia d'esmenar. 1 si no es conserva viva cap esme
rra, en aquest Pie, és simplement perque totes les que 
varem presentar varen ser acceptades o, com a mí
nim, trarrsaccionades. 1 hem fet aquesta aportació per
que som partidaris de l'existencia de la Comparryia de 
Radio i Televisió de les IIles Balears, per Lma raó fo
namental, que no és l'única, pero que és per a nosal
tres la més impm-tant, perque, efectivament, la tele
V1510 es un instnunent de nornlalització de la nostra 
!lengua i de la nostra Cultura de primer nrdre. 1, com 
ja s'ha dit aquí, l'existencia de la Companyia és ne
ce5saria per concertar la coHaboració amb altres tele
visions autonómiques, el PSOE sempre ha estat cIar 
respecte del problema que esta sempre a la ment de 
tots nosaltres quan parlam d'aquestes coses, i és el de 
la reccpció de TV-3 de Catalunya, nosaItres sempre 
hem dit que som partidaris que es pugai veure TV-3 
de Catalurrya, pero legalment. Molt bé, a partir d'ara, 
sera possible la recepció legal de TV-3 de Catalunya i, 
a partir d'ara, senyors del Govern, la responsabilitat 
és seva, si continuam sense veure TV-3 (l,e Catalunv3. 

Facin ús del que preveu el primer paragraf de l'article 
12 d~ la Llei 46/1983, reguladora del tercer canal de 
televisió, quan diu que «el Ente Público Radio-Televi
sión Española y cada organismo autónomo creado para 
la gestión del servicio público del tercer canal, así 
como estos organismos autonómicos entre sí, podrán 
establecer convenios entre conexiones, etc . ., etc.». Con
certin amb Televisió' de Catalunya, Societat Anónima, 
la recepció de les emissions de TV-3, mentre no pu
guem disposar de programa propio Facin ús del para
graf segon de l'article 12 de la mateixa LIei, quan diu 
«Igualmente, y con los organismos citados que lo deseen, 
podrán subscribirse convenios de cesión temporal de 
medios y servicios del Ente Público, RTVE, previo 
acuerdo con éste y tras el establecimir:1to y abono del 
cánon correspondiente que será fijado por acuerdo en
tre ambos organismos de televisión». «Que lo deseen», 
diu, per tant, facin el favor de desitjar-ho, convertei
xin la Companyia que crea la LIei que avui aprovam 
amb l'instrument de normalització lingüística i cuLtu
ral que tanta falta ens fa, si volen, s'hi poden posar 
dema matcix, com qui diu; pero, he de reconeixer que 
n,o acabam de creure que s~gui aixo el que vostE:s 
volen i, per tant, pronuncji, ja des d'ara, que presen
tarem, dema mateix, una Proposició No de LIei dema
iltiÚL que el PC.lllaÜ1CÚL c.lI .... ul-Ji eUCcllfcgdl. .. ti G0V-C:1U LluC 
faci aquestes gestions d'ampliació de l'oferta televisiva 
en catala, i que ho faci com més prest millor, no con
dicioni, Sr. Huguet, si les declaracions que ~s varen 
publicar a la premsa són certes; la connexió de TV-3 
de Catalunya és l'inid de les emissions de TV-3 Ba
lear, perque aquest sí que podria ser un ajornament 
definitiu de la recepció de TV-3 de Catalllnya, perque, 
per a nosaltres, queden mol tes preguntes per aclarir, 
i ens agradaria saber quan creuen vostes que podran 
comen¡;ar amb el famós programa, que no és el mateix 
que demanar quan fan comptes de comen¡;ar. Aquesta 
és una altra pregunta. 

Jo no sé si s'ha plantejat ja, ens interessaria 
saber ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Moll, Sr. Moll. Voste m'esta obrint debat. Per 

favor, vol fixar la posiciÓl del seu Grup? 

EL SR. MOLL MARQUES: 
Si el Sr. President considera que estic obrint de

bat, jo no hi estic molt d'acord, intentaré que quedi 
cIar que no és debat el que faig, sinó exposició de fets 
concrets i ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Fi'"ü la posició del seu Grup en relació a la LIei, 

que ja ha estat estudiada dins Comissió. 

EL SR. MOLL MARQUES: 
Ja esta, la posició ja esta fixada. MoIt bé. Sr. Pre

siclent, si voste fa aquesta interpretaci6 tan restrictiva, 
les preguntes les presentarem de totes maneres, només 
vull recordar que, per a nosaltres, el programa de tele
visió, TV-3 Balear, estara encara molta estona a venir, 
hi ha moltes coses per aclarir i no voldríem que l'in
teres del Partit Socialista i deIs Socialistes, perque tot 
es faci legalment, que la recepció de TV-3 es faei le
galment í, en aquest sentit, hem donat suport a l'autor, 
que aquesta exigencia I'hagin d'aplicar a institucions; 
la hi aplicarem si és necessario 
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Per tant, per escursar i per no entrar en debat 
amb el Sr. Presiden( sobre si aixo és o no és ía fixació 
de la nostra posici6, que jo cree que sí, que ho és, vol
dria acabar díent que, des d'ara, tením la possibilitat 
amb aquésta ud d'oferir al nostre poble ei que de
mana, que és televisió en catala, aquesta és la finailtat 
que té la Llei que avui aprovam, i aquest és el motiu 
pel qual nosaltres ti donam suport. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Diputat. 
Pel Grup ... 
Per que ~ demana la paraula? Per? 

EL SR. LAFUENTE LÚPEZ: 
Per aHusions com a President de la Comissió. 

EL SR. PRESIDENT: 
No hi ha aHusions. 
El Sr. Cosme Vida!, del Grup Popular, té la pa

raula. 

EL SR VIDAL JUAN: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Molt 

bre .... !!~e:!.1t 'Folien} iIlter-venir, i p('!"" ?i;.:O DO pJ.5S8IT! 9. l~ 
tribuna, procurarem ser breus, pero hem de fer algu
nes matisacions al que s'ha dit aquí, i no per debatre 
res, que no s'esgla"i ningú, o millor dit, no m'esgla"i jo 
mateix, perque un debat d'una persona tota sola, no, 
en Ei, no té lloc, i, per tant, nosaltres no entrarem en 
debat. 1 volia dir, senzillament, que la nostra postura 
és totalment coincident amb l'expressat pe! Portaveu 
de la Comissió i, a la volta, membre del nostre Grup 
Parlamentari, Sr. Huguet, que ha intervengut, no com 
a membre del Govern, sinó com a Diputat. 

Feim ús de la paraula, per tant, amb el sol objecte 
de felicitar i felicitar-nos per la postura adoptada per 
tots i cadascun deIs Grups en allo fonamenta!, que és 

'. 

de suport a aquest Projecte de Uei. Per tant, com dic, 
nosaltres no entram en debat, passam per aJt algúne~ 
manifestacions que s'han fet, avui, aquí, j que qualifl
carem, símplerrÍent, d'anecdotiques i no r~correma les 
aHusions, perque, que nosaltres sapiguem, no ens po
dem identificár, ni tan soIs, amb< el Sr. Lerroux, en 
pau descanso Per tant, no volem ni tan soIs discutir 
aixo ni si aquesta presentació, perque per a aixo. hi 
va haver una Comissió i es va nomenar un Portaveu 
de la Comissió, si hagués hagut de fer la presen"tació 
un mecanic, un enginyer o un parlamentari i, a la vol
ta, membre del Govem. 

Moltes gracies i, com repetesc, felicit tots els 
Grups i ens felicitam per aquest consens en alIó fona
mental. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes .gracies de la seva intervenció, Sr. Diputat. 
Fixades les posicions deIs diversos Grups Polítics, 

procedeix passar a la votació del text d'aquest Pro
jecte de Llei de Radio-Televisió de les Illes Balears. 

Per tant, se sotmet íntegran1.ent a votació I'Expo
sició de Motius, els 28 articIes de que consta aquesta 
Llei, les dues Disposicions Transitories les dues Dis
posicions Finals. 

Ppr té\!lt, Qe'D.l?!1 a 18 r::1mhr"l ."r('~ C;r~ Diplltrlj~ 

que votin a favor d'aquest Projecte de Llei, es volen 
posar drets, per favor? 

Queda aprovat per unanimitat. 
1 queda concIos el primer PIe Extraordinari con

vocat. 
Sres. i Srs. Diputats, el PIe Segon Extraordinari 

o Segon PIe Extraordinari convocat, ho era per a les 
devuit hores, falten deu minuts per arribar a aquestes 
devuit hores, no obstant, em presten el seu assenti
ment per pros seguir i entrar a debatre el segon PIe? 

Assentint vos tes ... . 
Aleshores, aquesta Presidencia decreta un descans 

de deu minuts. 
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I.-
EL SR. PRESIDENT: 

Aquesta Segona Sessió Extraordinaria d'avui va 
esser convocada per debatre en tramit de presa en 
consideració la Proposició de Llei de dec1.aració de Sa 
Punta de N'Amer. en el tenne municipal de Sant Uo
rene; des Cardassar. com a Area Natural d'Especial In
teá!s. Havent transcorregut el termini establert a l'ar
ticle 122, paragraf tercer del Reglament Provisional 
d'aquesta Cambra, sense que el Govern de la Comuni
tat Autónoma hagi manifestat el seu crücri en relació 
a la presa en consideració de la Proposició de Llei a 
debatre. que ho va ser conjuntament pel Grup Parla
mentari Esquerra Nacionalisia-PSM i pel Grup Parla
mentari Socialista, passarem a debatre aquesta Propo
sició de Llei que, per acord del dia d'avui, a la Mesa 
i a la Junta de Portaveus, tendra lloc intervenint, en 
primer lloc, en el seu moment, el Gl'UP PSM i el Grup 
PSOE, per intervenir a continuació el Grup Regiona
lista i el Grup Popular. 

Sra, Secretaria vol proceelir a la lectura ele la Pro
posició ele Llei de que es tracta? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
L]pi rlp Dprhrrwiñ rlp ."8 Pllnté] (Ir N'·\rr.r'r, (Ip ":111t 

Llorenc; eles Cardassar, com a Area Natural el'Especial 
Interes. 

Exposició ele Motius.-La Punta de N'Amer esta si
tuada entre unes zones de gran saturació urbanística 
que, a l'estiu, tenen una gran concentració el'lmbitants 
cada una d'elles i ha esdevingut l'únic espai verjo per 
a l'esplallament de la població, de tal manem que es 
pot considera el pulmó d'aquestes concentraeions turís
tiques. Es fa necessaria la eonservaeió ele La Punta de 
N'Amer per poder compaginar l'economia turística ele 
la zona i la conservació de l'espai natural que resta. 
Respecte als valors natural s de Sa Punta de N'Amer, 
que són prou importants, la vegetació és característica 
de la Mallorca del Sud-Est, el savinar que hi trobam 
és elels pocs que queden a Mallorca, és també impor
tan! el garballó, també hem d'assenyalar l'existencia 
del pinar, d'uns 70 quarterades amb grau ele conser
vació adequat. Si als valors ecologics i a la problematica 
ele l'ordenació elel territori de la zona hi afegim els 
valors paisatgístics, la proteeció el'aquesta zona es fa 
encara més necessaria. 

Per tot aixo i a l'empara elel que es disposa a la 
Llei d'Ordenació i Protecció d'Arees Naturals (l'Espe
cial Interes, disposam: 

Article l.-Es declara Area Natural el'Especial 1n
teres l'espai situat dins el tenne municipal ele Sant 
Llor2n<; des Carc1assar anornenat Sa Pnnta de N'Amer, 
a tots cls efectes prevists a la Llei d'Ordenació i Pro
tecció d'Arees Naturals d'Especial Interes. 

Article 2.-Aquesta area compren la zona entre l'A
vinguda Celltral de Sa Coma des Fassers, carrelera de 
Sa Coma a Cala Millor, el !fmit del proiecte c1'urlJallit
zació aprovat defini!ivament el día 21 de ¡Tan; ele 1983 
í fins a la mar. La c1elimitació descrita queda grafiada 
en el planol annex. 

Disposicions Transitories.-El Rcgim Urbanístic 
Transitari al Sól No Urbanitzable c1'Esrecial Protec
ció fins a l'aprovaeió del Pla Especial de Protecció, 
p1'evist a l'cu·ticle 5 de la Uei d'Ordenació i Prolecció 
rl'Arees Na!urals d'Especial Interes, sera el segiient: 

A tota. l'area s'aplicaran les detcnnlllacions esta
hlcrtcs en el Pla Provincial d'Ordenació ele ks Balears. 

aprovat definitivament el 4 d'abril del 1973 per als 
elements paisatgístics sin:gulars. 

Disposicions Finals.-Primera.-Hom autoritza el 
Govem de la Comunitat Autónoma per a dictar les 
disposicions necessaries per a l'aplicació i el desenvo
lupament d'aquesta Llei. 

Segona.-La present Llei vigira el dia següent al 
de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Cornuni
tat Autónoma. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. 
Té la paraula, pel Grup Esquerra Nacionalista, el 

Sr. Sebastia Serra Busquets. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de quinze minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Aquells Grups que sempre hem defensat una eon

cepció global de l'ordenació territorial i que hem de
fensat per a cada una ele les Jlles Balcars i Pitiüses un 
estudi racional i, a la vegada, frenar el procés de des
trucció i d'especulació constant que hi ha al nostre 
territori, fa que, de fet, haguem sintonilzat, l'apiela
lTlC'nt, ~11,b lntpc: ;1flllpllr'C: l'F'rc:nnrc: (Ip Sé1Tlt T 101'en<;: 
des Cardassar i de tota la comarca de Manacor, per 
defensar amb ungles i dents, amb totes les armes pos
sible, defensar l'únic espai natural que queda en aque
lla comarca, que és l'espaí de Sa Punta de N'Amer. .' 

Fa un any, aproximadament, hi va h::wer una pin
tada molt significativa al darrer gran edifici de Sa 
Coma, la pintada deia «Vergonya, cavallers vergonya. 
Qui estima Mallorca no la destrueix», A partir d'aques
ta pintada, d'ara fa un any, s'han succelt dins Sant 
Lloreny i dins tota la comarca de Manaeor, tota una 
serie de lluites, assemblees, mobilitzacions, creació de 
la Delegació a Manacor dei GOB que ha lluitat molt 
en aques! tema, l'activitat que la revista del poble de 
Sant Llorenc;, «Flor de carel», ha activat, també, en 
aquest sentit i també una actuació clins l'Ajuntament 
de Sant Llorenc; des Cardassar, que ha hagut ele ser 
una actuació dolenta, una actuació decidida el'una mi
noria que volia protegir aquest espai, enfront d'una 
majoria que volia autoritzar, com ha autoritzat, un 
projecte inicial d'unes 20 mil i busques de places hote
leres possibles. Per tant, c1ins Sant Lloren,:; hi ha hagut 
una lluita amb molta de valentía, una llui1a que també 
s'ha duta dins tota la comarca, enfront d'autoritats 
locals i enfront dels grups de pressió que existeixen 
aIla i a totes les Illes Balears. 

Per tant, avui, amb aquesta Proposició de Llei 
que estam debatent, entenem nosaltres que no només 
discutim un espai natural eoncret, sinó que c1iscutim 
un problema global de les Illes Balears, un pmblema 
de Sant Llorent; i de la comalTa de ManacOl-, pero 
també, amb una filosofia molt més ampla, creim que 
ens ha de fer refle"ionar sohre el preseílt i el hltur 
el'aquestes illes. Per aixo nosaltrcs avui no dubtam que 
qui guanvara, si s'aprova iniciéllment cn é'quest Parla
ment aquesta Proposició ele Uci, sera U'la .ºT,m part 
del TJoble ele Sant Llorcn<;: i una )I1'an n3.r~ ele tot Ma
llorca. elel roble de tol Mallorca. I quí perdra' Senzi
lbmen t, llna minoria el 'especu 18dors que YE'Uréln una 
cS)lcculació prevista frenacla inicialment i que, a la ve
.~ada. bcm de dil', amh tota cbrec1at, que són unél gent 
que ja lla esneculélt Inolt a tola aquella comarca ¡que 
ia 113 espccubt malt él 101' Mélllorca . 
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Per tant, avui estam a punt de poder aconseguir 
per a aquella comarca una compatibilitat entre el crei
xement economic de la nostra coHectivitat i, també, 
l'estrategia mundial per a la conserva ció de la natura
lesa. Per tant, entenem que en treuran profit, a la 
curta i a la llarga, la immensa majoria del poble de 
Sant Llorenc;; des Cardassar, de la comarca i de tot 
Mallorca i, per aixó, pensam que hem de saber avaluar 
molt breument una serie d'aspectes d'aquest espai na
tural. 

S'ha parlat, a la -lectura que ha fet la Secretaria 
d'aquesta Cambra, deIs aspectes de la naturales a, pero 
podem recalcar-ne uns quants, pensem que hi ha un 
pinar important, l'únic pinar d'aquestes característiques 
en aquella comarca, més de 70 quarterades, que es 
conserva bastant bé, un savinar, una platja, Wl garba
lló, una costa rocosa, etc. Pero, ho hem detinit i ho tor
nam definir, els dos Grups Parlamentaris que hem pre
sentat aquesta Proposició de L1ei, el Grup Socialista i 
Esquerra Nacionalista-PSM, que es tracla del pulmó 
de tota la comarca, es tnlCta de l'única zona verda de 
Cala Millor, l'única, i es tracta d'una de les concentra
cions hoteleres més i1uportant d'aquesLes illes i, per 
tant, es tracta de voler una economia que continui:, que 
seguesqui, i que puguem acons eguir un l"utur de pro
gres mlllor per a aqucst poble de Mallorca. 

Per tant, entenem que aquestes característiques 
economiques de naturalcsa i de lluita i de majoria del 
poble de Sant LIoren<; fan. que aquest Parbment s'hagi 
de manifestar, pensam nosaltres, per unanimitat con
tra el que un Ajuntament ha aprovat inicialment en 
[unció d'un benefici de tot el poble mallorquí i de tot 
el poble de Sant LIorenc;. 

Pero, volem especificar un parell de problemes en 
el tema que discutim. El primer és els límits deis pro
jectes que defensam, els límits de Sa Punta de N'Amer 
són clars, la carretera, s'han llegit fa un moment, estan 
grafiats al planol que acompanya aquesta Proposició de 
LIei i, ho hem de dir amb c!aredat, defensarem, i creim 
que ho hcm de defensar tal com esta presentat, perque 
la carretera és l'únic límit raonab1e si és que no es vol 
deixar les voreres amb un afany de destrucció o espe
culatiu. En segon lloc, entenem que és molt impOl-tant 
aturar la dcgradació de Sa Punta de N'Amer, i haura 
de ser, de ver, un estor<;: conjunt d'Ajun!ament, Con
seU de Mallorca i Govern de la Comunitat Autónoma, 
per aturar la degradació, per aturar la brutor que hi 
ha avui dins Sa Punta de N'Amer; i per aixó seran 
importants les mesures que es prenguin al Pla Espe
cial de Protecció que el Govern haura ele redactar, i 
que haura de posar en practica, executar en un pe
docte de temps pnldencial. 

A les Illes Balears, els proteccionistes deIs nos
tres espais naturals hem tengut una serie de derro
tes importants, Cala Mondragó, S'Albufereta de Po
llen~a, Costa Sud de Ciutadella, Ses Salines d'Eivis
sa i Formentera, etc., avui creim que la victoria, sí 
tots els Grups votam que sí o una majoría ho fa, sera 
de tots, de tots els que hem lluitat fa molt de temps 
i de la gent que s'hi ha afegit darrerament, pero que 
ho fa amb una convicció, i creim que també el fet 
que aquest Parlament avui pugui aprovar la protecció 
de Sa Punta de N'Amer, que seria la segona que apro
varia, íntegra, després d'Es Trenc, ens fa ser optimis
tes amb la democracia, amb l'Autonomia i amb la nm
ció d'aquest Parlament que ha estat contesta!:, a ve
gades, que per opcions de progrés serveix rnoIt poco 

Esquerra Nacionalista-PSM continuara lluitant es
pai per espai, pero també hem d'atirmar que ens agra
daria, d'una vegada per totes, no haver de seguir cada 
període de sessions d'aquest Parlament plantejant lleis 
d'un espai concret, sinó anar a defensar el que ens 
queda sense destruir de les IHes Balears, una globa
litat del nostre territori, compatibilitzant una econo
mia turística, agrícola, industrial amb una defensa del 
que ens queda sense destruir. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Pe! Grup Socialista, té la paraula el Sr. loan Fran

cesc ... el Sr. loan Francesc López Casasnovas, Sr. 
Triay, perdoni, m'he distret. 

Sr. Triay Llopis, disposa d'un temps de quinze 
minuts. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Dipu

tais. La societat de les Illes Balears es troba, amb 
molta freqüencia, impotent, indefensa per defcnsar el 
seu territori i el seu patrimoni natural, contra cls de
predadors i els assaltadors. Pero el poble de [él nos
Lra Comumtat és cada vegada més conscient que la 
d epredació clcls espais naturals és IDl atemptat, no tan 
soIs contra uns valors ecologics, naturals que s'han 
de conservar per si matcixos, sinó que, fins i tot i 
també, és un atemptat contra l'economia, contra el 
model economic deIs servicis turÍstics de les IlIes Ba
lears i de Mallorca. I que aquest model economic que, 
certament, ha donat riquesa i ha coHocat les nostres 
illes per damunt de mol tes altres Comunitats, en ter
mes economics, pot entrar en crisi si desapareixen els 
valors naturals que són el seu maxim reclam i que 
són la seva més important infraestructura. 

Les actuacions insolidaries de propietaris i pro
motors es converteixen en realment perilloses quan 
compten amb l'aval de batles, de grups municipals, 
de membres del Govern, i aquesta és, senyores i se· 
nyors, la realitat, avui, la situació, avui, de Sant LIo
reny des Cardassar a Sa Punta de N'Amer. Ens tro
bam amb una area que, des de l'any 68, té un plane
jament general «sui generis» d'aquell moment, amb 
una capacitat per a 78.000 habitants, i damunt el qual 
s'bi fa un Pla Parcial, el de Sa Coma del Dorado, 
també l'any 68-69, que pennet 54.000 habitants, aquest 
Pla Parcial s'ha anat desenvolupant, en part, pero fins 
l'any passat no es presenta a l'Ajuntament el Projec
te d'Urbanització, 16 anys després d'haver-se aprovat 
el planejament, el Projecte d'Urbanització del que es 
denomina Sa PW1ta de N'Amer, del que é-s la penínsu
la, la punta situada entre la carretera de Cala Millor 
i la mar. I precisament es presenta a aquest moment 
perque esta en rcvisió el planejament municipal, per
que s'esta creant una sensibilitat i s'esta creant una 
opinió pública contraria a aquesta rcalització a Sa 
Punta de N'Amer que dormia llargs anys, pero que es 
desperta en el moment més oportú. 

A partir d'aquí, l'Ajuntament inicia negociacions 
per ecourbanitzar Sa Punta de N'Amer, per fer el que 
avui es diu tantes vegades un urbanisme respectuós 
amb l'ecología i que, com sabem, és difícilment pos
sible darnunt el mateix espai ecolagic a protegir. 1, a 
rel d'aquest conveni, d'aquestes negociacions es pre
senta una modificació de Pla Parcial que esta, actual-
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ment, aprovada inicialment i que ha acabat un pro
grama d'exposicíó pública, que permet 27.500 habitants 
damunt Sa Punta de N'Amer, damunt una punta a la 
qual historicament no hi ha viscut ningú maí, a la 
qual historicament, llevat d'una casa castell, no s'hi 
ha edificat mai; 27.500 places turístiques a situar en 
1.800.000 metres cúbics, per aquesta nuHa edificabili
tat historica. Un Pla Parcial rcjovenit que es posa al 
dia, que es posa a la moda, que sense perdre un sol 
metre cúbic d'edificació potencial, eI'aquest 1.800.000 
subsLitueix totes les típologies antigues i que ja són 
rendiblcs acmalment, tolcs aqueHes tipologies de vi
venda unifamiliar, alllada damunt grans rarceHes que 
exigeixen grans infraestructures, molt ex tenses i que, 
a més, es pretén amb una difusió de petites Zünes 
verdes difícils de cuidar i de mantenir, aixo es posa 
al dia i, com die, sensc perdre un sol rnt.1re cúbic, es 
comertei" en tipologies actuals, lipologies del que 
es ciill poblat nlecliterrani, de concenlnLció amb puca 
altura, d'alta rendabili ta l i ele cuncen 1 ració cl'infraes
tructures i, no tan soIs, aquest maquillatge, aquesta 
posada al dia, no tan soIs no suposa disminució, en 
absolut, ele places, sinó que suposa Ull increment de 
rnés del 3S % a la capacital ele places ele la urb;mit-
7;:lrif> ele Sa Punta de N'AmeL-. a la zona a que ens 
referill1. 

Poelíem dir, para frase jan t l'exp I'cs"ió GIS lcUaua 
d'«ensel1ar eleleitando», que a~o ele l'ccom-bal1isme és 
una cosa cl'«alesorar protegiendo», una ¡nanera el'en
riql1ir-se, certament, més moderna i m és «a la pagel>. 

Pero, a la vista deis valors naturals que hi ha en 
aquesta zona i, que just en farem una refcrencia, per
que l'eql1ip que esta fent el Govern ele la Comunitat 
Autonoma i que se suposa que gaudeix ele la scva 
cOllfianc;:a, l'Institut d'Estuelis Ecológics, ja ha fet unes 
manifestacions escrites claramel1t clefinit6cies ele quins 
són els valors de Sa Punta ele N'Amer, i així diu, exac
tament que rarea té un notable interes geologic, bo
tanic i ecologic, així corn recreatiu, fortament amena
c,:ats per projectes d'urbanització, esta clarament esta
blerta, per tant, la valoració i esta clarament esta
blert quin és el perill i, per tant, quina és la incom
patibili tat que es dóna damunt aquest territori. 

Per donar solució a aquestes situacions i, a man
ca el'una política, per part del Govern ele la Cornuni
tat Autónoma, de catalogació i protecció peI' altres 
vies, efectiva, el Parlament ele les Illes Balears s'ha 
clolat, es va clotar d'una LIei, les Arees Natl1rals el'Es
pecial Interes, certament expeditiva, perD plenament, 
legítimament democratica, una llci per a la defensa 
de la Comunitat contra les irracionalilats i contra els 
excessos i els abussos d'un urbanisme destructor, una 
llei que permet al Parlament defensar la societat con
tra cls rapinyadors i els dinarniLadors del nostre pa
trimoni natural, per aixo, nosaltres hem dut aquí, avui, 
clavant aquesta situació concreta, urgent de Sa Punta 
ele N'Amer, en el municipi de Sant LIor(on~ des Car
classar, hem dut aquí, conjuntament amb el Grup d'Es
querra Nacionalista, aquesta Proposició perque sigui 
declarada Area Natural el'Especial Interes, per a la 
qual demanarn i esperam que tindra el suport majo
rita1'i de la Cambra. 

Moltes grades. 

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

En represen t ació del Govern, té la p araula el Con
selle r d'Ordenació del Territor i Sr. J eroni Saiz. 

S r . ConseHer. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados. Muy bre

vemente para exponer el criterio del Gobierno refe
rente a la torna en consideración de la Proposición de 
Ley presentada por los Grupos d'Esquerra Naciona
lis la y Socialista. 

Bien, yo creo que antes de expresar la considera
ción elel Gobierno respecto, la opinión del criterio 
respecto, esta toma en consideración, sería convenien
te hacer un poco de historia para matizar un poco lo 
expuesto hasta este momento por los ponentes, no 
para matizar la terminología utilizada, sino el fondo 
que se conlenía cn las expresiones anteriores. 

Como muy bien ha cxpl"esaclo y ha recordado el 
Sr. Triay, efectivamente el 31 de octub¡'e del 67, exac
tamente, se aprobó el Plan General y el Plan Parcial 
ele Sa Coma-El Dorado, en el que, en un espacio muy 
amplio y, evidentemente, con unas propuestas muy 
propias de la época y muy inadecuadas hoy en día, 
se incluía la posibilidad de urbanizar la Punta ele 
N'Amel', PunLa de N'Amer quc estaba, físicamente se
ría muy difícil de delimitar cuál es la el;:!] :mltacwll de 
b PuntJ. como espacio natural, en e<;l'c momento se 
considera como delimitación, tan poco natural, una 
carre tera incluida en el propio proyecto, pero, en fin, 
en relación con esta carretera, digamos, que el Plan 
Parcial incluía una serie de polígonos, y voy a hacer 
referencia a unos y a otros, había los polígonos 22 y 
23 que se contenían propiamente en dicha Punta, 
físicamente considerada, un espacio contenido entre la 
Punta y la carretera de enlace entre Cala Millor y Sa 
Coma, que eran los polígonos 21 y 24, y, al otro lado 
de la carretera, estaban los polígonos 20, 25 Y 35. Evi
dentemente, no se había desarrollado, hasta hoy no 
se ha desarrollado nada, se ha desarrollado a otros 
polígonos de este Plan Parcial, no esos siete polígo
nos, por lo tanto, es evidente que la edificación es 
nula, corno corresponde a una zona no urbanizada, 
pero yo no pocida decir que es nula la edificabilidad, 
la edificabilidad la tiene, concedida y aprobada, lo 
que tiene nula es la edificación. 

Bien, como decía, es evidente en aquella época, 
en octubre del 67, el Plan Parcial se aprobó, sin ningu
na clase ele oposición y así se ha mantenido, práctica
mente, hasta nuestros días, concretamente, en noviem
bre del 78 ICONA redactó un inventario abierto de 
espacios naturales en las Islas Baleares, inventario 
que ha sido utilizado frecuentemente en el seno de 
esta Cámara, incluso algunas veces como arma arroja
diza de unos Grupos contra otros, bien, en este inven
tario de ICONA no se mencionaba absolutamente para 
nada el espacio natural de Punta de N'Amer, poste
riormente en los años 81-82, el antiguo Consell Gene
ral Interinsular planeó e inició un avance ele modifi
cación del Plan Provincial, entre otras cosas, para 
ajustarse al contenido de este inventario abierto de 
ICONA, en cuanto a la protección de espacios natura
les, naturalmente tampoco en esta modificación se 
propuso nada respecto a la protección de la Punta de 
N'Amer, continuaba el año 82 sin que ningún organis
mo hubiese hablado de la necesidad de proteger esta 
punta. Posteriormente, el 4 de octubre del 83, se apro
bó el avance de planeamiento ele las Normas Subsi-
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diarias de San Lorenzo y, en este caso, ya se había 
propuesco una notable modificación en las previsiones 
urballlSllcas ae ;:,a .t'unta de N'Amer. En esta primera 
modifiCación, surgIda a instancias y a propuesta del 
eqUIpo redactor oe las Normas Subsidiarias, se pre
tendm modificar Sa Punta de N'Amer, para explica
ción estaba prevista una edificabilidad muy baja, un 
volumen, me parece que era, 02 metros cúbicos por 
metro cuadrado, si es ésta exactamente la edificabili.
dad que en aquellos tiempos, con carácter general, la 
ley otorgaba a suelo no urbanizable, por lo tanto, es
taba calificada de zona verde la parte, la media punta 
extrema, la que no tiene ninguna clase de vegetación 
en estos momentos, la que contiene el castillo, estaba 
calificada como espacio libre privado con unas parce
las muy grandes, con esta edificabilidad muy baja, 
pero, evidentemente, con una posible edificabilidad y 
atravesada por multitud de caminos, calles, unos pea
tonales, otros de tráfico rodado, igual qUe estaba toda 
la Punta. En esta primera modificación, el equipo re
dactor, y así lo aprobó el Ayuntamiento, propuso que 
media punta mantuviese una protección total como 
zona verde y que la edificabilidad se concentrase en 
la otra mitad de la punta, más cercana al istmo, lIa
mémosle tierra firme. Ese avance de planeamiento fue 
:1proh:1rlo el 4 ele octllhre rlel R3 . sin Clll~ se !llTscnt:1-
se tampoco ninguna alegación pidiendo una protección 
especial para la Punta, la única alegaciól1~ presentada 
fue de los propios propietarios de la Ul-banización, de 
los terrenos, los propietarios de los terrenos fueron 
los únicos que hicieron algunas alegaciones en relación 
con la modificación que representaba para esto. Pos
teriormente, el Gobierno encargó al INESE un estudio 
de todos los espacios naturales, merecedores de una 
cierta protección, estudio que no está tenninado, pero 
que ya ha habido unos avances y, efectivamente, en el 
primer avance, contenía una descripción, tal como la 
ha detallado y repetido el Sr. Triay. Tampoco hacía 
ninguna propuesta concreta, no se conoce todavía la 
propuesta concreta que va a hacer en definitiva, por
que, naturalmente, las áreas contempladas en este es
tudio, lo hemos dicho muchas veces, y lo dicen ellos 
en el preámbulo de la Memoria, son unas áreas muy 
amplias, en las que será necesario adoptar alguna pos
tura proteccionista, alguna medida, pero no indican 
cuál. v posiblemente no llegará hasta la última fase 
del trabajo. En cualquier caso, recientemente, unas de
claraciones a la prensa, contenidas en un diario de 
Palma, del día 21 de abril de! 85, cuando se explica 
cuál es la idea que se tiene sobre la Punta de N'Amer, 
dice que esta protección no se ha decidido en función 
de los valores ecológicos, considerados escasos ni por 
la consideración negativa de una edificación sobre la 
zona, para el equipo encargado del traba io, Sa Punta 
tiene capacidad de asumir un cierto asentamiento de 
población, si no en función de las deficiencias del ac
tual Proyecto Urbanizador. De modo qu~, éste es el 
criterio que tiene TNESE, Plimer organismo que, en 
un estudio sobre espacios naturales, se manifiesta, cla
ramente a favor de una protección de Sa Punta, pero 
sin concretar más. Eso, como digo, era el primeT tra
bajo encargado por el Gobierno el mío pasado. 

Posteriormente, y a la vista de e.<;ta5 Jpiniones del 
estudio encanmdo por el DroDio Gobierno, los mismos 
hoteleros de la zona pidieron al Avuntamiento la po
sibilidad de continuar modificando la urbc:nización de 
Sa Punta, en el sentido de aumentar la protección, 

pero haciendo posible que se construyeran unas in
fraestructuras de equipamIenco que conSIderaban que 
eran básicas para la zona, de una torma especml, pre
tendían que en Sa Punta se pudiese construIr un cam
po de golf que consideraban que era muy adecuado 
para cerrar la bahía de Cala Millar y formar conjun
to con el otro de Punta Roja, que, al mismo tiempo, 
se constituyese un puerto deportivo y que, entre el 
campo de golf, el puerto deportivo y las dos playas 
que flanquean Sa Punta, tanto Sa Coma como Cala 
Millar o Sa M~lllega, que consideraban que esto dota
ba, absolutamente, de una infraestructura muy nece
saria para un desarrollo de un turismo de calidad en 
toda aquella zona. De acuerdo con esta petición de los 
hoteleros que nos expresaron, precisamente, al Conse
ller de Turismo y a mí, personalmente, en una de las 
diversas reuniones que hemos tenido en aquella y en 
muchas otras zonas intentando asw11ir cuáles son las 
aspü-aciones de los propios afectados del sector turís
tico, en orden a conseguir ese turismo y a garantizar 
estos espacios que aseguran la supervivencia del turis
mo, como decía el Sr. Triay, aSlliniendo esto, el equipo 
revisor y el Ayuntamiento estuvieron estudiando la 
posibilidad de continuar modificando la urbanización 
de Sa Punta, con el objetivo de proteger, al máximo 
no.sihle. nf'rn nllf:. ~l mismo tipmnn nllclicc.se ~lhpr(J":1r ... ... -"- -'- '- '-' 

estas infraestructuras, y se llegó a una solución, entre 
unus y utrus, a una propuesta de solución, asumida 
por los propios promotores de la urbanización o pro
pietarios de los terrenos, en la cual, efectivamente, se 
concentraba la edificación en unas aldeas, en unos pun
tos, se permitía que hubiese una gran zona verde, se 
preservaba todo el pinar, la edificabilidad del pinar, se 
daba una parte de zona verde pública, la mitad de Sa 
Punta, la otra mitad quedaba como utilización, como 
campo ele golf y casi toda la edificabilidad, no toda se 
disminuye algo, pero casi toda la edificabilidad se con
centraba, parte al otro lado de la carretera, en zona 
exterior a lo que se pretende delimitar como espacio 
natural, y parte continuaba dentro ele esta punta en 
cuatro aldeas turísticas, como se dice hoy en día. Bien, 
eso tenía una ventaja, en el sentido que al ser promo
vido pOlo los propios propietarios, la modificación del 
Plan Parcial no suponía ningún costo indemnizatorio 
y, al mismo tiempo, se conseguía un cierto nivel de 
protección, superior, evidentemente, al que había en el 
Plan Parcial vigente e, incluso, al que se había expues
to y aprobado en el avance de planeamiento. 

Cuando se hizo pública. ya, esta propuesta, no to
davía en forma de modificación formalmente planteada 
ante el Ayuntamiento, sino a nivel de estudios previos, 
fue cuando surgió, realmente, un movimiento de pro-
testa contra esta posibilidad de urbanización y sur-
gieron voces pidiendo una protección integral y, pos
terion:ncnte, los grupos d'Esquerra Nacionalista y Gru
po Socialista presentaron la Proposición de Ley que, 
en estos momentos, se está debatiendo en esta Cáma
r:1, en la que se propone la declaración ele espacio de 
Especial Interés a todo el contenido entre la carretera 
y el mar. 

Bien, yo estov ele acuerdo y creo realmente que, 
a pesar ele 13s peticiones del Sr. Boyer a jodas los que 
ocupamos cargos de responsabilidad de Gobierno en 
el sentido de que se deben dar toda claSe; de facilida
des para fomentar la construcción e intentar salvar 
Ulla economía en crisis, que parece que no acaba de 
salvarse, creo que a pesar ele esta peticién, la solida-

". 
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ridad entre regiones, tantas veces esgrimida y que, pa
rece ser que nos na oOllgauo a re.lun-':lar a asumIr 
conlpeLenclas eStalUmnas y conSLlLUC1G!1aieS en mace
na uc: a~uas, no creo que esta mIsma sOlIdandad, evi
dentemente, y, aSI parece que 10 nan prevIsto lOS pro
mocorc:s de la Ley, nos pueda oblIgar a vender nues
tra COSLa por un plaro oe lentejas, ni mucno menos, 
sino que, mcluso, puede compensar tener que pagar la 
indem11lzación que corresponaa, la que sea, a cambIO 
de proLeger esta costa. El Gobierno, desde luego, apo
ya la proteCCIón, ya lo hemos dicho previamente, los 
primeros movimientos proteccionistas surgieron por 
parte del GobIerno, tanto a raIZ del estudlO de Espa
cios Naturales, al avance de estudio que se disponía, 
como las subsiguientes negociaciones y conversaciones 
que hubo en este terna. Ahora bien, dentro de esta pro
tección, evidentemente, hay dos vías para conseguir 
estél. protección, y una posible sería por la vía del pla
neamiento, con las fórmulas habituales del planea
miento, utilizadas en otras ocasiones por el Gobierno 
para protección de otros espacios naturales o poelía 
irse por la vía rápida y expeditiva, como se ha dicho, 
de la protección integral prevista en esta Proposición 
de Ley. Bien, yo creo que en estos momentos no es la 
ocasión de discutir si galgos o podencos y discutir 
c.i.j¿ll ~.:; lZi ',:i::'l, debe de ~--.:t:...!.2.l~S~ p2.r2 q'--"!.~ :~ ql1ed ~' f'!-()

tegida Sa Punta y, en este sentido, quiero decir clara
mente que, por parte del Gobierno, no existe en abso
luto ningún inconveniente en que se tome en conside
ración la Proposición de Ley presentada. Creemos que 
el momento opor~ul1o, ahora para que se tramite esta 
Proposición ele Ley, es una de las dos vías, se ha elegido 
ésta, bien, no es el momento de discutir cuál seria la 
más adecuada, se puede seguir adelante por ésta que 
está presentada y lo que pasa que ahora va a corres
ponder al Pleno de esta Cámara para que la mayoría 
de esta Cámara decida si se mantiene la Ley íntegra
mente, tal como está presentada, con los límites y con 
la protección que propone, o sea, manteniendo ínte
gramente el principio expiador de la L~y, que es la 
protección absoluta, integral de toda la zona o si bien, 
en la discusión ele esta misma Ley, se puede introdu
cir alguna modificación que intente acercar posturas, 
bien sea en cuanto al ámbito geográfico de la Ley o 
bien en cuanto a la posibilidad de que, dentro de esta 
zona, respectando la no urbanizabilielad, que es el pun
to esencial ele la Ley, haya una posibilidad de contem
plar algún tipo de equipamiento dentro de él. Bien, 
esto es Ul1 tema que va a corresponder ::t la mayoda 
de la Cámara decidirlo, y yo lo único que pueelo decir 
desde aquí. en nombre del Gobierno, es que nosotros, 
nat~lralmentc, apoyaremos absoluta v totalmente v co
labóraremos en el desarrollo de cualquiera de la~ so
luciones que adopte, en su momento, la Cá~nal-a v que 
euLenckmus que sed\ la mejor para nuestra colectivi
dad. De toelas formas, pensábamos que, antes de que 
se torne una decisión, tanto para tomar o no tomar en 
consideración la Ley, como para, en su día, discutir e! 
contenido concreto de la misma, era necesaria hacer 
estas pllntualizaciones. 

Nada más, muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. 
Moltes gracies, Sr. Conseller. Volen replicar? El 
Sebastiit Serra 
Disposa, Sr. Diputat, el'un temps de cinc minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Per a nosaltres, és molt imporatnt, en aquests mo, 

ments, que s'hagi produit aquesta intervenclO del Go
vern, creim que és una intervenció sincera, clara i, per 
tant, també hem de ser molt clars a la replica que li 
farem al Govern. 

Senyors del Govern, aquesta qüestió de parlar d'in
demnitzacions, en aquests moments, creim que és una 
qüestió fantasmagórica, ha creim perque, en aquest 
mateix Parlament, quan varem debatre la costa sud de 
Ciutadella, els grans arguments del Grup Popular i 
Grup Regionalista anaven per aquí i, després ens hem 
trobat amb una serie d'elements judicials i polítics 
que, obviament, s'han girat, totalment en contra de les 
seves tesis. Per tant, els fantasmes d'indemnitzacions 
no els hem de plantejar aquí si parlam seriosamcnt 
d'aquest tema. Ja veurcm aquestes inclemnitzacions 
quan arribaran, si han d'arribm- i com arribaran i, da
vant una elecisió sobirana d'un Parlament, pensam que 
és molt clar que aquest perill no hi és com a perill 
irrnneeliat. 

Segona qüestió és respecte a problemes el'equipa
ments, a problema de valors eco16gics. Ens acaba de 
llegir, Sr. Conseller el'Obres Públiques i Ordenació del 
TelTitori, unes declaracions a un diar-i local, jo li ele· 
manaria que llegís aquest mateix CsLudl que voste ens 
ha citat, aquest estucli inicial ele l'INESE i que Ilegís 
Lambé, sobretot, l'opinió de biolegs expressada a la pu
blicació extra de I'any 84, ele la revista «Flor de carel", 
011 parla ele valors eco!ogics, per tant, avui no podem, 
en absolut, davaluar els valors ecologics ele Sa Punta 
de N'Amer, si bé nosaltres mateixos ho hem dit, hi ha 
brutor i degradació constant, que cal evitar i que cal 
aturar. 

Respecte a aquestes possibles instal'lacions d'un 
camp de golf o ele port esportiu, també li vull recor
dar les declaracions del Si'. Mique1 Morev, bióleg, ca
tedratic el'ecologia de la Universitat de Palma, Director 
del treball de l'INESE, a la revista «Flor de card» ex
tra del 84, on parla clarament en contra del camp de 
golf. pe! tipus de terreny que hi ha i per l'aigua que 
lmuria de necessitar. I, quant a port esportiu, posa 
molts de dubtes i molts d'inconvenients . Per tant, si 
hem ele citar declaracions de premsa, crec que les hem 
ele citar una mica a totes i veure els estuelis un )loc 
monogrMics i no només unes eleclaraciüns que han 
sortieles, que són les que \'oste ha utilitzat aquí, pen
sam que el'una manera molt parcial ele! que és l'opinió 
pública. 

Per alLra banda, voldríem insistir en una qüestió 
que pcnsam que és molt evic1ent. No hauria de fer fal
ta mai que estudis dcterminats ens digucssin quin es
pai natural s'ha de protegir, o es té mentalitat ele pro
tegir el que ens queda o no sc'n ti!, pcr aixo, senzilla
mení. els Grups rcpresentats a I'Ajuntament de Sant 
Llorenc;, que han dcfcns~lt i dcfcnscn el protcccionis
me, han fet les aHegacions quan ha pertocat. que és 
davant l'aprovació inicial. 

Voste ha parlat també d'un tema mol!' delicat, que 
són conservacions que hi havia ha~,:udes per arribar a 
acostar postures, nosaltres ens demanam, com s'han 
desenvolllpat aquestes cOlwersacions') qui hi ha parti
cipat? quina intencionalitat hi havia? perque nosaltres 
creim que no han estat conversacions que hagin ten
¡rllt un reflex a l'opinió pública mallorquina ni a la de 
Sant L1oren<;, i fetes d'amagat. moltes d'clles, i cxcloent 
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a derc:rminades torces economiques, socials i polítlques 
del llldLClX pODlé:: ue ;:;anc Lloren<;. 

1, per acaDar, amo [Oca Clareuat. Voste diu que no 
hi h<.1 lnCOnVé::llleIlt que s'aprovl, perque ni ha una vo
lunLac ue pro Leglr, pero ae"pres ens pana de la possi
bilnac de posar c:qUlpamenLs dlllS aquesI espal, i ens 
parla de la pOSSlOl1Hat de retallar l'espai que avui es 
presenta, Ja sabem que ni ha uns mecanismes parla
mentans que permeten que dins Comissió es discutei
xi LOca la Llel, 111 hagi esmenes, etc" pero Esquerra 
Nacionalista-PSM vol manifestar, en aquests momems, 
que SI Dé S0111 optimistes davant l'aprovació d'aques
ta Llei, si és que tots els Grups voten afirmativament, 
som optimistes, per tant, pero, al mateix temps vo
lem dir, d'entrada, que ens preocuparia moltíssim que 
dins Cornissió ens volguessil1 coHocar serveis detenni
nats dins l'cspai natural, retallar el mateix espai i, per 
tant, al proper Plenari, avui que hem presentat aques
ta Llei, després haguem de votar en contra, com vtl
rem haver de fer amb Ses Salines d'Eivissa i Formen
tera, per fer del proteccionisme una farsa. 

Gracies. 

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

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sr. Presidente. Sr. Sena, yo creo que el ÚlllCO l[ue 

ha visto fantasmas, en este momento, es usted, y no me 
explico cómo, después de haber reconocido que mi in
tervención había sido en representación del Gobierno, 
una intervención sincera, cómo después lodavía sigue 
viendo estos fantasmas. Sinceramente, yo creo que ha
blar de posibilidael de indemnizaciones no es una fa n
tasmada, evidentemente, cabe la posibilidad, no la va
mos a discutir ahora, no es el momento, si se produce 
una sentencia judicial, si es que tiene qu~ llegar esta 
sentencia, evidentemente la vamos a acabar toda, para 
esto están los Tribunales, pero bueno, yo creo que sí 
que es justo tener toda la información y, cuando la 
Cámara tiene que tomar una decisión, tiene que tener en 
cuenta que existe una posibilidacl que haya ind~mniza

ciones, no digo ni que las haya ni que no las haya y, 
evidentemente, como le he dicho antes, el Gobierno, 
como lo está hacienelo cn el caso el'Es Trenc, en el 
caso que después hubiese una reclamación. en defensa 
de los intereses de la Comunidad, intentan" al máximo 
no tener que pagar ninguna indemnización, o sea que 
esto va a ser ele una m::mera absoluta, pero creo que 
tiene que tenerse en cuenta. El que una personel, a la 
hora ele tomar una decisión, tenga la máxima in[orm;.1-
mación, creo que no es 11cg:ati\'o ni es OP'\Csto a la de
mocracia, creo que es Jo que corresponCle. 

rr" estado habbnclo ele que ha habido eO!l\'cTsé1Ciu
nes ()cuJ!:J.~;. es otr:\ f:mt:!s!n:>cb, cómo pueden calif!c::lr
se efe conversaciones ocultas bs tenielcs en el S<:tlón ele 
ACLOS del A\ 1I11 [;lr;,icJl!u ell pJ'e~;enci::1. de lodos los Coo
cej;;lles. VI) no crea qlle lls tf'cl ])lI ecb hZ1blar de convcr
sélciollCS ocultas, han sielo l'onversaciones absolut::tmen
te conccichs "\' perfectanwnte sabidas con los grupos 
qll l~ estabém acentados ell aquel momento que (TaTl ]ns 
clueiios ele los terrenos, el equipo redactor de las Nor
mas Subsiclioxias y el AVlmlamiento. Creo que SOI1 la 
gente que tenb que tener, e\:identemente, cualquier 
consecuencia que 11a\-311 t enido estas con','éTsacioncs o 
res llltZ1IlUO , clc:,nllés POi- e\i¿!encias de la lev elel Suelo 
s::tle <l jllf()ml ~lción pública, y toelo el mundo podr{¡ 

decir lo que tenga que decir, para eso está el trámite 
de participación públlca. Las conversaCiOnes no se Han 
tenldo en memo de la plaza del pueolO, pero no han 
sido, en absoluto, ocultas, de ninguna de las maneras. 

Que yo nada más he sacado unos periódicos, unas 
declaraciones, es cierto, no voy a repetir los otros argu
mentos que ya había dado el Sr. Triay y usted mismo, 
he pretendido que también se tuvieran en cuenta otras 
argumentaciones y otras consideraciones y otras decla
raciones diferentes, quizás de las mismas personas, 
pero de contenido algo diferente, y creo, como decía 
al principio, que era necesario matizar las primeras 
declaraciones, completando la información únicamente 
en aras de que la Cámara, soberanamente, pueda de
cidir con absoluta libertad, y la libertad, sigo diciendo 
que se basa en la información. 

No sé, las necesidades del agua, eso creo que es 
un detalle que no vale la pena hablarlo. Es evidente 
que el campo de golf se iba a regar con agua depura
da que, en otro caso, posiblemente tenga que tirarse al 
mar, porque no parece que haya muchos campos aptos, 
adecuados o dispuestos a absorver esta agua para re
gaclÍo. En estos momentos, concretamente, el agua de
purada ele toda esta zona se vierte al mar, de modo 
que el que se ulilizase para regar un campo de golf, no 
iha :l ser negativo. en ahsolllto. sino que iba a ser muy 
positivo. 

Nada más, muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoHes gracies, Sr. ConseUer. 
Sr. Triay, dins tom de replica al Govem. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Gracies, Sr. President. Bé, jo no sé el Sr. Conse

ller el'Obres Públiques quants camps de golf traba que 
es podran regar amb les aigües residuals de 80.000 habi
lants, no sé si ha fet un mínim calcul, pero trob que 
n'hi sobrará bastant. 

Ens ha confinllat, el Sr. Conseller, amb la seva 
bona informació, practicament les dades que jo havia 
exposat a la meva intervenció, eU té uns elements i uns 
coneixcments molt més al dia i té les xifres i les dates, 
les coneix molt millor, perque era membre de l'equip 
redactor de les Normes Subsidiaries de Sant Llorenc;:, 
si no estic mal informat, i, arnés, perque ens ha con
firmat que, C0111 a Govern, han intervengut activament 
en la preparaeió d'aquesta modificació, Pla Parcial que 
nosaltres rebl1tjam complelamcnt, per tant, ell coneix 
perfectament els detalls el'aquesta modifieació i sap 
molt bé el que suposa quant a concentració de volums, 
quant a Ulla mínima, diría io que quasi, despreciable 
modificació del volum eclificCible, e1'aquest 1.800.000 me
tres cúhics i que, per tant, significa una actualització 
real ele! capital de l'empres8 promotor'-1 o urhanitza
elora oue pass8 ele tenir un capital. un voium. una edi
fic:1bilitat ohsoleta a tenir una edificabilitat al di a, ple
naJl1ellt utilitzable i. per tant, molt més rcnclible que la 
que te11ia anterioment. 

Nosaltres creim que aquest Pla Parcial que se'ns 
pre<.;enta com a proteccioJli.~ta, no ho és, que no és pro
teccionista col'locar 27 .000 habitan ts damunt Sa Punta 
efe N'Amer. que cree que el Govern esta equivocat si 
cren que aco és clonar p3sses cap a la protecció efe Sa 
Punta ele N'Amer, o esta cquivocat o ens vol equivocar 
a ls altres. i Ciue no té res a veure 3mb el Ciue ell ens 
esta dient. que la protecció a Sa Punta de N'Amer és 

-~ 
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la no edificació, el manteniment de l'area natural in
tacta, la no construcció m d 'instaHaClOns d'equipa~ 

ment ni d'instaHacions d'habiLació damum Sa .t'unta. 
Crec que és un cert sarcasme que el Conseller del 
Partit Liberal ens digui que l'any 67 no hi va haver 
oposieió a l'aprovació del Pla General i del Pla Parcial, 
cree que tots recordam a l'any 67 amb quina situació 
encara ens trobaven i en quin estadi molt inicial esta
ven els rnoviments d'oposició i, especialment, els mo
viments de la defensa de la naturalesa i d'urbanisrne 
que no hi ha dubte que han vingut desp.:és deIs movi
ments merament i directament polítics, i que suposen 
un estadi, cada vegada creixent, de la sensibilització de 
l'opinió pública per aquests problemes i que, per tant, 
no ha existit d'una manera histórica, sinó que és 'Jlll 
problema modern i que, per tant, rnodernament s'esta 
traetant de donar-li les solucions oportunes. 

Jo lament que el Grup Popular vulgui escacsar la 
proposta, crec que és una mala notícia, tenint en comp
te que, com ell diu, com diu el Sr. Conseller, estan per 
la protecció i ells són qui han donat les r;rimeres pas
ses i que, per tant, dins aquesta conformitat i consens 
dins l'objectiu principal que és protegir, no hi hagi ja, 
a partir d'ara, un mateix consens per la línia nítida
ment definida que presentam, delimitada per la carre
tera i per les arees ia l1rbanitzades i consolidades i ql1e, 
per tant, es vulgui encara continuar retallant damunt 
d que ¿s Sa Pwlla pelo anar edificant. 

Ja ho 11a dit el Sr. Serra, pero jo no vu1l; deixar de 
dir-ho també, que tenim la trista experiencia, ja de Ses , 
Salines, creim que ja han estat prou escandaloses les 
escacsades que la zona de Ses Salines ha rebut en les 
esmenes, no en aquest cas del Grl1p Popular, perque 
realment ho han fet per un altre mecanisme, que es 
presentar una Proposició . alternativa, peró que a la 
practica és exactament el mateix, són les escacsades al 
que era una proposta presentada amb els avals tecnics 
i científiCs d'organismes que no eren ni el Partit So
cialista ni el Partit Socialista de Mallorca. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller, té la paraula. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sr, Presidente. Sr. Triay, no sé, o usted no ha es

cuchado en absoluto mi intervención o es que no pue
de aceptar de ninglma manera que la tradición popular 
no se mueva dentro del esquema que dogmáticamente 
nos tienen asignado y que representa, y que nosotros 
tenemos que tener forzosamente un desmedido afán 
urbanizador, no le va bien que no nos movamos den
tro de estas líneas y, por lo tanto, no tiene por qué 
escllchar nuestras explicaciones; si no, no tiene otra 
justificación su última intervención. 

Yo no he defendido, en absoluto, el Plan Parcial ni 
estamos aquí defendiendo el Plan Parcial, he dicho cla
ramente que por esta línea se intentó, y se fue y le he 
hablado de dos fases decisivas, en las que se fue me
jorando el aprovechamiento que hahía antes que des
trozada, absolutamente destrozad3. toda Sa Punta, y 
se fue modificando. Y le he dicho que, de todas formas, 
estábamoS! por la vía de la protección, que se podía 
haber seguido por esta misma vía por el planeamiento, 
siguiendo esta vía, pudiera haberse utilizado otra forma 
de planeamiento, como era una suspensión de planea-

miento de unas Normas Subsidiarias, como las que se 
utilizaron en otros espacios naturales, y que había la 
otra vía alternativa de la Ley, y que nosotros aceptá
bamos plenamente que el Parlamento decidiese la vía 
de la Ley, no íbamos a entrar en estos momentos en 
discusión, porque realmente queríamos que se prote
giese, no veo por donde yo he hablado de defender un 
Plan Parcial de 27.000 persones, no lo he defendido en 
absoluto. He dicho que se podía estar en contra de 
este Plan Parcial y utilizar distintas vías, había unas, 
había otras, y el Parlamento elegía unas, y nosotros res
petábamos la decisión del Parlamento si, como presu
pongo, va a ser mayoritaria o seguramente unánime
mente aceptada su Proposición de Ley, por lo menos 
la torna en consideración, de modo que no veo y sigo 
pensando que están ustedes viendo fantasmas en mi 
intervención. No he dicho, en absoluto, que quiera re
cortar la propuesta ni que el Grupo Popular vaya a 
recortar la propuesta, he dicho que exis~e la posibili
dad que dentro de Comisión se recorte la propuesta, 
preservando el espíritu protector que tiene la Propo
sición de Ley o que no se recorte, al fin y al cabo esta
mos en una democracia y aquí la Cámara, por mayoría 
de votos, decidirá lo que considere adecuado, no creo 
que usted pueda estar en contra de que la mayoría de 
la C~mara dem()cdticament(~ rlecicla . Yo no he dicho 
que propugne un retoque, ni sé en absoluto si va a 
haber una propuesta del Grupo Popular en este sen
tido, pero, en esta Cámara, son 64 Diputados, me pa-

. rece, y cualquiera de ellos puede presentar alguna de 
estas propuestas; de modo que, sigo pensando que 
están ustedes 'viendo, absolutamente, fantasmas. 

Por otra parte, recordarme que no podía haber 
oposición el año 67 creo que yo se lo he dicho clara
mente, he dicho evidentemente en aquellos momentos 
no hubo ningún movimiento de oposición, porque en 
aquellos momentos, cualquier Plan de éste tipo era 
plenamente aceptado, y lo he dicho así de claro, no es 
que haya pretendido justificar en que esto era bueno 
porque no había habido oposición, he dicho que no la 
había habido, porque en aquellas fechas no había oposi
ción a este tipo. Otra cosa es que haya recordado que 
con mucha posterioridad, el año 78, en el Inventario de 
ICONA, el 81-82 en la modificación del Plan Provincial 
y el 83 en el avance de Normas Subsidiarias, de San Lo
renzo, en niguno de los tres casos, y ya no estamos 
en el 67, sinó que ya estamos en época contemporánea 
y después de la democracia, en ninguno de estos tres 
casos había habido ningún movimiento en contra. Esto 
es lo que he querido recordar. Pero nada más que esto. 

EL SR. PRESID.~NT: 

Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Per que em demana la paraula? 

EL SR, SERRA BUSQUETS: 

Per con tradiccions, Sr. Presiden t. 

EL SR. PRESIDENT: 

No, no hi ha lloc. Aquesta Presidencia no ho cs
tima. 

Els altres Grups, clins torn ordinari, volen inter
venir? 

Unió Mallorquina, Grup Regionalista de les Illes. 
Pel Gmp Regionalista, té la paraula el Sr. Jeroni 

Albertí. Disposa, voste, d'un temps de 15 ;ninuts. 
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EL SR. ALBERTí PICORNELL: 
Sr. President, Sres, i Srs, Diputats, Jo he d'agrair, 

d'entrada, perque m'adareix multes COSeS, la cridada 
del President, quan ha dit Grup d'Unió Mallorquina, 
perque crec que avui parlarem en nom d'Unió Mallor· 
quina i en 110m del Grup Regionalista, perque real
ment, a vegades, qua n venc a aquesta Tribuna a defen
sar quaisevol tipus de tema d'Ordenació del Territori, 
jo reconesc que estic certament nerviós per la com
piexitat elel nostre Grup, per un costat, i per la situa
ció del Grup en el seu conjunt. 

Bé, aquí s'ha parlat i s'ha tret molt, pels clistints 
Grups, rc[erencies de premsa, jo no en vull treure cap, 
perque s'ha escrit i reescrit sobre Unió Mallorquina i 
el seu batle i el seu regidor de Sant Llot'cn<; i lota la 
problematica, que vull aprofitar per clil' que també s'ha 
tret del seu contexl, perque els assumpt8s interns el'un 
partit no són més que aixo, assumptcs inlcrns el'un 
partit ,i sabíem tots que amb la llei actual i com eslan 
les coses , ningú no pot expulsar de cap instilució 
ningú, s í es pOlkn incoar expeelients discipjjnaris a go::nt 
que no acata la disciplina del pm'tit, vull dir dar que 
aquest punt de protecció a Sa PunlZl ele N ',L'1l el' arriba, 
pcr a llosallres, envoltat ele certa aureola que ens du a 
haver de clarificar, perfectament, la nustra postura. 

El Grup 1105tre es troba enmig ele clus grujJs en 
que, pel" una p~lrt, es c\ef~nsa el crei';ement 7er(l en 
aqucsk'> zones i, per altt'a part, es dcfensa una urbanit
zació, no dic desaforada ni molt menys, i quina és la 
postura elel nostre Grup davant aquesta situació? .El 
nostrc Grup crcu imprescindible la defensa de la na
tura i del paisatge, pero creu el nostre Grup també que 
aquesta defensa de la naiura i del paisat&e ha ele ser 
compatible amb el creixem::-:nt possible qu;o no atempti 
a aquesta defensa. Per aixo hem intentat sempre i, a 
vcgades hem votat en contra, jo diria al Sr. Seo'a, no 
victorics ni denotes, hcm votat en cont¡'a d'aquests 
principis deIs Grups distints que l1i ha a la Cambnl o 
a favor, en funció que la p.ostra tasca el'aportació ele vot 
vagi sell1pre clins les línies mes tres d'aquest progn:nna 
tan ciar, nosaltres \'olcm propiciar el creixement p05si
ble, compZltible amb la defensa de la natura, en cas de 
dubte ,en cas que aquest creixement surti del possiblc 
i atempti cont¡'a la natura, vostes, senyor5 de I'esquer
ra, comptaran sempre amb els nos tres vots, en cas ele 
dubte anirem al que no es construeix, fins i tot, per 
una raó pragmatica, perque el que no es construeix 
avui es pot construÍl' den1il, el que aVlli es construcix 
no hi ba possibilitats d'arreglar-ho. Per aixo, en aquest 
cas concret, estam clavant un cas dar de protecció que 
hcm hagut d'estalonar la via del Projecte de Llci, per
que s'ha presentat com un fet consW11at, l'aprovació 
del Pla Parcial. 

El Pla PZlrcial, nosaltres el coneixem, nosaltres 
l'hem vist, nosaltres varem intentar dur aquest tema 
ele pro!ecció ele Sa Punt:l el e N'Amcr Zl :lr¡llest principi 
nostre, i qua n creiem que ho havíem aconseguit, varem 
ser soqJrcsos per una acció cle l'Ajuntament, que ana
va contrari a aquest principi, realment, 110 és protec
cionista. Aquí es eliu, les alclees turístic¡ues, com si fos
sin quatre case1es i s'estan carregant Sa Punta, tant 
cIar com 8ixo. Pero, endemés, aleshores 11i ha Ajunta
ments que poden trem-e l'argument que hé, que estan 
faltos ele recursos turístics, que sc'ls priva el'uns in
grcssos que podrien tenir si desenvolupassin una zona 
cap al tllrisrnc. pe¡-o creim que ni aquestes aHegacions 
es poden acceptar en el cas ele Sant Llorenc;:. S:1nl Uo-

ren~ té zones turístiques bones, per ventura, les millors 
de Mallorca, i el que s'hauria de plantcjar és si la 
construcció ele Sa Punta de N'Amer beneficia o no, i 
vaig a termes economics, el conjunt turístic de Sant 
Lloren<;, El que s'hauria de plantejar, si degradant una 
zona corn Sa PW1ta de N'Amer s'esta degradant la zona 
de Cala Millor i, si abogam per turisme de qualitat, si 
és la rnateixa qualitat turística de la zona de Cala Mi-
1101', encara rnés protegida a Sa Punta de N'Amer cons
tnüda. Aquest és Ul1 punt important, per aixo, cada 
un dels enclaus turístics i deis enclaus naturals a pro
tegir té la seva problernatica, a nivell, fins i tot, de 
rnunicipi el plantejament no és si feim més hotels, ten
urem més ingressos, el plantejament és, i enguany bona 
prava d'aixo tenim, quan veim que el turisme comen¡;a 
a baixar ele qualilat, si realment els iugressos turístics 
scran millors, guardan t i preservant cerles zones que 
cnriqueíxcn la qualitat el'un enclau turís1ic o si ten
dn:m més tuústes l11~S barats i, al final, ~ls dinlCl"s que 
enLraran senm manco, si cl cgr8.dam el que ja 11i ha, 
construint cl c¡ue clóna qualilat a a!lü que esta cons
tru"it. É,> clar que aquest plantejament no és el plante
jamlCl1t d'avui, pero el que sí vull dir és que csgolats 
pel nost1'e Grup elins l'Aj'..lntament ele Sant Llorenc; i 
al tr,-'s punts, manten ir aquest principi, que c¡ualsc\'o 1 
t1pUS ele crCl.\:cmenl ba ele ser compaulJk i, bus i tot, 
millorztblc, qUZln toeZl una ZU'la (lo: paisat~c, jo, fins i 
LO!, crec, i [aig 1,-llnbé un petit pal'entcsi cn el tcm~l de 
l'eculogia, quc hi ha paratgcs que sen,se ten ir, fin s i 
10t, caractcr el'importancia ecologiea, en tenen el'im
port~ll1ciZl paisatgística, i que ja val, ja vaJ, quan l1i ha 
dos enclaus mol! contnl"its entre Sa Coma i Cala Mi
Ilor, que hi hagi una zona que la gent, c!t:s de l'hoteI, 
pugui dil', pCrtl n'hi ha scnse construir, pel'o l1i ha 
pins, peró hi ha costa, pero hi ha paisatgc. 

Creim que aixo ens clu, en aquest moment, a donar 
la benvingucl~l a aquesta Proposició ele Lki de Declara
ció de Llci ele Declaració de Sa P1lI1la d~ N'Amer, en 
aques! Parlamcn!; en aqucst eas conCl'et, quan ja hi ha 
hagut promillciaments irreversibles per 1e<; alt;:es vies, 
no queda més l'em~i que acudir a la prott'cció, mitjan
c;:ant aquesta Proposieió de Llei que avui estam de
batent. 

Per aixo, nosaltres, el nostre Grup donara suport 
a aquesta Proposició de Llei, creu que és una Llei que 
s'ha presentat en el moment oportú, perque no ente
nem que els interess05, ja no de Mallorca, que els in
tcressos glob2ls elel tcrme ele Sant Llurenc; surtin afa
vorits urbanitzant la punta que queda, que és un enclau 
important, com cleim, entre Cala Millar i Sa Coma, 
Creim que s'ha de pensar, sobretot, 8vui, si en lloc 
d'augmentar el nombre de places, anam " augmentar 
el preu que es paga per plac;:a, mitjm1(,:am tots aquells 
aHicients qu~ faci que s igui impossible cobrar més car 
perque és més ho, perqlle el binomi preu-qualitat no 
es pot cleixar mai de tenil' en comple, si rcalment no 
voJem ser cacla clia manco competitills elins un mC'rcat 
que, perquc avui hi ha una gran oferta a altres pa'isos, 
cl emana, com a principis inaHudibles ele la comercialit
zació. seriosi1at, per un costat, qualitat, per J'altre, i, 
ineliscutiblement, paisalgc, ZOlla verda i ecologia. 

Moltes gracies. 

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

Pel Grup Popular, té la paraula el Sr. Cosrne Vida!. 

" 
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EL SR. VIDAL JUAN: 
Grades, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Basta

ria que digués, senzillament, que no hi ha, per part 
d'aquest Grup, cap inconvenient que es prengui en con
sideració aquesta Proposició de Llei, que es t r amiti, 
pero aixÍ mateix voldria dir, ja que s'ha parlat d'escac
sar, que ¡'únic, que ha escacsat aquí és el Sr. Triay, hi 
ha qui juga amb les cartes, després que un escacsa, 
l'altre juga. 1 el Grup Parlamentari Popular no havia 
dit aquí, encara, absolutament res. l, amb coherencia 
amb el que ha dit el Govern o el representant del 
Govern, pero en coherencia del que han dit tots eIs 
Grups que aquí s'han manifestat, el Grup Parlamentari 
Popular de BaIears s'expressa aquí així, no hi ha, sim
plement, cap inconvenient en aquest moment que aques
ta Proposició de Llei es tramiti, sigui presa en consi
deració, el mateix que ha dit el representant del Go
vern, amb aixo sí que estam d'acord, perque no ha dit 
altra cosa, no ha escacsat res, ha dit, senzillament, 

que aquest Parlament té uns mecanismes que poden ser 
utilitzats de cara a una Proposició de Llei, i res més, 
i no ha dit que s'anassin a utilitzar ni en un sentit ni 
en l'altre, senzillament ha di! que existien i que els 
Grups, naturalment, i el mateix Parlament és sobira 
per decidir en el moment oportú. 

Res més, gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Cosme Vidal. 
Acabat el debat, procedeix demanar a la Cambra 

si pren en consideració aquesta Proposició de Llei de 
declaració de Sa Punta de N'Amer com a Area Natural 
d'Especial Interes. 

Per tant, les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor 
d'aquesta presa en consideració, es volen posar drets, 
per favor? 

Queda aprovada per unanimitat. 
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1.-
EL SR. PRESIDENT: 

Acabat aquest segon Pie Extraordinari. podem ro
mc~ar el tercer PIe Ex traordinari, que va ser convo
ca! per dcbatrc el Projccte de Lid de Modificació de 
la L1ci 6/1984, reguladora del Consell Asscssor de Ra· 
dio i Tclevisió Espanyola a les IlIes Balears. 

La Mesa del Pa¡-Jamcnt, oi"da la Ju nta de POI'la
veus i alesa la pctició del Govcrn de la Comunitat 
Autonoma, en el scnllt que aqucsl Projcctc de Llei s igui 
t .. unilat pcr pl'Occdimclll de lectu ra única, regulat a 
¡'anide l32 del Reglruncllt d'tlquesta Combra, propasa 

, 

n nqucst Pie que accepti. que el Projeclc de L1ei de 
qu~ es trocla es tramiti dircctament i en l CCl ur'd únicn. 

Donen els SI"S. Diputats el seu assemimcnt? 
Queda dcmostral. 
Pass.'Ult al dcbat. Toro a favor? Tom e n contra? 

Valen fixar posicions? 
Passam a la volació. 
Les SI'CS, i Srs. Diputals Que volin a favor d':aquest 

Prujcctc de L1ci, es volen posar drcts pCI' favor? 
Queda aprovat pel' unanimital. 
Queda conelos ac¡uest Plc. Bones tardes i mol tes 

grades de les seves intcrvcncions. 


	2317_001.pdf
	2318_001.pdf
	2319_001.pdf

